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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.

We blijven inzetten op straff e en kwalitatieve voorstellingen. 

Inschrijven voor deze voorstellingen kan vanaf maandag 14 mei, we geven 
hierbij voorrang aan de scholen uit Zottegem. Scholen buiten de regio kunnen 
inschrijven vanaf 28 mei.

In deze brochure kan u de theater- en fi lmvoorstellingen vinden voor 
het volgend schooljaar. We hopen dat deze publicatie jullie verleidt, de 
aandacht trekt, jullie nieuwsgierig maakt en vooral… goesting doet krijgen. 
Wij hopen dat jullie binnen de leerplannen en eindtermen (en misschien ook 
wel eens daarbuiten) prachtige voorstellingen vinden, die de kinderen & 
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.

Wij kunnen hen daar samen bij helpen. 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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Broem is een autootje met een eigen wil. Baasje Teun 
heeft haar handen vol aan de eigenzinnige auto. Als 
Teun naar rechts wil, gaat Broem naar links! En wil Teun 
de radio aanzetten, dan laat Broem de ruitenwissers 
vrolijk heen en weer gaan! Hoe dan ook, Teun wil 
vertrekken. Maar waar blijft haar vriendje Tijn toch en 
waarom wil Broem nu niet starten? 

Broemmm! is een beeldende voorstelling vol avontuur 
en humor over zelf doen en dwarsliggen, herkenbare 
thema’s voor zowel de kinderen als voor hun (groot)
ouders. 

Beeldende voorstelling vol humor en avontuur.
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Ellen Smets theater (NL) 

met: Ellen Smets, 
Martijn van der 
Veen 

MA 08 OKT
10u

€5
duur: 45’

BROEMMM!  

© Parrinello Angelo

1ste & 2de 
kleuterklas 



06



De klassieker Peter en de Wolf grappig verteld 
en verbeeld met handpoppen op de hand van 
fi gurenmaker Paul Contryn, derde telg uit het 
historische Mechelse geslacht van poppenmakers- en 
spelers.

Een grappige upgrade van de klassier Peter en de Wolf. 
Met een praatzieke Bruno Vanden Broecke in spitse 
doen als verteller. Nu eens van de wijs, dan weer wijs 
als een oude vos die de wolf te grazen neemt.

Alles speelt zich af op, rond en in een kleurrijke 
boom. Een inventieve setting voor de klassieker van 
de Russische componist Prokofi ev. Met authentieke 
Russische passages! Vertaald in het kleuterski. 
Spannend, dramatisch en humoresk. Meer moet dat 
niet zijn!

De makers hebben een verleden bij Het Geluidshuis, 
het productiehuis achter o.a. de Heerlijke Hoorspelen 
en Kabouter Korsakov. Dan weet je meteen vanuit 
welke hoek de wind in ‘PJOTR EN DE WOLFSKI’ waait.
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beeldsmederij DE MAAN

Van: Stef De Paepe 
Met: Paul Contryn 
en de vertelstem 
van Bruno Vanden 
Broecke

DI 26 MRT
10u
13u45

€5
duur: 45’

PJOTR EN DE WOLFSKI

© Rudy Gadeyne

2de & 3de 
kleuterklas 
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Het gebeurde een paar zomers geleden.
Op een doodgewone dag aan het strand.
Een jongen kijkt om zich heen.  

Plots ziet hij - als enige – een ding.
Hij weet niet wat het is.

Is het een rioolbuis?  Of de kijkbuis van een duikboot?   
Of misschien een aangespoelde reddingsboei?

De jongen neemt het ding mee, 
en gaat op zoek naar waar het thuishoort. 

Een kindervoorstelling gebaseerd op het prentenboek 
van Shaun Tan.  

Het animatiefi lmpje van het boek won een Oscar.  
Volkomen terecht, want wat een mooi verhaal.

Voor kinderen is dit een betoverend sprookje over het 
ongewone, ‘anders’ zijn en tegen de stroom ingaan.  
Volwassenen begrijpen ook de maatschappijkritiek 
daaronder.  

Met muziek.  Met poppen.  En een acteur.

Het is een verhaal dat je nooit meer zal vergeten.
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TIM DAVID, JAKOB VERSTICHEL, RIET 
MUYLAERT EN ANASTASSYA SAVITSKY 

 Van en met : 
Tim David, Jakob 
Verstichel, Riet 
Muylaert, Anastassya 
Savitsky

DI 25 SEP
10u
13u45

€6
duur: 45’

HET DING & IK

1ste & 2de 
leerjaar
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Een uitbundig, poëtisch en muzikaal sprookje

De Stapman doet mij nog het meest denken aan de 
maan. Die is er gewoon altijd, ergens in de verte. En 
verder denk je er niet zo over na.

Theatermaker Simon D’Huyvetter brengt samen met 
muzikante Renée het verhaal over een jongen en de 
wonderlijke wereld waarin hij opgroeit. Na een ruzie 
met zijn broertje Jacob klimt de jongen in een hoge 
boom en besluit er de rest van zijn leven te blijven. 

Daar ontmoet hij een zonderling fi guur: Stapman.

Deze voorstelling voor kinderen en volwassenen is 
geïnspireerd op het leven en werk van poppenspeler 
en acteur Jozef Van den Berg, die al jarenlang als 
kluizenaar in een tuin leeft. Met de hulp van het jonge 
publiek wekt Simon D’Huyvetter de fi guur van Stapman 
tot leven. Hij laat het publiek doorheen ontroerende 
en vaak komische situaties een dieper verhaal beleven 
over vriendschap, pijn en wegvluchten van je eigen 
fouten.

De leerlingen vonden het bijzonder leuk dat ze bij 
het verhaal betrokken werden. Onze school zat op de 
voorste rijen waardoor zij ook op het podium mochten. 
Vooral de interactie tussen acteur en het publiek was 
voor hen verrassend leuk. Een topvoorstelling voor hen!
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BLAUWHUIS

Met: Simon 
D’Huyvetter en 
Renée (Live muziek)

DI 15 JAN
10u30
13u45

€6
duur: 60’

STAPMAN

© Dounia Mahammed

3de & 4de 
leerjaar
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Een woelig onweer, ergens, nergens, 
brengt vier levens samen. 
Allen onderweg - tussen hier en daar 
zoeken ze een schouder om tegenaan te leunen. 
INUK* gaat over 
schuilen en tot rust komen, 
vertrouwen winnen, voor de zoveelste keer. 
Veerkracht vinden en terug boven water komen. 
Handen warmen terwijl iemand - eindelijk - luistert. 

INUK betekent échte mens in het Inuktitut, de taal van 
de Eskimo’s. 

Studio ORKA maakt al jaren theater op uitdagende 
locaties. Dit keer nodigt het gezelschap je uit op 
plekken waar kinderen leven in niet-thuis-situaties om 
er een voorstelling te maken over nestwarmte. 

i.s.m. GC De Kluize Oosterzele, CC De Steenoven 
Herzele, GC ’t Groenendal Merelbeke 

Opgelet: deze voorstelling speelt op locatie, tuin 
Huis van het Kind, Kloosterstraat 40, 9620 Zottegem
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STUDIO ORKA

Van en met: Philippe 
Van de Velde, 
Martine Decroos, 
Randi De Vlieghe, 
Steven Beersmans, 
Ilse De Koe, Tomas 
Pevenage.

DI 26 APR
10u

€6
duur: 70’
Beperkt aantal 
plaatsen!

INUK*

© Phile Deprez

5de & 6de 
leerjaar
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Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is… groen.
Een helm?
Nee.
Een verroeste kogelhuls?
Nee.
Een afgeknapte rupsband van een tank?
Nee.
De tank zelf?
Ja!
Twee kinderen zitten vast in een gebouw, gevangen tussen 
vier muren.
Ze zijn halsoverkop naar hier gevlucht toen de kogels 
begonnen te vliegen,
toen de straat waarin ze speelden veranderde in een hoop 
puin
door de bommen.
Het maakt niet uit,
ze zijn het gewoon.
Maar dan vinden ze een nest jonge vogeltjes.
De moeder is net tegen het raam gevlogen en beweegt niet 
meer.
Ze moeten iets doen.
De beestjes mogen niet doodgaan.
Ze zullen ervoor zorgen.
Koste wat het kost!

Vertrekkend vanuit een kinderlijk naïeve kijk op de 
wereld vertelt Speelman het universele verhaal van 
twee kinderen die altijd en overal blijven spelen, 
blijven hopen, blijven dromen. Met veel symboliek, 
fabelachtige videobeelden en speels theater wil 
Speelman op een luchtige manier de deur openzetten 
tot een dialoog, met elkaar én met de ander. 
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Speelman

Van: Stan Reekmans
Met: Pieter Piron en 
Leen Heylen

DI 25 JAN
10u
13u45

€6
duur: 60’

VOGELVLUCHT

© Phile Deprez

5de & 6de 
leerjaar



16



Hij heeft in de garage een verrassing gebouwd, voor 
haar.
Zij komt terug van zakenreis.
Hij wacht in de garage.
Zij komt aan in Zaventem. 22 maart 2016.
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage.
Zij hoort een verschrikkelijke knal. En nog één.
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage.
Zij zit vast. Chaos, geen taxi’s.
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage… en krijgt 
honger.
Zij vindt eindelijk een bus.
Hij gooit een kerstomaatje op en vangt het met open 
mond.
Zij is bijna thuis.
Hij krijgt geen adem.
Zij stapt het huis in, ziet op de keukentafel een briefje: 
‘Kom naar de garage. Nu.’

Zonder u gaat over stom noodlottig toeval, over 
afscheid nemen, over loslaten.
Over een koppel dat met hun speciaal gebouwde 
tweepersoons-mobilbike een jaar lang de wereld 
rondreist. Hij is dood, dat wel. Maar hij reist mee. 
Gewoon.
Zwaar? Niet echt. Er zal gelachen worden. Veel. Maar 
ook geweend. Een beetje.
Een muzikaal-cabareteske bij de strot pakkende 
tienervoorstelling.

17

MICH WALSCHAERTS en 
INEKE NIJSSEN

Van en met: Ineke 
Nijssen en Mich 
Walschaerts.

DO 11 OKT
13u45
VR 12 OKT
10u

€7
duur: 60’

ZONDER U

© Thomas Danenens

1ste & 2de 
secundair

i.s.m. Huis van de Mens
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Gorgej en Toulouse leven in een verlaten bushok. Ze 
hebben alles wat ze willen. Ze weten nog niet zeker 
wat ze zullen worden en waar ze naartoe gaan, maar 
het staat vast, het wordt Groot en Belangrijk. 

Wilt Hard gaat over het verlangen van twee jonge 
mensen om iets te willen betekenen. Ze geloven dat ze 
groot en belangrijk moeten zijn. Tijdens hun zoektocht 
beseff en ze dat ze voor dit ideaal alles moeten 
opoff eren, ook hun liefde voor elkaar, hun identiteit en 
de plaats die hen verbindt. Een voorstelling over twee 
Wilde Harten en wat zij zo hard willen. 

Wilt Hard is een sterke voorstelling van jonge 
theatermakers vol muziek, rap, hiphop, “slang” en 
woordspelletjes, over een herkenbare fase in een 
jongerenleven.

Fictie wordt een goed uur werkelijkheid in de strakke 
regie van Jonas Baeckeland:  geen woord noch 
beweging te veel. Perfecte timing. Een ontwapenende 
zaalvoorstelling. 

Theatermaggezien

19

Blauwhuis

Van: Simon 
D’Huyvetter, Loes 
Swaenepoel en 
Jonas Baeckeland.
Met: Loes 
Swaenepoel/Dounia 
Mahammed en 
Simon D’Huyvetter

DO 07 MEI
13u45

€7
duur: 65’

WILT HARD

© Jonas Baeckeland 

3de & 4de 
secundair
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Gezongen portretten op doek 

Na het succes van de eerste tournee, de herneming! 

Pieter Embrechts – theaterdier, acteur, songsmid 
en zanger – interviewde de voorbije jaren boeiende 
mensen die wonen, werken en wandelen op de 
Turnhoutsebaan in Antwerpen, Borgerhout. En het 
verhaal is universeel: “De Turnhoutsebaan staat 
symbool voor de evenwichtsoefening van de 
multiculturele stedelijke samenleving die elke Europese 
stad kent. Antwerpen telt meer nationaliteiten dan 
New York en heeft na Amsterdam het hoogste aantal 
nationaliteiten ter wereld. Na een wandeling op de 
Turnhoutsebaan ben je dan ook op alle continenten 
geweest.” 

Het resultaat van alle interviews is een indringende 
muziektheatervoorstelling waarin de verhalen van 
deze mensen verteld wordt via songs en fi lmische 
portretten. Het is een kruisbestuiving van cinema, docu, 
muziek en theater. 
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Pieter Embrechts 

Met: Pieter 
Embrechts 
Muziekopnames, 
arrangementen 
en livemix Stoff el 
Verlackt 
Camera en montage 
Jan Weynants 
(Chromosoom) 

DO 17 JAN
9u45

€7
duur: 105’

A STREET CONCERT 

© Kurt Van der Elst

5de & 6de 
secundair
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In een virtuoos wisselend spel van gezichtspunten 
vertelt Johan Petit het waargebeurde verhaal van 
twee jongens; dat van hemzelf en dat van Jamal Bouali.  
Hoewel ze allebei in hetzelfde ziekenhuis werden 
geboren, in dezelfde straten opgroeiden en elk jaar 
dezelfde reuzen zagen passeren, woonden ze op een 
andere planeet.

Johan Petit was als kind bang van Marokkanen. Hij 
groeide op in de jaren ‘80, de periode waarin de eerste 
generatie Marokkanen zich massaal in Borgerhout 
vestigden. Marokkanen waren voor de autochtone 
Belgen ‘vreemd’; ze spraken een andere taal, kwamen 
uit Marokko en ze hingen in tegenstelling tot Belgische 
jongeren overal op straat rond. 

Jamal Bouali komt uit een arm gezin met acht kinderen. 
Zijn vader groeide op als schaapherder in Marokko. 
Zowel vader als moeder konden lezen noch schrijven 
en leerden nooit Nederlands spreken. Jamal groeide op 
straat op, waar hij geconfronteerd werd met racisme, 
achterstelling en criminaliteit. Toch lukte hij er in om 
deze negatieve spiraal te doorbreken. 

BANG is een bijzonder toneelstuk, omdat het een 
wezenlijk kenmerk van de moderne stad belicht; de 
moeilijkheid om in onze verscheidenheid samen te 
leven. Maar ook en vooral omdat ze in één moeite een 
mogelijkheid tot oplossing aanreikt.
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MartHa!tentatief 

Met: Johan Petit
Muziek: Tim Clement 
en Tarek Alsayed 
Yahya

DI 22 JAN
13u45

€7
duur: 80’

BANG

© Tom Clement

5de & 6de 
secundair
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Welke richting ga je uit?  In grime, Grieks-Wiskunde of 
eerder in grootkeuken? Of moet ik gewoon doen waar 
ik zin in heb? Maar vind je dat dan terug? Of wordt het 
gissen?

De leerlingen wordt verteld dat ze een doodgewone 
stage-les zullen krijgen in een klaslokaal. Wat ze echter 
niet weten is dat ze op een fi ctieve rollercoaster van 
emoties stappen die nog lang zal nazinderen. In deze 
voorstelling speelt zich in realtime een cruciaal moment 
af in het leven van een jonge stagiaire-leerkracht, die 
tijdens deze belangrijke examen-les de bal volledig 
misslaat. Achteraan in de klas zit haar examinator, die 
haar steeds meer het vuur aan de schenen legt.

Deze voorstelling  toont het parcours van enkele 
mensen op zoek naar hun talenten. Ze gaat over de 
beperkingen in ieder van ons. Over het omhelzen, 
aanvaarden en loslaten ervan. We richten ons met 
dit thema op de 3de graad middelbaar omdat deze 
mensen voor een belangrijke keuze in hun leven staan: 
binnenkort zullen ze beslissen of ze gaan werken of 
gaan verder studeren, welke richting ze uit willen met 
hun leven.

Praktisch: 

Slechts één school kan inschrijven.
We spelen voor 4 klassen (4 lesuren) van maximum 28 
leerlingen.
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Speelman en Bad van Marie

Van: Peter Boelens
Met: Stan Reekmans 
en Marika Matthijs

datum in overleg
MRT, APR, MEI ‘19

€7
duur: 40’
nabespreking 10’

GISCORRECTIE

© Tom Clement

6de secundair
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Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komen culturen 
elkaar tegen. En hoe! De één gaat door zijn dak van een 
tekeningetje, voor de ander volstaat een stukje stof om 
moord en brand te schreeuwen. Want Jan met de pet 
en Fatima met de hoofddoek: het is geen gemakkelijk 
huwelijk. Terwijl: gewoon respectvol samenleven; hoe 
moeilijk kan dat zijn?

Comedians Youssef El Mousaoui en Frank Van Erum 
willen met de voorstelling Het Schaap van Vlaanderen 
een uitwisseling op gang brengen. Daarbij kiezen ze de 
scholen als vertrekpunt. Want vijftig jaar na de komst 
van de eerste Marokkaanse en Turkse migranten leven 
‘oude’ en ‘nieuwe’ Vlamingen nog steeds eerder naast 
dan met elkaar. Maar op school komen leerlingen met 
uiteenlopende origine elkaar tegen.

Deze voorstelling wordt georganiseerd door Sociaal 
Huis Zottegem en wordt gratis aangeboden.
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Youssef El Mousaoui en 
Frank Van Erum 

Met: Youssef El 
Mousaoui en Frank 
Van Erum

VR 19 OKT
9u30

gratis
duur: 60’

HET SCHAAP VAN VLAANDEREN
3de & 4de 
secundair
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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 €7 
betaald als AVONDGAST.

De reservatie gebeurt via de leerkracht of school en kan vanaf 28 mei 2018.

Per Avondgastenreservatie is er een vrijkaart voorzien voor de leerkracht/
begeleider.

Alle info over deze voorstellingen vindt u op www.cczoetegem.be. 
Reserveren kan via uitbalie@zottegem.be of 09 364 69 33. 

Voor meer info over AVONDGASTEN, contacteer ons gerust!

AVONDGASTEN
VRIJE VOORSTELLINGEN VOOR 16+

1 dec 2018 Cie la main à la patte | Two for tea



25 OKT  Vernieuwd Gents Volkstoneel   Goed zot!

15 NOV Rudi Vranckx, Katarina Vermeulen, Wigbert ea Vriend of Vijand

01 DEC Cie la main à la patte  Two for tea

06 DEC Bart Moeyaert, Esmé Bos, Bart Voet  Broere

28 DEC Lieven Scheire Live in Nerdland: DNA

28 MRT Lieve Blancquaert  Last Days, een ode aan het leven

04 APR Compagnie Cecilia / Arne Sierens  De broers Geboers

16 MEI Bruno Vanden Broecke en Peter De Graef  NIET DOEN!

29

AVONDGASTEN

Onderstaande voorstellingen zitten in het aanbodvondgasten:

28 dec | Lieven Scheire | Live in Nerdland: DNA
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Film is voor jongeren een toegankelijke manier om van het culturele aanbod 
te proeven.

Scholen krijgen er meteen een gratis educatieve bundel voor in de klas 
bovenop.

Filmkijken past in het ruime kader van de eindterm mediawijsheid in het 
onderwijs; fi lm kan beroeren, intrigeren en visueel informeren. We laten 
leerlingen proeven van zeer recente, kwalitatieve en vaak bekroonde 
fi lmparels.

We voorzien een kant- en klare lesmap voor leerkrachten zodat u zelf in de 
klas aan de slag kan met een interessante nabespreking.

Film



Ricky Baker deugt voor geen meter. Vanwege zijn 
opstandig gedrag wordt hij van het ene pleeggezin 
naar het andere gestuurd. Nu krijgt hij zijn laatste 
kans: bij Bella en Hec op de boerderij, ver weg van de 
stad. Langzaam ontdooit Ricky. Maar wanneer Bella 
onverwacht sterft, komt hij weer alleen te staan. 
Zonder enige woudloperservaring vlucht hij het bos 
in. Hec is de eerste die de achtervolging inzet, maar al 
gauw krijgen ze een hele meute op de hielen in een 
wilde, hilarische klopjacht.

Een op-en-top crowd pleaser, uitbundig en pijnlijk 
tegelijk. Een fi lm die nog lang blijft nazinderen, zowel 
vanwege z’n absurd komische toon als vanwege 
z’n diepe menselijkheid en z’n hart voor outcasts en 
buitenstaanders. De zware problematiek van pleegzorg 
wordt luchtig verpakt met een stevige portie humor en 
actie. Een fi lm die jongeren zeker zal aanspreken.

Thema’s:

burgerzin, confl icthantering, gezin en familie, 
weerbaarheid, volwassen worden, vriendschap en  

liefde,  anders

31

Film

Taika Waititi NZ 
2016

MA 26 NOV
10u 
13u45

DI 27 NOV
10u 
13u45

€4
duur: 101’
Engels gesproken

HUNT FOR THE WILDERPEOPLE

1ste & 2de 
secundair 



In Mêle-sur-Sarthe, een klein dorp in Normandië, 
worden de veehouders geteisterd door de crisis: 
de prijs van het vlees daalt fors, de melk wordt met 
verlies verkocht en de veehouders zitten in zak en as. 
Burgemeester Georges Balbuzard wil zich echter niet 
laten kennen en zal er alles aan doen om zijn dorp 
te redden. Het toeval wil dat Blake Newman, een 
bekende conceptfotograaf die grote menigten naakt 
fotografeert, op doortocht is in de streek. Balbuzard 
is ervan overtuigd dat deze man het dorp kan redden. 
Wat zou er gebeuren als Newman driehonderd 
Normandiërs naakt zou fotograferen op het Champ 
Chollet? Dit lijkt een onmogelijke taak.

Thema’s:

burgerzin, confl icthantering, vriendschap en liefde

Ook geschikt voor 5de en 6 de secundair
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Film

Philippe Le Guay 
FR 2018

MA 15 OKT
10u 
13u45

DI 16 OKT
10u 
13u45

€4
duur: 105’
frans gesproken

NORMANDIE NUE

3de & 4de 
secundair 
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Christine ‘Lady Bird’ McPherson zet zich af tegen haar 
eigenzinnige moeder, maar ze lijkt meer op haar dan 
ze denkt. Lady Birds moeder is een verpleegster die 
keihard werkt om te zorgen dat er brood op de plank 
komt nadat haar vader zijn baan is kwijt geraakt. Lady 
Bird speelt zich af in het Californische Sacramento in 
2002 tegen de achtergrond van een snel veranderend 
economisch klimaat. De fi lm werpt een indringende 
blik op de relaties die ons vormen, de idealen die ons 
kenmerken en de schoonheid van een plaats die je je 
thuis mag noemen. 

Het debuut van Greta Gerwig is een fi lm vol emoties, 
met momenten heftig, maar even vaak ook grappig en 
hoopgevend. De fl air van de Lady Bird (Saoirse Ronan) 
palmt je als kijker meteen in. Een fi lm met ijzersterke 
dialogen, een stevig tempo en relevant op heel wat 
vlakken om nadien verder rond te discussiëren in de 
klas over het Amerikaans onderwijssysteem, het hoofd 
moeten bieden aan een economische realiteit, gezin en 
relaties...  

Ook geschikt voor 3de & 4de secundair.

Thema’s:

Gezin en familie, identiteit (ik en de wereld), 
weerbaarheid, volwassen worden, vriendschap en 

liefde, onderwijs
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Film

Greta Gerwig US 
2017

MA 01 OKT
10u 
13u45

DI 02 OKT
10u 
13u45

€4
duur: 94’
Engels gesproken

LADY BIRD

5de & 6de 
secundair 



Battle of the sexes vertelt het waargebeurde verhaal 
van de legendarische tenniswedstrijd tussen Bobby 
Riggs en Billie Jean King. De wedstrijd tussen de al 
wat oudere Riggs en de jongere King werd een groots 
evenement in de Amerikaanse sportgeschiedenis. 
Tijdens het evenement was er achter de schermen 
meer aan de hand dan de kijkers zich bewust waren. 
King was op hetzelfde moment immers druk bezig 
met de Women Tennis Association (WTA) uit de grond 
te stampen, en haar eigen privéleven te redden: haar 
huwelijk staat op het spel als ze zich laat inpalmen door 
de charmes van haar kapster, Marilyn.

In Battle of the sexes kiezen Little Miss Sunshine-
regisseurs opnieuw de kant van de underdog. De 
twee hoofdrolspelers Emma Stone en Steve Carell 
vormen een spitant duo, die met vinnige oneliners en 
dialogen het tempo in de fi lm houden. Battle of the 
Sexes mag dan wel sociale ongelijkheid aankaarten, de 
fi lm vergeet niet om zijn publiek ook twee uur lang te 
entertainen. (De Morgen)

Een crowdpleaser mét inhoud! Het verhaal is dan 
wel gedateerd, de thematiek is nog steeds brandend 
actueel.

Thema’s:

Discriminatie en racisme, gezin en familie, historische 
context, waar gebeurd, sport, muziek en zelfexpressie, 

vriendschap en liefde
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Film

Jonathan Dayton, 
Valerie Faris GB US 
2017

MA 08 NOV
10u 
13u45

DI 09 NOV
10u 
13u45

€4
duur: 120’
Engels gesproken

BATTLE OF THE SEXES

3de & 4de
5de & 6de
 secundair 
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Tijdens het evenement was er achter de schermen 
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3de & 4de
5de & 6de
 secundair 
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INSCHRIJVEN

Inschrijven kan vanaf maandag 14 mei 2018 via het inschrijvingsformulier, ook te 
vinden op onze website www.cczoetegem.be/scholen. Inschrijven kan tem 14 
september 2018.

De inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Voor het 
toewijzen van een datum en uur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 
met uw 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, krijgt u van ons een formulier 
met een overzicht van uw inschrijvingen. U controleert of de datum, het uur en 
het aantal leerlingen juist is. Na ontvangst van uw ondertekende bevestiging, is 
de inschrijving defi nitief.

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 defi nitieve 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.

BETALING

U 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. 
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PRAKTISCHE VERLOOP

De voorstellingen beginnen stipt. We verwachten de schoolgroepen 15 minuten 
vóór het aanvangsuur. Zit u vast in het verkeer of heeft u 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 fi lm 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 fi lmen tijdens de voorstelling is niet toegelaten.

LESMAP

Bij theater en fi lm 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 fi lm met 
meer enthousiasme bijwonen wanneer deze is ingeleid. U vindt de lesmappen 
ook terug op onze website.
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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 afl oop ingevuld aan ons terugbezorgt. U kan het formulier ook 
downloaden van onze website en ons digitaal terugsturen.

Of kom een praatje maken na afl oop. 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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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.

• 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 fi lmpjes met 
extra toelichting.

CANON heeft als missie dat  leerkrachten en leerlingen op een actieve manier 
en in een open en creatieve leeromgeving hun talent via cultuur in elke school, 
elke klas
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CULTUURKUUR
Tip! Gratis busvervoer en/of projectsubsidie via 

cultuurkuur.be!



In het stedelijk jeugdcentrum kan je terecht voor een waaier van verschillende 
diensten:

Vakantiewerkingen: speelpleinwerking Hemelrijk & grabbelpas.

Uitleendienst

Gratis vergaderruimte

Huur Hemelrijkgebouw (ook voor scholen)

Huur Fuifzaal Bevegemse Vijvers

Jeugdhuis De Muze

Jeugdraad en ondersteuning jeugdverenigingen

Kindernamiddagen vb Openspelendag en Buitenspelendag

Speelbos

Kunstbad: cultuurkampen tijdens de zomervakantie voor jongeren tss 12 en 
18 jaar

JAC - bezoek 

CONTACT:

Stedelijk Jeugdcentrum De Muze 
Beislovenstraat 4 
9620 Zottegem 
jeugddienst@zottegem.be 

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. 

Hellen Volckaert – jeugdconsulente
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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. 

De wandeling is ook digitaal te downloaden op de 
smartphone.

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.

De wandeling kan onder begeleiding van een gids.
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EGMONT ONTDEKKINGSROUTE: VRAGENBUNDEL

In het kader van het Egmontjaar werd de ‘Egmont Ontdekkingsroute’ 
samengesteld. Introductie in het CVS met aansluitend een stadswandeling. Aan 
de hand van aangeboden bronnen gaan de leerlingen zelfstandig de bundel 
invullen.

Bijzonderheden: elke leerling krijgt een vragenbundel, de leerkracht krijgt een 
begeleidende bundel voorzien van achtergrondinformatie en een didactische 
aanpak. Hij kan de wandeling zelfstandig doen of zich laten begeleiden door 
onze gids.

Doelgroep: 5e en 6e leerjaar
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Centrum voor Streekgeschiedenis 

Gehele schooljaar behalve op dinsdagvoormiddag, altijd na afspraak.

CONTACT:  

Centrum voor Streekgeschiedenis, Markt 1,  tel: 09 364 64 57 – 09 364 64 58 of  
E-mail: cvs@zottegem.be

Prijs: gratis 



De bibliotheek heeft voor de scholen een specifi eke 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, beiden uitleenbaar. 

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. 

MEDIAWIJS - DE JUISTE CLICK

Elk schooljaar krijgt het 6de leerjaar lager onderwijs een uitnodiging om per 
klas in de bib “de juiste click” te komen spelen. Dit educatief spel zet aan tot 
individueel en collectief nadenken over een veilig, verstandig en sociaal bewust 
gebruik van internet. 
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Bibliotheek Zottegem

INFO-MOMENT DOOR ROUTE42

De werkgroep jeugd van Route42 organiseert jaarlijks een info-moment 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. 

JEUGDBOEKENMAAND

De jeugdboekenmaand is een jaarlijkse themamaand in maart. De bibliotheek 
organiseert gratis voor het 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 die 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. 

ALGEMEEN

Bibliotheek Zottegem, Kasteel van Egmont, 9620 Zottegem

Bibliotheek@zottegem.be of T. 09 364 64 11

JEUGDVERANTWOORDELIJKEN

09 364 64 10

Ann T’Siobbel: Ann.tsiobbel@zottegem.be

Eva Verbiest: eva.verbiest@zottegem.be
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Huis van het Kind Zottegem
AANBOD VOOR SCHOLEN:

Rondleidingen voor klasgroepen

ZIBOtheek: leerkrachten kunnen lid worden en op die manier speelgoed 
ontlenen.

CONTACT:

Kloosterstraat 40, 9620 Zottegem 

Telefoon: 09 360 53 72

huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be 

Dienst Toerisme 
OP STAP MET EGMONT

Een gegidste rondleiding doorheen het centrum van Zottegem, met aandacht 
aan 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

CONTACT:

Dienst Toerisme 

09 364 64 64

toerisme@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. Met onder 
meer een ambachtenzaal en een Egmontkamer. In deze laatste lees je het 
verhaal van Lamoraal van Egmont, de onfortuinlijke graaf die in 1568 op de 
Grote Markt te Brussel werd onthoofd.

Als toemaatje heeft het museum ook nog een hoedenzolder. Je vindt er niet 
alleen een schitterende collectie hoofddeksels, maar er wordt ook haarfi jn 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

ALGEMEEN

Grotenbergestraat 162, 

9620 Zottegem 

Annie Baele 

Telefoon: 09 345 77 73

E-mail: folklore@zottegem.be
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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 11jaar 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

CONTACT:

Provinciaal Archeocentrum Velzeke 

Paddestraat 7 (de toegang bereikt u via Doolbosweg 2)

9620 Velzeke (Zottegem) 

tel. +32 (0)9 360 67 16 

e-mail: pamzov@oost-vlaanderen.be



KINDEREN (6 – 12 JAAR)

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.

Beeldatelier

Woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag

 JONGEREN (12 – 18 JAAR)

Beeldatelier 

Woensdagavond, vrijdagavond of zaterdagnamiddag

Digitaal beeldatelier

Woensdagnamiddag of vrijdagavond

 VOLWASSENEN (18+)

Initiatieatelier, fotokunst, keramiek, projectatelier, schilderkunst, tekenkunst, 
grafi ekkunst, beeldende en audiovisuele cultuur

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2018 - 2019

Van woensdag 20 juni tot en met zaterdag 30 juni 2018 en van woensdag 29 
augustus 2018 tot en met zaterdag 29 september 2018 tijdens de openingsuren 
van het secretariaat, Trapstraat 45, 9620 Zottegem

di, wo, vr: 13.30 tot 20.30 uur

do 17.30 tot 20.30 uur

za 9.00 tot 12.30 en 13.30 tot 16.30 uur

AANVANG VAN DE LESSEN 

Schooljaar 2018-2019: zaterdag 1 september 2018

CONTACT

SABK, Trapstraat 45, 9620 Zottegem

09 3646481-82, sabk@zottegem.be, 

www.sabkzottegem.be
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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.

KINDEREN (6 – 12 JAAR)

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.

MUZIEK

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!

Aanbod muziekafdeling (kinderen, jongeren én volwassenen)

Suzuki: muziekinitiatie voor viool en altviool vanaf 4 jaar.

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

Muzikale vorming (vanaf het derde leerjaar): zingend kennismaken met 
muziek, ontwikkelen van ritmisch gevoel en muzikaal gehoor, noten lezen en 
schrijven, hedendaagse kinderliederen in samenzang.

Klassiek en Jazz-Pop-Rock

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

NIEUW: leerlingen kunnen vanaf 8 jaar met een instrument starten.

NIEUW: kinderkoor

Samenspel, combo, muzikale en culturele vorming, muziekgeschiedenis, koor, 
klanklab, muziek schrijven, …



WOORD

Is alles wat met spreken te maken heeft je ding, wil je correct leren spreken, 
ben je geïnteresseerd in taalspelletjes en juiste uitspraak, zegt toneel spelen je 
wel iets, maak je graag gedichten of ver tel je graag een verhaal?  Welkom in 
de woordafdeling!

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

NIEUW: woordinitiatie vanaf 6 jaar

Woordatelier vanaf het derde leerjaar

Woordlab: vanaf 12 jaar

Verteltheater

Welsprekendheid

Toneel

NIEUW: Woord- en Dramacultuur

NIEUW: Schrijver

DANS

Sta je wel eens te bewegen op muziek?  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. 

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 beheersen. Er zijn heel vaak themalessen, 
er worden echte choreografi eën aangeleerd, maar ook de persoonlijke 
ontwikkeling van de kinderen is zeer belangrijk. Het is als het ware proeven 
van de verschillende dansstijlen.

NIEUW: Danslab (vanaf het derde leerjaar)

Hedendaagse dans (vanaf het eerste middelbaar)

Klassieke dans (vanaf het eerste middelbaar)

Jongensklas
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Stedelijke Academie Muziek Woord 
Dans  

 INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2018 - 2019

 Inschrijven kan vanaf maandag 25 juni 2018 tot en met woensdag 4 juli 2018 
en van maandag 27 augustus 2018 tot en met zaterdag 1 september 2018 op 
afspraak. 

Vanaf maandag 3 september 2018 tot en met zaterdag 29 september 2018 kan 
je komen inschrijven zonder afspraak tussen 14u00 en 19u00 in de hoofdschool.

 

Alle info kun je terugvinden op www.samwdzottegem.be

CONTACT: 

SAMWD , 

Firmin Bogaertstraat 12, 

9620 Zottegem

09 364 64 36 

info@samwdzottegem.be 

www.samwdzottegem.be





CC Zoetegem

Hospitaalstraat 18-20

9620 Zottegem

09 364 64 56

cultuurcentrum@zottegem.be 

www.cczoetegem.be  


