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Overzicht
doelgroep

genre

datum

uur

voorstelling

pag.

PEUTER/KLEUTER 				

p. 11

K1 + K2

p. 14

film

ma 22.11.21 09.30 uur

Dropje

K2 + K3

theater

ma 10.01.22 14.00 uur

plastiekBERTRAND | KOPERGIETERY

p. 16

K2 + K3

theater

di 11.01.22

10.00 uur

plastiekBERTRAND | KOPERGIETERY

p. 16

K2 + K3

theater

di 11.01.22

14.00 uur

plastiekBERTRAND | KOPERGIETERY

p. 16

K3

theater

ma 28.03.22 10.00 uur

Plock! | Grensgeval

p. 18

K3

theater

ma 28.03.22 14.00 uur

Plock! | Grensgeval

p. 18

K3

film

do 12.05.22 09.30 uur

Mijn moeder is een gorilla

p. 20

P + K1

theater

ma 16.05.22 10.30 uur

piCcOLo | Sprookjes enzo

p. 12

P + K1

theater

ma 16.05.22 14.00 uur

piCcOLo | Sprookjes enzo

p. 12

P + K1

theater

di 17.05.22

10.00 uur

piCcOLo | Sprookjes enzo

p. 12

P + K1

theater

di 17.05.22

14.00 uur

piCcOLo | Sprookjes enzo

p. 12

K1 + K2 + K3

educatief pakket			

De Straat van Kaat

p. 22

doelgroep

genre

voorstelling

pag.

datum

uur

LAGER 					
L4 + L5 + L6

film

di 12.10.21

09.30 uur

De club van lelijke kinderen

p. 23
p. 33

L5 + L6

theater

di 09.11.21

10.00 uur

De binnenkamer van Binta | Laika & Aminata Demba

p. 34

L5 + L6

theater

di 09.11.21

14.00 uur

De binnenkamer van Binta | Laika & Aminata Demba

p. 34

L1 + L2 + L3

theater

di 30.11.21

10.00 uur

Edward | BRONKS / Kopland

p. 28

L1 + L2 + L3

theater

di 30.11.21

14.00 uur

Edward | BRONKS / Kopland

p. 28

L3 + L4

film

di 18.01.22

09.30 uur

Engel

p. 32

L5 + L6

film

di 25.01.22

09.30 uur

Spaceboy

p. 36

L2 + L3 + L4

theater/muziek

di 01.02.22

10.30 uur

Badaboem! | Nic Balthazar, Bert Huysentruyt & Annebelle Dewitte

p. 31

L2 + L3 + L4

theater/muziek

di 01.02.22

14.00 uur

Badaboem! | Nic Balthazar, Bert Huysentruyt & Annebelle Dewitte

p. 31

L2 + L3 + L4

theater/muziek

wo 02.02.22 10.00 uur

Badaboem! | Nic Balthazar, Bert Huysentruyt & Annebelle Dewitte

p. 31

L1

theater

ma 28.03.22 10.00 uur

Plock! | Grensgeval

p. 24

L1

theater

ma 28.03.22 14.00 uur

Plock! | Grensgeval

p. 24

L5 + L6

theater

ma 25.04.22 13.45 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe

p. 38

do 12.05.22 14.00 uur

L1 + L2

film

Mijn moeder is een gorilla

p. 26

L1 + L2 + L3

educatief pakket			

Van toeten noch blazen

p. 30

L4 + L5 + L6

educatief pakket			

Theaterkoffer

p. 40

L5 + L6

workshop			

Achter de schermen van cultuurcentrum Het Perron

p. 41
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doelgroep

genre

datum

uur

voorstelling

SECUNDAIR					
1ste jaar A-stroom

1ste jaar B-stroom

2de jaar A-stroom

2de jaar B-stroom

3de jaar ASO

film

ma 11.10.21

09.30 uur
09.30 uur

pag.
p. 43

Mijn vader is een saucisse

p. 44

film

di 26.10.21

Donne-moi des ailes

p. 48

muziek

ma 24.01.22 10.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

muziek

ma 24.01.22 14.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

theater

vr 25.02.22 10.30 uur

ALIAS | Collectief Verlof

p. 50

theater

vr 25.02.22 14.00 uur

ALIAS | Collectief Verlof

p. 50

theater

ma 25.04.22 10.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe

p. 46

film

ma 11.10.21

09.30 uur

Mijn vader is een saucisse

p. 44

film

di 26.10.21

09.30 uur

Donne-moi des ailes

p. 48

muziek

ma 24.01.22 10.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

muziek

ma 24.01.22 14.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

theater

vr 25.02.22 10.30 uur

ALIAS | Collectief Verlof

p. 50

theater

vr 25.02.22 14.00 uur

ALIAS | Collectief Verlof

p. 50

theater

ma 25.04.22 10.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe

p. 46

film

di 26.10.21

Donne-moi des ailes

p. 48

muziek

ma 24.01.22 10.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

muziek

ma 24.01.22 14.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

09.30 uur

theater

vr 25.02.22 10.30 uur

ALIAS | Collectief Verlof

p. 50

theater

vr 25.02.22 14.00 uur

ALIAS | Collectief Verlof

p. 50

film

ma 11.10.21

09.30 uur

Mijn vader is een saucisse

p. 44

film

di 26.10.21

09.30 uur

Donne-moi des ailes

p. 48

muziek

ma 24.01.22 10.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

muziek

ma 24.01.22 14.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

theater

vr 25.02.22 10.30 uur

ALIAS | Collectief Verlof

p. 50

theater

vr 25.02.22 14.00 uur

ALIAS | Collectief Verlof

p. 50

theater

ma 25.04.22 10.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe

p. 46

theater

do 23.09.21 10.30 uur

John & Jane | De Mannschaft

p. 54

theater

do 23.09.21 14.00 uur

John & Jane | De Mannschaft

p. 54

theater

ma 04.10.21 10.00 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

ma 04.10.21 13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

wo 06.10.21 09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60

film

di 10.05.22

Psychobitch

p. 56

09.30 uur
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doelgroep
3de jaar TSO

3de jaar KSO

3de jaar BSO

4de jaar ASO

4de jaar TSO

4de jaar KSO
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genre

datum

uur

voorstelling

pag.

theater

do 23.09.21 10.30 uur

John & Jane | De Mannschaft

p. 54

theater

do 23.09.21 14.00 uur

John & Jane | De Mannschaft

p. 54

muziek

ma 24.01.22 10.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

muziek

ma 24.01.22 14.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60

film

di 10.05.22

Psychobitch

p. 56

theater

do 23.09.21 10.30 uur

John & Jane | De Mannschaft

p. 54

theater

do 23.09.21 14.00 uur

John & Jane | De Mannschaft

p. 54

09.30 uur

muziek

ma 24.01.22 10.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

muziek

ma 24.01.22 14.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60

film

di 10.05.22

Psychobitch

p. 56

09.30 uur

theater

do 23.09.21 10.30 uur

John & Jane | De Mannschaft

p. 54

theater

do 23.09.21 14.00 uur

John & Jane | De Mannschaft

p. 54

muziek

ma 24.01.22 10.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

muziek

ma 24.01.22 14.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

film

di 10.05.22

Psychobitch

p. 56

theater

ma 04.10.21 10.00 uur

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

ma 04.10.21 13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

wo 06.10.21 09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

film

ma 17.01.22 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 58

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60

film

di 10.05.22

Psychobitch

p. 56

theater

do 23.09.21 10.30 uur

John & Jane | De Mannschaft

p. 54

09.30 uur

theater

do 23.09.21 14.00 uur

John & Jane | De Mannschaft

p. 54

film

ma 17.01.22 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 61

muziek

ma 24.01.22 10.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

muziek

ma 24.01.22 14.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60

film

di 10.05.22

Psychobitch

p. 56

theater

do 23.09.21 10.30 uur

John & Jane | De Mannschaft

p. 54

theater

do 23.09.21 14.00 uur

John & Jane | De Mannschaft

p. 54

09.30 uur

film

ma 17.01.22 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 61

muziek

ma 24.01.22 10.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

muziek

ma 24.01.22 14.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

doelgroep
4de jaar KSO
4de jaar BSO

5de jaar ASO

5de jaar TSO

5de jaar KSO

genre

datum

uur

voorstelling

pag.

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60

film

di 10.05.22

Psychobitch

p. 56

theater

do 23.09.21 10.30 uur

John & Jane | De Mannschaft

p. 54

theater

do 23.09.21 14.00 uur

John & Jane | De Mannschaft

p. 54

09.30 uur

film

ma 17.01.22 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 61

muziek

ma 24.01.22 10.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

muziek

ma 24.01.22 14.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

p. 52

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60

film

di 10.05.22

Psychobitch

p. 56

theater

ma 04.10.21 10.00 uur

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

ma 04.10.21 13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

wo 06.10.21 09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 19.10.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 62

theater

di 19.10.21

14.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p.62

film

ma 17.01.22 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 61

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60

theater

ma 04.10.21 10.00 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

ma 04.10.21 13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

wo 06.10.21 09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 19.10.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 62

14.00 uur

theater

di 19.10.21

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 62

film

ma 17.01.22 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 61

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60

theater

ma 04.10.21 10.00 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

ma 04.10.21 13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

wo 06.10.21 09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 19.10.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 62
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doelgroep
5de jaar KSO

5de jaar BSO

6de jaar ASO

6de jaar TSO

6de jaar KSO
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genre

datum

uur
14.00 uur

voorstelling

pag.

theater

di 19.10.21

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 62

film

ma 17.01.22 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 61

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60

theater

ma 04.10.21 10.00 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

ma 04.10.21 13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

wo 06.10.21 09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

film

ma 17.01.22 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 61

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60

theater

di 19.10.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 62

theater

di 19.10.21

14.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 62

film

ma 17.01.22 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 61

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60

theater

ma 04.10.21 10.00 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

ma 04.10.21 13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

wo 06.10.21 09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 19.10.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 62

14.00 uur

theater

di 19.10.21

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 62

film

ma 17.01.22 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 61

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60

theater

ma 04.10.21 10.00 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

ma 04.10.21 13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

wo 06.10.21 09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 19.10.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 62

theater

di 19.10.21

14.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 62

film

ma 17.01.22 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 61

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60

doelgroep
6de jaar BSO

7de jaar

genre

datum

uur

voorstelling

pag.

theater

ma 04.10.21 10.00 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

ma 04.10.21 13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 06.10.21 09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 19.10.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 62

14.00 uur

theater

di 19.10.21

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 62

film

ma 17.01.22 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 61

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60

theater

ma 04.10.21 10.00 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

ma 04.10.21 13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 05.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

wo 06.10.21 09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

do 07.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

p. 58

theater

di 19.10.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 62

theater

di 19.10.21

14.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 62

film

ma 17.01.22 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 61

film

ma 09.05.22 09.30 uur

Words on bathroom walls

p. 60
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Vooraf
Dat het schooljaar/seizoen 2020-2021 niet verlopen is zoals we het gedroomd hadden, hoef ik wellicht
aan niemand van jullie te vertellen. We misten de kans om jullie leerlingen te laten proeven van heel
wat geplande workshops, films en theatervoorstellingen.
Maar we bleven niet bij de pakken zitten. We hebben onze schouders gezet onder het nieuwe seizoen
2021-2022 en kondigen dit nu graag met het obligate tromgeroffel aan. We hopen jullie leerlingen
weer te mogen laten proeven en genieten van heel veel schoonheid en voor hen waardevolle
cultuurbelevingsmomenten te mogen creëren.
In deze brochure ontdek je wat we jullie komend schooljaar te bieden hebben. Ik geef jullie graag mee
dat er bij filmvoorstellingen ook workshops kunnen geboekt worden, die plaatsvinden op jullie school.
De mogelijkheden kan je zelf ontdekken op https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film. Voor
het vastleggen en organiseren van deze workshops, kan je bij mij terecht.
Voor iedere voorstelling werd het publieksmaximum opgenomen zoals dit in normale omstandigheden
het geval zal zijn. De uitrol van de protocollen voor heropstart van de culturele sector en de eventuele
verdere versoepelingen van de maatregelen, zullen ons de komende (vakantie)maanden duidelijk
maken of dit al dan niet de haalbare norm zal zijn.
Ik hoop dat je plezier beleeft aan het doornemen van de brochure. Heb je vragen of wil je graag wat
meer achtergrondinfo bij de geplande voorstellingen:
contacteer me via mail (isabelle.verstraete@ieper.be), of telefonisch (0471/776.742). Ik beantwoord met
enthousiasme al jullie vragen. Heb je me toch graag even op bezoek, hetzij via digitale weg of op jullie
school zelf? Dat kan! Mogelijke momenten zijn: maandag 14, dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag
17 juni 2021, steeds tussen 09.00u en 15.00u.
Het doorgeven van jullie bestelformulier kan vanaf dinsdag 22 juni 2021 om 09.30 uur. Ik noteer jullie
wensen in volgorde van ontvangst. Inschrijvingen die ons vóór 22 juni bereiken, worden behandeld op
woensdag 23 juni 2021. Gelieve alle aanvragen voor 1 school steeds te bundelen, dit helpt ons om vlot en
efficiënt aan de slag te gaan. Mag ik jullie vragen om, bij het doorgeven van dit bestelformulier, de data
al aan te stippen op de schoolkalender?
Na de verwerking van jullie inschrijving ontvang je een bevestiging via mail en dit ten laatste tegen
woensdag 15 september 2021.
Dankjewel voor jullie vertrouwen in onze werking en graag tot heel gauw, liefst in of rond onze
theaterzaal!
Isabelle Verstraete
verantwoordelijke schoolprogrammatie Het Perron
& Het team van Het Perron
n.b. Lees, voor je gaat boeken, zeker even het hoofdstuk ‘praktisch’ door op p. 65.
10 |

PEUTER & KLEUTER
onderwijs

| 11

> peuter & 1ste kleuter
dinsdag

maandag

16 05 & 17 05

' 22

piCcOLo

Sprookjes enzo
Het Perron
maandag 16 mei 2022
> 10.30 uur > 14.00 uur (50 min.)
dinsdag 17 mei 2022
> 10.00 uur > 14.00 uur (50 min.)
> 4,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: peuter en 1ste kleuter > publieksmaximum: 110 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreid lesmateriaal gemaakt door het gezelschap. Het lesmateriaal wordt 3
weken voor de voorstelling per mail bezorgd.

Een sprookje van klein naar groot… of omgekeerd!
pICcOLo neemt je mee naar een omgekeerde wereld waar de verhoudingen elkaar voor
de gek houden, waar niets echt is wat het lijkt en alles verandert waar je bij staat. We
verwachten je.
Pak je allergrootste sleutel en zoek het allerkleinste deurtje van de stad.
Sluit je ogen en doe maar open (pas op dat je je hoofd niet stoot).
Tel tot drie, ogen open en… wow!
pICcOLo, waar binnen buiten is, ver dichtbij lijkt en onder boven is geworden…

> spel, concept, regie: Katleen Ravoet, Pietro Chiarenza e.a. > concept, scenografie: Marcello Chiarenza, Pietro Chiarenza
> regie, licht: Pietro Chiarenza > muziek: Michele Moi > productie: Sprookjes enzo > coproductie: Perpodium
> met de steun van de Taxshelter van de Belgische Federale Overheid

12 |
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© Tatsuya Tanaka

> 1ste en 2de kleuter
maandag

22 11

' 21

Dropje

Lessen in het donker
Het Perron > 9.30 uur (40 min.)
> 2,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 1ste & 2de kleuter > publieksmaximum: 250 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide lesmap gemaakt door JEF. Het lesmateriaal wordt 3 weken
voor de voorstelling per mail bezorgd.
> trailer

Compilatie van de tv-serie voor een kleuterpubliek.
Dropje is geen jongen, geen meisje, geen knuffel … het is gewoon Dropje! Ze beleeft
wonderlijke avonturen met kinderen die langskomen in de Alleswinkel. De doodgewoonste
belevenissen veranderen dankzij Dropje in grote, grappige avonturen, waarin elk kind zich
kan herkennen.
De combinatie van poppenanimatie en live-action voert je mee naar een prachtige,
fantasierijke wereld, gecreëerd door Meikeminne Clinckspoor (van o.a. Cloudboy). Van bij het
aanstekelijke intro muziekje weet je meteen: met Dropje wordt het een vrolijke boel!

> thema’s: gezin en familie, multiculturele samenleving, sprookjes en fantasie, vriendschap en liefde

14 |
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> 2de en 3de kleuter
dinsdag

maandag

10 01 & 11 01

' 22

“plastiekBERTRAND is niet alleen
een schattig figuurtje gehuld in
plastic ballen, maar ook het heerlijk
absurde theaterdebuut van twee
costumi res”.
****
DE STANDAARD,
F. Tielens

plastiekBERTRAND
KOPERGIETERY
Het Perron
maandag 10 januari 2022 > 14.00 uur (50 min.)
dinsdag 11 januari 2022 > 10.00 uur > 14.00 uur

(50 min.)

> 4,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 2de en 3de kleuter > publieksmaximum: 300 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreid digitaal lesmateriaal gemaakt door KOPERGIETERY. De link
naar dit materiaal wordt 3 weken voor de voorstelling per mail bezorgd.
> trailer

Van Tati tot dada... poëtische punk voor de allerkleinsten.
Bertrand kijkt droevig toe hoe de mensheid in al hun plezier en met veel goede bedoelingen
de wereld langzaam lijkt om zeep te helpen. In een massa aan rommel en afgewezen
voorwerpen wordt in plastiekBERTRAND op zoek gegaan naar de schoonheid in dit
zogenaamde ‘niets’. De kapotte stofzuiger, die lelijke rok, een plastieken zak en zelfs mama’s
oude broodrooster...
Wat weggeworpen werd, komt tot leven. Wat aan de kant geschoven werd, mag weer
meedoen. Wat niet meer mocht bestaan, krijgt terug een ziel. Kostuumontwerpsters Leentje
Kerremans en Valerie Le Roy delen een grote liefde voor de pracht en humor van alledaagse
‘stomme’ dingen. Samen met theatermakers Michiel Soete, Nona Demey Gallagher en
muzikant Janko Beckers vissen ze in die zee van ogenschijnlijke prullen naar geheime
vermommingen en dubbele levens. Ze komen boven met een uiterst visuele voorstelling.
> concept, creatie: Leentje Kerremans, Valerie Le Roy > spel: Nona Demey Gallagher, Michiel Soete
> coaching: Stef De Paepe, Johan De Smet > kostuums: Leentje Kerremans, Valerie Le Roy, Elise Goedgezelschap
> muziek: Janko Beckers > productieleiding: Polien Demeulemeester, Gielke Smet > klank: Diederik De Cock
> licht: Jeroen Doise > techniek: Dominique Defossez, Jonas De Wulf, Sebastien Van Huffel > productie: KOPERGIETERY, KGbe
& beeldsmederij DE MAAN
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© Phile Deprez

> 3de kleuter
maandag

28 03

' 22

Plock!

Grensgeval
Het Perron > 10.00 uur > 14.00 uur (50 min.)
> 5 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 3de kleuter > publieksmaximum: 70 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreid lesmateriaal gemaakt door het gezelschap. Het lesmateriaal
wordt 3 weken voor de voorstelling per mail bezorgd.
> trailer

Camiel probeert het schilderij van zijn grote voorbeeld Jackson Pollock na te maken. Maar
hoe krijgt hij de juiste vlek op de juiste plek? Moet hij de verf druipen, gieten, spatten,
smijten? Werken met kwasten of stokken of volledige potten? Zijn hele lichaam gooit hij in de
strijd. Maar hoe hij ook draait, springt, rolt of zweeft, zijn schilderij lijkt niet op het origineel.
Plock! is beeldend circus-geluidstheater dat alle zintuigen prikkelt. Met brommende
verfpotten, gekleurde geluiden, dansende verf en een acrobatische schilder.
Een voorstelling voor iedereen die wel eens buiten de lijntjes zou willen kleuren.

> concept, regie: Hanne Vandersteene, Mahlu Mertens > acrobatie: Camiel Corneille > spel: Mahlu Mertens, Hanne
Vandersteene > geluidsconcept: Stijn Dickel (aifoon) > dramaturgie: Mieke Versyp > lichtontwerp: Jeroen Doise en Saul
Mombaerts > kostuums: Sofie Rosseel > decor: Koen Demeyere > posterbeeld: Maud Langaskens
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© Bart Grietens

> 3de kleuter
donderdag

12 05

' 22

Mijn moeder is een gorilla
Lessen in het donker

Het Perron > 09.30 uur (80 min.)
> 2,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 3de kleuter > publieksmaximum: 250 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide lesmap gemaakt door JEF. Het lesmateriaal wordt 3 weken
voor de voorstelling per mail bezorgd.
> trailer (nu nog in het Zweeds, wij vertonen de Nederlandstalige versie)

Weesmeisje Jonna droomt van een moeder. Op een dag klopt er een gorilla aan die haar wil
adopteren. Het is even wennen, maar de twee hebben het samen onvoorstelbaar naar hun
zin. Een meer toegewijde moeder kan je je moeilijk indenken. Maar de arm der wet houdt
hen in de gaten.
Zo’n vreemd en verrassend stel wekt natuurlijk argwaan bij alle nette burgers. Deze
grappige, ontroerende tekenfilm van Linda Hambäck (van o.a. Gordon & Paddy) past
uitstekend in het huidige debat over identiteit en diversiteit. Met een aap in de hoofdrol, is de
pret natuurlijk verzekerd.

> thema’s: anders zijn, conflicthantering, gezin en familie, politiek, sprookjes en fantasie, vriendschap en liefde
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> 1ste, 2de en 3de kleuter

De Straat van Kaat
Casa Blanca

> gratis, waarborg van 50 euro (cash te betalen bij afhaling)
> doelgroep: 1ste, 2de en 3de kleuter

‘De Straat van Kaat’ is een verteltapijt. Rol het open in jouw klas en wandel samen met de
kleuters binnen in een fantastische wereld. Door middel van speelse opdrachten maken de
kinderen kennis met de verschillende muzische vormen: beeld, drama, muziek, beweging en
media.
Het pakket omvat naast alle materialen die nodig zijn om in de klas aan de slag te gaan, ook
een volledig uitgeschreven handleiding voor de leerkracht. De handleiding geeft naast de
basiswerking per thema ook een inspiratielijst voor wie meer wil. Het pakket sluit naadloos
aan bij de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs.
De Straat van Kaat kan het hele schooljaar (september - juni) volgens beschikbaarheid aangevraagd worden. Het pakket
wordt steeds voor een periode van 2 aaneensluitende weken uitgeleend. Aanvragen kan enkel door te mailen naar
isabelle.verstraete@ieper.be. De mails worden chronologisch op datum verwerkt (e-maildatum). Om andere leners niet
te benadelen, moet de datum van afhaling en terugbrengen strikt nageleefd worden. Het pakket wordt steeds afgehaald
op vrijdag, terugbrengen op donderdag (tenzij anders overeengekomen). Indien dit niet wordt opgevolgd, wordt een
boete van 25 euro per dag aangerekend. Bij beschadiging of verlies van stukken van dit educatief pakket dient de uitlener
onmiddellijk verwittigd te worden. Per beschadigd of verloren voorwerp, wordt de reële kost door de lener aan de uitlener
terugbetaald.
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LAGER

onderwijs
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> 1ste leerjaar
maandag

28 03

' 22

Plock!

Grensgeval
Het Perron > 10.00 uur > 14.00 uur (50 min.)
> 5 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 1ste leerjaar > publieksmaximum: 70 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreid lesmateriaal gemaakt door het gezelschap. Het lesmateriaal
wordt 3 weken voor de voorstelling per mail bezorgd.
> trailer

Camiel probeert het schilderij van zijn grote voorbeeld Jackson Pollock na te maken. Maar
hoe krijgt hij de juiste vlek op de juiste plek? Moet hij de verf druipen, gieten, spatten,
smijten? Werken met kwasten of stokken of volledige potten? Zijn hele lichaam gooit hij in de
strijd. Maar hoe hij ook draait, springt, rolt of zweeft, zijn schilderij lijkt niet op het origineel.
Plock! is beeldend circus-geluidstheater dat alle zintuigen prikkelt. Met brommende
verfpotten, gekleurde geluiden, dansende verf en een acrobatische schilder.
Een voorstelling voor iedereen die wel eens buiten de lijntjes zou willen kleuren.

> concept, regie: Hanne Vandersteene, Mahlu Mertens > acrobatie: Camiel Corneille > spel: Mahlu Mertens, Hanne
Vandersteene > geluidsconcept: Stijn Dickel (aifoon) > dramaturgie: Mieke Versyp > lichtontwerp: Jeroen Doise en Saul
Mombaerts > kostuums: Sofie Rosseel > decor: Koen Demeyere > posterbeeld: Maud Langaskens
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© Bart Grietens

> 1ste en 2de leerjaar
donderdag

12 05

' 22

Mijn moeder is een gorilla
Lessen in het donker

Het Perron > 14.00 uur (80 min.)
> 3,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 1ste en 2de leerjaar > publieksmaximum: 350 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide lesmap gemaakt door JEF. Het lesmateriaal wordt 3 weken
voor de voorstelling per mail bezorgd.
> trailer (nu nog in het Zweeds, wij vertonen de Nederlandstalige versie)

Weesmeisje Jonna droomt van een moeder. Op een dag klopt er een gorilla aan die haar wil
adopteren. Het is even wennen, maar de twee hebben het samen onvoorstelbaar naar hun
zin. Een meer toegewijde moeder kan je je moeilijk indenken. Maar de arm der wet houdt
hen in de gaten.
Zo’n vreemd en verrassend stel wekt natuurlijk argwaan bij alle nette burgers. Deze
grappige, ontroerende tekenfilm van Linda Hambäck (van o.a. Gordon & Paddy) past
uitstekend in het huidige debat over identiteit en diversiteit. Met een aap in de hoofdrol, is de
pret natuurlijk verzekerd.

> thema’s: anders zijn, conflicthantering, gezin en familie, politiek, sprookjes en fantasie, vriendschap en liefde
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> 1ste, 2de en 3de leerjaar
dinsdag

30 11

' 21

Edward

BRONKS / Kopland

“Edward doet het zonder woorden,
maar met knappe beelden en een
sfeer en esthetiek die doet denken
aan de tv-serie Chernobyl, maar
dan met meer slapstick.”
****
DE STANDAARD,
F. Tielens
“(...) het beste qua
bewegingstheater/dans dat we de
afgelopen maanden te zien kregen.
(...) Straf. Heel straf.”
****
Bert Hertogs voor concertnews.be

Het Perron > 10.00 uur > 14.00 uur (50 min.)
> 5,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 1ste, 2de en 3de leerjaar > publieksmaximum: 250 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreid lesmateriaal gemaakt door het gezelschap. Het lesmateriaal
wordt 3 weken voor de voorstelling per mail bezorgd.
> trailer

Edward komt elke dag gekromd door zijn aktetas aan op zijn werk. Regen of zonneschijn, hij
kleurt altijd even grijs.
Jas aan het haakje, glas water tot de helft vullen, bedieningspanelen starten en de minuten
tikken weg. Van acht uur ’s morgens tot vier uur in de namiddag. Van maandag tot vrijdag.
Van september tot juli.
Maar op een dag, rond vier voor acht, hoort Edward het geluid van iets of iemand die heel
hard probeert om geen geluid te maken. Edward verstijft en staat plots oog in oog met een
kind. Edwards hart bonst bijna uit zijn borstkas en in zijn handpalmen ontspringen spontaan
twee rivieren. Hij beseft dat vanaf nu, vanaf dit exacte moment, niets nog hetzelfde zal zijn.
Edward neemt je mee naar een grauwe, op sleur draaiende wereld die wordt bestormd door
een superheld in korte broek.

> concept, regie: Christiaan Mariman (Kopland) > spel: Atta Nasser, Mattis Devoldere Contesse of Julian Jan Daenen
> choreografie, regieassistent: Michelle Peters (Kopland) > muziek, sounddesign: Christiaan Mariman, Tom De With,
Jo Thielemans > kostuum: Margerita Sanders, Kathy Vercauteren (assistentie) > grime: Leila Boukhalfa > scenografie:
Christiaan Mariman, Tom de With i.s.m. BRONKS-decoratelier & KVS, Sean Radzio (stage)
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© Clara Hermans

> 1ste, 2de en 3de leerjaar

Van toeten noch blazen
Vlamo & ImpressantPlus
> gratis, waarborg van 50 euro (cash te betalen bij afhaling)

Een doekoffer over blaasinstrumenten vol leuke educatieve tools om kinderen
van 6 tot 8 jaar kennis te laten maken met de wondere wereld van fanfares en harmonieën,
en ze meteen zin te doen krijgen in het bespelen van een blaasinstrument.
Een groot speldoek illustreert het verhaal over ‘De Hinkende Harmonie’ dat het begin vormt
van een groot harmonie-avontuur. Aan de hand van het verhaal en de materialen in de
doekoffer ontdekken de leerlingen een rijke instrumentenfamilie: de blaasinstrumenten.
Trompet, saxofoon, klarinet, tuba, piccolo en trombone; ze hebben elk hun speeltechniek en
klankkleur en klinken geweldig in groep. Het spel duurt één lesuur en er zit een handleiding
bij voor leerkrachten waarin het spel stap voor stap wordt uitgelegd waarbij de nodige
achtergrondinformatie wordt gegeven. Vlamo en ImpressantPlus sloegen de handen in
elkaar voor de ontwikkeling van deze doekoffer.
De doekoffer ‘Van toeten noch blazen’ kan het hele schooljaar (september - juni) volgens beschikbaarheid aangevraagd
worden. Het pakket wordt steeds voor een periode van 2 aaneensluitende weken uitgeleend. Aanvragen kan enkel door te
mailen naar isabelle.verstraete@ieper.be. De mails worden chronologisch op datum verwerkt (e-maildatum). Om andere
leners niet te benadelen, moet de datum van afhaling en terugbrengen strikt nageleefd worden. Het pakket wordt steeds
afgehaald op vrijdag, terugbrengen op donderdag (tenzij anders overeengekomen). Indien dit niet wordt opgevolgd, wordt
een boete van 25 euro per dag aangerekend. Bij beschadiging of verlies van stukken van dit educatief pakket dient de
uitlener onmiddellijk verwittigd te worden. Per beschadigd of verloren voorwerp, wordt de reële kost door de lener aan de
uitlener terugbetaald.
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> 2de, 3de en 4de leerjaar

© Bert Huysentruyt

woensdag

dinsdag

01 02 & 02 02

' 22

Badaboem!

Nic Balthazar, Bert Huysentruyt &
Annebelle Dewitte
Het Perron
dinsdag 1 februari 2022 > 10.30 uur > 14.00 uur
woensdag 2 februari 2022 > 10.00 uur (60 min.)

(60 min.)

> 5,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 2de, 3de en 4de leerjaar > publieksmaximum: 250 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide inspiratiemap, gemaakt door het gezelschap, die 3 weken
voor de voorstelling wordt bezorgd.
> trailer

Met nu al meer dan 75 swingende voorstellingen op de teller is Badaboem de heerlijk
geestige en meest (inter)actieve schoolvoorstelling. Jong en oud gaan naar buiten met een
brede smile op de lippen, en de Badaboem-meezingers in het hoofd. Badaboem is een
roffelende ode aan drums en alle vormen van percussie. Van trommelkorpsen over rockbands tot techno. Het is ook een poëtisch verhaal over een hopeloos verliefde trommelaar
en een prachtige drumster. Dat alles in een knetterende tekst op rijm, vol humor, maar
ook met een diepere grondlaag, bij jong en oud al te herkenbaar: de strijd tegen je eigen
kritische stem. Een wervelend videospektakel ondersteunt een show waarin ook het publiek
slagwerker wordt.
| 31

> 3de en 4de leerjaar
dinsdag

18 01

' 22

Engel

Lessen in het donker
Het Perron > 9.30 uur (100 min.)
> 3,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 3de en 4de leerjaar > publieksmaximum: 350 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide lesmap gemaakt door JEF. Het lesmateriaal wordt 3 weken
voor de voorstelling per mail bezorgd.
> trailer

Engel is een verlegen meisje. Ze zit graag thuis met haar mega pientere ouders, haar lieve
kat en haar gekke oom. Op een dag doet ze een heel bijzondere vondst: een zilveren klokje
dat al haar wensen laat uitkomen. Plots is ze het meest populaire meisje van de school. Maar
wordt ze daar ook echt gelukkig van?
Deze publieksvriendelijke Nederlandse jeugdfilm maakt handig gebruik van een spatje
magie om jonge kijkers boeiende vragen voor te schotelen over geluk, en over wat we echt
belangrijk vinden in het leven. Met o.a. Achtste-groepers huilen niet en Oorlogsgeheimen
bewees regisseur Dennis Bots dat hij over ernstige onderwerpen ook heel ontspannende,
luchtige films kan maken.

> thema’s: anders zijn, conflicthantering, identiteit (ik en de wereld), pesten, sprookjes en fantasie, vriendschap en liefde
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> 4de, 5de en 6de leerjaar
dinsdag

12 10

' 21

De club van lelijke kinderen
Lessen in het donker

Het Perron > 9.30 uur (91 min.)
> 3,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 4de, 5de en 6de leerjaar > publieksmaximum: 350 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide lesmap gemaakt door JEF.
Het lesmateriaal wordt 3 weken voor de voorstelling per mail bezorgd.

Winnaar Beste
Langspeelfilm op het
JEF festival 2020
****
gekozen door
de kinderjury en
publieksjury

> trailer

“Hou het schoon!” De slogan van President Isimo gaat niet enkel over de straten maar ook
over de mensen in zijn land. Al wie niet voldoet aan het schoonheidsideaal van de president,
wordt opgepakt en opgesloten. Zoals Paul en enkele honderden andere ‘lelijke’ kinderen. Paul
kan ontsnappen en samen met zijn vrienden bereidt hij een opstand voor. Binnen de kortste
keren staat het land in rep en roer.
Grimmige dystopie voor kinderen is een zeldzaam genre. Na het zien van ‘De club van
lelijke kinderen’ vraag je je af waarom! Een filmtitel die het grote publiek shockeerde,
over een thema dat dringend besproken moet worden. Een oorlog van saai en grijs tegen
honderdduizend kleuren.
> thema’s: anders zijn, burgerzin, discriminatie en racisme, identiteit (ik en de wereld), (sociale) media, internet, pesten,
onderdrukking, politiek, vriendschap en liefde
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> 5de en 6de leerjaar
dinsdag

09 11

' 21

“De sterke tekst van Hanneke Paauwe, de innemende
vertolking van Demba, de live muziek van Sam
Gysel, de kastjes en schuifjes die nieuwe verhalen
introduceren: alles klopt aan deze mooie voorstelling
over lief en leed, verdriet en veerkracht.”
****
De Standaard, 21-09-2020

De binnenkamer van Binta
Laika & Aminata Demba

Het Perron > 10.00 uur > 14.00 uur
(Voor de aanvang van de voorstelling worden de kinderen in het zintuiglijk kabinet van Binta
rondgeleid: 20 min. + voorstelling: 60 min.)

> 5,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 5de en 6de leerjaar > publieksmaximum: 100 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreid lesmateriaal gemaakt door het gezelschap. Het lesmateriaal
wordt 3 weken voor de voorstelling per mail bezorgd.
> trailer

Binta is een stoer en vindingrijk meisje van 9 jaar. Het is bezoekuur in het kindertehuis waar
ze verblijft. Vol ongeduld kijkt ze uit naar de komst van haar mama. Terwijl ze wacht, neemt
ze je mee in haar geheime binnenkamer, in het gezelschap van vriendje Yoeri.
De binnenkamer van Binta is een wervelende vertelling gekruid met humor, muziek en zoete
geuren. Studio Kuurjeus ontwierp een zintuiglijk kabinet waarin je je voor/na de voorstelling
kan verdiepen in het wel en wee dat kinderen en ouders met elkaar delen.
Onder de vleugels van Laika maakt de jonge theatermaakster Aminata Demba ‘De
binnenkamer van Binta’. Inspiratie putte ze uit gesprekken met kinderen en volwassenen die
tijdelijk of langdurig van hun ouders zijn gescheiden, en met deskundigen die instaan voor
de opvang in kindertehuizen. Hanneke Paauwe ging met dit materiaal aan de slag en schreef
een bitterzoete vertelling over hoe het voelt om niet thuis te kunnen wonen en je ouders te
moeten missen. Samen met muzikant Sam Gysel en in regie van Jo Roets speelt Aminata een
zintuiglijk verhaal over de veerkracht van kinderen in deze complexe wereld.

> concept, regie: Aminata Demba > concept, tekst: Hanneke Paauwe > regie: Jo Roets > muziek: Sam Gysel > scenografie:
Studio Kuurjeus > kostuums: Maartje Van Bourgognie > lichtontwerp: Rob Van Ertvelde > zintuiglijk advies: Peter De Bie
> choreografisch advies: Iris Bouche > dramaturgie: Mieke Versyp
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> 5de en 6de leerjaar
dinsdag

25 01

' 22

Spaceboy

Lessen in het donker
Het Perron > 09.30 uur (97 min.)
> 3,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 5de en 6de leerjaar > publieksmaximum: 350 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Focus Franse Film: de film wordt Frans gesproken met Nederlandse
ondertiteling. Er wordt een aparte lesmap voorzien om te hanteren tijdens de Franse les.
Uitgebreide lesmap gemaakt door JEF. Het lesmateriaal wordt 3 weken voor de voorstelling per mail bezorgd.
> trailer

Jim heeft een passie voor ruimtevaart. Samen met zijn nieuwe klasgenoot Emma werkt hij
aan een groot wetenschappelijk project. Intussen gaat Jims vader volledig op in zijn eigen
ruimteproject. Hoe meer papa worstelt met problemen, hoe meer Jim zich vastbijt in zijn
eigen droom: een hete luchtballon bouwen!
Jim heeft het niet makkelijk: hij is nieuw op school, hij rouwt om zijn moeder, en wordt voor
het eerst geconfronteerd met de zwakheden van zijn vader. Gelukkig is er de ingetogen
Emma die hem ondersteunt. Door hun project (gebaseerd op een werkelijk experiment)
groeien ze dichter naar elkaar. De Belgische productie gaat dus niet enkel over wetenschap
en kennis, maar ook over menselijke relaties.

> thema’s: gezin en familie, identiteit (ik en de wereld), vriendschap en liefde, ziekte en verlies
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> 5de en 6de leerjaar
maandag

25 04

' 22

Odyssee, De Lange Weg Naar Huis
Theater Froefroe

Het Perron > 13.45 uur (70 min.)
> 5,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 5de en 6de leerjaar > publieksmaximum: 250 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreid lesmateriaal gemaakt door het gezelschap. Het lesmateriaal
wordt 3 weken voor de voorstelling per mail bezorgd.

Een theatervoorstelling over de meest waanzinnigste queeste in de geschiedenis van de
mensheid. Naar een tekst van Michael De Cock.
Na tien jaar is de oorlog om Troje eindelijk voorbij. (Velen stierven op het slagveld.) De
Griekse overwinnaars en helden keren weer naar huis. Allemaal, behalve één: Odysseus, de
man van duizend listen. Hij was het die deze oorlog won door zijn vondst met het houten
paard.
Poseidon, de god van de zee, was razend. Troje was zijn stad. Hij had die hoge muren en
gouden daken gemaakt en nu had Odysseus zijn stad vernield. Woedend neemt hij wraak op
Odysseus. Odysseus is spoorloos.
Samen met zijn moeder verzint zijn zoontje Makos elke dag avonturen voor zijn vader. Zijn
papa is een held en zal Poseidon verslaan. Eens komt hij thuis. Dat weet Makos zeker maar
zijn mama, Penelope, heeft zo haar twijfels...
Het verhaal van Odysseus, vol varkens, goden, cyclopen en een zoon en een moeder, die
tevergeefs wachten op zijn thuiskomst. Over Odysseus, die wel een hele lange weg naar huis
neemt.
> tekst: Michael De Cock > regie: Marc Maillard > cast: Mieke Laureys, Annelore Stubbe, Filip Peeters, Jotka Bauwens
(dans), Danaë Bosmans (dans) > live muziek, composities: Fien Van Der Aa (stagebegeleider Hanne Torfs) > klank: Jo
Heijens > licht: Anton Leysen > video: Gertjan Biasino > kostuums: Astrid Michaelis, Silke Debandt (stage) > artistieke
medewerkers Froe-atelier decor, kostuums, video, poppen: Ina Peeters, Janneke Hertoghs, Jan Maillard, Patrick Maillard,
Marc Maillard, Gert Dupont, Bruno Smeyers, Dries De Win, Martine De Kok, Koen Vanhoecke, Wim Bernaers e.a.
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> 1ste tot 6de leerjaar

Theaterkoffer

Educatief pakket
> gratis, waarborg van 50 euro (cash te betalen bij afhaling)

Wens je in je klas educatief te werken rond theater? Dan kan de theaterkoffer een aardig
hulpmiddel zijn.
De theaterkoffer ziet eruit als een echte flightcase maar als je hem opent, komt er
een compleet theater in miniatuur tevoorschijn. De koffer is educatief en visueel erg
aantrekkelijk. De koffer bevat materialen voor grappige spelopdrachten en een compleet
uitgewerkt lessenpakket. De Nederlandse jeugdauteur Joke van Leeuwen zorgde voor het
ontwerp van de koffer en leverde de bijhorende tekst, gebaseerd op haar boekje ‘We zijn
allang begonnen, maar nu begint het echt. Pieke maakt toneel.’

De theaterkoffer kan het hele schooljaar (september - juni) volgens beschikbaarheid aangevraagd worden. Het pakket
wordt steeds voor een periode van 2 aaneensluitende weken uitgeleend. Aanvragen kan enkel door te mailen naar
isabelle.verstraete@ieper.be. De mails worden chronologisch op datum verwerkt (e-maildatum). Om andere leners niet
te benadelen, moet de datum van afhaling en terugbrengen strikt nageleefd worden. Het pakket wordt steeds afgehaald
op vrijdag, terugbrengen op donderdag (tenzij anders overeengekomen). Indien dit niet wordt opgevolgd, wordt een boete
van 25 euro per dag aangerekend.
Bij beschadiging of verlies van stukken van dit educatief pakket dient de uitlener onmiddellijk verwittigd te worden. Per
beschadigd of verloren voorwerp, wordt de reële kost door de lener aan de uitlener terugbetaald.
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> 5de en 6de leerjaar

Achter de schermen
van Het Perron
Het Perron > 90 tot 120 minuten

Datum te bepalen op basis van beschikbaarheid van de theaterzaal. Wees snel om je datum te prikken in
schooljaar 2021-2022: mail naar isabelle.verstraete@ieper.be
> 1,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 5de en 6de leerjaar > publieksmaximum: 25 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: De leerkracht ontvangt na de rondleiding
een educatieve bundel met lessuggesties die aansluiten op wat de leerlingen
beleefd hebben.

TIP:
Ontleen gratis
de theaterkoffer,
als aanvullende
activiteit in de klas
na de rondleiding in
het Perron.

Als je naar een voorstelling gaat, zie je het podium maar van één plaats: jouw zitje in het
cultuurcentrum. Maar vraag je je nooit af hoe het er achter de schermen aan toe gaat?
Tijdens deze rondleiding verkennen we alle hoekjes en kantjes van ons cultuurcentrum.
Je ontdekt de zaal, mag op het podium, maakt kennis met theatertechniek en ontdekt waar
artiesten vertoeven net voor ze een concert of voorstelling brengen.
De geheimen van het cultuurcentrum worden ontrafeld en de kinderen ontdekken de
werking van een cultuurcentrum. Een nieuwe wereld gaat open voor de leerlingen en als
leerkracht krijg je de kans een theaterbezoek of project op school in een ruimer kader te
plaatsen.
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> 1ste jaar A + B-stroom + 2de jaar B-stroom
maandag

11 10

' 21

Mijn vader is een saucisse
Lessen in het donker

Het Perron > 09.30 uur (80 min.)
> 3,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 1ste jaar A + B-stroom + 2de jaar B-stroom > publieksmaximum: 350 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide lesmap gemaakt door JEF. Het lesmateriaal wordt 3 weken
voor de voorstelling per mail bezorgd.
> trailer

Zoë is beste maatjes met haar vader. Wanneer papa besluit om zijn baan als bankier op te
geven en acteur te worden, zit het er thuis bovenarms op. Enkel Zoë blijft geloven in papa’s
droom. Misschien kan hij echt een groot acteur worden, en kan zij hem daarbij helpen, al
blijft zijn rol voorlopig beperkt tot het rondlopen in een idioot kostuum.
Deze gevoelige Belgische komedie is een rasechte vader-dochter-buddy film. Regisseur
Anouk Fortunier (Drôle d’oiseau) vindt met de hulp van een stel geweldige acteurs (o.a. Johan
Heldenbergh en Hilde De Baerdemaeker) precies de juiste toon, vol humor en begrip. Alweer
werd in eigen land een toptitel voor het jonge publiek gedraaid.

> thema’s: conflicthantering, echtscheiding, gezin en familie, identiteit (ik en de wereld), volwassen worden

44 |

| 45

> 1ste jaar A + B-stroom + 2de jaar B-stroom
maandag

25 04

' 22

Odyssee, De Lange Weg Naar Huis
Theater Froefroe

Het Perron > 10.00 uur (70 min.)
> 6,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 1ste jaar A + B-stroom + 2de jaar B-stroom > publieksmaximum: 250 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreid lesmateriaal gemaakt door het gezelschap. Het lesmateriaal
wordt 3 weken voor de voorstelling per mail bezorgd.

Een theatervoorstelling over de meest waanzinnigste queeste in de geschiedenis van de
mensheid. Naar een tekst van Michael De Cock.
Na tien jaar is de oorlog om Troje eindelijk voorbij. (Velen stierven op het slagveld.) De
Griekse overwinnaars en helden keren weer naar huis. Allemaal, behalve één: Odysseus, de
man van duizend listen. Hij was het die deze oorlog won door zijn vondst met het houten
paard.
Poseidon, de god van de zee, was razend. Troje was zijn stad. Hij had die hoge muren en
gouden daken gemaakt en nu had Odysseus zijn stad vernield. Woedend neemt hij wraak op
Odysseus. Odysseus is spoorloos.
Samen met zijn moeder verzint zijn zoontje Makos elke dag avonturen voor zijn vader. Zijn
papa is een held en zal Poseidon verslaan. Eens komt hij thuis. Dat weet Makos zeker maar
zijn mama, Penelope, heeft zo haar twijfels...
Het verhaal van Odysseus, vol varkens, goden, cyclopen en een zoon en een moeder, die
tevergeefs wachten op zijn thuiskomst. Over Odysseus, die wel een hele lange weg naar huis
neemt.
> tekst: Michael De Cock > regie: Marc Maillard > cast: Mieke Laureys, Annelore Stubbe, Filip Peeters, Jotka Bauwens
(dans), Danaë Bosmans (dans) > live muziek, composities: Fien Van Der Aa (stagebegeleider Hanne Torfs) > klank: Jo
Heijens > licht: Anton Leysen > video: Gertjan Biasino > kostuums: Astrid Michaelis, Silke Debandt (stage) > artistieke
medewerkers Froe-atelier decor, kostuums, video, poppen: Ina Peeters, Janneke Hertoghs, Jan Maillard, Patrick Maillard,
Marc Maillard, Gert Dupont, Bruno Smeyers, Dries De Win, Martine De Kok, Koen Vanhoecke, Wim Bernaers e.a.
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> 1ste graad A + B-stroom
disndag

26 10

' 21

Donne-moi des ailes
Lessen in het donker

Het Perron > 09.30 uur (113 min.)
> 3,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 1ste graad A + B-stroom > publieksmaximum: 350 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Focus Franse Film: de film wordt Frans gesproken met Nederlandse
ondertiteling. Er wordt een aparte lesmap voorzien om te hanteren tijdens de Franse les.
Uitgebreide lesmap gemaakt door JEF. Het lesmateriaal wordt 3 weken voor de voorstelling per mail bezorgd.
> trailer

Thomas moet de zomervakantie doorbrengen bij zijn vader, een bioloog die zich in de
Provence heeft teruggetrokken tussen de ganzen om hun trekroute te bestuderen. Tot
overmaat van ramp is er nauwelijks internet ontvangst, dus van gamen komt er niets in huis.
Maar wanneer de ganzeneieren uitkomen, groeit er een bijzondere band met de kuikens.
Enkel Thomas kan hen leiden op hun reis van noord naar zuid. Al wat hij nodig heeft, is een
vliegend tuig om samen met de ganzen de lucht in te gaan.
Een oogverblindend avontuur waarin een slome stadsjongen zich ontpopt tot een echte
held en de banden met de natuur aanhaalt. Onvergetelijke beelden van een jongen op een
deltavlieger, omringd door een zwerm ganzen, gidsen je doorheen een bigger than life
verhaal. Een verbluffende film die iedereen aan het scherm gekluisterd houdt.

> thema’s: burgerzin, conflicthantering, echtscheiding, gezin en familie, identiteit (ik en de wereld), natuur en milieu,
politiek, volwassen worden, waar gebeurd
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> 1ste graad A + B-stroom
vrijdag

25 02

' 22

ALIAS

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!

Collectief Verlof
Het Perron > 10.30 uur > 14.00 uur (60 min.)
> 6,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 1ste graad A + B-stroom > publieksmaximum: 200 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreid lesmateriaal gemaakt door het gezelschap. Het lesmateriaal
wordt 3 weken voor de voorstelling per mail bezorgd.

“Ik stop ermee.
Ik verwijder ze. Allemaal.
Eén klik en ‘t is gebeurd.
Gewoon enter drukken en dan…
Komaan, Daan, druk gewoon.
En vanaf dan gedaan met liegen.
… Hoe moeilijk kan het zijn?!
Of zou ik…
Nog één keer?
De laatste
En dan stop ik echt
voor goed”
Daan is een jonge, enthousiaste kerel. Hij
heeft veel vrienden en een grappig leven,
maar wordt nooit serieus genomen. Om
te ontsnappen aan het gelach en zijn
onhandigheid, maakt hij online nepprofielen
aan. Net wanneer hij ermee wil stoppen,
is de verleiding om nog één keer online te
gaan met een alias te groot. Hij creëert Lars,

een knappe kerel die zijn leven bij elkaar
heeft… en voor geen meter op Daan zelf
lijkt. Via het profiel van Lars leert hij Stella
kennen. Het klikt meteen.
Lisa heeft thuis geen moment rust. Ze wordt
van de ene emotie in de andere geslingerd.
Op een dag besluit ze online te gaan, maar
niet als zichzelf. Ze kiest een foto van een
meisje dat rust uitstraalt en kruipt in haar
huid. Ze noemt haar Stella. Wanneer ze daar
Lars ontmoet, wordt ze meteen overweldigd
door zijn knappe voorkomen. Maar het gaat
verder dan dat. Het klikt. En al snel wordt ze
verliefd.
Maar wanneer Lisa aan Lars vraagt om in
het echt af te spreken, krijgt Daan het heet
onder zijn voeten. Biecht hij alles op? Of
komt hij gewoon niet opdagen?

> productie: Collectief Verlof > tekst, spel: Heleen Desmet, Bart van der Heijden > muziek: Lucas Heytens > lichtontwerp,
techniek: Hans Rigouts, Louai Hashem

50 |

| 51

> 1ste graad A + B-stroom + 3de jaar TSO - KSO - BSO
+ 4de jaar TSO - KSO - BSO
maandag

24 01

' 22

X-plosion!

BL!NDMAN [drums]
Het Perron > 10.00 uur > 14.00 uur (65 min.)
> 6 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 1ste graad A + B-stroom + 3de jaar TSO – KSO – BSO + 4de jaar TSO – KSO – BSO
> publieksmaximum: 250 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: het gezelschap voorziet een educatieve uitleg tijdens de voorstelling zelf.
> trailer

‘X-plosion!’ is een nieuw programma van het
percussiekwartet BL!NDMAN [drums].
In een speciaal programma voor jongeren
speelt het kwartet werk van baanbrekende
componisten. Ze maken een muzikale tijdsen wereldreis waarbij een grote variatie aan
stijlen en slagwerkinstrumenten op hun pad
komt.

de muzikanten heel verschillende stijlen: van
klassiek tot hedendaags, van jazz tot latin.

In hun continu evoluerende zoektocht naar
dé BL!NDMAN [drums]-taal, kronkelen ze
over een avontuurlijk en levendig muzikaal
pad waarbij alles percussie kan, mag
en wil zijn. Hierbij maken ze gebruik van
marimba, snaredrums, trommels, djembés
en hun stem, maar ook voorwerpen zoals
lichtschakelaars, buizen en metal trash
worden tot instrumenten omgetoverd. Door
het gebruik van zoveel instrumenten creëren

Een greep uit het repertoire:
Johann Sebastian Bach: Prélude and Fuga
nr.4
Mátyás Wettl: Nocturne
Steve Reich: Marimba Phase
Mitch Markovich: Teamwork
John Cage: Story
...

‘X-plosion!’ is een volledig akoestisch
programma dat jongeren op een speelse en
verrassende manier laat kennismaken met
het oeuvre van klassieke tot hedendaagse,
waaronder ook Belgische, componisten.

> artistieke leiding: Eric Sleichim > spel: BL!NDMAN [drums]: Yves Goemaere, Hannes Nieuwlaet, Ward Deketelaere, Gideon
Van Canneyt

52 |

| 53

© Alidoor Dellafaille

> 3de jaar ASO - TSO - KSO - BSO + 4de jaar TSO - KSO - BSO
donderdag

23 09

' 21

‘JOHN & JANE’ gaat
over verdwalen in een
veel te grote wereld,
over iemand zijn, of
niet, over bang zijn van
alles, of toch veel.

John & Jane

De Mannschaft
Het Perron > 10.30 uur > 14.00 uur (60 min.)
> 7 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 3de jaar ASO – TSO – KSO – BSO + 4de jaar TSO – KSO – BSO > publieksmaximum: 250 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreid lesmateriaal gemaakt door het gezelschap. Het lesmateriaal
wordt 3 weken voor de voorstelling per mail bezorgd.
> introfilmpje voor leerkrachten

Jane is een meisje van 15 jaar en ligt, zoals het cliché het voorschrijft, behoorlijk in de knoop
met zichzelf. Elke ochtend als ze in de spiegel kijkt terwijl ze haar tanden poetst, stelt ze
zichzelf de vraag ‘Wie ben ik?’. Door een bizar toeval, waar we hier niet over uitwijden, komt
Jane in haar eigen hoofd terecht. Haar hoofd, waar tot haar grote verbazing iemand zit; John,
die de machinerie in haar hoofd bedient.
‘JOHN & JANE’ raakt de psyche aan van de mens, die met zijn beperkte kennis en met al zijn
twijfels en angsten beslissingen probeert te maken in de hoop een gelukkig leven te kunnen
leiden. Een thema dat in de puberteit een exponentiële dimensie krijgt, maar in ieder van ons
speelt.

> concept, tekst, regie: Stijn Van de Wiel, Michai Geyzen > spel: Lien Thys, Pieter-Jan De Wyngaert
> dramaturgie: Bram Verschueren > scenografie, lichtontwerp: Thomas Stevens > technische leiding: Rens Planckaert
> beeld: Charlotte Wouters
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> 3de jaar ASO - TSO - KSO - BSO + 4de jaar ASO - TSO - KSO - BSO
dinsdag

10 05

' 22

Psychobitch

Lessen in het donker
Het Perron > 09.30 uur (111 min.)
> 3,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 3de jaar ASO – TSO – KSO – BSO + 4de jaar ASO – TSO – KSO – BSO > publieksmaximum: 350 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide lesmap gemaakt door JEF. Het lesmateriaal wordt 3 weken voor de
voorstelling per mail bezorgd.
> trailer

Frida is het buitenbeentje van de klas. Daar heeft ze zelf voor gekozen. Wanneer ze voor een
klasopdracht gekoppeld wordt aan golden boy Marius - de perfecte leerling - daagt ze hem
uit en stelt ze zijn geduld op de proef. Maar hoe meer ze samenwerken, hoe meer vonkjes er
heen en weer knetteren. Dan is het aan Marius om enkele moeilijke knopen door te hakken.
Een sterk portret, regelrecht van tussen de schoolbanken gedraaid. Een indringend verhaal
over keuzes en dilemma’s. En over eerlijk zijn: je bent wie je bent, en iedereen mag het
weten.

> thema’s: anders zijn, conflicthantering, pesten, seksualiteit, vriendschap en liefde, volwassen worden, weerbaarheid
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> 3de jaar ASO + 4de jaar ASO + 5de jaar ASO - TSO - KSO - BSO
+ 6de jaar TSO - KSO - BSO + 7de jaar
donderdag

woensdag

dinsdag

maandag

04 10, 05 10, 06 10 & 07 10

' 21

Ik ben geen racist
fABULEUS
Het Perron
maandag 4 oktober 2021
> 10.00 uur > 13.30 uur (90 min. voorstelling + 30 min. nabespreking)
dinsdag 5 oktober 2021
> 09.30 uur > 13.30 uur (90 min. voorstelling + 30 min. nabespreking)
woensdag 6 oktober 2021
> 09.30 uur (90 min. voorstelling + 30 min. nabespreking)
donderdag 7 oktober 2021
> 09.30 uur > 13.30 uur (90 min. voorstelling + 30 min. nabespreking)
> 7 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 3de jaar ASO + 4de jaar ASO + 5de jaar ASO – TSO – KSO – BSO + 6de jaar TSO - KSO – BSO + 7de jaar
> publieksmaximum: 85 leerlingen

> lesmap, voor- of nabeschouwing: In samenwerking met het Jeugdhuis van de stad Ieper bieden we bij deze
voorstelling ‘Ik ben geen racist’ van fABULEUS gratis omkadering aan. Deze omkadering wordt geleid door docenten
van Mooss vzw en bestaat uit 2 delen:
1) Deel 1 is een omkaderingsworkshop in de klas zelf. Deze vindt plaats in de 2 weken voor het bijwonen van de
voorstelling en neemt 1 lesuur in beslag. Planning en timing van deze workshops wordt opgesteld in samenspraak
met de ingeschreven scholen en op basis van de beschikbaarheid van de docenten.
Op een actieve maar integere manier gaat de docent met de leerlingen aan de slag rond het thema racisme.
Samen met de docent gaan de leerlingen het gesprek aan met elkaar en worden ze ook uitgedaagd om hun eigen
houding en visie rond racisme in vraag te stellen.
2) Daarnaast vindt er direct na de voorstelling een gesprek met het publiek plaats. We reflecteren op de voorstelling
en gaan een kort gesprek aan over de inhoud en de impact. Dit duurt ongeveer een half uur.
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© Clara Hermans

Vertrekpunt van ‘Ik ben geen racist’ is de gelijknamige roman van de
Zweedse jeugdschrijver Per Nilsson (°1954), verschenen in 2006. In dit
boek wordt een doorsnee puber na een banaal straatincident benaderd
door de voorman van een anti-islampartij, een figuur die aan Pim
Fortuyn of Geert Wilders doet denken. Voor hij het goed en wel beseft, is
hij de gevaarlijkste en meest gezochte jongeman van het land.
‘Ik ben geen racist’ is een sobere voorstelling, opgevat als een apologie
van de jongeman. Voor acteur Braam Verreth, die eerder als jongere
bij fABULEUS actief was en in 2010 afstudeerde aan de afdeling woord/
drama van het Leuvense Lemmensinstituut, is het een ware tour de
force. Anderhalf uur lang weet hij te boeien.

“De wereldverbeterende
capaciteiten van
het theater zijn
niet gigantisch.
Maar dergelijke
voorstellingen kunnen
w l jonge ogen en
monden openen en
tot ontluisterende
en revelerende (klas)
gesprekken leiden.”
Els Van Steenberghe,
Knack

Aanvankelijk houdt hij zich op in het zomerhuisje waarheen zijn
personage gevlucht is (een multimediale omgeving gecreëerd door
Wannes Deneer), vervolgens richt hij zich rechtstreeks tot het publiek.
‘Ik ben geen racist’ stemt tot nadenken en zorgt ook voor discussie,
onder andere door de keuze van De Lathauwer (regie) en Mellaerts
(dramaturgie) om de roman te transponeren naar België.

> bewerking, dramaturgie: Ruth Mellaerts > regie: Dirk De Lathauwer > spel: Braam Verreth > scenografie, media: Wannes
Deneer
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> 3de jaar ASO - TSO - KSO + 4de jaar ASO - TSO - KSO - BSO
+ 5de jaar ASO - TSO - KSO - BSO + 6de jaar ASO - TSO - KSO - BSO
+ 7de jaar
maandnag

09 05

' 22

Words on bathroom walls
Lessen in het donker

Het Perron > 09.30 uur (111 min.)
> 3,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 3de jaar ASO – TSO – KSO + 4de jaar ASO – TSO – KSO – BSO + 5de jaar ASO – TSO – KSO – BSO + 6de
jaar ASO – TSO – KSO – BSO + 7de jaar > publieksmaximum: 350 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide lesmap gemaakt door JEF. Het lesmateriaal wordt 3 weken voor de
voorstelling per mail bezorgd.
> trailer

Adam lijkt een doodgewone tiener, maar lijdt aan schizofrenie. Soms ziet of hoort hij
dingen die er niet zijn, en dat zorgt voor enorme stress. Liefst houdt hij zijn problemen voor
iedereen verborgen. Behalve voor zijn slimme klasgenote Maya, op wie hij smoorverliefd
wordt. Zij is ervan overtuigd dat Adam zijn problemen kan bedwingen.
We volgen Adam tijdens een cruciale periode in zijn leven: de pesterijen van klasgenoten, de
nieuwe school die hij opzoekt, de pogingen om een normaal leven te leiden, o.a. met hulp van
een medicijn dat zijn hallucinaties onderdrukt. Maar het krachtigste medicijn is de liefde, en
de overtuiging dat hij de wereld iets te bieden heeft. Naar een boek van Julia Walton, met
muziek van The Chainsmokers.
> thema’s: anders zijn, conflicthantering, echtscheiding, gezin en familie, identiteit (ik en de wereld), onderwijs, pesten,
volwassen worden, vriendschap en liefde, weerbaarheid
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> 4de jaar ASO - TSO - KSO - BSO + 5de jaar ASO - TSO - KSO - BSO
+ 6de jaar ASO - TSO - KSO - BSO + 7de jaar
maandag

17 01

' 22

Das schweigende Klassenzimmer

Lessen in het donker

Het Perron > 09.30 uur (111 min.)
> 3,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis

> doelgroep: 4de jaar ASO – TSO – KSO – BSO + 5de jaar ASO – TSO – KSO – BSO
+ 6de jaar ASO – TSO – KSO – BSO + 7de jaar > publieksmaximum: 350 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide lesmap gemaakt door JEF. Het lesmateriaal wordt 3 weken voor de
voorstelling per mail bezorgd.
> trailer

1956. Tijdens een bioscoopbezoek in West-Berlijn zien de Oost-Duitse scholieren Theo en
Kurt beelden van de Hongaarse opstand. Diep geschokt willen ze hun medeleven betuigen
met de slachtoffers. Ze overtuigen de hele klas om op school een minuut stilte te houden.
Dit simpele gebaar zet het politieke establishment in rep en roer. De Minister van Onderwijs
heeft het over een ‘contrarevolutionaire actie’ en eist dat de aanstoker zich bekend maakt.
Alle klasgenoten blijven solidair - geen klikspanen! - al heeft dit ernstige gevolgen voor hun
verdere leven. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Tegen de achtergrond van de grote
omwentelingen van de Koude Oorlog, steekt de wilskracht van jonge mensen een stok in het
politieke raderwerk. Samenhorigheid als wapen tegen de onderdrukking. Soms is stilte het
luidste protest!
> thema’s: burgerzin, conflicthantering, gezin en familie, identiteit (ik en de wereld), onderdrukking, onderwijs, oorlog,
politiek, vriendschap en liefde, waar gebeurd
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> 5de jaar ASO - TSO - KSO + 6de jaar ASO - TSO - KSO - BSO + 7de jaar
dinsdag

19 10

' 21

M tisse

Theater Antigone & Action Zoo Humain
Het Perron > 10.00 uur > 14.00 uur (65 min.)
> 7 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis

> doelgroep: > 5de jaar ASO - TSO - KSO + 6de jaar ASO - TSO - KSO - BSO + 7de jaar
> publieksmaximum: 300 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: nagesprek met het gezelschap na de voorstelling
> trailer

ze zegt altijd
mama ik voel mij maar een halve
en ik zeg tegen haar
gij zijt niet half
gij zijt dubbel
gij zijt meer dan mij
‘Métisse’ brengt het verhaal van een witte grootmoeder (Christa), haar dubbelbloeddochter
(Christine), diens witte vriend (Werner) en haar zwarte kleindochter (Etouri). De vier
personages schommelen tussen gezin en geschiedenis, tussen fictie en realiteit. Ze gaan
elk op hun manier om met een blijvend maatschappelijk probleem: beeld(ver)vorming over
verschillende huidskleuren, culturen en hun vermenging. Welk deel van hun identiteit en
erfenis proberen ze van zich af te werpen? Welke stereotypen brengen ze in beweging, en
welke houden ze in stand?
‘Métisse’ is een tragikomische, muzikale voorstelling over het existentiële vraagstuk van
‘dubbelbloedkinderen’ sinds de jaren ‘60, toen ze als onwettige burgers massaal op onbegrip
stuitten - zowel in het blanke Europa als in Zwart-Afrika.
De inspiratiebron voor de voorstelling is het verhaal van Ann Van Vaerenberg, dochter van
een zwarte priester en een Belgische vrouw, en intussen zelf moeder. Regisseur Tom Dupont
laat de perspectieven van drie generaties vrouwen met telkens een donkerdere huid door
elkaar vloeien, en legt op die manier een stuk verborgen heden en verleden bloot.
> tekst, regie: Tom Dupont > spel: Kapinga Gysel, Patricia Kargbo, Lucas van der Vegt, Katelijne Verbeke
> coach muziek: Sam Gysel > scenografie: Geert Vandewalle > kostuums: Marij Debrabandere > video: Peter Monsaert
> lichtontwerp: Maarten Thorrez > geluidsontwerp: Niels Vanherpe > artistieke ondersteuning: Chokri Ben Chikha, Zouzou
Ben Chikha, Jos Verbist > stage dramaturgie: Alice De Waele > productie: Theater Antigone en Action Zoo Humain
> coproductie: Perpodium > partner: NTGent
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© Samuel Allemand & Yuri van der Hoeven
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Praktisch
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Praktisch
PROGRAMMA
De voorbije jaren kwam ik het programma in deze brochure even
toelichten bij jullie op school, tijdens een directievergadering,
tijdens een vergadering van de werkgroep cultuur …
Deze mogelijkheden waren er dit jaar helaas niet. Toch wil ik jullie
graag warm maken voor wat wij van schoons te bieden hebben
in schooljaar 2021-2022. Neem de bundel met voorstellingen even
door en bel (0471/776.742) of mail (isabelle.verstraete@ieper.be) me
daarna: ik vertel jullie met plezier waarom ik zo overtuigd ben van
de gekozen voorstellingen en waarom deze al dan niet geschikt
zijn voor jullie.
Heb je me toch graag even op bezoek, hetzij via digitale weg of op
jullie school zelf? Dat kan! Mogelijke momenten zijn: maandag 14,
dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 juni 2021, steeds tussen
09.00u en 15.00u.
INSCHRIJVINGEN
Belangrijk: Voor iedere voorstelling werd het publieksmaximum
opgenomen zoals dit in normale omstandigheden het geval
zal zijn. De uitrol van de protocollen voor heropstart van de
culturele sector en de eventuele verdere versoepelingen van de
maatregelen, zullen ons de komende (vakantie)maanden duidelijk
maken of dit al dan niet de haalbare normen zullen zijn.
We proberen de manier van inschrijven gewoon te laten verlopen,
maar moeten er wel rekening mee houden dat eventuele
beperkende maatregelen in najaar 2021 een impact kunnen
hebben op jullie inschrijvingen. Lees daarom heel goed de
onderstaande instructies door, zo vermijden we misverstanden.
Het bestelformulier 2021-2022 vind je achteraan deze brochure. Vul
het blad zo volledig mogelijk in, rekening houdend met de vermelde
instructies. Mail dit ingevulde formulier naar isabelle.verstraete@
ieper.be. Telefonisch inschrijven kan niet. Het doorgeven van jullie
bestelformulier kan vanaf dinsdag 22 juni 2021 om 09.30 uur. Ik
noteer jullie wensen in volgorde van ontvangst. Inschrijvingen
die ons vóór 22 juni bereiken, worden behandeld op woensdag 23
juni 2021. Gelieve alle aanvragen voor 1 school steeds te bundelen,
dit helpt ons om vlot en efficiënt aan de slag te gaan. Mag ik jullie
vragen om, bij het doorgeven van dit bestelformulier, de data al
aan te stippen op de schoolkalender?
Wij proberen in de mate van het mogelijke tegemoet te komen
aan jullie wensen. We vragen om je begrip wanneer een bepaalde
voorstelling volzet is. In dat geval zoeken wij samen met jullie naar
de meest geschikte oplossing voor je school.
Na de verwerking van je inschrijving ontvang je een bevestiging via
mail en dit ten laatste tegen woensdag 15 september 2021.
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Gelieve te controleren of alle gegevens (voorstellingen, data,
uren, aantal leerlingen) correct zijn en dit via mail te bevestigen.
We beslisten om dit jaar opnieuw geen voorschotten te vragen
voor het bijwonen van de voorstellingen. Wijzigt de situatie en
mogen schoolvoorstellingen plots toch niet meer doorgaan (wat
we uiteraard niet hopen), dan hangt hier geen administratieve
rompslomp van terugbetalingen meer aan vast. Wijzigingen
die voortkomen uit geldende corona-maatregelen, zullen per
voorstelling aan jullie gecommuniceerd worden. Toch hopen we
dat de impact dit schooljaar beperkt mag blijven.
Na het bijwonen van de voorstelling bezorgen wij u dus een
volledige afrekening, op basis van het effectief aantal aanwezige
leerlingen. (Let wel, het verschil mag maximum 10% bedragen t.o.v.
de nu gereserveerde plaatsen)
Niet komen opdagen bij schoolvoorstellingen of het eenzijdig
annuleren van uw komst zonder overleg, betekent nog steeds
dat de factuur van de door u gereserveerde plaatsen betaald
moet worden. Zie ook verder onder de rubriek WIJZIGING EN
ANNULERING.
FINANCIEEL
Dit schooljaar gelden volgende toegangsprijzen:
peuters en kleuter: maximum 5 euro per voorstelling/workshop
lager onderwijs: maximum 5,5 euro per voorstelling/workshop
secundair onderwijs: maximum 7 euro per voorstelling/workshop
De begeleidende leerkrachten mogen de voorstelling/workshop
gratis bijwonen. Voor (groot)ouders die voor het vervoer instaan,
houden wij - in de mate van het mogelijke - graag een gratis
plaatsje vrij. Gelieve dit wel op voorhand aan te vragen.
WIJZIGING EN ANNULERING
Gelieve Het Perron zo snel mogelijk te verwittigen indien er zich in
de loop van het jaar wijzigingen voordoen in de samenstelling van
je groep.
Aangezien de toegangsgelden slechts een fractie van de kostprijs
dekken, kunnen wij het ons niet veroorloven plots een groep
minder aanwezig te hebben.
Annuleringen worden in geen enkel geval toegestaan. Bij het niet
opdagen van klasgroep(en) op de geboekte voorstelling(en)
wordt de afgesproken toegangsprijs toch volledig gefactureerd.
Indien er op de dag van de voorstelling leerlingen afwezig zijn,
brengen wij dit (tot maximum 10% van je reservatie) in mindering
bij de afrekening. Gelieve bij aankomst in Het Perron of op de
locatie van de voorstelling het correcte aantal leerlingen mee te
delen aan de verantwoordelijke van Het Perron.

Het kan steeds voorvallen dat een bepaalde voorstelling
door overmacht verplaatst wordt, of in het slechtste geval
geannuleerd moet worden. Mocht een dergelijke situatie zich
voordoen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om
een voor iedereen passende oplossing te zoeken. Wijzigingen
die voortkomen uit geldende coronamaatregelen, zullen per
voorstelling aan jullie gecommuniceerd worden. Toch hopen we
dat de impact dit schooljaar beperkt mag blijven.
BELANGRIJK
Wij beginnen graag op tijd. Wil daarom minimum 10 minuten voor
het aanvangsuur aanwezig zijn, zodat de nodige formaliteiten
vlot kunnen afgehandeld worden en de leerlingen rustig kunnen
plaatsnemen in de zaal. Eens de voorstelling begonnen is,
kan je de zaal niet meer in. De toegangsprijs blijft evenwel
verschuldigd. Omwille van brandveiligheid is het gebruik van
de vestiaire verplicht (jassen, boekentassen, regenschermen…
). Gelieve erop te letten dat de leerlingen er geen waardevolle
voorwerpen achterlaten.
Het is verboden drank, snoep en andere voedingswaren mee
te nemen in de zaal. Ook camera’s, mediaspelers en andere
elektronica zijn niet toegelaten.

GRATIS MET DE BUS NAAR HET PERRON!
Het Perron is erkend als ‘cultuurschakel’. Dat betekent dat
klasgroepen van scholen uit de regio via DynamoOPWEG ons
tijdens de daluren gratis per bus kunnen bezoeken. Ze kunnen
kosteloos gebruikmaken van het reguliere aanbod van De Lijn tot
vlak voor onze toegangsdeur. Een poging om de onrechtstreekse
kosten van je cultuuruitstap te drukken!
Via enkele eenvoudige stappen vraag je als school een dagpas aan
voor het vervoer naar Het Perron.
Wil je als school gebruik maken van dit initiatief?
Surf naar www.cultuurkuur.be/dynamo en lees er alles over de
instapvoorwaarden.
VRAGEN, SUGGESTIES, OPMERKINGEN?
Indien je nog vragen hebt in verband met het programma, de
praktische organisatie of de omkadering, dan kan je ons steeds
bellen tijdens de openingsuren van Het Perron (9.30 tot 12.30
uur en 14.30 tot 18.00 uur) op het nummer 0471/776.742 of mailen
via isabelle.verstraete@ieper.be. Ook met tips, suggesties en
opmerkingen ben je steeds van harte welkom.

Indien je foto’s wilt nemen, kan dit voor of na de voorstelling, mits
afspraak met de verantwoordelijke van Het Perron.
De plaatsen in de zaal worden op voorhand toegewezen. Wil deze
plaatsverdeling respecteren.
Een theatervoorstelling laat zich het best genieten in een rustige
sfeer. Uit respect voor de andere toeschouwers en voor de acteurs
kunnen we niet toelaten dat enkelen de sfeer verpesten door
storend gedrag. Daarom rekenen we erop dat de begeleidende
leerkrachten het goede verloop van de voorstelling mee helpen
verzekeren. De ervaring leert dat dit de grootste slaagkans heeft
wanneer de leerkrachten zich verspreiden onder de leerlingen.
UW MENING TELT
Minimum 3 weken voor de dag van de voorstelling bezorgen wij je
via mail nogmaals een overzicht van de praktische info, alsook een
update van de specifieke afspraken. In de bijlage vind je steeds
een evaluatieformulier dat je achteraf door de begeleidende
leerkrachten kunt laten invullen.
Gelieve ons dit evaluatieformulier steeds te bezorgen, zodat wij
goed weten wat je van de voorstelling en de organisatie vond.
Enkel zo kunnen we verder groeien, volgens jullie noden en
wensen.
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Wij denken met je mee

Wens je als school van je bezoek aan
Het Perron een halve dag theater te maken?
Een pedagogische studiedag te wijden aan muzische vorming?
Een filmworkshop op poten te zetten?
Een culturele invulling te geven aan een project?

Vanuit Het Perron denken we graag mee
en zoeken we uit welk steentje
we kunnen bijdragen.
Contacteer ons via
isabelle.verstraete@ieper.be
of tel. 057 239 480.
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Bestelformulier

peuter-kleuter-lager 2021-2022
Mailen naar isabelle.verstraete@ieper.be vanaf dinsdag 22 juni 2021 om 09.30 uur.
Lees zeker de praktische info op pagina 65-67!
school:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

naam aanvrager:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

facturatieadres:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

		
....................................................................................................................................................................................................................................................................
mailadres:

datum

....................................................................................................................................................................................................................................................................

uur

voorstelling

max.. lln.

aantal lln. klass(en)

aantal lkn.

PEUTER/KLEUTER
ma 22.11.21

09.30 uur

Dropje

250		

...................... ................................................ .........................

ma 10.01.22

14.00 uur

plastiekBERTRAND | KOPERGIETERY

300		

...................... ................................................ .........................

di 11.01.22

10.00 uur

plastiekBERTRAND | KOPERGIETERY

300		

...................... ................................................ .........................

di 11.01.22

14.00 uur

plastiekBERTRAND | KOPERGIETERY

300		

...................... ................................................ .........................

ma 28.03.22

10.00 uur

Plock! | Grensgeval

70		

...................... ................................................ .........................

ma 28.03.22

14.00 uur

Plock! | Grensgeval

70		

...................... ................................................ .........................

do 12.05.22

09.30 uur

Mijn moeder is een gorilla

250		

...................... ................................................ .........................

ma 16.05.22

10.30 uur

piCcOLo | Sprookjes enzo

110		

...................... ................................................ .........................

ma 16.05.22

14.00 uur

piCcOLo | Sprookjes enzo

110		

...................... ................................................ .........................

di 17.05.22

10.00 uur

piCcOLo | Sprookjes enzo

110		

...................... ................................................ .........................

di 17.05.22

14.00 uur

piCcOLo | Sprookjes enzo

110		

...................... ................................................ .........................

di 12.10.21

09.30 uur

De club van lelijke kinderen

350		

...................... ................................................ .........................

di 09.11.21

10.00 uur

De binnenkamer van Binta | Laika & Aminata Demba

100		

...................... ................................................ .........................

di 09.11.21

14.00 uur

De binnenkamer van Binta | Laika & Aminata Demba

100		

...................... ................................................ .........................

di 30.11.21

10.00 uur

Edward | BRONKS / Kopland

250		

...................... ................................................ .........................

di 30.11.21

14.00 uur

Edward | BRONKS / Kopland

250		

...................... ................................................ .........................

di 18.01.22

09.30 uur

Engel

350		

...................... ................................................ .........................

di 25.01.22

09.30 uur

Spaceboy

350		

...................... ................................................ .........................

di 01.02.22

10.30 uur

Badaboem! | N. Balthazar, B. Huysentruyt & A. Dewitte 250		

...................... ................................................ .........................

di 01.02.22

14.00 uur

Badaboem! | N. Balthazar, B. Huysentruyt & A. Dewitte 250		

...................... ................................................ .........................

wo 02.02.22

10.00 uur

Badaboem! | N. Balthazar, B. Huysentruyt & A. Dewitte 250		

...................... ................................................ .........................

ma 28.03.22

10.00 uur

Plock! | Grensgeval

70		

...................... ................................................ .........................

ma 28.03.22

14.00 uur

Plock! | Grensgeval

70		

...................... ................................................ .........................

ma 25.04.22

13.45 uur		

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe 250		

...................... ................................................ ..........................

do 12.05.22

14.00 uur

Mijn moeder is een gorilla

...................... ................................................ .........................

LAGER

350		
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ONTLENEN EDUCATIEF PAKKET ‘DE STRAAT VAN KAAT’
gewenste periode: vr ...................................................................................... tot do ...................................................................................... (max.. 2 weken)

ONTLENEN EDUCATIEF PAKKET ‘VAN TOETEN NOCH BLAZEN’
gewenste periode: vr ...................................................................................... tot do ...................................................................................... (max.. 2 weken)

ONTLENEN EDUCATIEF PAKKET ‘THEATERKOFFER’
gewenste periode: vr ...................................................................................... tot do ...................................................................................... (max.. 2 weken)

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET PERRON
voorstel datum: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
klas:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
aantal leerlingen:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
voorstel datum: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
klas:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
aantal leerlingen:....................................................................................................................................................................................................................................................................................

70 |

Bestelformulier
Secundair 2021-2022

Mailen naar isabelle.verstraete@ieper.be vanaf dinsdag 22 juni 2021 om 09.30 uur.
Lees zeker de praktische info op pagina 65-67!
school:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

naam aanvrager:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

facturatieadres:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

		
....................................................................................................................................................................................................................................................................
mailadres:

datum

....................................................................................................................................................................................................................................................................

uur

voorstelling

max.. lln.

aantal lln. klass(en)

aantal lkn.

do 23.09.21

10.30 uur

John & Jane | De Mannschaft

250		

...................... ................................................ ..........................

do 23.09.21

14.00 uur

John & Jane | De Mannschaft

250		

...................... ................................................ .........................

ma 04.10.21

10.00 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

85		

...................... ................................................ .........................

ma 04.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

85		

...................... ................................................ .........................

di 05.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

85		

...................... ................................................ .........................

di 05.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

85		

...................... ................................................ .........................

wo 06.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

85		

...................... ................................................ .........................

do 07.10.21

09.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

85		

...................... ................................................ .........................

do 07.10.21

13.30 uur

Ik ben geen racist | fABULEUS

85		

...................... ................................................ .........................

ma 11.10.21

09.30 uur

Mijn vader is een saucisse

350		

...................... ................................................ .........................

di 19.10.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

300		

...................... ................................................ ..........................

di 19.10.21

14.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

300		

...................... ................................................ .........................

di 26.10.21

09.30 uur

Donne-moi des ailes

350		

...................... ................................................ .........................

ma 17.01.22

09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

350		

...................... ................................................ .........................

ma 24.01.22

10.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

250		

...................... ................................................ .........................

ma 24.01.22

14.00 uur

X-plosion! | Bl!ndman [drums]

250		

...................... ................................................ ..........................

vr 25.02.22

10.30 uur

ALIAS | Collectief Verlof

200		

...................... ................................................ .........................

vr 25.02.22

14.00 uur

ALIAS | Collectief Verlof

200		

...................... ................................................ .........................

ma 25.04.22

10.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe 250		

...................... ................................................ .........................

ma 09.05.22

09.30 uur

Words on bathroom walls

350		

...................... ................................................ .........................

di 10.05.22

09.30 uur

Psychobitch

350		

...................... ................................................ .........................
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