SCHOOLBROCHURE 19I20

Beste leerkracht, directie
Net als de voorbije jaren hebben we getracht een gevarieerd, aantrekkelijk en
waardevol programma samen te stellen voor klein, minder klein en (bijna) groot.
Dit programma is het resultaat van een goede prospectie, een intensief overlegproces en de inzet van enkele programmatoren.
In deze brochure kan je de theater- en filmvoorstellingen vinden voor volgend
schooljaar. We hopen dat deze publicatie de aandacht trekt, jullie kan verleiden
en nieuwsgierig kan maken. Zoals steeds hebben wij ingezet op straffe en kwalitatieve voorstellingen.
Wij hopen dat jullie binnen de leerplannen en eindtermen (en misschien ook wel
eens daarbuiten) prachtige voorstellingen komen ontdekken, die de kinderen en
jongeren verrijken en hun verbeeldingskracht en vermogen tot verwondering
aanscherpen.
Wij hopen hen met ons aanbod een positieve cultuurervaring aan te bieden die
nog wat langer zal blijven nazinderen… en hen ‘goesting’ doet krijgen om later
zelfstandig te kiezen voor het proeven van diverse vormen van cultuurbeleving.
Inschrijven voor deze voorstellingen kan vanaf woensdag 22 mei, we geven
hierbij voorrang aan de scholen uit Zottegem. Scholen buiten de regio kunnen
inschrijven vanaf woensdag 29 mei.
Heb je vragen? We zijn steeds bereid te helpen! Het ganse team is aanspreekbaar voor en na de voorstelling. Uiteraard kan je ons ook steeds bellen, mailen of
langskomen.
Veel plezier met het selecteren en bijwonen van onze culturele en educatieve
activiteiten voor scholen.
Team CC Zoetegem
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THEATER
					 Anna’s Steen
STREEP!

DO 17 OKT
11u - 13u45

Slapstick voor kleuters!

€5
duur: 40’

Twee beste vrienden wonen al jaren samen. Ze
delen alles, ook hun geluk. Maar dan is er iets wat er
eerst niet was...
Is daar iemand?
Het leven ziet er plots heel anders uit.
Er is nu een hier en een daar, een snor een baard en
een paardenstaart.

1ste & 2de kleuterklas

STREEP! gaat over absurde en herkenbare situaties
die zich afspelen in en rond een huis. Een fysieke en
verrassende voorstelling met weinig woorden en
veel muziek en waar vreemde figuren bellen aan de
deur.

Met: Alain Rinckhout,
Gwendolyne van Erp
en Bart Embrechts
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Gilles Monnart & Un Oeuf is Un Oeuf
SCHOMMELSTOEL

DI 26 NOV
10u - 13u45

Juliettes zolder is volgepropt met allerhande rommel,
snuisterijen, oude meubelen en een geheimzinnige
schommelstoel. Er is een kist met een kaart, een grammofoonplaat die piept en kraakt, een kast die niet
meer open gaat en een klok die 12 uur slaat. Er lijkt
niets aan de hand. Een zolder is toch gewoon een zolder? Of niet? Wanneer de schommelstoel beweegt,
begint een onwerkelijk avontuur.

€5
duur: 50’
2de & 3de kleuterklas

Schommelstoel is een woordeloos verhaal over angst
en verwondering, vriendschap en afscheid nemen. Het
is een visueel prikkelende voorstelling waarin de grenzen tussen film en realiteit vervagen en samensmelten
tot een nieuw geheel. Het is een modern en grappig
sprookje over een spannende ontdekkingstocht op
zolder.

Met: Muriel Janssens,
Gilles Monnart
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Compagnie KRAK

KONTROL

DO 12 SEPT
VR 13 SEPT

Raphaël reist al jaren rond met zijn act Teatro Pantalones. Hij wil vooral dat de dingen precies lopen
zoals hij het graag heeft. En als dat niet het geval is,
zijn er fijnzinnige oplossingen en een ontwapenende
glimlach.

€6
duur: 40’

I 13u30
I 10u - 13u30

1ste & 2de leerjaar

Kontrol … Een poëtische clownerievoorstelling op
hoogte gekruid met een snuifje kurkuma,
groots in zijn kleinheid.
*OPGELET!
op locatie: SABK Zottegem
(Trapstraat 45)

Met: Dieter Missiaen
Coach: Ief Gilis (Circo
Ripopolo)
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Beeldsmederij DE MAAN

PLANEET NIVANIR

DI 4 FEBR
10u - 13u45

Een speelse, beeldende voorstelling waarbij twee
aliens een analyse van de mensheid maken.

Van waar zijn die?
Kweetnie, maar ze zijn niet van hier.

€6
duur: 65’
3de & 4de leerjaar

Twee buitenaardse wezens verklaren het vreemde gedrag en de fascinerende gewoontes van de mensheid!
Waarom staan mensen bijvoorbeeld uren aan te schuiven in het pretpark, om vervolgens door elkaar geschud,
misselijk en hees terug naar huis te zwalpen?
Het project MENS wordt u voorgesteld.
EINDELIJK!
Een kort gedicht over de mens:

Ze hebben 10 vingers en 10 tenen.
Een mond vol tanden en zoute tranen (als ze wenen).
Ze bestaan uit water, bloed, bot en genen.
Je hebt er lieve en gemene.
Ze lopen op twee benen.
En ik denk dat ze het menen.
Hier zijn ze dan:
De mensenen.

Met: Femke Stallaert,
Greet Jacobs

©Diego Franssens
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Ja, maar neen

SPUTNIK
DI 31 MAART
13u45

Ja, maar neen staat voor: de grappigste, de strafste, de
spannendste, de rock & rollste, de schrikaanjagendste,
de spetterendste, de swingendste, de explosiefste, de
hartverscheurendste en dé evergreenste liedjes!

€6
duur: 60’
5de & 6de leerjaar

SPUTNIK staat altijd garant voor een swingende en
theatrale liedjesvoorstelling. In elk liedje beleef je een
avontuur op zich. Rik Tans zorgt voor de nodige gekte
terwijl Kathleen Vandenhoudt met haar breed zangspectrum iedereen weet te begeesteren. Ze weten
letterlijk en figuurlijk de gevoelige snaar te raken en
wisselen met een knip van hilarische momenten naar
momenten van verstilling en verfijning.
Een uniek en getalenteerd duo dat zijn tienjarig bestaan
viert met een straffe en belevenisvolle muziekvoorstelling.
Zet je schrap: hier komt SPUTNIK!
Met: Kathleen Vandenhoudt, Rik Tans

©Caroline Vincart
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HET MINISTERIE VAN ONVERRICHTERZAKE
Fat Boys

DI 8 NOV
13u45

Thomas is wel duizend dingen tegelijk. Hij is super snel,
super grappig, super onhandelbaar, precies goed, een
beste vriend, een nagel aan een doodskist, expert op
het gebied van knaagdieren en snoep, gekmakend luidruchtig en nog 991 dingen meer. Met zijn beste vriend
Erik (super traag, super dom en super sterk) stort hij
zich met volle overgave in alles wat het leven te bieden
heeft en meer.

€6
duur: 70’
5de & 6de leerjaar

Fat Boys is een voorstelling over jongens die niet passen binnen het systeem en hun eigen weg zoeken om
te overleven. Het is een viering van nieuwsgierigheid en
levenslust. Thomas wordt NIET als een probleemgeval
gepresenteerd maar als iemand met heel veel fantasie,
talent, een groot gevoel voor humor die bovendien
veel empathie losmaakt. Hij komt ook niet uit een
problematisch gezin. Het stuk begint als Thomas wordt
achtergelaten in de zaal door de leraar, want de klas wil
even de rust laten terugkeren…
Soms barst mijn hoofd uit elkaar van de ideeën en de
gedachtes en dan moet ik ze eruit werken want anders
wordt het veel te druk daarbinnen en dan houd ik mijn
adem in, maar alle woorden staan te dringen en te
gillen hier van binnen.
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Met: Niek van der
Horst, Eva Zwart

Winnaar Kindertheaterfestival Gent 2019.
Jury: “Gewoon VET COOL!!!"

"Een tegelijk ontroerende, grappige en pittige komedie
én een ode aan alle onhandelbare jongetjes"

©Sanne Peper
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WERELD, EINDE VAN EEN

Compagnie Frieda
DI 28 APR
10u - 13u45		

De werkelijkheid van vandaag is complex. We worden
dagelijks geconfronteerd met een veelheid aan informatie, waardoor we het overzicht kwijtraken. Met deze
voorstelling probeert Compagnie Frieda orde te scheppen in de chaos. Einde van een wereld schetst op een
speelse filosofische wijze een evolutie van het mensdom sinds Adam en Eva tot nu. Twee mensen proberen
de werkelijkheid te reconstrueren om haar beter te
begrijpen en misschien zelfs te kunnen verbeteren. Het
levert een voorstelling op die weet te amuseren door
haar spelplezier, tekst en verrassende visuele vondsten.

€7
duur: 45’
1ste & 2de secundair

*OPGELET!
op locatie in openlucht:
Site Bevegemse Vijvers

Met: Eva Binon, Patrick
Vervueren

Grappig en mooi in zijn eenvoud. Prachtige voorstelling die stof geeft tot nadenken. Sterke acteurs, groot komisch talent. Interessante thematiek op ludieke
manier gebracht. Fantastische voorstelling, origineel gebracht, heel humoristisch,
geweldig expressieve acteurs. (Reacties uit het publiek)
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GEEF MIJN HAND TERUG

BRONKS
DI 19 NOV
13u45

JAN
Als God bestaat
dan is hij een slechte garagist, zegt mijn vader.
JORIS
Jan ik vind dat je overdrijft.
Je zit hier maar over je ziekte te babbelen en het gaat
allemaal over ik ik ik, maar hierbuiten....
daarbuiten,hé... er zijn mensen, die hebben niets!
Beseft ge dat?
Die zijn zo arm!
Die kunnen niet eens een ziekte hebben.
Zo arm zijn die!
Hebt ge die al horen klagen?

€7
duur: 45’
1ste & 2de secundair
*ism SOCIAAL HUIS

Geef mijn hand terug gaat over het lot, de kwetsbaarheid van de dingen, over een ziekte, de reacties van
onhandige omstaanders en alle tragische en komische
situaties die daaruit voortvloeien.
Een gesprek tussen twee vrienden. Zonder taboes en
vol humor. Enkele jaren geleden kreeg Jan De Brabander,
vormgever en scenograaf bij o.a. BRONKS, te horen dat
hij een ziekte heeft, met als enige zekerheid dat het alleen maar erger wordt. Hoe erg? Hoe snel? Dat weet niemand. Jan vertelde zijn verhaal aan Joris Van den Brande,
die er een universele theatertekst uit destilleerde. Joris
Hessels (Radio Gaga) en Joris Van den Brande brengen
dit kwetsbare verhaal op sublieme wijze.
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Met: Joris Van Den Brande,
Joris Hessels

Het Kwartier / Freek Mariën ism Villanella
THE WETSUITMAN

DI 17 MAART

3 acteurs, 28 personages, 1 waargebeurd verhaal.

€7
duur: 90’ (+ korte nabespreking)

13u45		

In 2015 vindt een man een duikerspak tussen de rotsen
in Noorwegen. Er steken botten uit de zwemvliezen. De
politie komt erbij, afdeling vermiste personen. Niemand
kan uitvissen wie het lijk is. Tot de politie telefoon krijgt
van collega’s uit Nederland. Ook zij vonden een skelet in
een wetsuit.

3de & 4de secundair

Dit vormt het startpunt voor The Wetsuitman, een voorstelling die start als een detective, maar ergens heel
anders uitmondt. Een nieuwe tekst van Freek Mariën
(winnaar Taalunie Toneelschrijfprijs 2015), met drie straffe spelers: Robbert Vervloet (De Passant), Yinka Kuitenbrouwer (HonderdHuizen), Maxime Waladi (Le Chicon).

Met: Yinka Kuitenbrouwer, Robbert Vervloet,
Maxime Waladi
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©Kurt van der Elst

“Witloof heeft geen zon nodig!
Zo ne krop groeit
in een donker hoekske.
Het enige wat ‘t nodig heeft
is warmte
en vruchtbare aarde.
En als de aarde niet vruchtbaar genoeg is
dan moet ge uw best doen
om ze vruchtbaar te maken.”
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Maxime Waladi i.s.m. Action Zoo Humain
Le Chicon

DI 15 OKT
10u - 13u45

Move over, Jeroen Meus. In Le Chicon neemt jong talent
Maxime Waladi het roer achter het fornuis over. Chef
Waladi kruidt, bakt, bereidt en serveert live zijn lievelingsgroente en onze Vlaamse trots: het witloof. De
jonge theatermaker, gecoacht door Zouzou Ben Chikha, graaft in de multiculturele grond van zijn verleden,
bezaaid met witloofkroppen en durumtarwe. Wat werpt
hij van zich af en wat wenst hij te koesteren? Waladi
gaat op z’n witte Air Maxen op zoek naar zijn wortels en
bindt de strijd aan met zijn kwelgeesten.

€7
duur: 70’
5de & 6de secundair

Ga zitten, maak het je gemakkelijk, trek je schoenen uit
als je dat wil. Relax.
Maxime Waladi (°1989) studeerde in 2016 af aan LUCA
Drama. Tijdens het maakproces van zijn eerste voorstelling ‘Le Chicon’ vond Waladi een compagnon de route
in Zouzou Ben Chikha. Bijgevolg kwam hij terecht bij
theatergezelschap Action Zoo Humain, dat maar wát
graag de schouders zet onder zijn imposante gestalte,
natuurlijke charisma en innemende geestdrift.
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Met: Maxime Waladi
Tekst en Regie: Maxime
Waladi, Zouzou Ben Chikha

AVONDGASTEN
Vrije voorstellingen voor 16+
CC Zoetegem wil met AVONDGASTEN jongeren prikkelen om in hun vrije tijd aan cultuurbeleving te doen. Leerlingen van de derde graad secundair nodigen we graag uit
als onze AVONDGASTEN.
Gestimuleerd door een enthousiaste leerkracht, zijn ze in hun vrije tijd welkom om te
proeven van voorstellingen of concerten uit ons vrije (avond)aanbod.
CC Zoetegem selecteerde een aantal voorstellingen waarvoor je slechts €8 betaalt als
AVONDGAST.
De reservatie gebeurt via de leerkracht of school en kan vanaf woensdag 22 mei 2019.
Per Avondgastenreservatie is er een vrijkaart voorzien voor de leerkracht/begeleider.
Alle info over deze voorstellingen vind je op deze website www.cczoetegem.be.
Reserveren kan via uitbalie@zottegem.be of 09 364 69 33.
Voor meer info over AVONDGASTEN, contacteer ons gerust!

WOE 11 DEC
Johan Heldenbergh
MARX
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Aanbod Avondgasten:
- Johan Heldenbergh | MARX

WOE 11 DEC
20u

- Raf Walschaerts | Zoon

ZA 15 FEB
19u

- Allemaal Flandrien, de Musical

EIND FEB I BEGIN MRT
15u - 20u

- Compagnie Cecilia | Marinus

DO 19 MRT
20u

- Dimitri Leue I Wat valt er?

DO 7 MEI
20u
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FILM

Film is voor jongeren een toegankelijke
manier om van het culturele aanbod te
proeven.
Scholen krijgen er, bij de meeste films,
een gratis educatieve bundel bovenop
zodat u in de klas aan de slag kan met
een interessante nabespreking.
Filmkijken past in het ruime kader van
de eindterm mediawijsheid in het onderwijs; film kan beroeren, intrigeren en
visueel informeren. We laten leerlingen
proeven van zeer recente, kwalitatieve
en vaak bekroonde filmparels.
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DIKKE VRIENDEN

peuterklas & 1ste kleuterklas
Vrienden heb je in allerlei soorten en maten: vrienden
om avonturen mee te beleven, om je te helpen als je
in de knoei zit, zelfs vrienden om eens flink boos op te
worden. En dan… bots je zomaar onverwachts op een
heel bijzondere, nieuwe vriend.

MA 9 DEC
MA 18 MEI

I 10u - 13u45
I 10u - 13u45

€3
duur: 40’

Een diverse serie kortfilms
uit de hele wereld, waarin
vriendschap het centrale
thema is. Heerlijk om van
te genieten voor het allerjongste publiek.
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DE AVONTUREN VAN NO-NO

2de & 3de kleuterklas
No-No is geen gewone naam. Zeker niet voor een vogelbekdier dat altijd ja zegt, vooral wanneer zijn vrienden
vragen om mee op avontuur te gaan. Als wortelman
maakt No-No reclame voor wortelijsjes, en een mislukte
maanreiziger krijgt dankzij hem weer een goed humeur.
Zelfs wanneer een regenbui het dorp onder water zet,
betekent dat voor No-No en zijn gekke vriendenclub het
begin van een nieuw avontuur.
No-No en zijn bende gezellige vrienden nemen je mee
op reis, van de ruimte tot in de woeste zee. Met de
Vlaamse stemmen van o.a. Gene Thomas, Anne Mie Gils,
Tom Audenaert en Dominique Van Malder.
Ga aan de slag met No-No en zijn leuk knutselpakket.
Hulp nodig? Dominique Van Malder legt in een filmpje
uit hoe je het bootje uit het pakket maakt! (meer info
vind je op onze website)

MA 7 OKT
10u - 13u45
€3
duur: 41’
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Het verloren vriendje en andere verhalen
DI 14 JAN
10u - 13u45
€3
duur: 50’

Op een dag vindt een kleine jongen een pinguïn op zijn
stoep. De jongen weet niet goed wat aan te vangen
met het verdwaalde diertje. Omdat niemand hem lijkt te
missen, besluit hij de pinguïn dan maar met zijn roeiboot
terug te brengen naar de Zuidpool. De reis belooft een
beproeving te worden…
De film wordt voorafgegaan door 4 andere verhaaltjes,
die stuk voor stuk meermaals bekroond werden in het
festivalcircuit.
Het Verloren Vriendje (originele titel: Lost and Found) is
een onder de prijzen bedolven meesterwerkje, naar het
gelijknamige boek van Oliver Jeffers.
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						 FERDINAND
1ste & 2de leerjaar
Ferdinand is geen alledaagse stier: wanneer zijn
vriendjes met elkaar zitten te spelen, zit hij liever
rustig onder een boom of de geur van bloemen op
te snuiven. Als hij een volwassen stier is, ziet hij er
fysiek zeer sterk uit, maar zijn zachtaardig karakter is
gebleven. Wegens zijn grote en sterke uiterlijk wordt
hij door mannen meegenomen naar Madrid voor een
stierengevecht. Hij wil hier echter helemaal niet aan
meedoen en zoekt een uitweg om te vluchten van de
arena om terug te keren naar zijn hartsvriendin Nina.

DI 10 DEC
10u - 13u45
€4
duur: 106’

*OPGELET!
ook geschikt voor
3de & 4de leerjaar

Ferdinand is een sympathieke animatiefilm die aangenaam wegkijkt en
een warme boodschap verkondigt. - Cinemagazine.nl
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MINUSCULE 2

DI 10 MRT
10u - 13u45
€4
duur: 92’

*OPGELET!
ook geschikt voor
3de & 4de leerjaar

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.
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DE VERENKONING

3de & 4de leerjaar

DI 19 MEI
10u - 13u45

Johan woont met papa op een boot. Ver weg op zee
houden ze zich schuil voor de verenkoning, een vreselijk monster dat Johans moeder heeft meegenomen.
Op een dag is Johan alleen op het schip wanneer hij op
de boordradio een noodoproep hoort: de verenkoning
is in de buurt! Johan grijpt zijn kans. Kan hij eindelijk
zijn moeder op het spoor komen? Het begin van een
spannende reis naar het rijk van de verenkoning, een
magische en onbeschrijflijke plek…

€4
duur: 78’

*OPGELET!
ook geschikt voor
5de & 6de leerjaar
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Dit verhaal over liefde en verlies komt tot leven in
prachtige animatiebeelden. Het is een toegankelijk
en sfeervol verhaal dat op een subtiele manier enkele
ernstige levensthema’s aanraakt: liefde en verlies, leven
na de dood, opgroeien, geheimen meedragen, trouw
en verraad. Een ideale film als filosofische insteek, maar
bovenal een magistrale en poëtische animatiefilm over
de naïeve en stoutmoedige Johan. De Verenkoning is
van de hand van de regisseurs van De geweldige beer.

27

						

DUMBO

3de & 4de leerjaar I 5de & 6de leerjaar
Wanneer Holt na de oorlog terugkeert naar het circus
waar hij werkte, moet hij van de directeur zorgen voor
Dumbo, een pasgeboren olifantje. Iedereen lacht met
Dumbo omdat hij gigantisch grote oren heeft. Wanneer Holts kinderen ontdekken dat Dumbo kan vliegen
dankzij zijn grote oren, lijkt een nieuwe ster geboren.
Maar onder de vrolijke circuslichtjes schuilen er donkere
geheimen…

MA 30 SEPT
DI 1 OKT		
€4
duur: 112’
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I 10u - 13u45
I 10u - 13u45

De oorspronkelijke Dumbo dateert van het donkere oorlogsjaar 1941 en werd een mijlpaal in de filmgeschiedenis:
verbluffend mooi en met een van de meest vertederende karakters ooit. Een pareltje dat je niet snel uit handen
geeft. Maar wie beter dan Tim Burton kan je vertrouwen om de circuswereld van ’s werelds meest geliefde
olifantje op magistrale wijze op het grote scherm te
toveren.
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MA 27 JAN
DI 28 JAN

I 10u - 13u45
I 10u - 13u45
€4
duur: 90’

De twaalfjarige Binti droomt ervan om een bekende
vlogger te worden zoals haar idool Tatyana. Maar wanneer
ze op een dag met haar papa Jovial moet vluchten voor
de politie, die hen het land wil uitzetten, ontmoet ze Elias.
Terwijl Binti hem al vloggend helpt met zijn Red de Okapi
Club, rijpt er bij haar een perfect plan: haar papa moet
trouwen met Elias z'n mama, zodat ze in het land kunnen
blijven.

*OPGELET!
ook geschikt voor
3de & 4de leerjaar
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BINTI

5de & 6de leerjaar

Winnaar Beste Film (professionele jury) op het JEF
festival, winnaar Grote prijs en speciale vermelding
van kinderjury op FIFEM (Montréal).
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						 LOS BANDO
1ste & 2de secundair

DI 8 OKT
10u - 13u45

Het grote moment is aangebroken voor boezemvrienden Axel en Grim. Ze dromen al jaren van de grote doorbraak voor hun rockband Los Bando Immortale, en nu
ze mogen meedoen aan een nationale muziekwedstrijd,
ligt de wereld aan hun voeten. Maar hoe geraken ze bij
de finale, die aan de andere kant van het land wordt georganiseerd? En wie durft Axel vertellen dat hij helemaal
niet kan zingen? Met een rallypiloot achter het stuur en
een 9-jarige celliste op de voorbank, ontaardt de tocht
in een wilde achtervolging, terwijl politiewagens en
ongeruste ouders hen op de hielen zitten.

€4
duur: 94’

Een hilarische road movie over twee vrienden die er alles voor over
hebben om hun droom waar te maken. Gedreven door hun passie
voor muziek, nemen ze het publiek mee op een opwindende reis vol
maffe avonturen.
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MA 20 JAN
DI 21 JAN

I 10u - 13u45
I 10u - 13u45
€4
duur: 84’

VECHTMEISJE

Terwijl haar ouders een scheiding uitvechten, verhuist de
eigenzinnige Bo met haar moeder naar een Amsterdamse buitenwijk. Een buurmeisje introduceert haar bij de
kickboksclub en Bo blijkt een natuurtalent. Bo moet zich
leren beheersen, want vechten doe je enkel in de ring.

Vechtmeisje won de European Young Audience Award 2019, uitgereikt door
jongeren uit 34 landen en 55 steden. Vechtmeisje toont boosheid in alle vormen
en variaties, maar pleit voor geweldloosheid. Een vlot gemaakte film met de geur
van zweet en de pijn van blauwe plekken.
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3de & 4de secundair

GREEN BOOK
DI 22 OKT
10u - 13u45

Wanneer de briljante Afro-Amerikaanse pianist Don
Shirley in 1962 aan een concerttournee begint door het
zuiden van de VS, krijgt hij een platvloerse Italiaanse
macho als chauffeur. Maar die blijkt het geschikte type,
want een reis door het racistische zuiden is voor een
zwarte man levensgevaarlijk.

In deze Oscarwinnende film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, wekken twee fenomenale acteurs
een gevoelig stukje recente geschiedenis tot leven.
Een feelgood roadmovie over een opbloeiende vriendschap.
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€4
duur: 130’

*OPGELET!
ook geschikt voor
5de & 6de secundair

					
MA 10 FEBR
DI 11 FEBR

I 10u - 13u45
I 10u - 13u45
€4
duur: 105’

Les Heritiers

De bevlogen geschiedenisleerkracht mevrouw Guéguen
geeft les in een Lyceum in Créteil, niet zo ver van Parijs.
Hoewel ze al ruim 20 jaar voor de klas staat, beleeft ze
nog steeds plezier aan haar job. Aan het begin van het
schooljaar komt ze voor een klas te staan die op zijn
zachtst uitgedrukt als ‘moeilijk’ bekend staat. De klas
is samengesteld uit een bonte mengeling, met vooral
opstandige pubers. Ze nemen geen blad voor de mond,
dagen de leerkracht uit en hebben geen respect voor
de enkelingen die braaf op hun stoel zitten. Mevrouw
Guéguen laat zich echter niet afschrikken en schrijft haar
klas in voor een wedstrijd over een project met als onderwerp ‘de kinderen en jongeren die slachtoffer werden
van de Holocaust tijdens WO II’. Ondanks de tegenkantingen van de directeur en het aanvankelijke gebrek aan
enthousiasme van de klas, zet zij haar plannen door.

*OPGELET!
ook geschikt voor
5de & 6de secundair

Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. In Frankrijk nemen jaarlijks
zo’n 50 000 leerlingen deel aan de nationale wedstrijd van de C.N.R.D., die de
gebeurtenissen van WO II wil levend houden. Het verhaal is ontstaan vanuit de
ervaringen van Ahmed Dramé, een leerling die deelnam met zijn klas. Het project
veranderde zijn leven. Hij besloot de ervaring neer te schrijven in een filmscript
én hij vertolkt ook de rol van Malik in de film. Een erg aangrijpend relaas met als
meest aangrijpende scène de getuigenis van Léon in de klas. Hij vertelt hoe hij kon
ontsnappen aan de dood in Auschwitz…
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							RAFAËL
*OPGELET!
ook geschikt voor
4de secundair

5de & 6de secundair

Rafaël vertelt het aangrijpende, soms ongelooflijke verhaal van de Nederlandse Kimmy en Tunesische Nazir.
Wanneer Nazir aan het begin van de Arabische Lente
geen visum krijgt om in Nederland bij de geboorte van
zijn zoon te kunnen zijn, besluit hij illegaal de oversteek
naar Europa te maken. Tijdens deze helse reis krijgt hij
alleen hulp van zijn hoogzwangere vrouw.

DI 12 NOV
10u - 13u45
€4
duur: 105’

Het verhaal dat in 2011 zelfs het wereldnieuws haalde verscheen eerder in boekvorm in
de gelijknamige, hartverscheurende roman van schrijfster Christine Otten.
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DI 18 FEBR
10u - 13u45
€4
duur: 135’

BLACKKKLANSMAN

Eind jaren zeventig is de Ku Klux Klan griezelig populair. Ron Stallworth stelt voor om te infiltreren in de
lokale KKK-afdeling. Een absurd idee want Ron is een
Afro-Amerikaanse agent. De eerste telefonische contacten gaan echter prima. Wanneer er persoonlijke ontmoetingen nodig zijn, valt Rons Joodse collega Flip in.
Langzaam maar zeker werkt Ron zich op tot de hoogste
rangen van de KKK.

*OPGELET!
ook geschikt voor
3de & 4de secundair

Enkel Spike Lee kan zich permitteren om een komedie
te maken met als premisse “een zwarte en een jood
wandelen de KKK binnen”. En enkel Spike Lee slaagt
erin om de bittere boodschap van waanzinnige rassenhaat te gieten in een entertainende film, zonder dat de
boodschap verloren gaat. BlacKkKlansman bracht Spike
Lee voor het eerst sinds Jungle Fever terug in Cannes,
waar hij een minutenlange staande ovatie en de Grote
Jury Prijs in ontvangst mocht nemen.
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PRAKTISCH
Inschrijven
Inschrijven kan vanaf woensdag 22 mei 2019 via het inschrijvingsformulier, ook te vinden
op onze website www.cczoetegem.be/scholen. Inschrijven kan tem 6 september 2019.
De inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Voor het toewijzen van
een datum en uur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw voorkeur. Indien
een voorstelling reeds uitverkocht is, wordt samen met de school naar een alternatief gezocht. Hou bij reservatie rekening met sportdagen, pedagogische studiedagen en andere
activiteiten!
In september, na afsluiting van de inschrijvingen, krijg je van ons een formulier met een
overzicht van jouw inschrijvingen. Je controleert of de datum, het uur en het aantal leerlingen juist is. Na ontvangst van jouw ondertekende bevestiging, is de inschrijving definitief.

Keuze
Kan je moeilijk een keuze maken? Wij geven je graag meer tekst en uitleg, telefonisch maar
indien gewenst ook in jouw school. De meeste voorstellingen zijn vooraf geprospecteerd
en met zorg geselecteerd.

Annulering
Bij annulering na definitieve inschrijving meer dan een maand voor de voorstelling, wordt
50% van het factuurbedrag aangerekend. Gebeurt de annulering minder dan een maand
voor de voorstelling, dan moet het volledige factuurbedrag worden betaald.
CC Zoetegem houdt zicht het recht voor om in bepaalde omstandigheden (vb. ziekte van
een acteur) de voorstelling te annuleren.
Eventuele reeds gemaakte onkosten kunnen niet op het cultuurcentrum verhaald worden.
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Betaling
Je hoeft geen geld mee te brengen naar het cultuurcentrum. De betaling gebeurt achteraf via een factuur die naar de school gestuurd wordt. Alleen de aanwezige leerlingen
worden aangerekend (met een maximum afwijking van 15%, meer afwezigen worden
aangerekend). Begeleidende leerkrachten wonen de voorstelling gratis bij.
Een leerkracht meldt bij aankomst in het cultuurcentrum het aantal leerlingen (1 school
= 1 aantal)!

Praktisch verloop
De voorstellingen beginnen stipt. We verwachten de schoolgroepen 15 minuten vóór
het aanvangsuur. Zit je vast in het verkeer of heb je pech onderweg, verwittig dan
onmiddellijk het cultuurcentrum. Als een voorstelling later start dan voorzien, gebeurt
dat buiten onze wil en excuseren wij ons hiervoor tegenover de andere schoolgroepen
en artiesten.
Zie erop toe dat snoep, kauwgom en andere eetwaren niet toegelaten worden in de
theaterzaal.
Wij rekenen er op dat leerkrachten het rustige verloop van de voorstelling helpen
verzekeren.
Leerlingen volgen de voorstelling of film met meer aandacht wanneer begeleiders individueel tussen de leerlingen plaatsnemen.
Duur van de voorstellingen: de in de brochure aangekondigde duur van de voorstelling
is slechts een geschatte duur, een indicatie. Sommige voorstellingen zijn namelijk nog
in de maak of variëren van duur naargelang de interactie met het publiek.
Gsm’s moeten volledig uitgeschakeld worden.
Foto’s nemen of filmen tijdens de voorstelling is niet toegelaten.
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Lesmap
Bij theater en film wordt telkens een lesmap voorzien. Deze wordt u aangeboden per
mail ongeveer één maand voor de voorstelling. We rekenen erop dat de lesmappen in
de scholen onder alle betrokken leerkrachten worden verspreid. We merken immers
dat de leerlingen de voorstelling of film met meer enthousiasme bijwonen wanneer
deze is ingeleid. U vindt de lesmappen ook terug op onze website.

Evaluatie en feedback
Laat ons jouw mening over de voorstelling kennen. Bij het binnenkomen ontvangen de
leerkrachten een evaluatieformulier. Wij stellen het op prijs als u dit na afloop ingevuld
aan ons terugbezorgt. U kan het formulier ook downloaden van onze website en ons
digitaal terugsturen.
Of kom een praatje maken na afloop. Wat vinden de leerlingen er zelf van? Hun reacties
(verslagjes, tekeningen, knutselwerkjes) zijn zeer welkom.
Leerkrachten kunnen (programma-)suggesties overmaken aan de programmator van
CC Zoetegem.

Overlegplatform Cultuur-Onderwijs
Het scholenoverleg is een ontmoetings- en overlegmoment tussen de Zottegemse
scholen en CC Zoetegem. Het wordt twee keer per jaar georganiseerd: in januari en in
mei-juni. We hopen dat er minstens één afgevaardigde van uw school aanwezig kan
zijn op het scholenoverleg.

Meer informatie
Voor meer informatie, inhoudelijk en praktisch, kan u altijd terecht in
Cultuurcentrum Zoetegem, telefonisch (09 364 64 56), via mail (cultuurcentrum@zottegem.be) of via de website www.cczoetegem.be
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CULTUURKUUR

Wat is cultuurkuur?
Cultuurkuur.be is een initiatief van CANON Cultuurcel en
CultuurNet Vlaanderen. Op cultuurkuur.be kunnen scholen
en organisatoren elkaar rechtstreeks contacteren. Organisatoren publiceren hun activiteiten en bereiken meteen
de juiste doelgroep. Scholen contacteren organisatoren
en gaan met hen aan de slag. Bijkomend wordt er actief
gepolst naar de mening van leerkrachten zodat collega’s
interessante dingen ontdekken.

Wat is dynamo3?
dynamo3 is een subsidieproject van CANON Cultuurcel en
vormt de motor om met kunst en cultuur op school aan de
slag te gaan.
• Met dynamoOPWEG kan elke school gratis busvervoer
aanvragen naar culturele bestemmingen.
*TIP!
gratis busvervoer en/of
projectsubsidie via
cultuurkuur.be

• Met dynamoPROJECT kan je een subsidie aanvragen om
je creatief project op school te ondersteunen.

Passen dynamoOPWEG en dynamoPROJECT niet bij jouw project? Neem dan een kijkje
bij op www.cultuurkuur.be voor andere subsidieverleners. Op zoek naar inspiratie voor
creatieve projecten? Op www.cultuurkuur.be/ praktijkvoorbeelden staat een schat aan
praktijkvoorbeelden en filmpjes met extra toelichting.
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Stadsdiensten Zottegem					
Stedelijk Jeugdcentrum De Muze
De jeugddienst biedt tal van diensten aan, ook voor leerkrachten en scholen. Je kan er terecht voor informatie
over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beislovenpark met educatief spel voor leer		
krachten
Vakantiewerkingen: speelpleinwerking ‘t Hemel
rijk & grabbelpas
Taalkriebels: taalklas tijdens de zomervakantie
Inclusie: speelpleinwerking voor kinderen met
een beperking
Uitleendienst: ook scholen kunnen materiaal
ontlenen
Gratis vergaderruimte
Huur Hemelrijkgebouw (ook voor scholen)
Huur Fuifzaal Bevegemse Vijvers
Jeugdhuis De Muze
Jeugdraad en ondersteuning jeugdverenigingen
Kindernamiddagen vb Openspelendag
Buurtspeelpleintjes en Speelbos gratis plannetjes van Zottegem voor kinderen
MIA-korting (mensen in armoede)

* CONTACT Jeugddienst:
Hellen Volckaert
Stedelijk Jeugdcentrum
De Muze
Beislovenstraat 4,
9620 Zottegem
jeugddienst@zottegem.be
09 367 91 98

Indien u met de klas graag eens op bezoek komt, geef je gerust een seintje op 09 367 91
98.
Wil je meer informatie over de verschillenden diensten van de jeugddienst, surf naar:
http://jonginzottegem.be. Op deze site kan je materiaal ontlenen, zalen huren, documenten downloaden .
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AANBOD VOOR SCHOLEN 19I20
Centrum voor Streekgeschiedenis
Vroeger-en-nu-wandeling
Het uitzicht van Zottegem is de afgelopen eeuw grondig veranderd. Er werden nieuwe straten aangelegd,
huizen afgebroken en herbouwd, monumenten opgetrokken, …
Deze wandeling voert je terug in de tijd.
In de Vroeger - en - Nu-wandeling maken we gebruik
van oude prentbriefkaarten.
Al wandelend wordt u op een twintigtal plaatsen terug
in de tijd gevoerd.
De oude beelden behoeven weinig toelichting. De beelden spreken voor zich.
Doelgroep: kinderen en jongeren (vanaf 4e leerjaar),
ouders, scholen, verenigingen…
De leerkracht kan zonder voorbereiding op stap met de
leerlingen.
Gehele schooljaar behalve op dinsdagvoormiddag, altijd
na afspraak.

CONTACT:
Centrum voor
Streekgeschiedenis,
Markt 1,
09 364 64 57 – 09 364 64 58
cvs@zottegem.be

Prijs: gratis incl. wandelroute
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De prentbriefkaart van mijn oma
Deze educatieve zoektocht heeft als doel kinderen op
een speelse manier kennis te laten maken met ons lokale
erfgoed.
Vertrekpunt van de zoektocht is het heden. Ze start
met het voorlezen van een oude prentkaart gevonden
bij oma op zolder. Aan de hand van oude foto’s worden
de kinderen teruggebracht naar de tijd van toen. Tijdens
deze korte wandeling met opdrachten en verhalen leren
ze hun stad kennen en zien ze dat het verleden nog altijd
aanwezig is in het nu.
Bijzonderheden: de zoektocht wordt begeleid door een
leerkracht of door onze gids. Hij/zij leest de opdrachten
voor en geeft wat extra informatie die telkens volgt op
de prentbriefkaart.
Benodigdheden: tablet, gsm of fototoestel voor het
nemen van een foto per groepje.
Doelgroep: kinderen vanaf 3e kleuter tot 10 jaar, ouders,
scholen, verenigingen.

Prijs: gratis incl. gids en zoektocht
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CONTACT:
Centrum voor
Streekgeschiedenis,
Markt 1,
09 364 64 57 – 09 364 64 58
cvs@zottegem.be

Erfgoedbank Vlaamse Ardennen

Meer informatie:
beeldbank@zottegem.be

Erfgoedbank Vlaamse Ardennen is een regionale beeldbank met foto’s en prentbriefkaarten over de Vlaamse
Ardennen.
Vandaag doen 12 gemeenten, waaronder ook Zottegem, een inspanning om hun cultureel erfgoed in stand
te houden en zichtbaar te maken. Ze slaan de handen
in elkaar om een gezamenlijke erfgoedwerking uit te
bouwen.
De Erfgoedbank Vlaamse Ardennen is een eerste realisatie van deze samenwerking.
Snuister tussen oude foto’s, prentbriefkaarten, en ander
erfgoedmateriaal.
Surf naar www.erfgoedvlaamseardennen.be
klik door op het logo van ‘Stad Zottegem’ en ontdek het
rijke verleden van Zottegem en omgeving.
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Bibliotheek Zottegem

De bibliotheek heeft voor de scholen een specifieke dienstverlening. Zo kunnen kinderen van jongs
af aan kennis maken met de bibliotheek.

Klaskaart –
lenen voor de klas, voor uw lessen
U kunt gebruik maken van een “collectieve kaart”
waarmee u in één keer een groot aantal materialen
kunt lenen voor een lange periode. Deze kaart kan
u aanvragen tijdens een bibliotheekbezoek.

Klasse lerarenkaart
Klasse verdeelt de lerarenkaarten voortaan via de
bibliotheek. Deze kunnen afgehaald worden in de
jeugdafdeling, aan de infobalie. Meer informatie is
beschikbaar op klasse.be/lerarenkaart.

Lesmateriaal voor leerkrachten
De collectie biedt op zich al heel wat themamateriaal (over rouw, anders zijn, gevoelens, pesten,
verkeer, natuur, …). Er is ook een collectie kamishibai-vertelplaten en een theater, beide uitleenbaar.
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Bibliotheekbezoek – lenen met de klas
Tijdens een bibliotheekbezoek met de klas kunnen
leerlingen zelf materialen kiezen. Het uitlenen kan
ofwel met een klaskaart van de leerkracht, ofwel op de
individuele lenerskaarten van de leerlingen.

Bibliotheekintroductie interactieve kennismaking
Een bibliotheekmedewerker maakt de leerlingen op
een interactieve manier wegwijs in de bibliotheek. Met
opdrachten aangepast aan de leeftijd.

Werkbezoek – les in de bib
De bibliotheek biedt heel wat faciliteiten om er zelf
met uw klas aan de slag te gaan in een inspirerende
leeromgeving.

Infomoment door Route42
De werkgroep jeugd van Route42 organiseert jaarlijks
een infomoment voor (zorg)leerkrachten waar deskundigen dieper ingaan op onderwerpen zoals leesplezier,
de rol van nieuwe media, anderstalige kinderen in de
klas, … De keuze van de onderwerpen kunnen door
leerkrachten aangebracht worden.
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Jeugdboekenmaand
De jeugdboekenmaand is een jaarlijkse themamaand in
maart. De bibliotheek organiseert gratis voor alle lagere
scholen van Zottegem auteurslezingen en/of theatervoorstellingen. In de loop van het schooljaar krijgt elke
school de kans op dit aanbod in te tekenen.

Studieruimte
De bibliotheek is een prima studieplek. Op de tweede
verdieping is een stille kamer om rustig te studeren. Verspreid over de hele bib zijn er gezellige plekjes om een
groepswerk te maken. Uiteraard is er wifi.

Digitale collecties
“Gopress” is een digitaal krantenaanbod voor leden en
bezoekers van de bibliotheek. Via de Gopress krantenkiosk lees je alle kranten van de laatste week digitaal.
Daarnaast is er het digitaal krantenarchief waarin je
oudere artikels kan zoeken en lezen.

Cultuurschakel
Wij staan op Cultuukuur.be geregistreerd als culturele
bestemming.
Scholen die ook geregistreerd staan kunnen via de site
DynamoOPWEG gratis met De Lijn tot bij ons komen.

Contactgegevens
Voor een vlot verloop vragen wij steeds op voorhand
een afspraak te maken.
Dat kan telefonisch of via mail.
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CONTACT:
Bibliotheek Zottegem,
Kasteel van Egmont,
9620 Zottegem
Bibliotheek@zottegem.be
09 364 64 11
Jeugdverantwoordelijken
09 364 64 10
Ann T’Siobbel: ann.tsiobbel@zottegem.be
Eva Verbiest: eva.verbiest@zottegem.be

49

Huis van het Kind Zottegem
CONTACT:
Kloosterstraat 40,
9620 Zottegem
09 360 53 72

huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be

Aanbod voor scholen:
•
Rondleidingen voor klasgroepen (niet op
dinsdagen)
•
ZIBOtheek: klassen kunnen gratis lid wor
den en op die manier speelgoed ontlenen
•
Ontlenen rouwkoffer (materialen van
kleuter tot 12+)
•
ZIBO buitenschoolse opvang en dienst
gezinsopvang: stages kinderbegeleiding

Dienst Toerisme
Op stap met Egmont

CONTACT:
Dienst Toerisme
09 364 64 64
toerisme@zottegem.be

Een gegidste rondleiding doorheen het centrum van
Zottegem, met aandacht voor diverse historische
gebouwen en het leven van Graaf Lamoraal van Egmont. We bezoeken o.a. de raadzaal van het stadhuis,
de Egmontkamer, de standbeelden, de grafkelder, het
Kasteel van Egmont,…
Wanneer: gehele schooljaar, op weekdagen, behalve
op dinsdagvoormiddag
Prijs: gratis, incl. gids
Doelgroep: vanaf 3de leerjaar
Duur: een lesdeel
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Museum voor Folklore

e

Contact:
Grotenbergestraat 162,
9620 Zottegem
Annie Baele
09 345 77 73
folklore@zottegem.be

Bijna op de top van de steile helling naar de dorpskom
van Grotenberge staat de oude pastorij (1871). Vandaag
vind je er het Museum voor Folklore. Hier word je in acht
kamers meegevoerd op een boeiende tocht in grootmoeders tijd.
De benedenverdieping telt vier kamers en heeft een
eetplaats, een café, een religieuze kamer en een kamer
waarin het verhaal van de handschoennijverheid wordt
geïllustreerd.
Op de 1ste verdieping tref je nog meer interessante
kamers aan. Nieuw is een ingericht ‘klasje van toen’.
Hier kunnen de leerlingen waarnemen hoe het er vroeger aan toe ging in de klas.
Per twee kunnen ze gaan zitten in een houten lessenaar
die voorzien is van een porseleinen inktpot.
Vooraan in het klasje hangt een groot krijtbord en ook
een lei en griffel ontbreken niet.
Als toemaatje heeft het museum ook nog een hoedenzolder. Je vindt er niet alleen een schitterende collectie
hoofddeksels, maar er wordt ook haarfijn uit de doeken
gedaan hoe een (vilten) hoed wordt gemaakt.
Klasgroepen zijn meer dan welkom
in het Museum voor folklore; er zijn
speciale werkbladen voor de klas,
de rondleidingen zijn aangepast aan
niveau en leeftijd.
Prijs: gratis voor scholengroepen
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Provinciaal Archeocentrum Velzeke
Rondleidingen en educatieve pakketten
Beleef het verleden à la carte
Het Provinciaal Archeocentrum van Velzeke, dat in het najaar van 2016 een geheel nieuwe inrichting kreeg, bewaart
een rijke verzameling archeologische voorwerpen uit
de prehistorie, de Gallo-Romeinse periode en de vroege
middeleeuwen.
Met onze educatieve programma’s brengen we deze verre
geschiedenis tot leven. Tijdens onze workshops kleed je
je als prehistorisch jager of volgens de (Gallo-)Romeinse
mode, of je test de wapens van een legionair.
Breng je een bezoek aan het museum onder begeleiding
van een gids, dan laat hij/zij je van dichtbij kennismaken
met tal van vondsten, stalen en replica’s.
Kinderen van 6 tot 11 jaar presenteren we ‘De kleine prehistorie’, dat aan de hand van enkele dagelijkse besognes
en karweitjes de leefwereld toont van hetzij de jager-verzamelaar, hetzij de prehistorische landbouwer.
Je kan ook kiezen voor een wandeling door Velzeke,
waarbij je kennis maakt met alle sites die erg belangrijk
zijn geweest voor het archeologisch onderzoek naar de
Romeinen. Dit wordt dan voorafgegaan door een geleid
bezoekje aan het restauratieatelier en depot.
Het aanbod is modulair en meestal niet leeftijdsgebonden:
je kan verschillende pakketten en rondleidingen combineren.
Toegang voor leerlingen en leerkrachten: gratis
Prijs per gids: €35
Gesloten op maandag
Meer info vind je op onze website
www.pam-ov.be/velzeke
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Provinciaal
Archeocentrum Velzeke
Paddestraat 7
(de toegang bereikt u via
Doolbosweg 2)
9620 Velzeke (Zottegem)
09 360 67 16
pamzov@oost-vlaanderen.be

Academies Zottegem
AANBOD VOOR SCHOLEN 19I20
Stedelijke Academie Beeldende Kunst
Kinderen 6-12 jaar

• Cultuurklassen: Een samenwerking van de Academie Beeldende Kunst en de Academie Muziek
Woord Dans met het basisonderwijs. Een hele
week tekenen, schilderen, boetseren, assembleren, dansen, voordragen, acteren, muziek maken… een intensieve en creatieve beleving voor
de hele klas.
• Beeldatelier:

Jongeren 12-18 jaar

woe

13u30 – 15u10

of

15u20 – 17u

za

9u – 10u40

of

10u50 – 12u30

• Beeldatelier:

• Digitaal beeldatelier

woe of vrij
17u30 - 21u

woe

za

vrij

13u30 – 17u
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17u30 – 21u
17u30 – 21u

Volwassenen 18+

Inschrijven

• Initiatieatelier, fotokunst, keramiek, projectatelier,
schilderkunst, tekenkunst, grafiekkunst, beeldhouwen en ruimtelijke kunst, beeldende en audiovisuele cultuur

SCHOOLJAAR 2019 - 2020
woensdag 19 juni tot en met zaterdag 29 juni 2019
vrijdag 30 aug tot en met zaterdag 28 sept 2019
tijdens de openingsuren van het secretariaat,
Trapstraat 45, 9620 Zottegem

CONTACT:
SABK
Trapstraat 45
9620 Zottegem
09 364 64 81
09 364 64 82
sabk@zottegem.be
www.sabkzottegem.be

openingsuren secretariaat:
di, wo, vr:
13u30 tot 20u30
do 		
17u30 tot 20u30
za 		
9u tot 12u30 		
		
13u30 tot 16u30

Aanvang van de lessen
Schooljaar 2019-2020 - dinsdag 3 september 2019
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Stedelijke Academie Muziek Woord Dans

De Stedelijke Academie Muziek Woord Dans
(SAMWD) te Zottegem biedt deeltijds kunstonderwijs op maat van kinderen (vanaf 4 jaar), jongeren
en volwassenen.
Cultuurklassen, een samenwerking van Academie
Beeldende Kunst en Academie Muziek Woord
Dans met het basisonderwijs. Een hele week lang
tekenen, schilderen, boetseren, assembleren,
dansen, voordragen, acteren, muziek maken… een
intensieve en creatieve beleving voor de hele klas.

Kinderen 6-12 jaar

Proeven van een instrument, zingend spelen
en kleuren horen. Zit er ook ritme in jouw teen?
Noten lezen en je gehoor ontwikkelen, sleutels,
notenbalken, rusten en mollen, muziek heeft hier
geen geheimen meer voor jou!

MUZIEK

Aanbod muziekafdeling
(kinderen, jongeren én volwassenen)
•

Suzuki: muziekinitiatie voor viool en altvi
ool vanaf 4 jaar.

•

Muziekinitiatie: voor leerlingen uit het 		
eerste en tweede leerjaar. Op een leuke
en speelse manier leren de kinderen ken
nismaken met alle vormen van muziek.
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•

•

Muzikale vorming (vanaf het derde leerjaar):
zingend kennismaken met muziek, ontwik
kelen van ritmisch gevoel en muzikaal ge
hoor, noten lezen en schrijven, hedendaag
se kinderliederen in samenzang.
Klassiek en Jazz-Pop-Rock

•

Instrumenten:
accordeon – altviool – cello – contrabas –
dwarsfluit – fagot – gitaar – harp – hobo –
hoorn – klarinet – koper – orgel – piano
– piccolo – saxofoon – slagwerk – viool –
zang – elektrische gitaar – basgitaar 		
– drums – jazz-pop-rockzang

•

leerlingen kunnen vanaf 8 jaar met een
instrument starten.

•

Kinderkoor

•

Samenspel, combo, muzikale en culturele
vorming, muziekgeschiedenis, koor,
klanklab, muziek schrijven, …
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Zegt toneel spelen je wel iets, maak je graag gedichten of vertel je graag een verhaal? Welkom in
de woordafdeling!

Aanbod Woordkunst-drama-afdeling
(kinderen, jongeren én volwassenen)
•
•
•
•
•
•
•
•

WOORD

Woordinitiatie vanaf 6 jaar
Woordatelier vanaf het derde leerjaar
Woordlab: vanaf 12 jaar
Verteltheater
Welsprekendheid
Toneel
Woord- en Dramacultuur
Schrijver

Droom je er wel eens van om op een podium te
dansen voor een volle zaal? Dan hebben wij precies wat je zoekt! Zowel jongens als meisjes zijn
welkom!
Dansafdeling
(voor jongens, meisjes en volwassenen)
•

Kleuterdans: Op een speelse en creatieve
manier maken de kleuters van 4 en 5 jaar
kennis met dans. Het dansplezier en de
expressie van het kind vormen de basis
waarmee gewerkt wordt.
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DANS

•

Dansinitiatie (vanaf het eerste leerjaar):
Leerlingen van het eerste en tweede 		
leerjaar leren op een zeer gevarieerde 		
manier de bewegingsmogelijkheden
van hun lichaam ontdekken en beheer		
sen. Er zijn heel vaak themalessen,
er worden echte choreografieën aange
leerd, maar ook de persoonlijke ontwik		
keling van de kinderen is zeer belangrijk.
Het is als het ware proeven van de ver		
schillende dansstijlen.

•

Ballet en Hedendaagse dans (=Danslab)
(vanaf het derde leerjaar)

•

Aparte Jongensklas

Inschrijven

SCHOOLJAAR 2019 - 2020
maandag 24 juni tem woensdag 3 juli 2019
maandag 26 aug tem zaterdag 31 aug 2019
op afspraak (via www.samwdzottegem.be)
maandag 2 sept tem maandag 30 sept 2019
zonder afspraak tussen 14u00 en 19u00
Alle info kun je terugvinden op www.samwdzottegem.be
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CONTACT:
SAMWD
Firmin Bogaertstraat 12
9620 Zottegem
09 364 64 36
info@samwdzottegem.be
www.sabkzottegem.be

MIA-KORTING

De MIA-korting is een initiatief van het Lokaal Netwerk
Vrijetijdsparticipatie om inwoners van Zottegem met
een bescheiden inkomen aan te moedigen deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten van de stad. Inwoners met
een RVV-statuut of personen die via scholen, jeugd-,
sport- en culturele verenigingen toegeleid worden genieten een korting van 50%
Op de gangbare tarieven binnen de Jeugd-, Sportdienst
en CC Zoetegem
Bij deelname aan het Zottegemse verenigingsleven en
dit zowel op inschrijvingsgeld als op de aankoop van
kledij en materiaal.
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn we op zoek
naar toeleiders. Dit kan iedereen zijn die zich, vanuit zijn
sterke verankering in het verenigingsleven, de vrijetijdssector, het onderwijs, … wil engageren om mensen in armoede (MIA) de weg te wijzen naar het vrijetijdsaanbod
in Zottegem en hen wil informeren over de MIA-korting.
Wil je zelf toeleider worden voor dit project of wil je extra informatie over hoe de aanvraag voor korting moet
gebeuren? De volledig infobundel is te downloaden op
de website Jong in Zottegem - onderdeel MIA.
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CC Zoetegem
Hospitaalstraat 18-20
9620 Zottegem
09 364 64 56
cultuurcentrum@zottegem.be
www.cczoetegem.be

