SCHOOLPROGRAMMATIE
2022 – 2023

Opwijk bruist!
Onze programmatie ook!
BASISONDERWIJS
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Beste directie
Beste leerkrachten
‘We gaan een mooi cultuurseizoen tegemoet!’, daarin geloven we voluit. Trots stellen we dan ook onze
nieuwe schoolprogrammatie 2022-2023 voor.
Als gemeenschapscentrum dragen wij graag ons steentje bij in het stimuleren van het cultureel bewustzijn bij kinderen en jongeren. Verschillende artistieke domeinen komen aan bod. Zo plannen we theater
en muziek, maar ook dans en een wetenschapsshow staan op het programma. Veelal met educatieve
diepgang, maar soms ook gewoon drempelverlagend naar cultuurbeleving. We hopen met onze schoolprogrammatie zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten te bereiken en zo onze liefde voor cultuur door
te geven.
We zijn op dit moment enorm blij met de herwonnen vrijheid, maar uiteraard volgen we de coronasituatie
op de voet. We garanderen de geldende veiligheidsmaatregelen.
Dankzij de steun van de gemeente Opwijk kunnen we de prijzen democratisch houden.
Prijs per voorstelling: € 4,5 / leerling
Opwijkse scholen kunnen busvervoer reserveren. Het gemeentebestuur draagt deze kost. Kom in de
zomermaanden zoveel mogelijk te voet of met de fiets.
Scholen van buiten Opwijk staan zelf in voor het busvervoer.
Kom je graag samen met je leerlingen naar een film kijken in ons gemeenschapscentrum? Dat kan!
We toveren onze zaal om tot filmzaal. Samen bekijken we de mogelijkheden.
Wij hopen jullie te mogen verwelkomen in ons gemeenschapscentrum en danken jullie voor het
vertrouwen.
Creatieve groeten
Het team van het Hof ten Hemelrijk
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Voorstellingen
PEUTERS EN 1ste KLEUTERKLAS
4 – 5 oktober 2022
24 – 25 april 2023

PIT
ZEEP

p. 6
p. 7

2de EN 3de KLEUTERKLAS
21 – 22 november 2022
27 – 28 maart 2023

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
LICHT, LICHTER, LIEGT

p. 8
p. 9

1ste EN 2de LEERJAAR
10 - 11 oktober 2022
13 - 14 maart 2023

BLIESBLAASBLOESSS
RICHARKEN

p. 10
p. 11

3de EN 4de LEERJAAR
24 – 25 oktober 2022
6 – 7 februari 2023

HOU UW MANIEREN!
DUMMIES

p. 12
p. 13

5de EN 6de LEERJAAR
17 – 18 oktober 2022
16 - 17 maart 2023

OP WERELDREIS MET NOA
RASPOETIN
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PEUTERS EN 1ste KLEUTERKLAS

PIT

THEATER M U S T
MUZIKAAL THEATER

© Karolina Maruszak

Datum:
		
Duur:
Voor:

dinsdag 4 oktober 2022 om 11.00 uur
woensdag 5 oktober 2022 om 9.30 en 11.00 uur
40 minuten + spelmoment van 10 tot 30 minuten
peuterklas en 1ste kleuterklas (2de en 3de kleuterklas indien beschikbaar)

Waar komt een plant vandaan?
Van een zaad, een pit.
Hoe ziet dat er uit?
Rond, klein, heel klein.
En wat dan?
Ik steek het onder een pot, in mijn mond, in de wolken. Ik geef het een appel, soep.
Ik zet het pluimen op, een hoed. En ik wacht.
Iets met water?
Of was het iets met zand?
Ik ga kijken.
Na vijf minuten.
Na een kwartier ga ik weer kijken.
‘s Avonds ga ik nog eens kijken.
En de volgende morgen opnieuw.
Ik ben het bijna vergeten.
Maar ik weet dat het komt.
Een woestijn, cowboys en een indiaan, wat hebben zij nodig om te planten?
Een waterslang, potgrond, een pit, veel pitten, een pot. Maar hoe verder? Wat kan je allemaal doen met
pitten? En het wachten duurt zo lang. Dan maar spelen.
‘PIT’ is de vierde creatie van theater m u s t, na de voorstellingen ‘Wasdief’, ‘Kapot’ en ‘Hen’. Het is een
speelse voorstelling over nieuw leven, vol fantasie, plezier en bewegende beelden. Een collage op maat
van peuters en kleuters met live muziek.
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PEUTERS EN 1ste KLEUTERKLAS

ZEEP

HET WOLK
THEATER

© Tim De Backer

Datum:
		
Duur:
Voor:

maandag 24 april 2023 om 10.30 uur
dinsdag 25 april 2023 om 9.30 en 11.00 uur
40 minuten
peuterklas en 1ste kleuterklas (2de en 3de kleuterklas indien beschikbaar)

Soms wil ik gewoon verdwalen,
de weg kwijt zijn in ‘t grote bad.
Dan zou ik stiekem onderduiken,
stil verdwijnen langs dat gat.
In dat gaatje loopt een glijbaan,
met bestemming blauwe zee.
Heerlijk roetsjen, lekker gillen.
Heb jij ook zin? Kom maar mee!
Weet jij welke kant we moeten?
Links of rechts, da’s moeilijk, zeg.
Zullen we ‘t vragen aan de vissen,
die weten vast de juiste weg.
Het WOLK maakt een betoverende voorstelling voor de allerkleinsten. Ze dompelen de zaal onder in een
waterwereld waar alles mogelijk is. Hopelijk kunnen jullie lang genoeg jullie adem inhouden?
Bekijk de trailer: www.opwijk.be/zeep-trailer
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2de EN 3de KLEUTERKLAS

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Op zoek naar het varken
DE MAAN
MUZIKAAL FIGUREN- EN OBJECTENTHEATER

© Diego Franssens

Datum:
maandag 21 november 2022 om 14.00 uur
		 dinsdag 22 november 2022 om 10.00 en 14.00 uur
Duur:
Nog niet bekend
Voor:
	2de en 3de kleuterklas (1ste kleuterklas en 1ste leerjaar indien beschikbaar)
Papaaaaa
Waar is het lied van het varken?
Ik hoor de kippen
Tok tok tokken, werken werken, nooit stoppen
Ik hoor de schildpad
Ze kijkt traaaaag naar binnen, in haar schild en zingt:
zoek het varken in jezelf
Ik hoor de uil die denkt dat hij de koekoek is
Maar waar is het varken, papa?
Papaaaaaaaaaa?
Met een reuzerugzak vol dieren gaan een alleenstaande vader en zijn kind op zoek naar het enige dier dat
niet mag meedoen in de dierenmars. Tijdens hun muzikale reis ontdekken ze de schone en lelijke kanten
van de wereld. De kippen nemen ons mee naar de sweatshops, de schildpad naar de zenmeditaties.
Met deze voorstelling verbeeldt Gorges Ocloo de schoonheid van klassieke muziek voor de allerkleinsten.
Via figuren, animatie en muziek worden jong en oud meegezogen in de beeldende kracht van deze
19e-eeuwse klassieker.
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2de EN 3de KLEUTERKLAS

LICHT, LICHTER, LIEGT
HETPALEIS / POST UIT HESSDALEN
THEATER / INSTALLATIE

© Illias Teirlinck

Datum:
maandag 27 maart 2023 om 10.00, 11.00, 13.00 en 14.00 uur
		 dinsdag 28 maart 2023 om 10.00, 11.00, 13.00 en 14.00 uur
Duur:
30 minuten
Voor:
	2de en 3de kleuterklas (1ste leerjaar indien beschikbaar)
een dag gaat zo:
als eerste moet de zon op
dan de zonnebloemen, de kinderen, de driehoeken
tenslotte de ouders
een dag ís nooit, hij wordt
licht, lichter, liegt
dan komt de maan
iemand steekt de sterren aan
bloemkool eten
tanden poetsen
ogen dicht
waar is het licht?
Een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst voor Waarnemingszaken (FODWZ) Departement Licht
neemt het jonge publiek mee in een wereld van lichtknopjes, zonsopkomsten en vergeten straatlampen.
Een voorstelling over hoe je de dingen anders bekijkt, wanneer je ze anders belicht.
hetpaleis geeft de sleutels van haar rondreizende theaterbus aan het gerenommeerd muziektheatergezelschap Post uit Hessdalen. Een groep van 25 leerlingen (of 1 klas) neemt plaats in de bus. Wees dus
snel om in te schrijven voor deze voorstelling, want de plaatsen zijn beperkt!
Bekijk de trailer: www.opwijk.be/licht-trailer
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1ste EN 2de LEERJAAR

BLIESBLAASBLOESSS
DUO ABBRACCIO

MUZIKALE VISUELE VOORSTELLING

© Bernard Boccara

Datum:
maandag 10 oktober 2022 om 14.00 uur
		 dinsdag 11 oktober 2022 om 10.00 en 14.00 uur
Duur:
45 minuten
Voor:
	1ste en 2de leerjaar (2de en 3de kleuterklas indien beschikbaar)
Meneer Stekel heeft een huisje gebouwd.
Op een plaats waar niemand wil wonen.
Er is niets en toch alles.
Daar houdt Stekel van.
Plots onverwachts bezoek!
Onzichtbaar en toch zichtbaar.
De boom wiegt, het luikje gaat open, de grond beweegt, … Is hij binnen?
Droomt Stekel? Of vliegt hij echt boven het water met de wind mee?
Een muzikale en visuele voorstelling, over alleen zijn en samen. Waar het woordeloze spel tussen beide
acteurs een andere wereld oproept. Waar afvalmateriaal een nieuw leven krijgt en het gedoodverfde
plastiek even ook mooi mag zijn. Dit alles overgoten met een vleugje humor en absurditeit!’
Bekijk de teaser: www.opwijk.be/bliesblaasbloesss-teaser

10

SCHOOLPROGRAMMATIE 2022 – 2023 / BASISONDERWIJS

1ste EN 2de LEERJAAR

RICHARKEN
BLAUWHUIS
THEATER

© Jonas Baeckeland

Datum:
maandag 13 maart 2023 om 14.00 uur
		 dinsdag 14 maart 2023 om 10.00 en 14.00 uur
Duur:
45 minuten
Voor:
	1ste en 2de leerjaar (3de kleuterklas indien beschikbaar)
Shakespeare voor kinderen
“Richarken, manneken. Uw papa. De zwarte prins.
Hij is heengegaan. Hij heeft zijn loodje gelegd.
In de eeuwige jachtvelden is hij nu.
Hij is gezwicht. Ten hemel opgestegen. Zijn kaarsje uitgeblazen.
Om zeep. Geen olie meer in zijn lampke. Hij ademt nie meer.
Achter ‘t hoekske verdwenen. Zo dood als een pier is hij.
Hij heeft den pijp aan Maarten gegeven.
Hij zal nooit, nooit, NOOIT geen commiskes niemeer doen.
Maar gij! Ge gaat al mogen doen wa ge wilt. Gij zijt den baas.
Van ‘t leger. Van alle grote mensen. En de dieren.
En ook van alle kinderen. En de meiskes. Hé?”
Stel nu dat je koning wordt van alles en iedereen, hoe zou jij het er dan vanaf brengen? Voor deze bewerking
van Shakespeares ‘Richard II’ regisseert Simon D’Huyvetter de krachtpaarden Michael Canto Minjauw,
Bert Dobbelaere en Mats Vandroogenbroeck.
Ze kronen een jongeman tot koning en laten de nieuwe hiërachie hun werk doen. ‘Richarken’ is een
uitbundige voorstelling die kinderen in aanraking brengt met het begrip ‘macht’.
Bekijk de teaser: www.opwijk.be/richarken-teaser
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3de EN 4de LEERJAAR

HOU UW MANIEREN!
DE PROEFKONIJNEN

CABARETESK THEATER

© De Proefkonijnen

Datum:
maandag 24 oktober 2022 om 14.00 uur
		 dinsdag 25 oktober 2022 om 10.00 en 14.00 uur
Duur:
55 minuten
Voor:
	3de en 4de leerjaar (5de en 6de leerjaar indien beschikbaar)
Twee vreemde figuren ontmoeten elkaar en blijken wel erg verschillend. Ze hebben de keuze: elkaar
de kop inslaan of elkaar beter leren kennen. Ze kiezen voor het laatste en als ze allebei hun manieren
houden, moet dat toch wel lukken? Een cabareteske voorstelling over de evolutie van de zeden!
Over Romeinen, want dat waren propere mensen. Ze poetsten hun tanden meerdere keren per dag… Met
paardenpis. En over tafelmanieren in een tijd dat er nog geen manieren waren. En ook over mannen. Want
die doen al eeuwen hun best om hoffelijk te zijn tegen vrouwen en slagen daar soms nog altijd niet in…
Bekijk de teaser: www.opwijk.be/hou-uw-manieren-teaser
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3de EN 4de LEERJAAR

DUMMIES
DOFT

HUMORISTISCHE DANSVOORSTELLING

© dOFt

Datum:
maandag 6 februari 2023 om 14.00 uur
		 dinsdag 7 februari 2023 om 10.00 en 14.00 uur
Duur:
50 minuten
Voor:
	3de en 4de leerjaar (5de en 6de leerjaar indien beschikbaar)
Over de ongeschreven regels van onze doe-het-zelfmaatschappij
Ons sociaal leven zit vol ongeschreven regels. In de rij staan als je wacht, trakteren als je jarig bent,
‘gezondheid’ zeggen als iemand niest. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend. In DUMMIES zien we twee
individuen die deze regels niet kennen, maar wel terechtkomen in situaties waar ze nuttig kunnen zijn.
Enkel hun instinct rest nog. En dat zou wel eens voor grappige, maar pijnlijke situaties kunnen zorgen ...
Ze hebben evenveel kans om elkaar te begrijpen. Of botsen ze juist in hun onwetendheid?
Een toegankelijke en humoristische dansvoorstelling waarbij twee dummies de klungeligheid van onze
doe-het-zelfmaatschappij laten zien. DUMMIES is relevant, herkenbaar en toont op een speelse manier
de absurditeit van onze gewoontes. De bewegingstaal is indrukwekkend door het snelle, acrobatische
partnerwerk en de fysieke risico’s. Ze geven ons een aparte kijk op wat wij als ‘normaal’ beschouwen.
Bekijk de teaser: www.opwijk.be/dummies-teaser
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5de EN 6de LEERJAAR

OP WERELDREIS MET NOA
TECHNOPOLIS ON TOUR
WETENSCHAPSSHOW

© Technopolis

Datum:
		
Duur:
Voor:

maandag 17 oktober 2022 om 14.00 uur
dinsdag 18 oktober 2022 om 10.00 en 14.00 uur
40 minuten
5de en 6de leerjaar (4de leerjaar indien beschikbaar)

In Noa schuilt een échte avonturier. Helemaal alleen de wereld rondreizen? En op de meest afgelegen
plekken dieren (ook gevaarlijke zoals schorpioenen) tellen voor de wetenschap? Noa doet niets liever!
Toch heeft onze dappere jonge reiziger tijdens elke reis al best wat hindernissen moeten overwinnen.
Gelukkig is Noa bijzonder vindingrijk en altijd wel voor een nieuw experiment te vinden…
Wat als je in de woestijn wil douchen? Wat als je in niemandsland je handdoek wil proper maken als je er
maar één bij had? Tijdens deze show neemt Noa je mee op avontuur naar alle continenten. Gaandeweg
ontdek je hoe je met een gezonde dosis ‘plantrekkerij’ en creativiteit meer uitdagingen kan overwinnen
dan je ooit voor ogen hield!
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5de EN 6de LEERJAAR

RASPOETIN

Wie niet weg is, is gezien
THEATER TIERET
(POPPEN)THEATER

© Danny Wagemans

Datum:
donderdag 16 maart 2023 om 14.00 uur
		 vrijdag 17 maart 2023 om 10.00 en 14.00 uur
Duur:
55 minuten
Voor:
	5de en 6de leerjaar (3de en 4de leerjaar indien beschikbaar)
Aan het hof van de laatste Tsaar, Nicolaas II, gonst het van de geruchten, halve complotten en hele
intriges. Middelpunt van dit alles is de ‘bezeten monnik’ Raspoetin: gebedsgenezer en vertrouweling van
de tsarina. Door sommigen aanbeden, door velen gehaat, maar vooral door iedereen gevreesd.
100 jaar na zijn dood ontrafelt Tieret heel zorgvuldig de waarheid achter de mythe. In een wolk van
wierrook en kruitdamp vertellen we het verhaal van de laatste Tsaar, de wonderschone liefde tussen
kroonprins Aleksej en zijn zus Anastasia en vooral het verhaal van hem … Raspoetin!
Voor RASPOETIN dook Tieret in de geschiedenisboeken om ons publiek mee te nemen naar het duistere
Rusland van de laatste Tsaar. Met als resultaat - op algemene aanvraag na twee overenthousiast onthaalde tournees (2018-2020) - een meeslepende, historische én hysterische rollercoaster vol poppen,
muziek en zwarte magie. Hier vloekt men niet … Raspoetin ziet u!
Bekijk de teaser: www.opwijk.be/raspoetin-teaser
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Praktische afspraken
Inschrijvingen
Schrijf je klas in door het inschrijvingsformulier terug te sturen of te mailen naar
gc.info@opwijk.be. Vragen? Neem contact op met Sabine Caluwaert: T 052 36 51 08.
Inschrijven kan tot en met 10 september 2022. Toch adviseren we om dit zo snel mogelijk te
doen, zodat je plaatsen verzekerd zijn.
Je inschrijving is pas definitief na een schriftelijke bevestiging door het gemeenschapscentrum.
In de mate van het mogelijke houden we rekening met je voorkeur wat betreft datum en
dagdeel.
Het aantal leerlingen per voorstelling is beperkt, zo zijn we af en toe genoodzaakt om een
splitsing te maken. Reageer je niet binnen 10 dagen na bevestiging? Dan veronderstellen wij
dat de gegevens correct zijn.

Betaling
Een voorstelling kost € 4,5 per leerling. Het gemeentebestuur organiseert en betaalt het busvervoer voor Opwijkse scholen. Scholen van buiten Opwijk staan zelf in voor het busvervoer.
Na de voorstelling ontvang je een factuur.

Wijziging en annulering
Wijzigt de samenstelling van je groep in de loop van het jaar? Breng ons dan op tijd op de
hoogte.
We houden de toegangsprijzen zo laag mogelijk. Het aantal aanwezigen bij een schoolvoorstelling is cruciaal om alle kosten te dekken.
Annulatie kan slechts aanvaard worden na onderling overleg en moet minstens 20 dagen
vóór de voorstelling gebeuren. Leerlingen kunnen ziek of afwezig zijn. Tot maximum 10%
van je bestelling kan ingeleverd worden, ook bij ziekte. Hou ook rekening met pedagogische
studiedagen, sportdagen en andere activiteiten.

Enkele afspraken
- Graag 15 minuten vóór de aanvang van een voorstelling aanwezig zijn, zodat de leerlingen
rustig kunnen plaatsnemen.
- De leerkracht meldt bij aankomst het juiste aantal aanwezige leerlingen en leerkrachten.
- Drank, eetwaren, snoep en gebruik van gsm’s zijn verboden in de zaal.
- Als begeleidende leerkracht ben je verantwoordelijk voor het toezicht op je leerlingen. Je
kiest daarom best een plaats dichtbij je groep. Eventueel kan je het ‘haantje-de-voorste’
van de klas bij jou in de buurt zetten.
- Om je theaterbezoek optimaal te laten renderen, streven wij ernaar om voor iedere
voorstelling tijdig lesmateriaal te bezorgen. We merken dat dit een grote meerwaarde
is bij de manier waarop leerlingen de voorstelling ervaren en hopen dan ook dat
leerkrachten hier optimaal gebruik van maken.

Ik vond de voorstelling…
Leuk, saai, moeilijk, toegankelijk, herkenbaar, bruikbaar, ... Laat ons weten wat je van de
voorstelling vond. Na elke voorstelling ontvang je van ons een e-mail. We houden rekening
met je evaluatie om ons programma bij te sturen. Wellicht komen er in de klas reacties los bij
de leerlingen. Hun impressies, verslagjes, tekeningen, ... zijn zeer welkom.
Graag tot binnenkort!
Het team van Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk
16
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Inschrijvingsformulier

SCHOOLPROGRAMMATIE 2022 - 2023
BASISONDERWIJS

School: 

Directie:

Adres: 


Telefoon:

E-mail:

Naam + contact (mail + telefoon) medewerker secretariaat:


Overzicht gewenste voorstellingen werd aan GC Hof ten Hemelrijk verstuurd op:


t.a.v. Sabine Caluwaert / Kloosterstraat 7 / 1745 Opwijk / E gc.info@opwijk.be / T 052 36 51 08.
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Voorstelling

11.00 uur

11.00 uur

11.00 uur
14.00 uur

10.00 uur /
13.00 uur /

di 28/03/2023

vr 17/03/2023
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11.00 uur
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di 22/11/2022
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di 04/10/2022

Voorkeur
datum

lln /
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lln /
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lln /

lln /

lln /
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lln /
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lln /
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lln /
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Aantal leerlingen
en leerkrachten
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lk
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lk

lk

lk

lk

lk

lk

lk

lk

lk

Leerjaar

De school schrijft in voor volgende voorstellingen:

Peuters en
1ste kleuterklas

2de en 3de
kleuterklas

1ste en 2de
leerjaar

5de en 6de leerjaar 3de en 4de leerjaar

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

ja /

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Bus *

Naam en e-mailadres klasleerkracht

* Enkel mogelijk voor scholen gevestigd in Opwijk!

BASISONDERWIJS

GC HOF TEN HEMELRIJK
Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk

Meer info: gc.info@opwijk.be / 052 36 51 08

