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Overzicht
doelgroep

genre

datum

uur

voorstelling

pag.

09.30 uur

Solan & Ludwig: reis naar de maan

p. 16

PEUTER/KLEUTER
K3

film

di 27.10.20

K1 + K2

film

do 03.12.20 09.30 uur

Choums odyssee

p. 12

K2 + K3

theater

di 09.03.21

10.00 uur

plastiekBERTRAND | KOPERGIETERY

p. 14

K2 + K3

theater

di 09.03.21

14.00 uur

plastiekBERTRAND | KOPERGIETERY

p. 14

P + K1

theater

ma 29.03.21 10.30 uur

MOES | Casier & Dies

p. 10

P + K1

theater

ma 29.03.21 13.15 uur

MOES | Casier & Dies

p. 10

P + K1

theater

ma 29.03.21 14.30 uur

MOES | Casier & Dies

p. 10

P + K1

theater

di 30.03.21

09.00 uur

MOES | Casier & Dies

p. 10

P + K1

theater

di 30.03.21

10.30 uur

MOES | Casier & Dies

p. 10

P + K1

theater

di 30.03.21

14.00 uur

MOES | Casier & Dies

p. 10

P + K1

theater

wo 31.03.21 09.00 uur

MOES | Casier & Dies

p. 10

P + K1

theater

wo 31.03.21 10.30 uur

MOES | Casier & Dies

p. 10

K1 + K2 + K3

educatief pakket			

De Straat van Kaat

p. 10

doelgroep

genre

datum

voorstelling

pag.

L5 + L6

theater

do 22.10.20 10.30 uur

Dounia B | Martha!Tentatief

p. 28

L5 + L6

theater

do 22.10.20 14.00 uur

Dounia B | Martha!Tentatief

p. 28

L1 + L2

film

di 27.10.20

09.30 uur

Solan & Ludwig: reis naar de maan

p. 20

L1 + L2

theater

di 24.11.20

10.00 uur

En braaf zijn! | Hanneke Paauwe & De Studio

p. 22

L1 + L2

theater

di 24.11.20

14.00 uur

En braaf zijn! | Hanneke Paauwe & De Studio

p. 22

L3 + L4

theater

do 26.11.20

10.30 uur

Badaboem! | Nic Balthazar, Bert Huysentruyt & Annebelle Dewitte

p. 26

L3 + L4

theater

do 26.11.20

14.00 uur

Badaboem! | Nic Balthazar, Bert Huysentruyt & Annebelle Dewitte

p. 26

L5 + L6

film

ma 15.03.21 09.30 uur

Fourmi

p. 29

L4 + L5 + L6

film

ma 26.04.21 09.30 uur

De club van lelijke kinderen

p. 27

L2 + L3

film

ma 17.05.21 09.30 uur

Minuscule 2: het tropisch avontuur

p. 24

L1 + L2 + L3

educatief pakket			

Van toeten noch blazen

p. 25

L4 + L5 + L6

educatief pakket			

Theaterkoffer

p. 30

L5 + L6

workshop			

Achter de schermen van cultuurcentrum Het Perron

p. 31

uur

LAGER
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doelgroep

genre

datum

film

uur

voorstelling

pag.

do 08.10.20 09.30 uur

Mijn bijzonder rare week met Tess

p. 34

theater

di 17.11.20

10.30 uur

Niet echt, wel waar. | FERNAND

p. 36

theater

di 17.11.20

14.00 uur

Niet echt, wel waar. | FERNAND

p. 36

film

vr 30.04.21

09.30 uur

Donne-moi des ailes

p. 37

film

do 08.10.20 09.30 uur

Mijn bijzonder rare week met Tess

p. 34

theater

di 17.11.20

10.30 uur

Niet echt, wel waar. | FERNAND

p. 36

theater

di 17.11.20

14.00 uur

Niet echt, wel waar. | FERNAND

p. 36

film

vr 30.04.21

09.30 uur

Donne-moi des ailes

p. 37

theater

di 17.11.20

10.30 uur

Niet echt, wel waar. | FERNAND

p. 36

theater

di 17.11.20

14.00 uur

Niet echt, wel waar. | FERNAND

p. 36

theater

do 12.11.20

10.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe

p. 38

theater

do 12.11.20

14.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe

p. 38

film

vr 30.04.21

09.30 uur

Donne-moi des ailes

p. 37

film

do 08.10.20 09.30 uur

Mijn bijzonder rare week met Tess

p. 34

theater

di 17.11.20

10.30 uur

Niet echt, wel waar. | FERNAND

p. 36

theater

di 17.11.20

14.00 uur

Niet echt, wel waar. | FERNAND

p. 36

theater

do 12.11.20

10.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe

p. 38

theater

do 12.11.20

14.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe

p. 38

film

vr 30.04.21

09.30 uur

Donne-moi des ailes

p. 37

theater

di 06.10.20

10.30 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

theater

di 06.10.20

14.00 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

film

ma 22.02.21 09.30 uur

Psychobitch

p. 42

theater

di 06.10.20

10.30 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

theater

di 06.10.20

14.00 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

theater

do 12.11.20

10.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe

p. 38

theater

do 12.11.20

14.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe

p. 38

film

ma 22.02.21 09.30 uur

Psychobitch

p. 42

theater

di 06.10.20

10.30 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

theater

di 06.10.20

14.00 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

theater

do 12.11.20

10.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe

p. 38

theater

do 12.11.20

14.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe

p. 38

film

ma 22.02.21 09.30 uur

Psychobitch

p. 42

SECUNDAIR
1ste jaar A-stroom

1ste jaar B-stroom

2de jaar A-stroom

2de jaar B-stroom

3de jaar ASO

3de jaar TSO

3de jaar KSO
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doelgroep

genre

datum

uur

voorstelling

pag.

3de jaar BSO

theater

di 06.10.20

10.30 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

theater

di 06.10.20

14.00 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

theater

do 12.11.20

10.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe

p. 38

theater

do 12.11.20

14.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe

p. 38

film

ma 22.02.21 09.30 uur

Psychobitch

p. 42

theater

di 06.10.20

10.30 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

theater

di 06.10.20

14.00 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

film

ma 19.10.20 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 43

film

ma 22.02.21 09.30 uur

Psychobitch

p. 42

film

do 29.04.21 09.30 uur

Hors Normes

p. 44

theater

di 06.10.20

10.30 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

theater

di 06.10.20

14.00 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

film

ma 19.10.20 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 43

film

ma 22.02.21 09.30 uur

Psychobitch

p. 42

film

do 29.04.21 09.30 uur

Hors Normes

p. 44

theater

di 06.10.20

10.30 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

theater

di 06.10.20

14.00 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

film

ma 19.10.20 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 43

film

ma 22.02.21 09.30 uur

Psychobitch

p. 42

film

do 29.04.21 09.30 uur

Hors Normes

p. 44

theater

di 06.10.20

10.30 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

theater

di 06.10.20

14.00 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio

p. 40

film

ma 19.10.20 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 43

film

ma 22.02.21 09.30 uur

Psychobitch

p. 42

film

do 29.04.21 09.30 uur

Hors Normes

p. 44

film

ma 19.10.20 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 43

theater

di 19.01.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

theater

di 19.01.21

14.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

film

do 29.04.21 09.30 uur

Hors Normes

p. 44

film

ma 19.10.20 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 43

theater

di 19.01.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

theater

di 19.01.21

14.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

film

do 29.04.21 09.30 uur

Hors Normes

p. 44

4de jaar ASO

4de jaar TSO

4de jaar KSO

4de jaar BSO

5de jaar ASO

5de jaar TSO

6|

doelgroep

genre

datum

5de jaar KSO

film

5de jaar BSO

6de jaar ASO

6de jaar TSO

6de jaar KSO

6de jaar BSO

7de jaar BSO

uur

voorstelling

pag.

ma 19.10.20 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 43

theater

di 19.01.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

theater

di 19.01.21

14.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

film

do 29.04.21 09.30 uur

Hors Normes

p. 44

film

ma 19.10.20 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 43

theater

di 19.01.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

theater

di 19.01.21

14.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

film

do 29.04.21 09.30 uur

Hors Normes

p. 44

film

ma 19.10.20 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 43

theater

di 19.01.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

theater

di 19.01.21

14.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

film

do 29.04.21 09.30 uur

Hors Normes

p. 44

film

ma 19.10.20 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 43

theater

di 19.01.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

theater

di 19.01.21

14.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

film

do 29.04.21 09.30 uur

Hors Normes

p. 44

film

ma 19.10.20 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 43

theater

di 19.01.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

theater

di 19.01.21

14.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

film

do 29.04.21 09.30 uur

Hors Normes

p. 44

film

ma 19.10.20 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 43

theater

di 19.01.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

theater

di 19.01.21

14.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

film

do 29.04.21 09.30 uur

Hors Normes

p. 44

film

ma 19.10.20 09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer

p. 42

theater

di 19.01.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

theater

di 19.01.21

14.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain

p. 46

film

do 29.04.21 09.30 uur

Hors Normes

p. 44
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Vooraf
Dat seizoen 2019-2020 niet verlopen is zoals we het gedroomd hadden, hoef ik wellicht aan niemand
van jullie te vertellen. We misten vanaf maart de kans om jullie leerlingen te laten proeven van heel
wat geplande workshops, films en theatervoorstellingen. Veel schoons stond er te beleven, maar het
mocht niet zijn.
Bij de pakken blijven zitten, doen we uiteraard niet. We zetten onze schouders onder het nieuwe
seizoen 2020-2021 en kondigen dit nu graag met het obligate tromgeroffel aan.
Dat dit nieuwe seizoen/schooljaar wellicht niet wordt zoals we het ooit gewoon waren, daar zijn we
bijna zeker van. Dat we jullie leerlingen weer willen laten proeven en genieten van heel veel schoons,
daar zijn we nog veel zekerder van.
In deze brochure ontdek je wat we jullie komend schooljaar te bieden hebben. Voor iedere voorstelling
werd het publieksmaximum opgenomen zoals dit in normale omstandigheden het geval zou 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 hebben een aantal back-up plannen klaarliggen, maar
deze zijn uiteraard ook niet oneindig. We zullen er sowieso alles aan doen om voor zoveel mogelijk
leerlingen een waardevol cultuurbelevingsmoment te creëren.
Ik geef jullie nu al graag mee dat er bij filmvoorstellingen ook workshops kunnen geboekt worden,
die plaatsvinden op jullie school. De mogelijkheden kan je zelf ontdekken op hun website. Voor het
vastleggen en organiseren van deze workshops, kan je bij mij terecht.
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 (057/23.94.81). Ik beantwoord met enthousiasme al jullie vragen.
Vanaf vrijdag 26 juni 2020 om 09.30u kan je mij jullie wensenlijst via mail bezorgen, ik noteer alle
wensen in volgorde van ontvangst. Kruis de gekozen voorstellingen ook al aan in jullie schoolkalender.
Ik hoop tegen midden september definitieve antwoorden te kunnen bezorgen over jullie deelname aan
de gekozen voorstellingen: of deze door kan gaan, hoeveel plaatsen er kunnen voorzien worden, of er
een extra datum voorzien wordt, ….
Dankjewel voor jullie begrip, dankjewel voor jullie vertrouwen in onze werking.
Tot heel gauw, liefst in of rond onze theaterzaal!
Isabelle Verstraete
verantwoordelijke schoolprogrammatie Het Perron
& Het team van Het Perron
8|

PEUTER & KLEUTER
onderwijs
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> peuter & 1ste kleuter
woensdag

dinsdag

maandag

29 03, 30 03 & 31 03

' 21

MOES

Casier & Dies
Het Perron
maandag 29 maart 2021
> 10.30 uur > 13.15 uur > 14.30 uur (25 min. + speelmoment in polyvalente zaal)
dinsdag 30 maart 2021
> 09.00 uur > 10.30 uur > 14.00 uur (25 min. + speelmoment in polyvalente zaal)
woensdag 31 maart 2021
> 09.00 uur > 10.30 uur (25 min. + speelmoment in polyvalente zaal)
> 4,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: peuter en 1ste kleuter > publieksmaximum: maximum 80 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: de voortelling zelf duurt 25 minuten. Na de voorstelling kunnen de kinderen zich
amuseren met houten speelgoed gemaakt n.a.v. de voorstelling MOES in de polyvalente zaal.
> trailer

Op de vloer een appelboom en 3 kastjes. De kastjes herbergen levendig keukengerei en
gekke machines. Zij spelen het verhaal van appels tot Moes.
Moes is een poëtische voorstelling vol fantasie voor 1,5 tot 5 jarigen. De grote bewegingen
en de verrassende geluiden spreken de kleintjes aan. Terwijl het verhaal de oudere kinderen
meevoert.
Een fijne voorstelling die ontroert in zijn eenvoud en verrast met zijn finesses.
Waarschuwing: na het zien van Moes kan het zijn dat het keukengerei bij de kinderen thuis
tot leven komt…

> spel, concept, regie: Karel Casier, Dieske Krijnders > decor: Karel Casier > kostuums: Dieske Krijnders

10 |
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> 1ste en 2de kleuter
donderdag

03 12

' 20

Choums odyssee

Lessen in het donker
Het Perron > 9.30 uur (40 min.)
> 2,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis

> doelgroep: 1ste & 2de kleuter > publieksmaximum: maximum 250 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide lesmap, gemaakt door JEF, die u 3 weken voor de voorstelling
wordt bezorgd.
> trailer

Terwijl de storm raast over het moeras, komt uiltje Choum uit het ei gekropen. Hij wordt
meteen uit het nest geblazen... en met een extra ei op de rug, trippelt Choum het moerasbos
in, vastbesloten om een moeder te vinden voor zichzelf en het ei. Zelfs als die moeder een
alligator of een wasbeer blijkt te zijn.
Choum is minstens even schattig als dapper. Want de tocht die dit pluizige uilskuiken
onderneemt, zit vol uitdagingen en gevaren.
Choums odyssee bekijk je in combinatie met twee kortfilms (Nest en De witte kraai) met
vogels in de hoofdrol.

> thema’s: anders zijn, gezin en familie, identiteit (ik en de wereld), natuur en milieu

12 |
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> 2de en 3de kleuter
dinsdag

09 03

' 21

“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 > 10.00 uur > 14.00 uur (50 min.)
> 4,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis

> doelgroep: 2de en 3de kleuter > publieksmaximum: maximum 300 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreid digitaal lesmateriaal, gemaakt door KOPERGIETERY. De link
naar dit materiaal wordt u 3 weken voor de voorstelling 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 mee
doen. 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

14 |

| 15

© Phile Deprez

> 3de kleuter
dinsdag

27 10

' 20

Solan & Ludwig: reis naar de maan
Lessen in het donker

Het Perron > 9.30 uur (80 min.)
> 2,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis

> doelgroep: 3de kleuter > publieksmaximum: maximum 300 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Fijne inspiratiefiche om, op basis van de film, creatief aan de slag te gaan
in de klas. Deze werd gemaakt door JEF en wordt u 3 weken voor de voorstelling bezorgd.
> trailer

50 jaar geleden zette de mens voor het eerst voet op de maan. Maar wat Solan & Ludwig
doen, is minstens even straf: met de raket van hun vriend en uitvinder Reodor vertrekken ze
op ruimtemissie! Maar met geheime passagiers en misdadige plannen aan boord wordt het
lef van onze helden zwaar op de proef gesteld.
De derde film over Solan & Ludwig is een hilarisch avontuur vol dolle plottwists en koddige
personages. Nostalgische animatie, maar heel actueel in z’n pittige commentaren en
doldwaze humor, en daarom uiterst geschikt voor jong en oud.
Met de stemmen van Martine Tanghe en Freek Braeckman.

> thema’s: historische context, burgerzin, conflicthantering, natuur en milieu, politiek, sprookjes en fantasie, vriendschap
en liefde

16 |
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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
| 19

> 1ste en 2de leerjaar
dinsdag

27 10

' 20

Solan & Ludwig: reis naar de maan
Lessen in het donker

Het Perron > 9.30 uur (80 min.)
> 3,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis

> doelgroep: 1ste, 2de leerjaar > publieksmaximum: maximum 300 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Fijne inspiratiefiche om, op basis van de film, creatief aan de slag te gaan
in de klas. Deze werd gemaakt door JEF en wordt u 3 weken voor de voorstelling bezorgd.
> trailer

50 jaar geleden zette de mens voor het eerst voet op de maan. Maar wat Solan & Ludwig
doen, is minstens even straf: met de raket van hun vriend en uitvinder Reodor vertrekken ze
op ruimtemissie! Maar met geheime passagiers en misdadige plannen aan boord wordt het
lef van onze helden zwaar op de proef gesteld.
De derde film over Solan & Ludwig is een hilarisch avontuur vol dolle plottwists en koddige
personages. Nostalgische animatie, maar heel actueel in z’n pittige commentaren en
doldwaze humor, en daarom uiterst geschikt voor jong en oud.
Met de stemmen van Martine Tanghe en Freek Braeckman.

> thema’s: historische context, burgerzin, conflicthantering, natuur en milieu, politiek, sprookjes en fantasie, vriendschap
en liefde

20 |
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> 1ste en 2de leerjaar
dinsdag

24 11

' 20

Bert Dobbelaere, Anna Vercammen
en Eva Schram overtuigen als
overjaarse bengels. Hun acties
zijn aanstekelijk en er zijn weinig
grenzen aan hun verbeelding. De
cleane woonkamer eindigt als een
anarchistische beestenboel.
****
DE STANDAARD,
F. Tielens

En braaf zijn!

Hanneke Paauwe & De Studio
Het Perron > 10.00 uur > 14.00 uur (75 min.)
> 5,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis

> doelgroep: 1ste en 2de leerjaar > publieksmaximum: maximum 200 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide inspiratiemap, gemaakt door het gezelschap, die u 3 weken
voor de voorstelling wordt bezorgd.
> trailer

Stel je voor: voor één middag verdwijnen plots alle volwassenen, de tv, de computer, de
hobby- en huiswerkagenda én vooral het zinnetje: “En braaf zijn!”.
Een middag om te spelen, zot en ondeugend te zijn, je vuil te mogen maken, risico’s te
nemen. “Pas op” en “Voorzichtig zijn!” ruilen we in voor avontuur en heerlijk griezelen. Jongens
worden meisjes en omgekeerd. Zwart en wit bevatten plots alle kleuren. Rollen en regels
keren we om en het gedresseerde kind laten we vrij. Weg met de betutteling! Lang leve het
wilde kind!
‘En braaf zijn!’ viert het samen fantaseren, creëren en spelen. Een inspirerende associatieve
voorstelling vol humor en spelplezier. Een pleidooi om even ongeremd kind te mogen zijn.

> tekst, regie: Hanneke Paauwe > spel: Eva Schram, Anna Vercammen, Bert Dobbelaere > kostuums: Sara Dykmans
> decor: Kristof Morel > geluidsdecor: Wannes Deneer > productie: Hanneke Paauwe, De Studio
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© Maaike Buys

© Maaike Buys

> 2de en 3de leerjaar
maandag

17 05

' 21

Minuscule 2: het tropisch avontuur
Lessen in het donker

Het Perron > 9.30 uur (92 min.)
> 3,50 euro/leerling , begeleidende leerkrachten gratis

> doelgroep: 2de en 3de leerjaar > publieksmaximum: maximum 350 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide lesmap, gemaakt door JEF, die u 3 weken voor de voorstelling
wordt bezorgd.
> trailer

Wanneer de eerste sneeuwvlokken vallen in de vallei, is het tijd om de wintervoorraden aan
te vullen. Maar in alle drukte merkt niemand dat een lieveheersbeestje vastzit in een pakket
met bestemming ... de Caraïben! Tijd voor het rescueteam om in actie te komen! Een mier,
een spin en een lieveheersbeestje belanden zo aan de andere kant van de wereld. Maar
komt hun hulp nog op tijd?
Een hernieuwde kennismaking met een heleboel kleine maar onverschrokken wezens, die je
rondleiden in het hilarische rijk der insecten. Ze hebben allemaal hun eigen talenten, maar
het belangrijkste is samenwerken. Zelfs de allerkleinste kriebelbeesten laten niet op hun kop
zitten.

> thema’s: anders zijn, conflicthantering, gezin en familie, identiteit (ik en de wereld), natuur en milieu, sprookjes en
fantasie, vriendschap en liefde, weerbaarheid, ziekte en verlies
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> 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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> 3de en 4de leerjaar

© Bert Huysentruyt

donderdag

26 11

' 20

Badaboem!

Nic Balthazar, Bert Huysentruyt &
Annebelle Dewitte
Het Perron > 10.30 uur > 14.00 uur (60 min.)
> 5,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis

> doelgroep: 3de en 4de leerjaar > publieksmaximum: maximum 250 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide inspiratiemap, gemaakt door het gezelschap, die u 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 de kop.
Badaboem is een roffelende ode aan drums en alle vormen van percussie. Van
trommelkorpsen over rock-bands 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.
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> 4de, 5de en 6de leerjaar
maandag

26 04

' 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: maximum 350 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide lesmap, gemaakt door JEF,
die u 3 weken voor de voorstelling wordt 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
donderdag

22 10

' 20

Dounia B

Martha!Tentatief
Het Perron > 10.30 uur > 14.00 uur (60 min.)
> 5,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis

> doelgroep: 5de en 6de leerjaar > publieksmaximum: maximum 300 kinderen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreid digitaal lesmateriaal, gemaakt door hetpaleis. De link naar dit
materiaal wordt u 3 weken voor de voorstelling bezorgd.
> trailer

Dounia woont met haar papa en broers in een hoge toren aan de rand van de stad. Ze heeft
cool voor twee en plannen voor drie. En vandaag spreekt ze jullie toe. Want ze heeft iets
belangrijks te vertellen. Praten doet ze op haar éigen manier. Zoals ze alles doet op háár
manier. Klinkt het niet, dan botst het maar. Ook goed! Ze is hier om gehoord te worden....
Dounia B. is de opvolger van Bart Van Nuffelens succesproductie Dinska Bronska. Opnieuw
een spannend duet tussen een actrice en een animatiefilm. Opnieuw een monoloog in onaffe
taal. Maar vooral: opnieuw het meeslepend verhaal van een hedendaagse heldin.
De wonderlijke actrice Evgenia B. geeft stem aan Dounia B., een heel gewoon meisje dat
zoals alle meisjes bij nader toezien een ongewoon verhaal herbergt.
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> 5de en 6de leerjaar
maandag

15 03

' 21

Fourmi

Lessen in het donker
Het Perron > 9.30 uur (105 min.)
> 3,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis

> doelgroep: 5de en 6de leerjaar > publieksmaximum: maximum 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, die u 3 weken voor de voorstelling wordt bezorgd.
> trailer

Theo, bijgenaamd de Mier, is de beste voetballer van zijn team. Thuis gaat het minder goed.
Sinds de scheiding zit Theo’s vader erg in de put, hij is vaak dronken en brutaal. Wanneer een
scout van een prestigieuze Engelse ploeg interesse toont in de Mier, is papa door het dolle
heen en gooit zijn hele leven overhoop. Theo geniet van die momenten. Maar wat als hij in
Engeland niet door de selectie raakt? Dan maar een leugentje om bestwil?
Een eerlijk verhaal over leugens en waarheid, en over een gedeelde passie voor voetbal en
succes. En over kansen geven en kansen krijgen, telkens opnieuw. Een lekkere feelgoodfilm,
gebaseerd op het stripboek Dream team.

> thema’s: echtscheiding, gezin en familie, identiteit (ik en de wereld), sport, muziek en zelfexpressie, volwassen worden,
vriendschap en liefde

| 29

> 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 2020-2021: mail naar isabelle.verstraete@ieper.be
> 1,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis
> doelgroep: 5de en 6de leerjaar > publieksmaximum: maximum 25 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: De leerkracht ontvangt na de rondleiding
een educatieve bundel met lessuggesties die aansluiten op wat de leerlingen
net beleefd hebben.

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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SECUNDAIR
onderwijs
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> 1ste jaar A + B-stroom + 2de jaar B-stroom
donderdag

08 10

' 20

Mijn bijzonder rare week met Tess
Lessen in het donker

Het Perron > 09.30 uur (82 min.)
> 3,50 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis

> doelgroep: 5de en 6de leerjaar > publieksmaximum: 350 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide lesmap, gemaakt door JEF, die u 3 weken voor de voorstelling
wordt bezorgd.
> trailer

Sam brengt de zomervakantie door op Terschelling, een eiland in de Waddenzee. In het
gezelschap van zijn ouders, zijn grote broer en een heleboel toeristen, heeft Sam toch de
gave om zich ‘alleen te voelen’. Tot hij Tess ontmoet, een ongrijpbaar meisje met een groot
geheim. Vrienden worden met Tess is leuk, maar het is ook een uitdaging, want haar gekke
gedachten stellen hun relatie voortdurend op de proef. Tess sleurt hem mee in een avontuur
dat hun levens voorgoed zal veranderen.
Met zijn kortfilms was regisseur Steven Wouterlood al een trouwe klant op het JEF festival.
Zijn langspeelfilmdebuut, dat heerlijk dobbert op de zomerse eilandsfeer, is de meest
bekroonde jeugdfilm van 2019 en won prijzen op alle grote kinderfilmfestivals.

> thema’s: anders zijn, echtscheiding, gezin en familie, identiteit (ik en de wereld), volwassen worden, vriendschap en
liefde, weerbaarheid
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| 35

> 1ste graad A + B-stroom

© Mike Verbraeken

dinsdag

17 11

' 20

Niet echt, wel waar.
FERNAND

Het Perron > 10.30 uur > 14.00 uur (75 min.)
> 7 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis

> doelgroep: 1ste graad A + B-stroom > publieksmaximum: 250 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: inspiratiefiche, gemaakt door het gezelschap, die u 3 weken voor de
voorstelling wordt bezorgd.
> trailer
> website gezelschap

‘Niet echt, wel waar.’ is een voorstellingvoorstelling. Een voorstelling over voorstellingen en
alles wat daarbij komt kijken. Op scène: vier acteurs en een stagiair. Ze nemen je mee langs
de geheimen, codes en afspraken van het theater. Waarom gaat het licht uit in het begin?
Wat voor verhalen bestaan er allemaal? Hoe werkt ‘acteren’? Wie is er verliefd op wie? En
wat is een goed einde?
Ze leggen het je allemaal haarfijn uit… zijn volkomen eerlijk… of spelen ze nu toch een rol?
‘Niet echt, wel waar.’ is zowel een zalige theatervoorstelling als een speelse inleiding tot het
medium theater voor de eerste graad van het middelbaar.

> van, met Steven Beersmans of Tijs Verbrugge, Heleen Desmet, Bram Kelchtermans, Sabien Van Moorter, Jonas Van
Thielen en Carl von Winckelmann > techniek: Bregt Janssens > productie: 30CC
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> 1ste graad A + B-stroom
vrijdag

30 04

' 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, die u 3 weken voor de voorstelling wordt 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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> 2de jaar A + B-stroom + 3de jaar TSO - KSO - BSO
donderdag

12 11

' 20

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis
Theater FroeFroe

Het Perron > 10.00 uur > 14.00 uur (80 min.)
> 7,00 euro/leerling , begeleidende leerkrachten gratis

> doelgroep: 2de jaar A + B-stroom + 3de jaar TSO - KSO - BSO > publieksmaximum: 250 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide inspiratiemap, gemaakt door het gezelschap, die u 3 weken
voor de voorstelling wordt bezorgd.
> trailer nog niet beschikbaar (première op 24 oktober 2020)
> website gezelschap
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Een theatervoorstelling met 3 geniale poppenspelers, 3
supersonische dansmensen en 1 waanzinnige muzikante vol video,
pop en actie naar de meest waanzinnigste queeste uit ons
collectief geheugen.
****
Een nieuwe theatertekst voor jong publiek van Michael De Cock.

Alles begint met een houten paard. 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. Hij is spoorloos en zijn zoon en vrouw wachten op hem. Samen met
zijn moeder tuurt Makos elke avond hoopvol over de wijnrode zee. Maar zijn vader Odysseus,
komt maar niet thuis. Is hij gestorven op het slagveld? Verdronken op zee? Of is er iets
anders aan de hand.
Ik sta naast mijn vriend Elpenor.
Ik zie hoe het schip een spoor van schuim achterlaat op het water.
Troje wordt kleiner en kleiner.
Eerst een blikveld, dan een vuist, dan niet meer dan een stip aan de hemel. Ik doe mijn ogen
dicht en hoor het ruisen van de golven.
Het klinkt als muziek.
Zo klinkt het lied van de hoop?
Als klaterend water.
Eindelijk naar huis. Ons schip glijdt zorgeloos over het water en ik denk maar aan één ding.
Aan jou, Makos, en aan hoe ik je met één hand boven mijn hoofd in de lucht hield.
Het verhaal van Odysseus, van een zoon en een moeder, die reeds te lang wachten op zijn
komst. De held, die wel een hele lange weg naar huis neemt en een boel heeft uit te leggen.
Theater FroeFroe heeft een grote liefde voor het klassieke repertoire
(Midzomernachtsdroom, Macbeth, Orfee, Labyrinth, Helena…). Michael De cock is naast
directeur van de KVS ook een gewaardeerd jeugdauteur. Hij houdt van de klassiekers. (In KVS
liet hij de ganse Odyssee opvoeren.) Vliegen tot de hemel, (naar Ovidius) won een Zilveren
Griffel, Veldslag om een hart (naar de Illias) werd bekroond met een Boekenleeuw. Een
heerlijke klassieker.

> cast: Mieke Laureys, Annelore Stubbe, Jotka Bauwens, Danaé Bosman, Filip Peeters > live muziek: Fien Van Der Aa
(coaching Hanne Torfs van “School is Cool” en “Fortress”) > techniek: Jo Heijens, Anton Van Haver > tekst : Michael De
Cock > regie: Marc Maillard > videocreatie: Gertjan Biasino > poppen, kostuum en decor: Jan, Patrick, Marc Maillard, Bruno
Smeyers, Klaartje Vermeulen, Janneke Hertoghs, FroeFroe atelier

| 39

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

06 10

' 20

De charme van deze
publiekslieveling is dat hij het
spelplezier en de ongebreidelde
creativiteit laat primeren, zodat de
voorstelling voortdurend je eigen
verbeelding triggert.
****
DE STANDAARD,
Gilles Michiels

Terminator Too

Vervloet & De Studio
Het Perron > 10.30 uur > 14.00 uur (60 min.)
> 7,00 euro/leerling, begeleidende leerkrachten gratis

> doelgroep: 3de jaar ASO – TSO – KSO - BSO + 4de jaar ASO – TSO – KSO - BSO > publieksmaximum: 200 leerlingen
> lesmap, voor- of nabeschouwing: Uitgebreide inspiratiemap, gemaakt door het gezelschap, die u 3 weken voor de
voorstelling wordt bezorgd.
> trailer
> reportage VRT-nieuws

In ‘Terminator Too’ dompelen makers Robbert Vervloet en Ephraïm Cielen zich onder in de
wereld van Hollywood-blockbusters.
Op scène creëren ze een eigen universum waarin ze zelf de helden zijn. In een gebricoleerde
stijl leggen twee broers de stereotiepe mechanismen bloot van het medium film. Met
zelfgemaakte special effects, kostuums uit cornflakesdozen, tekstfragmenten uit populaire
(actie)films van vroeger en nu, spectaculaire gevechtschoreografieën en een vers
gecomponeerde soundtrack maken ze hun eigen film, de ultieme vlucht uit de realiteit.
Maar gaandeweg ontstaat er steeds meer spanning tussen de twee mannen en neemt de
buitenwereld een steeds grotere rol in.
‘Terminator Too’ toont het perspectief van twee volwassen mannen die op haast maniakale
wijze blijven vasthangen aan de helden van hun jeugd, zich te pletter amuseren maar niet
steeds helemaal ‘in touch with reality’ zijn.
‘Terminator Too’ is een ode aan de fantasie, een uitnodiging tot ongebreidelde creativiteit, vol
humoristische referenties aan de hedendaagse beeldcultuur. Maar onderhuids schuilt een
grimmige ondertoon. Wie zijn die mannen in die kelder? En waarom sluiten ze zich af van de
buitenwereld?
> van, met Ephraïm Cielen, Robbert Vervloet > dramaturgie: Ruth Mariën > eindregie: Michai Geyzen > choreografisch
advies: Karolien Verlinden> scenografie: Tom Jespers > kostuum: Marie Dries > muziekdramaturgie: Adriaan Van Aken
> productieleiding: Eveline Verbist > techniek: Thomas Stevens, Nele Verreyken > productie: De Studio
> coproductie: tg Elektra, C-Mine en de Warande, i.s.m. Het Nieuwstedelijk, Laika en hetpaleis
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> 3de jaar ASO - TSO - KSO - BSO + 4de jaar ASO - TSO - KSO - BSO
maandnag

22 02

' 21

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, die u 3 weken voor de voorstelling wordt
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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> 4de jaar ASO - TSO - KSO - BSO + 5de jaar ASO - TSO - KSO - BSO
+ 6de jaar ASO - TSO - KSO - BSO + 7de jaar
maandag

19 10

' 20

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, die u 3 weken voor de voorstelling wordt
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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> 4de jaar ASO - TSO - KSO - BSO + 5de jaar ASO - TSO - KSO - BSO
+ 6de jaar ASO - TSO - KSO - BSO + 7de jaar (sociale richtingen)
donderdag

29 04

' 21

Hors Normes

Lessen in het donker
Het Perron > 09.30 uur (114 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 (sociale richtingen) > 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, die u 3 weken voor de voorstelling wordt bezorgd.
> trailer

Bruno en Malik leiden jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders van kinderen met
autisme. Een buitengewone combinatie. Ondanks hun verschillende achtergrond, werken
beide mannen nauw samen. Dat ze het daarbij niet altijd zo nauw nemen met regels en
voorschriften, lijkt een onbelangrijk detail. Tot inspecteurs dreigen om de boel genadeloos op
te doeken.
De makers van Intouchables storten zich met hun feel-good-aanpak opnieuw op een stevig
thema, met een heerlijk entertainende en ontroerende film als resultaat. Naast bekende
Franse acteurs werden er ook een aantal jongeren met autisme gecast. Met een glansrol
voor Joseph, die alle harten van het publiek steelt.

> thema’s: anders zijn, burgerzin, conflicthantering, multiculturele samenleving, volwassen worden, vriendschap en liefde,
waar gebeurd, weerbaarheid
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> 5de jaar ASO - TSO - KSO - BSO + 6de jaar ASO - TSO - KSO - BSO + 7de jaar
dinsdag

19 01

' 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 - BSO + 6de jaar ASO - TSO - KSO - BSO + 7de jaar
> publieksmaximum: 300 leerlingen > lesmap, voor- of nabeschouwing: nagesprek met het gezelschap na de
voorstelling + uitgebreide lesmap die u 3 weken voor de voorstelling wordt bezorgd.
> 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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Praktisch
PROGRAMMA

FINANCIEEL

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 2020-2021. Neem de bundel met
voorstellingen even door en bel (057/23.94.81) 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.

Dit schooljaar gelden volgende toegangsprijzen:
peuters en kleuter:
maximum 4,5 euro per voorstelling/workshop lager onderwijs:
maximum 5,5 euro per voorstelling/workshop secundair onderwijs:
maximum 7 euro per voorstelling/workshop

Heb je me toch graag even op bezoek, hetzij via digitale weg of op jullie
school zelf? Dat kan!
Mogelijke momenten zijn:
Vrijdag 19, maandag 22, dinsdag 23 of woensdag 24 juni 2020, steeds
tussen 09.00u en 15.00u.
Had je graag nog een extra voorstelling aangevraagd? (ik denk
bijvoorbeeld aan een puur muzikaal-didactische voorstelling voor de
eerste graad secundair, …) Neem ook dan zeker contact met me op. Ik
zoek uit wat de mogelijkheden zijn en denk graag met jullie mee.

INSCHRIJVINGEN
Ook de inschrijvingen voor dit schooljaar dienen we anders aan te pakken
dan wat we de voorbije jaren gewoon waren. Lees daarom heel goed de
instructies hieronder door, zo vermijden we misverstanden.
Het bestelformulier dat je achteraan in deze brochure vindt, dient als
wensenlijst. Vul het blad zo volledig mogelijk in, rekening houdend
met de vermelde instructies. Mail dit ingevulde formulier naar isabelle.
verstraete@ieper.be. Telefonisch kan dit niet.
Voor iedere voorstelling werd het publieksmaximum opgenomen zoals dit
in normale omstandigheden het geval zou 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.
Het doorgeven van jullie wensenlijst kan vanaf vrijdag 26 juni 2020 om
09.30u. Ik noteer jullie wensen in volgorde van ontvangst. Mag ik jullie
vragen om, bij het doorgeven van deze wensenlijst, de data ook al aan te
stippen in de schoolkalender?
Ik hoop tegen midden september (ten laatste vrijdag 18 september 2020)
definitieve antwoorden te kunnen bezorgen over jullie deelname aan
de gekozen voorstellingen: of deze door kan gaan, hoeveel plaatsen er
kunnen voorzien worden, of er een extra datum voorzien wordt, ….
We gaan hierover samen in overleg om daarna pas definitief vast te
leggen. Daarna ontvang je een bevestiging via mail. Gelieve te controleren
of alle gegevens (voorstellingen, data, uren, aantal leerlingen) correct zijn
en dit via mail te bevestigen. Op basis van deze bevestigingsmail wordt
de voorschotfactuur opgesteld. Dit voorschot bedraagt 50% van de totale
kostprijs van je reservatie.
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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 te laten weten.
De betaling van voorschot- en restfactuur kan alleen door overschrijving
op rekeningnummer BE84 0011 7588 8459 van Het Perron, ten laatste
15 dagen na de factuurdatum (m.u.v. de waarborg voor educatieve
pakketten).

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 15% 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.

BELANGRIJK

GRATIS MET DE BUS NAAR HET PERRON!

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 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.

Het is verboden drank, snoep en andere voedingswaren mee te nemen
in de zaal. Ook camera’s, mediaspelers en andere elektronica zijn niet
toegelaten. 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.

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) of
mailen via isabelle.verstraete@ieper.be. Of kom gewoon eens langs in Het
Perron. Ook met tips, suggesties en opmerkingen ben je steeds van harte
welkom.

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 2020-2021
Mailen naar isabelle.verstraete@ieper.be vanaf vrijdag 26 juni 2020 om 09.30 uur.
Lees zeker de praktische info op pagina 50-51!
school:

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

naam aanvrager:

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

facturatieadres:

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

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

datum

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

uur

voorstelling

max.. lln.

aantal lln. klass(en)

aantal lkn.

PEUTER/KLEUTER
di 27.10.20

09.30 uur

Solan & Ludwig: reis naar de maan		

300

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

do 03.12.20

09.30 uur

Choums odyssee		

250

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

di 09.03.21

10.00 uur

plastiekBERTRAND | KOPERGIETERY		

300

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

di 09.03.21

14.00 uur

plastiekBERTRAND | KOPERGIETERY		

300

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

ma 29.03.21

10.30 uur

MOES | Casier & Dies		

80

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

ma 29.03.21

13.15 uur		

MOES | Casier & Dies		

80

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

ma 29.03.21

14.30 uur

MOES | Casier & Dies		

80

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

di 30.03.21

09.00 uur

MOES | Casier & Dies		

80

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

di 30.03.21

10.30 uur

MOES | Casier & Dies		

80

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

di 30.03.21

14.00 uur

MOES | Casier & Dies		

80

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

wo 31.03.21

09.00 uur

MOES | Casier & Dies		

80

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

wo 31.03.21

10.30 uur

MOES | Casier & Dies		

80

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

do 22.10.20

10.30 uur

Dounia B | Martha!Tentatief		

300

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

do 22.10.20

14.00 uur

Dounia B | Martha!Tentatief		

300

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

di 27.10.20

09.30 uur

Solan & Ludwig: reis naar de maan		

300

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

di 24.11.20

10.00 uur

En braaf zijn! | Hanneke Paauwe & De Studio		

200

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

di 24.11.20

14.00 uur

En braaf zijn! | Hanneke Paauwe & De Studio		

200

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

do 26.11.20

10.30 uur

Badaboem! | Nic Balthazar, Bert Huysentruyt & Annebelle Dewitte 250

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

do 26.11.20

14.00 uur

Badaboem! | Nic Balthazar, Bert Huysentruyt & Annebelle Dewitte 250

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

ma 15.03.21

09.30 uur

Fourmi		

350

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

ma 26.04.21

09.30 uur

De club van lelijke kinderen		

350

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

ma 17.05.21

09.30 uur

Minuscule 2: het tropisch avontuur		

350

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

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

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)
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Bestelformulier
Secundair 2020-2021
Mailen naar isabelle.verstraete@ieper.be vanaf vrijdag 26 juni 2020 om 09.30 uur.
Lees zeker de praktische info op pagina 50-51!
school:

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

naam aanvrager:

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

facturatieadres:

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

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

datum

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

uur

voorstelling

max.. lln.

aantal lln. klass(en)

aantal lkn.

di 06.10.20

10.30 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio		

200

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

di 06.10.20

14.00 uur

Terminator Too | Vervloet & De Studio		

200

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

do 08.10.20

09.30 uur

Mijn bijzonder rare week met Tess		

350

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

ma 19.10.20

09.30 uur

Das schweigende Klassenzimmer		

350

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

do 12.11.20

10.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe		

250

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

do 12.11.20

14.00 uur

ODYSSEE, de Lange Weg Naar Huis | Theater FroeFroe		

250

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

di 17.11.20

10.30 uur

Niet echt, wel waar. | FERNAND		

250

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

di 17.11.20

14.00 uur

Niet echt, wel waar. | FERNAND		

250

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

di 19.01.21

10.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain		

300

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

di 19.01.21

14.00 uur

Métisse | Theater Antigone & Action Zoo Humain		

300

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

ma 22.02.21

09.30 uur

Psychobitch		

350

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

do 29.04.21

09.30 uur

Hors Normes		

350

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

vr 30.04.21

09.30 uur

Donne-moi des ailes		

350

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

SECUNDAIR

| 55

