SCHOOLPROGRAMMATIE
2022 – 2023

Opwijk bruist!
Onze programmatie ook!
SECUNDAIR ONDERWIJS
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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 comedy staat 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: € 7 / leerling
We organiseren geen busvervoer. Elke secundaire school organiseert dit zelf.
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
EERSTE GRAAD
14 – 15 februari 2023

ALIAS

p. 6

TWEEDE GRAAD
14 – 15 november 2022

EEN HALVE EEUW
JONGERENCULTUUR
p. 7

TWEEDE EN DERDE GRAAD
6 – 7 maart 2023

AANWEZIG

p. 8

IMPROBOTICS

p. 9

DERDE GRAAD
30 – 31 januari 2023
6de JAAR
20 september 2022

FRACTIE VAN EEN SECONDE

(6 jaar)
de
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EERSTE GRAAD

ALIAS

COLLECTIEF VERLOF
THEATER

© Collectief verlof

Datum:
		
Duur:
Voor:

dinsdag 14 februari 2023 om 10.00 en 14.00 uur
woensdag 15 februari 2023 om 10.00 uur
50 minuten
1ste graad (2de graad indien beschikbaar)

Daan kan moeilijk zichzelf zijn
In het openbaar
Hij vindt hiervoor een oplossing
Online maakt hij accounts aan
Één daarvan is Lars
Welke van alle accounts
misschien nog het meest op de echte Daan lijkt
Lars ontmoet Stella
Online
De vrouw van z’n leven
Nog nooit eerder kon hij zo zichzelf zijn bij iemand. Het begin van een prachtige online liefdesromance
Tot ze voorstelt om eens af te spreken
Met Lars...
Collectief Verlof onderzoekt in ALIAS hoe ver iemand kan gaan om graag gezien te worden. Deze
voorstelling nodigt uit om het met jongeren te hebben over privacy en de duistere kant van het internet.
De voorstelling probeert geen antwoorden te bieden of met de vinger te wijzen, maar vooral veel vragen
op te roepen, waarover nog lang kan worden nagepraat.
Tekst en spel: Heleen Desmet & Bart van der Heijden
Muziek: Lucas Heytens
Bekijk de teaser: www.opwijk.be/alias-teaser
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TWEEDE GRAAD

EEN HALVE EEUW
JONGERENCULTUUR
AXL PELEMAN

WOORD, BEELD EN VEEL MUZIEK

© Koen Bauters

Datum:
		
Duur:
Voor:

maandag 14 november 2022 om 14.00 uur
dinsdag 15 november 2022 om 10.00 en 14.00 uur
50 minuten
2de graad (3de graad indien beschikbaar)

Heb je er al ooit bij stilgestaan dat er een tijd was zonder internet, sms en Skype?
Dat jullie grootouders maandenlang hun zakgeld spaarden om 10 nummers van hun lievelingsartiest te
horen en dat ze geen flauw benul hadden wat een pizza of een pita was.
Deze voorstelling neemt elk aspect van de huidige jongerencultuur onder de loep en traceert de
oorsprong ervan. Van telefoonhokjes tot de iPhone. Van het geschreven dagboek tot Facebook.
Van de voorhistorische platendraaier tot de mp3. Van Elvis tot Jay-Z. Van The Beatles tot One Direction.
Van zuurkool met worst tot durum. Van Woodstock tot Tomorrowland. Van het telraam tot de iPad.
Een Halve Eeuw Jongerencultuur is een voorstelling over hypes, gadgets, mode, film en popmuziek.
Een lesuur propvol aha-erlebnissen voor leerlingen en leerkrachten.
Woord, beeld en vooral zeer veel muziek.
Een halve eeuw geleden was de jongerencultuur vrijwel onbestaand. Nu is ze letterlijk allesomvattend.
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TWEEDE GRAAD / DERDE GRAAD

AANWEZIG
THOMAS SMITH
COMEDY

Datum:
		
Duur:
Voor:

maandag 6 maart 2023 om 14.00 uur
dinsdag 7 maart 2023 om 10.00 en 14.00 uur
60 minuten
2de graad en 3de graad

Thomas Smith begon zijn carrière in 2000 als finalist van Humo’s Comedy Cup.
Een comedian die flegma en flow van de pure Engelse stand-up comedy weet te vertalen naar een
Nederlandstalig equivalent. Observatie, improvisatie, knipoog, waarheid en fantasie.
‘Aanwezig’ is een comedy voorstelling voor jongeren met als rode draad het gevecht met en tegen
onszelf.
Het stemmetje in het hoofd dat voor gepieker zorgt, omgaan met liefde en seksualiteit,
maatschappelijke thema’s en diepgang zonder het vingertje te gebruiken of belerend te zijn.
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DERDE GRAAD

IMPROBOTICS
ERLNMYR
THEATER

© erlnmyr

Datum:
Uur:
Duur:
Voor:

maandag 30 januari 2023 om 14.00 uur
dinsdag 31 januari 2023 om 10.00 en 14.00 uur
60 minuten
3de graad (2de graad indien beschikbaar)

Wat betekenen woorden als ‘kunst’, ‘creativiteit’ en ‘humor’ in een tijd van smart technology en
zelflerende algoritmes? Kan een robot ooit theater maken en zo ja, hoe ziet dat niet-menselijke theater
er dan uit? Tijdens de theatervoorstelling ‘Improbotics’ van ERLNMYR testen we dit uit door de chatbot
Alex leven in te blazen.
Hoewel deze robot aanvankelijk zelf meespeelt in de voorstelling, gaan de artiesten van Improbotics al
gauw een stapje verder. Alle spelers dragen een oortje, waarmee ze de tekst van Alex rechtstreeks in hun
oor kunnen ontvangen. Wanneer Alex als een onzichtbare regisseur de touwtjes in handen neemt en één
van de spelers overneemt als ’cyborg’, heeft het publiek er het raden naar wie door de theatrale robot
wordt bestuurd, en wie er spreekt uit eigen vrije wil.
Spel: Rishi Panchasara, Charlotte De Metsenaere, Gilles Delvaulx, Kelly Agathos, Ben Hartwig, Ann Claes,
Magali Minet, Alain Rinckhout en Ben Verhoeven (in wisselende bezetting).
Regie: Ben Verhoeven
Bekijk de teaser: www.opwijk.be/improbotics-teaser
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6de JAAR

FRACTIE VAN EEN SECONDE
VZW RONDPUNT

ERVARINGSTHEATER

Datum:
Uur:
Duur:
Voor:

dinsdag 20 september 2022
om 11.00 en 14.00 uur
60 minuten
6de jaar

Het gemeentebestuur van Opwijk biedt deze voorstelling GRATIS aan voor OPWIJKSE scholen.
Het verkeer is als een jungle waarin we ons, vaak ondoordacht, als een naïeve Mowgli voortbewegen.
Denkende dat het veilig is, niet wetende dat het onheil steeds ergens op de loer ligt.
Een fractie van een seconde. Meer is er niet nodig om je leven of dat van iemand anders overhoop te
gooien. Eén zucht en het kan voorbij zijn. Of net niet. Zoals bij Rudy Claes. In 2003 overleefde hij een zwaar
verkeersongeval. Ondanks zijn verlamming acteert hij samen met Stef Vanlee in de theatervoorstelling
‘Fractie van een seconde’. Stef werkt sinds 1998 als spoed- en MUG-verpleegkundige. De twee
ervaringsdeskundigen bundelden hun krachten en verhalen tot een pakkend geheel, dat blijft hangen.
‘Fractie van een seconde’ is een pure theatervoorstelling. Het is er één om te voelen, te lachen, te huilen,
te begrijpen, te leren, te herkennen en bovenal te erkennen. Ze zuigt je mee en beklijft van begin tot
einde.
‘Fractie van een seconde’ is een must see voor iedereen die dagelijks het verkeer trotseert en denkt dat
het hem of haar niet kan overkomen. Een heerlijke combinatie van muziek, humor en situaties die uit
het leven gegrepen zijn, nemen je bij de keel en laten beseffen dat alles start bij het maken van de juiste
keuze. Een voorstelling voor iedereen … want het kan ons allemaal overkomen.

10

SCHOOLPROGRAMMATIE 2022 – 2023 / SECUNDAIR ONDERWIJS

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, maar wij adviseren om dit zo snel mogelijk te doen zodat
je plaatsen verzekerd zijn.
Je inschrijving is pas definitief na de 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, zodat wij af en toe genoodzaakt zijn om een splitsing
te maken. Reageer je niet binnen de 10 dagen na bevestiging? Dan veronderstellen wij dat de gegevens
correct zijn.

Betaling
Een voorstelling kost €7 per leerling. Na de voorstelling ontvang je een factuur. We organiseren geen
busvervoer. De school staat hier zelf voor in.

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, ... zijn zeer welkom.
Graag tot binnenkort!
Het team van Hof ten Hemelrijk
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Inschrijvingsformulier

SCHOOLPROGRAMMATIE 2022-2023
SECUNDAIR ONDERWIJS

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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2022 – 2023

SCHOOLPROGRAMMATIE

di 20/09/2022

di 31/01/2023

ma 30/01/2023

di 07/03/2023

ma 06/03/2023

di 15/11/2022

ma 14/11/2022

woe 15/02/2023

di 14/02/2023

Voorkeur
datum

Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk
Meer info: gc.info@opwijk.be / 052 36 51 08

GC HOF TEN HEMELRIJK

FRACTIE VAN
EEN SECONDE

AANWEZIG

IMPROBOTICS

EEN HALVE
EEUW
JONGERENCULTUUR

ALIAS

Voorstelling
14.00 uur

14.00 uur

14.00 uur

11.00 uur /

10.00 uur /

14.00 uur

14.00 uur

14.00 uur

10.00 uur /

14.00 uur

10.00 uur /

14.00 uur

10.00 uur

10.00 uur /

Voorkeur uur

lln /

lln /

lln /

lln /

lln /

lln /

lln /

lln /

lln /

Aantal
leerlingen en
leerkrachten

lk

lk

lk

lk

lk

lk

lk

lk

lk

Jaar
(en richting)

De school schrijft in voor volgende voorstellingen:

1ste GRAAD

2de GRAAD

2de & 3de
GRAAD

3de GRAAD

6de jaar

Naam en mailadres vakleerkracht

SECUNDAIR ONDERWIJS

GC HOF TEN HEMELRIJK
Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk

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

