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VOORWOORD
HET GASTHUIS, CULTUUR ALS MEDICIJN
Eindelijk is het zover. Na jaren leegstand is onze 18e eeuwse Gasthuisapotheek (1767) in volle glorie hersteld. Vanaf komend seizoen
zal je er op geregeld basis terecht kunnen om tickets te kopen of
om ze gewoon te bezoeken. De apotheek is een restant uit het rijke
verleden van onze site. Sinds 1288 is het een plaats waar voor anderen gezorgd wordt. Grauwzusters en zorgkundigen zetten zich er
eeuwenlang in om mensen te genezen, om mensen beter te maken.
In wezen doen we dit nog steeds. Mensen beter maken, misschien in
eerste instantie niet zozeer lichamelijk, des te meer geestelijk.
De voorbije periode heeft ons nogmaals het belang van cultuur doen
inzien. Het gemis ervan drukte ons met de neus op de feiten. Wij,
mensen, hebben cultuur nodig! Cultuur als bindmiddel voor de
samenleving, als medicijn voor een mooi en zinvol leven.
Hoe ziet het receptuur van ons medicijn er dit jaar uit? Jullie kunnen
komen kijken naar een mix van jong talent, zelf aan de slag gaan en
de ouwe trouwe gezelschappen.
Jong talent kan je aan het werk zien bij de dansvoorstelling Followfollow waarbij jongeren tussen 13 en 21 zelf op het podium staan en
bij Aleydis jeugd. We geven graag jonge makers een podium: een
hedendaagse versie van Alice in Wonderland door Dinsdag.org, Collectief
Verlof brengt in Alias het verhaal van Daan die zich een alterego aanmeet op het internet, of de oorlogsverhalen/archieven herwerkt in
de voorstelling Unfolding an Archive.
De kinderen kunnen zelf aan de slag tijdens het kunstlab waarbij
ze eerst een rondleiding krijgen door de expo en vervolgens, onder
begeleiding van Mieke Lamiroy, zelf een kunstwerk gaan maken,
gebaseerd op de werkwijze van de kunstenaar. Ook Kick-off staat
terug op het programma en we organiseren nu ook Kick-off 2.0 voor
vierdejaars middelbaar.
En dan zijn er de ouwe trouwe gezelschappen zoals 4Hoog, Ultima
Thule, Froefroe, Bronks, Dimitri Leue en theater Tieret.
Kom op ontdekking in Het Gasthuis en zoek uit welk medicijn jouw
klas het best helpt: actief aan de slag gaan in kunstlab, een voorstelling vol power bijwonen zoals Pippi Power, Follow-follow en Alice in
Randomland of een portie humor bij Akke Akke Ruut, Zippi en Gratis Chips.
Of reflectie op de actualiteit in De Bastaard en Solo. We zien je graag
komen volgend schooljaar en genieten van prachtige voorstellingen!
Maaike Vanderhaegen
Artistiek leider CC Het Gasthuis

Schoolaanbod 2022-2023

Gwendolyn Rutten
Schepen van cultuur

KLEUTERS
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KLEUTERS

AKKE AKKE TUUT 4hoog
di 25 okt 10u30 & 13u30
55 minuten | € 4
1e, 2e & 3e kleuterklas
max 150 lln
THEATER

De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien
Nog nooit?
Nog nooit.
Ook niet in zijn dromen?
In zijn dromen wel.
Elke nacht.
Elke nacht met zijn voeten in het water.
Met zijn handen in het zand.
Met zijn ogen in de zon.
De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien.
Zo’n slordige 30 jaar geleden begonnen 2 jonge honden een cabaret-duo genaamd Kommil Foo.
Akke Akke Tuut was 1 van hun eerste voorstellingen. Mich en Raf
Walschaerts regisseren, samen met Stef De Paepe een splinternieuwe
versie van deze theaterklassieker.
Akke Akke Tuut is meer dan ooit onweerstaanbaar muzikaal cabaret voor kleuters!

video

website

Regie en scenografie Raf Walschaerts, Mich Walschaerts & Stef De Paepe
Spel Lander Severins en Thomas Van Caeneghem
Muziek Thomas Van Caengehem
Fotograaf Michiel Devijver
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Het Gasthuis

ZIPPI Theater Froefroe
ma 27 feb

Een voorstelling voor jong en klein publiek.
Deze voorstelling is geïnspireerd op het bekroonde boek “Heb jij
misschien Olifant gezien.” van David Barrow.

10u30 & 13u30
55 min | € 4

2e & 3e kleuterklas
max 150 lln

Een jongen speelt verstoppertje, helemaal alleen.
Dat is niet zo handig want hij vindt zichzelf nooit terug.
Op een dag begint zijn verstopplaats te bibberen en te beven, te
grommen en te leven, te groeien en te … spreken! Zo ontmoet het
jongetje een olifant die heel graag mee verstoppertje wil spelen.
Het jongetje begrijpt er niks van.
Olifanten kunnen zich niet verstoppen, ze zijn te groot, gewoon.
Maar vooroordelen kunnen zooooo fout zijn!

FIGURENTHEATER

Wanneer zie je iemand echt staan? Hoe anders mogen vrienden zijn?
Een filosofische vragen waarop deze kleutervoorstelling een hilarisch
antwoord geeft.
Met Fien Van Der Aa, Annelore Stubbe, Arne Leurentop, Naomi Celis (stage)
Techniek Koen Vanhoecke
Regie Annelore Stubbe (assistentie Marc Maillard)
Live muziek van de ganse cast
Poppen, props en decor FroeFroe atelier

Schoolaanbod 2022-2023

KLEUTERS

website
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Het Gasthuis

HOOSJE (try-out) Tal en Thee
di 7 mrt om 13u30
wo 8 mrt om 10u

Een wervelend muzikaal sprookje
over hoe je niet altijd met je voeten
op de grond moet blijven

55 min | € 3
2e & 3e kleuterklas
max 70 lln

Ergens wordt een vederlicht meisje geboren
geweven uit het fijnste garen
met beentjes als libellepootjes,
steentjes in haar schoenen
en touwtjes overal

FIGURENTHEATER

Maar wat als de wind opsteekt?
Tal en Thee blaast klein en groot van de ene wondere wereld in de
andere
Een betoverend zintuiglijk samenspel van licht, figuren, animatie en
kleine aangewaaide liedjes.
Van en met Maarten Van Aerschot, Reineke Van Hooreweghe, Toon Van Mierlo
en Bas Van Damme
Animatie Jeroen Ceulebrouck en Sofie Vandenabeele
Poppen Evelyne Meersschaut
Technisch ontwerp Robbe Mols
Prent Jeroen Ceulebrouck

Schoolaanbod 2022-2023
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BAM Ultima Thule
di 16 mei 10u30 & 13u30
55 min | € 4

BAM!, of hoe ik eerst geen haar kon vastknopen aan je flipperkasthoofd maar er langzamerhand hartzacht voor viel

2e & 3e kleuterklas
max 200 lln

BAM! Een knal, een grote ramp, de wereld naar de vaantjes. Schiet er
nog iets over? Ja, daar! Nog één stukje land, een man en een vrouw,
blijkbaar de enigen. Dus moeten zij herbeginnen, de wereld opnieuw
maken en vormgeven en fantaseren. Zoals zij denken dat het goed
zou zijn. Maar ze zijn zo anders, als dat maar goed komt! Want anders
gaat het opnieuw … BAM!

FIGURENTHEATER

BAM! is een voorstelling over helemaal opnieuw beginnen, over
elkaar leren kennen in de gelijkenissen én de verschillen. Over je
plek zoeken, over dromen van een nieuwe wereld en over soms eens
botsen. Het is een lofzang op de fantasie, het vrij spelen en wat dat
tussen mensen teweegbrengt.
Tekst Sven Ronsijn
Spel Sven Ronsijn en Katrien Pierlet
Coach Lize Pede
Objecten en kostuums Evelyne Meersschaut
Muziekcompositie Pablo Casella Dos Santos
Foto Thomas Dhanens

video

website
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1e & 2e LEERJAAR

WARS Tal en Thee
di 15 nov 10u30 & 13u30
60 min | € 5
1e & 2e leerjaar
max 200 lln
FIGURENTHEATER

Aan de rand van een bruisende grootstad, in de haven, woont Wars,
een bonkige man. Hij is een eigenzinnige kraandrijver en dwarsdenker die samen met zijn dochter Luttel hoog in een kraan woont. De
kleine Luttel beweegt zich vrij door dit ruwe onbehouwen stukje stad
en keert elke avond huiswaarts met zakken vol botjes, kevers, dopjes
en vuursteentjes. Tot ze op een dag iets vindt dat niet in haar jaszak
past en beweegt, een wezentje dat ze niet meteen kan thuisbrengen.
Live muziek, zang, poppenspel en een animatiefilm verwoorden,
verbeelden en verklanken deze gloedvolle fonkelende wereld. Een
muzikaal en visueel verhaal dat zich leest als de afdruk in een vuursteentje: caleidoscopisch fabelachtig fascinerend.
In 2021 vierde Tal en Thee zijn tiende verjaardag. In dit feestjaar
brengt het gezelschap makers en spelers uit eerdere voorstellingen
samen, aangevuld met nieuw jong talent.

video

website

Concept en spel Maarten Van Aerschot en Reineke Van Hooreweghe
Live muziek Toon Van Mierlo en Pascale Rubens Live zang Bas Van Damme
Animatiefilm Jeroen Ceulebrouck en Sofie Vandenabeele
Poppen Evelyne Meersschaut Foto Jeroen Ceulebrouck
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KUNSTLAB MOSAICSTUDIO Mieke Lamiroy
ma 5 dec tem vr 16 dec
vm 9u30-11u30
nm 13u-15u | € 6

Marq Rawls (aka Marc Crauwels en voormalig directeur van het
mimefestival), richtte in 2009 zijn mosaicstudio.eu op.
Hij ontwerpt originele handgemaakte mozaïekprojecten volgens de
eeuwenoude Byzantijnse & Romeinse tradities als ambachtelijke
techniek, maar ook gecombineerd met hedendaags design. De replica van een bestaande mozaïek of restauraties is eveneens zijn vak.

1e & 2e leerjaar
per klas
WORKSHOP

De tentoonstelling toont mozaïekpanelen die kunnen ingewerkt
worden in de muur of die ook als een schilderij opgehangen worden. Er is een videoprojectie waar je kan kennis maken met het de
ambacht en de stap per stap evolutie van creaties. Tot slot worden 6
kant-en klare projecten voorgesteld waar U kan kiezen uit bestaande
collecties, kleine en grote.
Kom met je klas naar onze tentoonstelling en leef je uit in het Kunstlab. Onder professionele begeleiding leer je
kennismaken met verschillende technieken die je ook in de expo
terugvindt. Het Kunstlab is een volledig uitgerust atelier waar je met
heel de klas in aan de slag kan. Een bezoek aan de tentoonstelling is
inbegrepen.
Schoolaanbod 2022-2023

1e & 2e LEERJAAR
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website

GRATIS CHIPS! Compagnie Barbarie
di 9 mei 10u30 & 13u30
60 min | € 5
1e & 2e leerjaar
max 200 lln
THEATER

Roze is voor meisjes, net zoals geurkaarsen, huilen, een zorgzaam
karakter, dagboeken, gevoelens en pony’s.
Blauw is voor jongens, net zoals auto’s, agressie, loonbriefjes en
overuren, raketten en blauwe puzzels.
Dat er verschillen zijn dat staat vast.
Dat we aan die verschillen veel te veel belang hechten dat staat nog
veel vaster.
Tijd om daar eens aan te beginnen wrikken.
In GRATIS CHIPS! gaan we stevig rammelen met de bestaande genderstereotypen. Want al draagt An al lang de broek, Jan draagt nog
steeds geen rok. En wat dit alles met chips te maken heeft? Daarvoor
zal je moeten komen kijken…
“In GRATIS CHIPS! legt compagnie barbarie feminisme helder uit op
maat van kleuters. Niet didactisch, wel hilarisch.” (De Standaard)

video

website

Spel Liesje De Backer, Amber Goethals, Lotte Vaes en Sarah Vangeel
Regie Karolien De Bleser Een coproductie met De Studio en PerPodium
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3e & 4e LEERJAAR

RASPOETIN Wie niet weg is, is gezien Theater Tieret
Aan het hof van de laatste Tsaar, Nicolaas II, gonst het van de geruchten, halve complotten en hele intriges. Middelpunt van dit alles is de
‘bezeten monnik’ Raspoetin: gebedsgenezer en vertrouweling van de
tsarina. Door sommigen aanbeden, door velen gehaat, maar vooral
door iedereen gevreesd.

di 11 okt 10u30 & 13u30
55 min | € 5
3e & 4e leerjaar
max 200 lln

100 jaar na zijn dood ontrafelt Tieret heel zorgvuldig de waarheid
achter de mythe. In een wolk van wierrook en kruitdamp vertellen
we het verhaal van de laatste Tsaar, de wonderschone liefde tussen
kroonprins Aleksej en zijn zus Anastasia en vooral het verhaal van
hem … Raspoetin!

FIGURENTHEATER

Voor RASPOETIN dook Tieret in de geschiedenisboeken om ons
publiek mee te nemen naar het duistere Rusland van de laatste
Tsaar. Met als resultaat - op algemene aanvraag na 2 overenthousiast
onthaalde tournees (2018-2020) - een meeslepende, historische én
hysterische rollercoaster vol poppen, muziek en zwarte magie. Hier
vloekt men niet … Raspoetin ziet u!
Spel Vik Noens, Joost Van den Branden, Bart Van der Heijden
Scenario en tekst Joost Van den Branden
Coaching Gert Dupont
Poppen Patrick Maillard
Muziek Geert Noppe (Yevgueni)
Foto Danny Wagemans
Schoolaanbod 2022-2023

3e & 4e LEERJAAR

video

15

website
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QUINNIE EN QUINN Leue
di 14 feb
10u30 & 13u30
60 min | € 5

Drie vrienden willen samen iets verzinnen. Ze strijden voor het
woord om zo het verhaal te sturen. Algauw hijst één van hen zich op
de troon en hij verplicht de twee anderen om te luisteren.
Quinnie & Quinn willen ontsnappen. Weg uit dit verhaal. Weg van
hun tiran. Maar de verteller weet hen iedere keer weer te verrassen
met een nieuw obstakel.
Als ze hier uit willen geraken, zullen ze het met z’n drieën moeten
doen.

3e & 4e leerjaar
max 200 lln
THEATER

Een speelse ode aan de vrijheid.
Als er niets is, kan alles ontstaan.
“Hier is zo een massa. Een echte mensenzee. En ik kom zo uit de
lucht gevlogen. Want ik kan dat: vliegen. En ik land bovenop een
soort tempel, een piramide. Rook, licht en magie. En als ik spreek
moet iedereen luisteren. Want ik ben de baas. Ik draag uiteraard
gouden kleren. Vol diamanten en een kroon van vlinders. Of nee,
glimwormen. Ik spreek alle talen van de wereld. Het is te zeggen. Ik
spreek er maar één. Maar iedereen kan mij verstaan. Wacht. Over die
kroon: overdag is ze gemaakt van vlinders en ’s nachts van glimwormen. Dat is beter.”
Spel Jonas Leemans, Dimitri Leue, Inge Paulussen
Tekst Dimitri Leue
Muziek Antoon Offeciers
Productie Leue
Foto Jimmy Kets
video

Schoolaanbod 2022-2023

3e & 4e LEERJAAR
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website

KUNSTLAB KRIS DEWEERDT De mooiheid van het kwade Mieke Lamiroy
ma 17 apr tem vr 28 apr
vm 9u30-11u30
nm 13u-15u | € 6
4e & 5e leerjaar
per klas
WORKSHOP

De aantrekkingskracht tot alles wat niet kan of mag vertaald in tekeningen, installaties en alle alternatieven.
Kris Deweerdt (1978) heeft een fascinatie voor destructieve subculturen en een zwak voor romantiek. Hij formuleert in zijn werk
een beeldende reflectie over iets dat heel herkenbaar is, maar dat
we liever niet als dusdanig erkennen: het sympathiseren met het
kwade, het gefascineerd raken door het foute - terwijl je tegelijk weet
dat het fout is.
De beelden die hij creëert zijn naïef, luid en vertalen een constant
verlangen. Muziek is een constante in het leven van Deweerdt waardoor hij met gemak de beeldtaal van Hip Hop, Punk Rock en Black
Metal misbruikt.
Op deze tentoonstelling word je meegenomen in utopische beelden
waar geen ruimte is voor het politieke correcte. Het Deweerdt die
denkt in roos en zwart en alles ertussenin.
Kom met je klas naar onze tentoonstelling en leef je uit in het Kunstlab. Onder
professionele begeleiding leer je kennismaken met verschillende
technieken die je ook in de expo terugvindt. Het Kunstlab is een
volledig uitgerust atelier waar je met heel de klas in aan de slag kan.
Een bezoek aan de tentoonstelling is inbegrepen.
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3e & 4e LEERJAAR

Het Gasthuis

5e & 6e LEERJAAR

BACK2FRONT Expo
In het teken van de bevrijding van Aarschot (5 september 1944) vindt
het tweede weekend van september de tweede editie van Back2Front
plaats. Een gans weekend lang herdenken we de Tweede Wereldoorlog in onze stad.
Op zaterdag gaan we van start met een defilé doorheen de straten
van Aarschot. Een karavaan van voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog rijdt van de Grote Markt naar de Culturele site waar ze zich
een gans weekend opgesteld zullen worden

Bezoek is onder begeleiding van een gids.

5e & 6e LEERJAAR

60 min | gratis
5e & 6e leerjaar
EXPO

In Het Gasthuis zal er ook een tentoonstelling te bezichtigen zijn
die een reconstructie van een geallieerd kamp uit WOII weergeeft.
Ook de oorlogsjaren en de bevrijding van Aarschot worden in beeld
gebracht.
Op donderdag 8 en vrijdag 9 september kan u de tentoonstelling
met uw klas in Het Gasthuis bezoeken. Deze expo staat in het teken
van Wereldoorlog II en is gericht op de leeftijd van 10-11-12 jaar. (5-6
leerjaar)
Hier zullen veel internationale stukken worden tentoongesteld, ook
zal er een sectie zijn over de bevrijding van Aarschot.
Daarnaast zullen er ook oorlogsvoertuigen aanwezig zijn die u kan
bezichtigen.

Schoolaanbod 2022-2023

do 8 & vr 9 sep
9u-10u30-13u
(max. 2 klasgroepen per bezoek)
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TAVERN MICHELLE BRONKS / Ballet Dommage
vr 18 nov 13u30
60 min | € 5

Een muzikale, fysieke, abstract-talige ervaring voor wie angst recht
in de ogen wil kijken.

5e & 6e leerjaar
max 220 lln

In Tavern Michelle staat alles op losse schroeven.
Twee verstofte figuren pogen er de dag te overleven, maar onvoorziene horror kruipt hen in de kleren. Geen monsters of spoken dwalen
rond; het zijn de oerdagelijkse bezigheden die hen de stuipen op het
lijf jagen. Het piepen van een eigen schoen, het gloeien van de
deurklink, het knarsen van servies en het crescendo van de mixer.

THEATER

Tavern Michelle wemelt van onheilspellende koffiezetapparaten en
mistige leegte.
Alles lijkt voortdurend weg te glippen en te wankelen. Maar deze
altijd verschuifbare wereld wordt alsmaar boeiender, zodra men zich
eraan overgeeft.
Tavern Michelle gaat over de vele dimensies van angst. We proberen
zoveel mogelijk angst te vermijden of te slim af te zijn. De behoefte
aan controle is extreem. Angst toont ons dat de wereld een eigen
dynamiek heeft, dat niet alles loopt zoals we het willen. Dus kunnen
we maar beter de angst recht in de ogen kijken.
Concept en spel Katrien Valckenaers, Maxim Storms (Ballet Dommage)
Eindregie Suze Millius
Scenografie Tom de With, BRONKS-decoratelier & KVS
Muziek Gerrit Valckenaers

website
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PIPPI POWERRRRR Het Laagland
di 7 feb 10u30 & 13u30
70 min | € 5
5e & 6e leerjaar
max 250 lln
THEATER

Een avontuurlijk onderzoek naar trouw zijn aan jezelf.
Op een heerlijk chaotische theatervloer maakt de niet in één hokje
te vangen Pippi plaats voor een bonte club actrices: van expressief
tot verlegen, van dwars tot meegaand. Samen op ontdekkingstocht
naar ieders eigen powerrrrr. Ook met moedige eigenzinnigerds als
Blue Ivy, Billie Eilish, Simone Biles, Stromae en Greta Thunberg als
inspiratiebron. Én al die krachtige rolmodellen die in 2023 van zich
gaan laten horen.
Deze spannende tijd, waarin er zoveel gebeurt in de wereld en niets
meer vanzelfsprekend lijkt, vraagt om frisse inzichten en nieuwe powerrrrr. Durf jij jezelf te zijn én te laten zien? Ook als anderen daar
van alles van vinden? De actrices gaan deze uitdaging al spelend,
zingend en dansend volop aan. Pippi Powerrrrr laat je zo dicht
mogelijk bij jezelf komen. Een actuele, avontuurlijke ode aan trouw
zijn aan jezelf, in de geest van de wereldberoemde Pippi Langkous.
Energiek theater voor jongens én meiden.

website

Cast Kiki van Aubel, Nina-Elisa Euson, Tessa de Lange, Caroline Mgata & Eva
van der Post Concept & regie Inez Derksen Dramaturgie Annelies van Wieringen
22
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KUNSTLAB KRIS DEWEERDT De mooiheid van het kwade Mieke Lamiroy
De aantrekkingskracht tot alles wat niet kan of mag vertaald in tekeningen, installaties en alle alternatieven.
Kris Deweerdt (1978) heeft een fascinatie voor destructieve subculturen en een zwak voor romantiek. Hij formuleert in zijn werk
een beeldende reflectie over iets dat heel herkenbaar is, maar dat
we liever niet als dusdanig erkennen: het sympathiseren met het
kwade, het gefascineerd raken door het foute - terwijl je tegelijk weet
dat het fout is.
De beelden die hij creëert zijn naïef, luid en vertalen een constant
verlangen. Muziek is een constante in het leven van Deweerdt waardoor hij met gemak de beeldtaal van Hip Hop, Punk Rock en Black
Metal misbruikt.
Op deze tentoonstelling word je meegenomen in utopische beelden
waar geen ruimte is voor het politieke correcte. Het Deweerdt die
denkt in roos en zwart en alles ertussenin.
Kom met je klas naar onze tentoonstelling en leef je uit in het Kunstlab. Onder
professionele begeleiding leer je kennismaken met verschillende
technieken die je ook in de expo terugvindt. Het Kunstlab is een
volledig uitgerust atelier waar je met heel de klas in aan de slag kan.
Een bezoek aan de tentoonstelling is inbegrepen.

Schoolaanbod 2022-2023

5e & 6e LEERJAAR
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ma 17 apr tem vr 28 apr
vm 9u30-11u30
nm 13u-15u
€6
4e & 5e leerjaar
per klas
WORKSHOP

ALICE IN RANDOMLAND Dinsdag.org
di 14 mrt 13u30
60 min | € 5
5e & 6e leerjaar
max 200 lln
FIGURENTHEATER

Alice In Randomland, is een hedendaags antwoord op de truttige
moraal van een 18de eeuws verhaal. Wij willen een nieuw verhaal
vertellen. Bij ons is Alice een non-binaire chick-dude van 14 jaar. Ze
verveelt zich, cringed gepassioneerd, spendeert veel tijd op het net,
sociale media, en games. Stiekem droomt ze ervan om in die wereld te
zitten, die van de computer. Alice is transhumaan en om haar droom
waar te maken zal ze zichzelf uploaden in een wereld van de code.
Het eeuwige leven. Ze loadt zichzelf op in the cloud en belandt op de
raarste plekken, ontmoet de vreemdste figuren van het internet.
Alice in Randomland wordt een absurde reis door de diepe krochten
van the rabbit hole, waar alles Random lijkt, fucked up weird is
en waar het leven uber mega cringe is. De enige optie is volgen of
verdrinken. Een escapistische droom van een verdwaalde puber die
antwoorden zoekt in de krochten van het web.

website

Dinsdag.org wil zich met ALICE IN RANDOMLAND nog verder verdiepen in de invloed van ‘internetcultuur’ op onze huidige tijd. We
voelen dat er nog altijd wordt neergekeken op internetcultuur terwijl
heel veel jongeren daarmee opgroeien, dat serieus nemen en daar ook
troost in vinden. Het is deel van hun wereld waaraan ze zich spiegelen.
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1e & 2e MIDDELBAAR

KICK-OFF Het Gasthuis & JC De Klinker
Jong zijn en cultuur? Dat is Cool !
Elk schooljaar verwelkomen jullie op 1 september de nieuwe leerlingen uit de basisschool. Deze jongens en meisjes komen terecht in
een voor hen nog onbekende “nieuwe wereld”. Om deze leerlingen kennis te laten maken met wat er leeft op vlak van “cultuur”
in Aarschot organiseren wij opnieuw “Kick Off – Cultuur is Cool”.
Noteer dit jaar vrijdag 2, maandag 5 en dinsdag 6 september 2022
in je agenda. Het Stedelijk Museum, de Openbare Bibliotheek,
cultuurcentrum Het Gasthuis en Jeugdcentrum De Klinker zetten op
die dagen hun deuren open voor deze “nieuwelingen”.
Ons programma bestaat uit een volledige dag van 8u45 tot 15u15. De
vier locaties bieden elk amusante workshops aan van 80 minuten.
Via een doorschuifsysteem zullen er twee workshops in de voormiddag plaats vinden en twee in de namiddag, telkens op een andere locatie. ’s Middag wordt er in de museumtuin een swingende picknick
voorzien met the one and only DJ Tom De Lobel.
De concrete workshops worden bekend gemaakt bij het begin van
het nieuwe schooljaar, als je de bevestiging van je inschrijving ontvangt. Enkele kunnen we al onthullen.
In het cultuurcentrum staat er een workshop theater, een workshop
slampoetry en licht- en geluidstechnieken op het programma. In
het museum kan je je uitleven met oude caféspelen of een workshop
rond de lopende tentoonstelling met als thema kant. JC De Klinker
biedt de volgende workshops en activiteiten aan tijdens de Kick off:
Muziekworkshops rond basgitaar/gitaar, drum, zang en DJ, steppen
en skaten in het skatepark, op het Multi sportterrein is er basket en
voetbal, in het jeugdhuis spelen en een kennismaking met het JAC en
Arktos. Striptekenen, improvisatietheater en het swingpaleis staan
op het programma in de bib.
Kostprijs voor een ganse dag, inclusief picknick bedraagt 7 euro per
leerling. Jammer genoeg zullen wij beperkt zijn in aantal inschrijvingen, daarom is het belangrijk om zo vlug mogelijk uw leerlingen in te
tekenen voor de Kick-Off.

Schoolaanbod 2022-2023
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vr 02 sep
ma 05 sep
di 06 sep
8u45-15u15
€ 7, inclusief picknick
1e middelbaar
plaatsen beperkt
EVENEMENT
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SOLO Vervloet & De Studio
Wat wil jij later worden als je groot bent?
Brandweerman? Voetballer? Boekhouder? Mama of papa? Goochelaar? Influencer? Of toch nog steeds piloot?
Op de speelplaats kan alles. Kinderen laten hun verbeelding de vrije
loop en bepalen zelf de spelregels. ‘Jij bent de roze Power Ranger en
ik de appelblauwzeegroene. Die bestaan toch niet? Nu wel.’

do 24 nov

10u30 & 13u30
60 min | € 7

2e, 3e & 4e middelbaar
max 200 lln
THEATER

‘SOLO’ gaat over de zoektocht naar je eigen identiteit. Met de inzet
van de superpowers van de speelplaats zoekt het hoofdpersonage uit
wie hij wil zijn.
Een dirigent? Of toch een dj? Een breakdancer? Of eerder een businessman? Een dokter of patiënt - of allebei?
Hyperfantasie *
Robbert Vervloet blijft trouw aan de gebricoleerde stijl van ‘Terminator Too’ (denk kartonnen racewagens, Batmanpak uit cornflakesdozen en Decathlon-dino’s) en neemt je mee in zijn hyperfantastische
wereld, waarin een personage grip probeert te krijgen op wie hij
is - of althans denkt dat hij moet zijn. In al zijn kinderlijke fantasie
mislukken de dingen al eens grandioos, maar wordt ook het onmogelijke mogelijk.
Een zoektocht die pendelt tussen realiteit en fantasie.
Peter Pan op speed voor 12+ en alles daarboven.
*Dat is een ding. Just Google it.
Concept en spel Robbert Vervloet
Techniek/uitvinder Tim Oelbrandt
Eindregie Randi De Vlieghe

website

Schoolaanbod 2022-2023
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ALIAS Collectief Verlof
Daan kan moeilijk zichzelf zijn
In het openbaar
Hij vindt hiervoor een oplossing
Online maakt hij accounts aan
Één daarvan is Lars
Welke van alle accounts
misschien nog het meest op de echte Daan lijkt
Lars ontmoet Stella
Online
De vrouw van z’n leven
Nog nooit eerder kon hij zo zichzelf zijn bij iemand. Het
begin van een prachtige online liefdesromance
Tot ze voorstelt om eens af te spreken
Met Lars…

wo 8 feb

9u00 & 10u30
60 min | € 7

1e & 2e middelbaar
max 220 lln
THEATER

Collectief Verlof onderzoekt in ALIAS hoe hard iemand
zich in bochten kan wringen om graag gezien te worden.
Deze voorstelling nodigt uit om het met jongeren te
hebben over graag zien, jezelf zijn en privacy. De voorstelling velt geen oordeel, maar roept vooral veel vragen
op, waarover nog lang kan worden nagepraat. Verwacht
je aan knallende live-muziek, ongemakkelijke stiltes en
een nodige portie humor!
Tekst en spel Heleen Desmet & Bart van der Heijden
Muziek Lucas Heytens
Tekstcoaching Nico Boon
Spelcoaching Steven Beersmans
video
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website

KLEIN EPOS Theater Froefroe
do 16 mrt 13u30
75 min | € 7
1e & 2e middelbaar
max 250 lln
FIGURENTHEATER

Figurentheater vol bugs en beats, niet voor gevoelige kijkers.
Ik zal u iets vertellen.
Het heeft veel van een sprookje, mijn verhaal,
maar het is toch werkelijk zoo gebeurd.
Zoodra gij het niet meer gelooft, moet ge niet verder luisteren.
Want dan is dit verhaal niet voor u.
Ik had een wensch.
Dat er toch eens een wonder mocht gebeuren.
En eenmaal zou het gebeuren.
Dat wist ik.

website

Wanneer het kind op een dag vanonder de tafel komt gekropen
rollen de ogen uit z’n kop. De mensen zijn gemuteerd in gruwelijke
insecten. Het kind probeert met de ongewervelden in dialoog te
gaan, maar niemand begrijpt een woord van wat het zegt. Meteen
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wordt het meegezogen in een ontdekkingstrip vol slijm, harige buitenbeentjes en bloedstollende zuigsnuiten. Krimp met ons mee tot
op onze laatste larvehuid.
Een Klein Epos over groeipijnen. Een herkenbaar gevecht met een
wereld vol oordelen en verwachtingen. Een multi-instrumentalist en vier spelers sleuren je mee in een donker humoristische en
monumentale trip. Geïnspireerd op Kafka’s Die Verwandlung en alle
legendarische kinder-queestes zoals De kleine Johannes, Erik of het klein
insectenboek & Die unendliche Geschichte.
Concept, tekst en regie Dries De Win Spel Aïcha Cissé, Anastassya Savitsky,
Stan Martens, Soufiane Chilah, e.a.
Livemuziek Dijf Sanders
Poppen en decor FroeFroe-atelier
Schoolaanbod 2022-2023

1e & 2e MIDDELBAAR
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KICK-OFF 2.0 Het Gasthuis & JC De Klinker
ma 10 okt
di 11 okt
wo 12 okt
vm 9u30 - 12u
nm 12u - 15u
€7
4e middelbaar
EVENEMENT

WAT?
De Kick Off is een succes. Het lijkt de stadsdiensten zinvol om hier
een vervolg aan te breien wanneer de leerlingen een leeftijd hebben
bereikt waarop ze meestal wat meer zelfstandigheid krijgen van
thuis uit.
Tijdens een voor- of namiddag kunnen leerlingen de stad en de
partners ontdekken a.d.h.v. kaart- en doe-opdrachten. Tijdens de
middag is er een gezamenlijke moment met een optreden op de
Grote Markt. Hier zullen allerlei standjes aanwezig zijn o.a. eten,
welzijnspartners, sportverenigingen en cultuurpartners.
WIE EN WANNEER?
De Kick off 2.0. is voor leerlingen van het vierde middelbaar en staat
ingepland in de week van 10 oktober. De eerste groep zal rondgaan
van 09u30 tot 12u00 met optreden op Grote Markt tot 13u00.
Groep twee wordt om 12u00 verwacht op de Grote Markt en zal na
het optreden hun rondgang door de stad starten.
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FOLLOWFOLLOW fABULEUS / Koen De Preter
followfollow is een dansproductie over volgen en volgers. Over inspireren, kopiëren en nabootsen. Over mode die verschijnt, verdwijnt en
terugkeert. Over in de pas lopen en tegenbewegingen. Over selfies en
de laatste TikTok-challenges. Over duimpjes zetten en hartjes geven.
Over groep en groepsdruk. Over je hart achternajagen en jezelf proberen zijn in een wereld vol tegenstellingen. Over zoeken naar identiteit.

di 4 okt

10u30 & 13u30
60 min | € 7

3e & 4e middelbaar
5e & 6e middelbaar
max 220 lln

Voor zijn nieuwste fABULEUS-productie followfollow werkt Koen met
een groep jongeren tussen 13 en 21 jaar.

DANSTHEATER

“Bij deze: smartphones leveren dansers alleen maar extra mogelijkheden op om machtig moves te maken. (...) Dan zie je hoe De Preter
de bewegingen die eigen zijn aan elke danser - van hiphop tot ballet,
van montere musicalster tot charmante slungel - verwerkte in de
choreografie tot ze op het einde helemaal in vuur en vlam staan. Net
als het publiek.” — Els Van Steenberghe, Knack Focus
Choreografie Koen De Preter
Met Natan Bex, Sari Blauwet, Emmanuel Boakye, Yanna Lambaerts, Noah
Meulemans, Naya Mbayo, Ilias Tallon, James Van Cauwenberghe, Louise van
Genugten, Alex Van Speybroek en Miro Ver Elst
Artistieke coaching Nienke Reehorst
Dramaturgie Peter Anthonissen
Foto Clara Hermans

video
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SOLO Vervloet & De Studio
do 24 nov 10u30 & 13u30
60 min | € 7
2e, 3e & 4e middelbaar
max 200 lln

Wat wil jij later worden als je groot bent?
Brandweerman? Voetballer? Boekhouder? Mama of papa? Goochelaar? Influencer? Of toch nog steeds piloot?
Op de speelplaats kan alles. Kinderen laten hun verbeelding de vrije
loop en bepalen zelf de spelregels. ‘Jij bent de roze Power Ranger en
ik de appelblauwzeegroene. Die bestaan toch niet? Nu wel.’

THEATER

‘SOLO’ gaat over de zoektocht naar je eigen identiteit. Met de inzet
van de superpowers van de speelplaats zoekt het hoofdpersonage uit
wie hij wil zijn.
Een dirigent? Of toch een dj? Een breakdancer? Of eerder een businessman? Een dokter of patiënt - of allebei?
Hyperfantasie *
Robbert Vervloet blijft trouw aan de gebricoleerde stijl van ‘Terminator Too’ (denk kartonnen racewagens, Batmanpak uit cornflakesdozen en Decathlon-dino’s) en neemt je mee in zijn hyperfantastische
wereld, waarin een personage grip probeert te krijgen op wie hij
is - of althans denkt dat hij moet zijn. In al zijn kinderlijke fantasie
mislukken de dingen al eens grandioos, maar wordt ook het onmogelijke mogelijk.
Een zoektocht die pendelt tussen realiteit en fantasie.
Peter Pan op speed voor 12+ en alles daarboven.
*Dat is een ding. Just Google it.
website

Concept en spel Robbert Vervloet
Techniek/uitvinder Tim Oelbrandt
Eindregie Randi De Vlieghe
34

Het Gasthuis

ZEEMEERMIN Theater Stap & Frieda
In ‘Zeemeermin’ peilen frieda en Theater Stap naar de diepte van de
melancholie. De meerminnen, heksen en prinsen die ze vertolken,
verdwalen in onderzeese leegte. Hun verlangen is een afgrond. Wat
ze willen, zinkt steeds dieper.
frieda en Stap onderzoeken hoe niet te verdwijnen in het bodemloze
verdriet van water. In het dagelijks sterven, zoeken ze naar de vonk
die een storm kan doen ontstaan, vuurwerk, euforisch zingen en dansen. Bestaat een vitale melancholie die opstijgt en niet ondergaat?

do 19 jan 13u30
60 min | € 7
4e, 5e & 6e middelbaar
max 200 lln
THEATER

Niet de onvervulbaarheid, maar het verlangen zélf is de kern van haar pijn – een
pijn die zo onhanteerbaar, zo onuitdruk-baar wordt dat hij alleen nog kan worden omgezet in lachen, in dansen – in tekenen die net zo goed op de afwezigheid
van pijn konden wijzen, op het tegendeel van pijn, op geluk en uitbundige
vreugde. (Patricia De Martelaere – essay over ‘De Kleine Zeemeermin’)
Van en met Eva Binon, Nikè Moens, Jan Palinckx, Patrick Vervueren, Guy Dirken, Daan Hutten, Hazina Kenis, Els Laenen, Tanne Lemmens, Jelle Palmaerts,
Bram Vaneeckhaute

website
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OP HOOP VAN LEVEN Theater Tieret
“Ik heb vannacht gedroomd, met mijn ogen wijdopen. ‘K was gaan vliegen en iedereen was mee. Iedereen in dat klein mandje, wat een feest. Muziek en drank…
en natuurlijk heel veel dansen. Want op een feest moét er gedanst worden, alsof
uw leven ervan afhangt.”
OP HOOP VAN LEVEN vertelt het verhaal van een oude ballonvaarder
die zich klaarmaakt voor zijn allerlaatste vlucht. Nog één laatste keer
met zijn hoofd in de wolken, naar zijn overleden vrouw, de liefde van
z’n leven. Zijn zoon probeert hem met beide voeten op de grond te
houden, tegen beter weten in. Op de vurige tonen van Nina Simone
dansen een rasverteller, een poppenspeler en een luchtballon een
wonderlijk ballet onder de blote sterrenhemel. Omdat er nu meer
dan ooit nood is aan warmte en hoop in koude, bange dagen.

vr 10 mrt 13u30
60 min | €7
3e & 4e middelbaar
5e & 6e middelbaar
max 120 lln
FIGURENTHEATER

Spel Hans Van Cauwenberghe, Joost Van den Branden
Scenario en tekst Joost Van den Branden
Poppen Patrick Maillard
Foto Danny Wagemans

website
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FOLLOWFOLLOW fABULEUS / Koen De Preter
di 4 okt
10u30 & 13u30
60 min | € 7
3e & 4e middelbaar
5e & 6e middelbaar
max 220 lln

followfollow is een dansproductie over volgen en volgers. Over inspireren, kopiëren en nabootsen. Over mode die verschijnt, verdwijnt en
terugkeert. Over in de pas lopen en tegenbewegingen. Over selfies en
de laatste TikTok-challenges. Over duimpjes zetten en hartjes geven.
Over groep en groepsdruk. Over je hart achternajagen en jezelf proberen zijn in een wereld vol tegenstellingen. Over zoeken naar identiteit.
Voor zijn nieuwste fABULEUS-productie followfollow werkt Koen met
een groep jongeren tussen 13 en 21 jaar.

DANSTHEATER

“Bij deze: smartphones leveren dansers alleen maar extra mogelijkheden op om machtig moves te maken. (...) Dan zie je hoe De Preter
de bewegingen die eigen zijn aan elke danser - van hiphop tot ballet,
van montere musicalster tot charmante slungel - verwerkte in de
choreografie tot ze op het einde helemaal in vuur en vlam staan. Net
als het publiek.” — Els Van Steenberghe, Knack Focus
video

website

Choreografie Koen De Preter Met Natan Bex, Sari Blauwet, Emmanuel Boakye,
Yanna Lambaerts, Noah Meulemans, Naya Mbayo, Ilias Tallon, James Van Cauwenberghe, Louise van Genugten, Alex Van Speybroek en Miro Ver Elst Artistieke
coaching Nienke Reehorst Dramaturgie Peter Anthonissen Foto Clara Hermans
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DE ONZICHTBAREN Aleydis Jeugd
Op een verlaten perron wachten de mensen op hun trein. Daar
ontmoeten ze zichzelf en elkaar. Het perron is een plek die voor
iedereen een transitzone is. We zijn er maar tijdelijk want we willen
van A naar B. Maar wat als we daar vast zitten? De mensen die je gaat
zien maken een trip door memorylane mee. Ze zitten vast in hun
fantasie. Bij sommigen zit er een blauwe vogel in het hart. Anderen
willen niet verlaten worden. Sommigen zien de schoonheid van de
wereld en anderen enkel het verdriet. Maar stuk voor stuk zullen er
mooie mensen voor u staan, die u mee nemen in een helse rit.
De vraag is alleen: Wanneer komt de trein?

Schoolaanbod 2022-2023
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di 18 okt
10u30 & 13u30
70 min | € 5
5e & 6e middelbaar
max 280 lln
THEATER
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UNFOLDING AN ARCHIVE Zoë Demoustier/Ultima Vez
vr 28 okt
13u30
60 min | € 7

In Unfolding an Archive ontvouwt Zoë Demoustier een
beeldarchief van 20 jaar oorlogsverslaggeving. De man
achter de camera is haar vader Daniel Demoustier. De
zoektocht naar een verhouding tot het beeldenrijk van
wereldgebeurtenissen waarmee ze is
opgegroeid, is als een beweging van ver en dichtbij. In
een poging tot een reconstructie brengt ze het archief
tot leven. Ze ontmantelt de mechanismen die schuilgaan achter de archiefbeelden. Gaandeweg ontstaat er
een choreografie van poses en gebaren in een opgebroken tijdlijn van fysieke herinneringen.
Choreografie en uitvoering Zoë Demoustier
Live geluid Willem Lenaerts
Dramaturgie Elowise Vandenbroecke
Coaching Danielle van Vree
Video en geluidsarchief Daniel Demoustier
Foto Tom Herbots
Co-productie STUK
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5e & 6e middelbaar
max 250 lln
DANS

video
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PETER DE LOBEL BLIKT HET JAAR VOOR U IN
di 10 jan
13u30
60 min | € 5
5e & 6e middelbaar
max 250 lln
LEZING

Peter De Lobel blikt voor u het jaar in.
De politiek journalist van De Standaard kijkt met een
brede lens achteruit en gidst u naar de wereld achter de
analyses die u las en de beelden die u zag.
Wat speelde er echt?
Welke toevalligheden bepaalden het jaar en waar zijn
er op jammerlijke wijze bochten gemist? Wie had beter
zijn mond gehouden en wanneer is de wereld plots de
verkeerde kant op beginnen draaien?
En vooral: welke vinyl zal Dries Wouters daarbij spelen?
Dit is 2022 zoals u het nog nooit zag.
Dit is hét Jaaroverzicht!
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ZEEMEERMIN Theater Stap & Frieda
In ‘Zeemeermin’ peilen frieda en Theater Stap naar de diepte van de
melancholie. De meerminnen, heksen en prinsen die ze vertolken,
verdwalen in onderzeese leegte. Hun verlangen is een afgrond. Wat
ze willen, zinkt steeds dieper.
frieda en Stap onderzoeken hoe niet te verdwijnen in het bodemloze
verdriet van water. In het dagelijks sterven, zoeken ze naar de vonk
die een storm kan doen ontstaan, vuurwerk, euforisch zingen en dansen. Bestaat een vitale melancholie die opstijgt en niet ondergaat?

do 19 jan 13u30
60 min | € 7
4e, 5e & 6e middelbaar
max 200 lln
THEATER

Niet de onvervulbaarheid, maar het verlangen zélf is de kern van haar pijn – een
pijn die zo onhanteerbaar, zo onuitdruk-baar wordt dat hij alleen nog kan worden omgezet in lachen, in dansen – in tekenen die net zo goed op de afwezigheid
van pijn konden wijzen, op het tegendeel van pijn, op geluk en uitbundige
vreugde. (Patricia De Martelaere – essay over ‘De Kleine Zeemeermin’)
Van en met Eva Binon, Nikè Moens, Jan Palinckx, Patrick Vervueren, Guy Dirken, Daan Hutten, Hazina Kenis, Els Laenen, Tanne Lemmens, Jelle Palmaerts,
Bram Vaneeckhaute
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DE BASTAARD Reis naar verleden en toekomst. Het Zuidelijk Toneel
wo 25 jan
10u00
90 min | € 7

“Ik ben een bastaard, een halfbloed, een vuilnisbakkenras. Mijn
X-chromosoom komt uit de Vlaamse Kempenklei, mijn Y-chromosoom uit het mulle Atlaszand.” Aan het woord is Rashif El Kaoui.
Samen met Ahmet Polat en Michelle Samba reconstrueert hij de
route van zijn vader, die vanuit Marokko naar België reisde en stierf
in Zuid-Frankrijk. Een terugkeer naar een vader die hij amper heeft
gekend. Ahmet gelooft dat een reis de beste stap zou zijn voor Rashif,
om zichzelf beter te begrijpen.

5e & 6e middelbaar
max 250 lln
THEATER

De voorstelling is meer dan Rashif zijn reisverslag. Het zou ook het
verhaal van Ahmet, Michelle of jou kunnen zijn. Want misschien
wist je het nog niet, maar uiteindelijk zijn we allemaal bastaard. De
voorstelling vormt een ritueel, een poging een eigen plek te vinden
in onze tijd.
Ahmet is wereldbekend als fotograaf en documentairemaker, hij was
fotograaf des Vaderlands. Rashif is schrijver, acteur en de man met
de mooiste stem van Vlaanderen. Michelle, poëtische ziel, veelgevraagd drummer en muzikaal multitalent. Zij zorgt voor live muziek.
Met film, slam poetry, muziek, proza en vertelling geven zij inzicht
hoe de blik van anderen ons denken beïnvloedt, en leidt tot een
constant dubbel bewustzijn. De Bastaard is ritmisch, scherp van taal,
indringend, oprecht en laat je niet onberoerd achter.
De Volkskrant ****
De Bastaard van Rashif El Kaoui is een indringend en ontroerend pamflet dat
nog lang nagonst
Nieuwsblad ****
El Kaoui heeft alles in handen om zijn pamflet van een bastaard uit te laten
groeien tot, in meer dan één betekenis, de voorstelling van zijn leven
Tekst en spel Rashif El Kaoui
Muziek en spel Michelle Samba
Video en spel Ahmet Polat
Foto Ahmet Polat
video
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OP HOOP VAN LEVEN Theater Tieret
vr 10 mrt 13u30
60 min | €7
3e & 4e middelbaar
5e & 6e middelbaar
max 120 lln
FIGURENTHEATER

“Ik heb vannacht gedroomd, met mijn ogen wijdopen. ‘K was gaan vliegen en iedereen was mee. Iedereen in dat klein mandje, wat een feest. Muziek en drank…
en natuurlijk heel veel dansen. Want op een feest moét er gedanst worden, alsof
uw leven ervan afhangt.”
OP HOOP VAN LEVEN vertelt het verhaal van een oude ballonvaarder
die zich klaarmaakt voor zijn allerlaatste vlucht. Nog één laatste keer
met zijn hoofd in de wolken, naar zijn overleden vrouw, de liefde van
z’n leven. Zijn zoon probeert hem met beide voeten op de grond te
houden, tegen beter weten in. Op de vurige tonen van Nina Simone
dansen een rasverteller, een poppenspeler en een luchtballon een
wonderlijk ballet onder de blote sterrenhemel. Omdat er nu meer
dan ooit nood is aan warmte en hoop in koude, bange dagen.
Spel Hans Van Cauwenberghe, Joost Van den Branden
Scenario en tekst Joost Van den Branden
Poppen Patrick Maillard
Foto Danny Wagemans

website
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AVO N DVO O R S T E L L I N G E N
SELECTIE AVONDVOORSTELLINGEN
Hieronder vindt je een overzicht van de avondvoorstellingen voor
scholen. De volledige uitleg vindt je in onze programmabrochure
2022 - 2023 of op de website. De leerlingen van het secundair onderwijs kunnen onderstaande voorstellingen bijwonen aan een extra
voordelige leerlingenprijs van 7 euro. De enige voorwaarde is dat de
school voor haar reserveert. Reserveren voor deze voorstellingen kan
vanaf 11 juni via tickets@hetgasthuis.be

2/10/’22

ERNST IS DER HERBST
Roeland Hendrikx

Klassiek

7/10/’22

APENVERDRIET
Arne Sierens en co

Theater

12/10/’22

HOE TE LEVEN
MartHa!tentatief

Theater

13/01/’23

CARRYING MY FATHER
There There Company

20/01/’23 ORFEUS
Lazarus/FES

Circus/dans
Theater/Muziek

27/01/’23 DOE DE GROETEN AAN DE GANZEN
hetpaleis/De Nieuwe Tijd

Theater

28/01/’23 9,6 (EEN VERWEER)
Het Nieuwstedelijk

Theater

30/03/’23 ABOUT ELLY
TG Stan

Theater

26/04/’23 ALL INCLUSIVE
Julian Hetzel/CAMPO

Theater

26/05/’23 NUGGETS
Maxim Storms

Theater
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AANBOD JC DE KLINKER
LAGER ONDERWIJS
STADHUISSPEL
Het stadhuisspel is een spel om de werking van het stadhuis te leren
kennen. De kinderen maken kennis met de verschillende stadsdiensten, maar denken zelf ook actief na over hun stad.
Met het stadhuisspel willen we niet alleen de kinderen wegwijs
maken in de werking van de stad. Het spel daagt de kinderen ook uit
om hun ideeën en meningen op tafel te leggen.
Aan het einde van het kalenderjaar worden de ideeën op tafel gelegd
en concrete mogelijkheden bekeken. De voorstellen van de kinderen
worden gebundeld en op het college van burgemeester en schepenen
gebracht. JC De Klinker verspreidt de voorstellen bij de verschillende
stadsdiensten. Op deze manier geven we kinderen mee een stem,
houden we de vinger aan de pols en komen we te weten hoe kinderen hun stad ervaren.
DEEL 1 BORDSPEL
De kinderen leren aan de hand van een bordspel de werking van
de Stad Aarschot beter kennen. Wat zijn de verschillende diensten waarmee kinderen in contact kunnen komen? Hoe worden
beslissingen gemaakt? Kinderen voeren doe-, stem-, en weetjesopdrachten uit. Door de verschillende opdrachten goed uit te voeren
verdienen kinderen Aarschotmunten. Deze munten kinnen ze
gebruiken om verschillende stadselementen te kopen en zo hun
eigen droombuurt te bouwen. Aan het einde van het spel stellen de
kinderen hun eigen buurt voor.
DEEL 2 GEMEENTERAADSPEL
De kinderen vormen zelf een gemeenteraad en zetelen in de
gemeenteraadszaal in het Capucienenklooster. Ze vormen verschillende partijen en gaan met elkaar in discussie over de relevante
thema’s. Wat zien zij als oplossingen? Hoe zouden ze dit aanpakken?
Aan het einde van de zitting wordt er gestemd. De kinderen kiezen
zelf welke voor- stellen ze belangrijk vinden. De voorstellen van de
kinderen worden gebundeld en op het college van burgemeester en
schepenen gebracht.
PRAKTISCH
De spelen worden begeleid door JC De Klinker.
Aanvragen via: info@jcdeklinker.be
Het stadhuisspel deel 1 & 2 Lagere school neemt per deel 2 lesuren in
beslag. Het is gratis en vindt plaats in het Stadhuis of in de Gemeenteraadszaal.
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Beste leerkrachten,
Via deze weg willen we jullie graag inlichten over het nieuwe stadhuiss
spel van Jeugdcentrum De Klinker.

STADHUISSPEL

Ons nieuw spelbord!

KINDERRAAD
De kinderraad bestaat uit leerlingen uit 9 basisscholen. Ze vertegenwoordigen de leerlingen uit hun school en denken samen na
over wat kinderen belangrijk vinden in Aarschot. Af en toe zullen
ze de kinderen uit hun school bevragen. Ze nemen deze ideeën dan
allemaal mee naar de kinderraad.
De kinderraad doet voorstellen aan het college van burgemeester en
schepenen. En het college van burgemeester en schepenen zal ook af
en toe de mening van de kinderen vragen over waar ze mee bezig zijn.
Wil jouw school aansluiten?
PRAKTISCH
De kinderraad wordt begeleid door JC De Klinker en telkens een
begeleider vanuit de school.
De kinderraad komt 5 keer per schooljaar samen
De kinderen krijgen regelmatig een opdracht mee
De kinderen betrekken de kinderen uit hun school bij de voorstellen
van de kinderraad.
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AANBOD JC DE KLINKER
MIDDELBAAR ONDERWIJS

MIJN STEM TELT
Een spel waarbij jongeren meer over politiek en stemmen te weten
komen en we de mening van de jongeren vragen over de verschillende thema’s. De jongeren vormen verschillende partijen en gaan
met elkaar in discussie over de relevante thema’s. Wat zien zij als
oplossingen? Hoe zouden ze dit aanpakken? Aan het einde van de
zitting wordt er gestemd. De jongeren kiezen zelf welke voorstellen
ze belangrijk vinden. De voorstellen van de jongeren worden gebundeld en op het college van burgemeester en schepenen gebracht.
PRAKTISCH
Dit spel wordt begeleid door JC De Klinker.
Aanvragen via: info@jcdeklinker.be
Het spel gaat door in de gemeenteraadszaal of in de klas.

RONDLEIDING JC DE KLINKER
JC De Klinker organiseert ook rondleidingen op maat in het jeugdcentrum. Wil je met je klas te weten komen wat een jeugddienst is,
welke verschillende diensten de jeugddienst aanbiedt en hoe het
jeugdcentrum er uitziet? Dan kan je een rondleiding aanvragen. De
rondleiding kan op maat uitgewerkt worden.
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KALVERLIEFDE
Scholenvoorstelling i.k.v Week tegen Armoede
Het beest opgejaagd, gevild en likkebaardend opgepeuzeld... En wat
met haar kalfjes? Die mogen bij de mensenkudde blijven. Die trekt
voort van plek naar plek, de seizoenen achterna. Maar misschien
wordt het tijd voor iets anders: een vaste plek, een dorp? Dan kan de
mensenkudde zorgen voor de ouderen, kunnen de kinderen het zaad
zien uitkomen dat ze in de grond hebben gestopt. Maar is dat wel
naar de zin van de jagers? En is iedereen dan nog wel mee? Of blijft
er soms iemand achter?
Kalverliefde is een ode aan het jachtinstinct, de onrust, het mannelijke. Aan alle onnoembare kleine offers die we maken in een poging
te overleven en samen te leven.
Speciaal voor de Week van Verzet tegen Armoede put Evi Rosiers
uit de duizenden verhalen in haar hoofd en haar kennis over de
maatschappij om het thema armoede binnen deze voorstelling een
belangrijke rol te geven.
Na de voorstelling blijven de leerlingen 20 minuten zitten voor een
nabespreking.
Afhankelijk van de grootte van de interesse, worden er meerdere voorstellingen
gebracht op 17 oktober. Een tijdstip wordt dus op een later moment doorgegeven.
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ma. 17 oktober
De Klinker Club | €3
Voor: alle leerlingen 4de middelbaar
Voor meer info: inne@jcdeklinker.be

BIBLIOTHEEK

Hoofdbibliotheek
Elisabethlaan 103a
3200 Aarschot
Tel. 016 56 86 05
bibaarschot@bibliotheekaarschot.be
Openingsuren
Zie website: aarschot.bibliotheek.be
Sociale media
Volg ons op Facebook
@bibaarschot
www.facebook.com/bibaarschot
Volg ons op Instagram
@bibliotheekaarschot
www.instagram.com/bibliotheekaarschot

DE BIB, DAT IS ZOVEEL MEER DAN BOEKEN!
Bibliotheken zijn de partners bij uitstek voor leesbevordering in de
klas. Ze zijn centra voor ontspanning maar ook voor informatie. De
bibliotheek van Aarschot heeft een uitgebreide collectie waar ieder
kind zijn gading in kan vinden. Maar een bibliotheek is veel meer
dan enkel boeken.
Wat kunnen we voor jullie nu precies betekenen?
LEERKRACHTENKAART OF KLASKAART
Leerkrachten kunnen een leerkrachtenkaart of klaskaart aanvragen.
Een klaskaart is op naam van de klas en blijft in de bib. Zij is gericht
op leerkrachten van het lager onderwijs binnen Aarschot.
Een leerkrachtenkaart is op naam van de leerkracht. Deze kaart mag
mee naar huis en is gericht op leerkrachten van het lager onderwijs
buiten Aarschot en op leerkrachten van het secundair onderwijs.
Met beide kaarten mogen er 60 materialen uitgeleend worden voor
een termijn van 2 maanden. Verlengen is niet mogelijk. Er dient
geen lidgeld betaald te worden. Geïnteresseerd? Vraag naar een
aanvraagformulier aan de balie.
ONZE COLLECTIE
Wat vind je allemaal in onze rekken?
• verhalende boeken voor alle leeftijden
• informatieve werken op maat
• AVI-boeken
• makkelijk lezen en anderstalig
• voorleesverhalen
• enorme keuze aan strips en graphic novels
• dvd’s, cd’s, luisterboeken
• luisterboeken
• Daisy-boeken met Daisyspeler
• kranten en tijdschriften
• E-readers en e-boeken
Naast ons uitgebreid aanbod bieden we ook toegang tot het digitale
kranten- en tijdschriftenarchief GoPress aan.
Speciaal voor leerkrachten zijn er themakoffers om gratis uit te
lenen. We bezitten een stripkoffer gericht op de 3de graad lager
onderwijs en een koffer met boeken en lestips over WO1 voor de 2de
en 3de graad lager onderwijs.
Jongere leerlingen kunnen plezier beleven aan de kamishibai
vertelplaten die je kunt uitlenen samen met het verteltheater. Voor
peuters en kleuters zijn er de Tatertaal rugzakjes, een pakket met
taalstimulerende activiteiten.
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ONZE DIENSTEN
Op aanvraag kunnen er rondleidingen gegeven worden in de bibliotheek. Dit gaat door buiten de openingsuren zodat elke groep in alle
rust de bibliotheek kan verkennen. De rondleiding wordt aangepast
op maat van elke groep.
De bibliotheek heeft een rustige leeszaal waar er tijdens de examenperiode gestudeerd kan worden. Het is de ideale ruimte om samen
groepswerken te komen maken. Op het gelijkvloers zijn er pc’s met
office toepassingen en kun je aan kleine prijzen kopiëren en scannen. In heel de bibliotheek is er gratis wifi.
ONZE ACTIVITEITEN
Onze bibliotheek organiseert geregeld interessante activiteiten of
neemt deel aan terugkerende evenementen.
Elk jaar in maart gaat de jeugdboekenmaand door. Klassen van de
lagere school kunnen zich inschrijven om deel te nemen aan een
spel dat uitgedacht en begeleid wordt door het bibliotheekpersoneel
naargelang het thema van dat jaar.
De bib staat altijd open om te werken in samenwerkingsverband.
Heeft uw school een project waar de bib iets in kan betekenen?
Contacteer ons!
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PRAKTISCH
INSCHRIJVING & BEVESTIGING
1. Men kan inschrijven door bijgevoegd inschrijvingsformulier op te sturen, te mailen of
telefonisch uw reservatie door te geven.
2. Vermeld bij de inschrijving steeds:
• De naam en het adres van de school en de verantwoordelijke leerkracht
• Het aantal leerlingen en begeleidende leerkrachten
• Uw voorkeurdatum en uur en in de mate van het mogelijke houden we er rekening
mee
3. Uw inschrijving wordt geklasseerd op datum van ontvangst. Bij de meeste voorstellingen stellen de gezelschappen ernstige publieksbeperkingen voorop omwille van
artistieke of pedagogische redenen. Sommige voorstellingen zijn dus snel volzet. Snel
inschrijven is de boodschap.
4. Wanneer de eerste voorstelling uitverkocht is zal, indien er voldoende reservaties zijn,
een tweede vertoning op dezelfde dag georganiseerd worden. U kan steeds een 2e
keuze opgeven indien de eerste voorstelling al volzet is.
5. Om artistieke of pedagogische redenen leggen de gezelschappen vaak een publieksbeperking op. Een voorstelling kan dus wel degelijk uitverkocht zijn, ook al zit de zaal
niet helemaal vol.
6. Bij het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u een schriftelijke bevestiging van het cc
waarop alle gegevens vermeld staan. Controleer of de naam van de voorstelling, data,
uur en aantal leerlingen juist zijn. Gelieve op dit moment het exacte aantal leerlingen
en begeleidende leerkrachten te vermelden. Gelieve ons hiervan een ondertekend
exemplaar terug te sturen binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bevestiging. Pas
dan is uw inschrijving definitief.
Wanneer u vaststelt dat u geen bevestiging kreeg, gelieve dan zo snel mogelijk met ons
contact op te nemen.
DE VOORSTELLING
1. De voorstellingen vinden plaats in de theaterzaal ‘Burgerlijk Gasthuis’, Gasthuisstraat
22 – 3200 Aarschot
2. Gelieve tijdig aanwezig te zijn. De deuren gaan pas open als alle klassen gearriveerd zijn.
3. Soms gaan de deuren slechts enkele minuten voor aanvang open, bijvoorbeeld omdat
een speler zich reeds op de scène bevindt bij het binnenkomen van het publiek. Dit
maakt dan deel uit van de voorstelling. Graag begrip hiervoor.
4. Laatkomers wordt de toegang geweigerd. Zij zullen de volledige toegangsprijs moeten
betalen (tenzij bij overmacht).
5. Zit je groep vast in het verkeer of heb je pech, verwittig dan onmiddellijk het cultuurcentrum.
6. Bij aankomst in het cultuurcentrum dient het exacte aantal leerlingen opgegeven te
worden aan de verantwoordelijke schoolprogrammatie. De betaling gebeurt nadien
via een factuur.
7. Niemand gaat de zaal binnen zonder begeleiding van iemand van CC Het Gasthuis.
8. Niemand verlaat of komt de zaal binnen tijdens de voorstelling.
9. De leerkrachten verspreiden zich zoveel mogelijk tussen de leerlingen. Wij rekenen op
hen voor het rustig verloop van de voorstellingen. In dit verband vragen wij speciaal
om Gsm’s, drank en eetwaren te verbieden. Dit uit beleefdheid en respect voor de
acteurs en de andere scholen.
10. Wanneer een voorstelling uitsluitend door de leerlingen van één school wordt bijgewoond, kan in onderling overleg het aanvangsuur gewijzigd worden (ten vroegste
09.00u).
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11. Wanneer een school zelf een voorstelling wil organiseren in de theaterzaal van het
cultuurcentrum, betaalt ze hiervoor 0,50 euro per leerling met een minimum van
75 euro. Alle andere productiekosten zijnde: uitkoopsom, vervoersonkosten, Sabam,
catering voor artiesten & technici, huur bijkomend materiaal en instrumenten, zijn
ten laste van de school.
12. Wij kunnen altijd vragen aan de acteurs of zij met een bepaalde klas willen nakaarten
over de voorstelling. Gelieve contact op te nemen indien hiervoor interesse is.
EDUCATIEVE OMKADERING
1. Je kan de voorstelling die je bijwoont vooraf gratis zien. Zo kan je de voorstelling beter
introduceren bij je leerlingen. Dit geldt voor alle voorstellingen die we als schoolvoorstelling aanbieden.
2. Heel wat voorstellingen uit ons aanbod zijn vooraf gezien. Soms wordt er blind
geboekt, nog voor de première. Dat gebeurt op basis van vertrouwen, of geloof in de
artistieke kwaliteit van het gezelschap. Wil je zelf een voorstelling prospecteren, kom
dan even langs. Wij helpen je graag op weg.
ANNULATIE
1. Als er in de loop van het jaar wijzigingen in de samenstellingen/grootte van uw groep
optreden, dan moet u ons onmiddellijk verwittigen.
2. Annulatie kan enkel aanvaard worden na overleg met de jeugdprogrammator en
minstens 6 weken voor de voorstelling. Annulering van een voorstelling wordt alleen
in geval van overmacht aanvaard.
OPGELET: studiedagen, sportdagen, schoolreizen, vrije dagen, … zijn geen gevallen
van overmacht! Het cultuurcentrum investeert jaarlijks heel wat in de schoolvoorstellingen zodat meer verlies door niet voorziene afwezigheden niet verantwoord is.
3. De dag zelf houden we rekening met een verminderd aantal leerlingen (bv. Ziekte).
Wanneer dat aantal meer dan 10 procent van het totaal aantal reservaties uitmaakt,
wordt de helft van de ontbrekende plaatsen aangerekend.
4. Bij annulering minder dan 6 weken voor aanvang van een voorstelling, wordt steeds
het volledige bedrag gefactureerd. Plots weggevallen groepen kunnen in de loop van
het schooljaar zelden nog vervangen worden.
5. Aan de scholen die zonder verwittigen de dag van de voorstelling helemaal niet komen
opdagen, zullen wij toch het volledige verschuldigde bedrag aanrekenen!
6. Soms moeten wij om externe redenen een voorstelling aflassen. In dat geval wordt u
onmiddellijk op de hoogte gebracht. Gemaakte kosten, zoals bv. Busvervoer, kunnen
niet op het cultuurcentrum verhaald worden.
LESMAPPEN
1. Lesmappen, eventuele persartikels worden bezorgd enkele weken voor de voorstelling. Voor sommige producties kan ook het behandelde boek worden gebruikt. Op de
website van de gezelschappen (vermeld in deze brochure bij de voorstelling) kan u ook
terecht voor meer informatie.
2. Een tweetal weken voor de voorstelling wordt nog een herinneringsbrief opgestuurd.
Heeft u nog vragen in verband met de inhoud van de voorstellingen of praktische organisatie? Bel gerust naar het CC en vraag naar Maaike Vanderhaegen.
CC Het Gasthuis
Gasthuisstraat 22
3200 Aarschot
016/57 38 26
maaike@hetgasthuis.be
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Gasthuisstraat 22
3200 Aarschot
T 016 56 48 24
tickets@hetgasthuis.be
www.hetgasthuis.be
VERANTWOORDELIJKE
SCHOOLPROGRAMMATIE:
Maaike Vanderhaegen
016/ 57 38 26
maaike@hetgasthuis.be

