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 maandag tot vrijdag: 9.00 – 12.00 uur | woensdag: 14.00 – 17.00 uur

  www.denhoogenpad.be

 www.facebook.com/denhoogenpad

 1e kleuterklas Theater Propop | De Zandman p 4

 2e en 3e kleuterklas Valentijn productiehuis | Papierazzi p 6

 1e graad Lager Onderwijs Els Trio | Kikkerkus  p 8

 2e graad Lager Onderwijs Theater Reuring | De tour van Fien p 10

 3e graad Lager Onderwijs Spelenderwijzer | De Wetenschapsshow p 12

 praktische info   p 14

 reservatieformulier   p 18

Inhoud



  5   4 

MAANDAG 12 JUNI 2017, 11.00 EN 14.00 UUR
DINSDAG 13 JUNI 2017, 9.30, 11.00 EN 14.00 UUR

Theater Propop 
De Zandman
Het is tijd om te gaan slapen. 

Maar eerst nog dit en dat en zus en zo. 

Sterretje weet precies hoe haar slaapritueel moet.

En dan komt het zandmannetje die slaapzand strooit in de oogjes en dan valt iedereen in slaap. 

Iedereen? 

Nee, niet iedereen.

Over slapen gaan, over niet willen slapen en over niet kunnen slapen.

De voorstelling speelt zich af op een heel groot bed. De kindjes zitten mee op het bed en 

worden heel dicht betrokken bij het gebeuren. De leraren kunnen ook naast het bed volgen.

Duur: +/- 50 minuten. 

Voor maximaal 60 toeschouwertjes.

Lesmap beschikbaar op www.denhoogenpad.be. 

1e 

kleuterklas
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DINSDAG 22 NOVEMBER 2016, 9.30, 11.00 EN 14.00 UUR

Valentijn productiehuis
Papierazzi
Een, twee, drie, vier: een land van wit papier…

Lang geleden, ver hier vandaan, was er zo’n land: het koninkrijk Papierië!

Planten en dieren, bomen en huizen, bergen en zeeën, zelfs de mensen zijn er van papier.

Op een dag… woei!... steekt er een windje op. En oh nee… het mooie prinsesje Papierella 

waait weg. Waarheen? Waar is ze? Wie haar vóór volle maan zonder scheuren veilig 

thuisbrengt, mag met haar trouwen. Boerenzoon Papierino is niet zo sterk en slim als zijn 

grotere broers. Toch gaat hij op pad. Is hij geknipt voor het avontuur en zal hij Papierella 

vinden? Een sprookje, met papier in de hoofdrol. 

Duur: +/- 45 minuten. 

Voor maximaal 125 toeschouwertjes.

Lesmap beschikbaar op www.denhoogenpad.be.

2e en 3e 
kleuterklas

© Ruud Ploeg
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VRIJDAG 10 MAART 2017, 11.00 EN 14.00 UUR

Els Trio

Kikkerkus
Wat gebeurt er als drie stofjes uit het heelal, afgescheurd van een komeet, 

gekatapulteerd worden in een poel, in de modder van een modderpoel...

Verbazing, want waar zijn ze in godsnaam terecht gekomen.

Na een parade van dieren die hen niet kunnen helpen, verschijnt plots dat kleine kikkertje, Rudy.

Rudy Van de velde die maar geen lief kan vinden.

Rudy die zo dolgraag naar de overkant wil, met HAAR, omdat HET daar zal gebeuren!

Duur: +/- 45 minuten. 

Voor maximaal 200 toeschouwertjes.

Lesmap beschikbaar op www.denhoogenpad.be. 

 

1e 
graad 
Lager

Onderwijs
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DINSDAG 28 MAART 2017, 9.30, 11.00 EN 14.00 UUR

Theater Reuring 
De tour van Fien
Op de pedalen, klaar voor de start…af!

Fien wil wielrenster worden. Zwetend, zwoegend, hijgend en trappend traint ze alle dagen. 

Ze stopt haar rugzak vol grind en met haar bed en bureau op z’n kop bouwt ze een eigen 

fi tnessruimte op. Ooit zal ze haar persoonlijke Tour de Fien winnen. Iedereen zal klappen, 

juichen en diep buigen voor zoveel snelheid.  

Maar nog voor het die kant opgaat, is Fien al uit haar droom ontwaakt. Op school mag 

ze niet fi etsen maar moet ze sommen maken. Haar vriendinnen willen niets weten van 

spaken, wielen en zadelpijn. Thuis klaagt haar moeder over de rommel in haar kamer.

Terwijl Fien haar eigen record steeds dichterbij ziet komen, begint haar omgeving harder te 

protesteren. Zal Fien de fi nish halen? Of wacht haar enkel de laatste plaats? 

De tour van Fien is een grappige, ontroerende, sportieve voorstelling over inspanning, 

uitputting en je eigen koers varen ook als je daar soms je peloton voor moet verlaten. 

Duur: +/- 50 minuten.

Voor maximaal 150 toeschouwertjes.

Lesmap beschikbaar op www.denhoogenpad.be.

2e 
graad 
Lager 

Onderwijs
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DINSDAG 29 NOVEMBER 2016, 11.00 EN 14.00 UUR

Spelenderwijzer
De Wetenschapsshow
Wetenschapsshow gassen: superkoel en gloeiend heet!

Professor Doctor Van Praet komt naar jullie om een razend interessante wetenschapsshow 

te brengen waarvan je zin in wetenschap krijgt! Helaas voor hem blijkt de poetsvrouw net 

nu de zaal te moeten kuisen. Gaandeweg blijkt dat zij met een fl inke dosis gezond verstand 

meer van de proefjes kan verklaren dan de prof zelf...

Een wetenschapsshow is een voorstelling met het nodige “theater” waarin op 

geanimeerde wijze een hele reeks wetenschappelijke principes worden gedemonstreerd. 

In de show Gassen: superkoel en gloeiend heet wordt aan de hand van proeven met onder 

andere droogijs, vloeibare stikstof, verbranding van een aantal stoff en én met vrijwilligers 

uit het publiek aangetoond welke gassen er ons omringen, en wanneer 

die heel heet of juist “superkoel” worden. 

Wetenschappelijke verklaringen worden eenvoudig uitgelegd en er wordt vooral gemikt op 

het prikkelen van de interesse van de leerlingen.

Duur: +/- 50 minuten.

Voor maximaal 200 toeschouwertjes.

Van deze voorstelling is geen lesmap ter beschikking. 

3e 
graad 
Lager 

Onderwijs
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Praktisch
Inschrijving 
• Inschrijven kan via het reservatieformulier achteraan deze brochure. 

• Stuur het ingevulde en ondertekende formulier per post of mail terug naar 

CC Den Hoogen Pad vóór maandag 19 september 2016. Hou bij reservatie rekening 

met sportdagen, pedagogische studiedagen en andere activiteiten.

• Alle teruggestuurde reservatieformulieren krijgen een volgnummer 

en worden behandeld in volgorde van ontvangst.

• Voor het toewijzen van de datum en het uur houden we zoveel mogelijk rekening 

met je voorkeur. Indien de voorkeursdatum voor een voorstelling volzet is, kijken we 

samen met de school na of een andere van de aangeboden opties mogelijk is. 

• Eind september, na afsluiting van de inschrijvingen, ontvang je van ons een 

bevestigingsbrief met een overzicht van jouw inschrijving(en). 

• Je controleert of de datum, uur en het aantal leerlingen correct zijn. 

Daarna bevestig je dit aan CC Den Hoogen Pad vóór 7 oktober 2016.

• Pas na ontvangst van je ondertekende bevestiging is je inschrijving defi nitief.

Betaling
De toegangsprijs bedraagt € 4 per leerling van de kleuterklas en de lagere school. 

Begeleidende leerkrachten krijgen gratis toegang. De betaling gebeurt achteraf per 

overschrijving, na ontvangst van de factuur. Het exacte leerlingenaantal moet op de 

dag van de voorstelling aan de kassa meegedeeld worden, anders wordt het aantal 

ingeschreven leerlingen gefactureerd.

Annulatie
• Annuleer je een bevestigde inschrijving meer dan een maand vόόr de voorstelling, 

dan wordt 50 % van het bedrag aangerekend. Annuleer je minder dan een maand op 

voorhand, dan wordt het volledige bedrag aangerekend.

• Voor zieke of afwezige leerlingen moet niet betaald worden indien het verschil tussen 

het aantal leerlingen in vergelijking met het vooraf opgegeven aantal niet meer is dan 

10 %. Als het aantal afwezigen groter is dan 10 %, bijvoorbeeld 15 %, dan moet er toch 

betaald worden voor het aantal leerlingen die teveel afwezig is, in dit geval 5 %.

• In bepaalde onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld de ziekte van een acteur, 

kan CC Den Hoogen Pad een voorstelling annuleren. Eventuele kosten die al gemaakt 

werden, zijn niet de verantwoordelijkheid van het cultureel centrum.

Lesmap
De meeste theatergezelschappen voorzien een lesmap bij hun schoolvoorstelling. 

Leerkrachten kunnen die lesmappen gebruiken als voorbereiding op en als nabespreking 

van de voorstelling. Als er een lesmap beschikbaar is, kan je ze downloaden via 

www.denhoogenpad.be.
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Evaluatie
We vernemen graag wat jij en de leerlingen van de aangeboden schoolvoorstelling vonden. 

De begeleidende leerkrachten ontvangen allen een evaluatieformulier vlak voor de start van 

de voorstelling. Gelieve dit formulier in te vullen en ons nadien terug te bezorgen. Wij sturen 

jouw feedback door naar het theatergezelschap en houden waar mogelijk rekening met je 

suggesties en opmerkingen.

Enkele afspraken
• We verwachten de schoolgroepen 15 minuten vóór het aanvangsuur. Theatergroepen 

staan erop dat alle groepen aanwezig zijn wanneer de deuren opengaan. Als een 

voorstelling later start dan voorzien, gebeurt dat buiten onze wil en excuseren wij ons 

hiervoor tegenover de andere schoolgroepen en artiesten. Zit je vast in het verkeer of heb 

je pech onderweg, verwittig dan meteen CC Den Hoogen Pad.

• Voor je de zaal binnengaat, moet je je jas, boekentas e.d. binnenbrengen in de vestiaire. 

Die is verplicht maar gratis.

• Begeleidende leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun leerlingen 

vóór, tijdens en na de voorstelling. Wij vragen hen ook om plaats te nemen tussen hun 

leerlingen en tussen te komen als ze storen.

• In de zaal eet of drink je niet.

• Theater is niet zoals fi lm of televisie. Heb respect voor de acteurs en hun werk.

• Je kan een voorstelling minder mooi vinden maar je blijft rustig verder kijken. Je stoort 

anderen niet die wel van de voorstelling genieten.

• Bespreek deze afspraken vooraf even in de klas, zodat samen naar het theater 

gaan een leuke activiteit is.
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Je kan een voorstelling minder mooi vinden maar je blijft rustig verder kijken. Je stoort 

Bespreek deze afspraken vooraf even in de klas, zodat samen naar het theater 
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Klas Voorstelling Datum Uur Aantal leerlingen Aantal leerkrachten

1e 
kleuterklas

Theater Propop
De Zandman

Ma 12/06/2017 11.00 uur

14.00 uur

Di 13/06/2017 9.30 uur

11.00 uur

14.00 uur

2e en 3e 
kleuterklas

Valentijn productiehuis
Papierazzi

Di 22/11/2016 9.30 uur

11.00 uur

14.00 uur

1e graad L.O. Els Trio
Kikkerkus

Vr 10/03/2017 11.00 uur

14.00 uur

2e graad L.O.
 

Theater Reuring
De tour van Fien

Di 28/03/2017  9.30 uur

11.00 uur

14.00 uur

3e graad L.O.
 

Spelenderwijzer
De Wetenschapsshow

Di 29/11/2016 11.00 uur

14.00 uur

Volgnummer: 

Opsturen vóór maandag 19 september 2016

CC Den Hoogen Pad - Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem

Fax 050 71 94 10 - cultureelcentrum@maldegem.be

School 

Contactpersoon 

Adres -

Telefoon 

Fax  

E-mail 

Reservatieformulier



  20 

 Gemeentebestuur Maldegem: Marktstraat 7, 9990 Maldegem 

 050 72 89 30  |   college@maldegem.be  |   www.maldegem.be
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