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VRIJDAG 14 JUNI 2019 – 10.30 en 14.00 UUR 

 

Theater Propop 

Ikke 
 

Goedemorgen blauw meisje!   

Goedemorgen rode ronde meid!   

Waar is pop? 

Wie ben jij? 

Dat ben ik! 

 

Een voorstelling over twee buurmeisjes. Blauw meisje, dun en spichtig, en rode ronde meid.  

Elk in hun eigen huisje blauw en rood, met blauwe en rode bloemetjes.  

Ze gaan elk op hun eigen manier op zoek naar die vreemde persoon en ontdekken met vallen en 

opstaan allemaal nieuwe en onbekende dingen. 

 

Blauw meisje heeft alles graag keurig. Rode meid woont ernaast en houdt van rommel. Ieder  

heeft zijn eigen dagritme, opstaan, wassen, eten, ochtendgym, plantjes water geven,...  

Ieder leeft in zijn eigen wereldje waar het veilig is. 

 

Als er plots speelgoed van rode meid op het veld van blauw valt gaan ze elkaar voorzichtig 

verkennen. De grote verschillen tussen blauw en rood zorgen voor grappige en ontroerende  

beelden. Het dagritme is herkenbaar voor de kinderen. 

 

Alles wordt uitgedrukt in beweging en dans op rustige en intieme pianomuziek. 

Duur: 55 minuten 

Voor maximaal 120 toeschouwertjes 

Lesmap en kleurplaat zijn beschikbaar op www.denhoogenpad.be

 

1ste 

kleuterklas 
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DINSDAG 26 MAART 2019 – 9.00, 10.30 en 14.00 UUR 

 

Valentijn productiehuis 

Olleke Bolleke 

 

Olleke Bolleke Remi Solleke  

Olleke Bolleke KNOL! 

 

Au! Hee! Kleine witte kubus, wie ben jij? 

Ik ben Olleke! Kom, ik zal je alle kleuren laten zien. 

Wil je weten hoe het is om geel te zijn, lekker vrolijk en vlug?!  

Weet je wel dat rood heel stoer en sterk is? En wat vind je van blauw? Mooie kleur hè?  

Die kan heel streng zijn! Paars? Paars is heel bijzonder. 

 

Maar er is nog veel meer. Ik zal een wereld vol kleur voor je maken. 

 
Olleke Bolleke is een beeldende voorstelling die ondersteund wordt door sfeervolle pianomuziek.  

De voorstelling bestaat uit associatieve verhaaltjes die aansluiten bij de wereld van peuters en 

kleuters. De vormgeving is eenvoudig en bestaat uit schuimrubber kubussen. Met fantasie kun je 

hiermee alles maken wat je wilt. 

 

Duur: 45 minuten 

Voor maximaal 100 toeschouwertjes 

Lesmap is beschikbaar op www.denhoogenpad.be 

 

 

 

 

© Ruud Ploeg 

 

2de en 3de 

kleuterklas 
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VRIJDAG 25 JANUARI 2019 – 14.00 UUR 

 

Tim David, Jakob Verstichel, Anastassya Savitsky en  

Riet Muylaert 

Het ding en ik 

 

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 animatiefilmpje 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. 

 
Duur: 45 minuten 

Voor maximaal 200 toeschouwertjes 

Lesmap is beschikbaar op www.denhoogenpad.be 

 

1ste graad 

lager 

onderwijs 
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MAANDAG 22 OKTOBER 2018 – 10.30 en 14.00 UUR 

 

Garage TDI 

De man met het 

stenen hart 

 

Hans woont met zijn moeder, de koe, en de 

geit in een schamele hut in het bos. Ze zijn 

arm, maar gelukkig en tevreden.  

 

Daar komt verandering in als achtereenvolgens de geit, de koe en zijn moeder sterven. 

Hans wordt zo verdrietig dat hij alleen nog maar kan huilen. “Had ik maar een hart van steen” 

verzucht Hans. Een klein mannetje verschijnt. Hij biedt hem een hart van steen aan, in ruil voor  

zijn tranen. Gretig gaat Hans hier op in. En floeps! Daar heeft hij een stenen hart. Het voelt wel  

een beetje koud en zwaar, maar hij hoeft niet meer te huilen. 

 

Gevoelloos trekt Hans de wijde wereld in. Hij wordt rijk, trouwt met een prinses, wordt beroemd 

en bewonderd, maar gelukkig wordt hij niet. Ontevreden vertrekt Hans en laat de prinses in  

tranen achter. Het kan hem niets schelen, haar tranen laten hem koud. Hij heeft immers een  

stenen hart! 

Gelukkig loopt alles toch goed af, zoals het hoort in het sprookje, en wordt bewezen dat de Liefde 

zelfs het hardste hart kan breken.  

 

De man met het stenen hart gaat over empathie, communicatie, emoties en omgang met elkaar. 

 

Duur: 50 minuten 

Voor maximaal 125 toeschouwertjes 

Lesmap is beschikbaar op denhoogenpad.be 

 

 

© Louise Caspers 

 

2e graad 

lager 

onderwijs 
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DINSDAG 15 JANUARI 2019 – 14.00 UUR 
 

Beeldsmederij De Maan 

Spoken 

 

Iedereen gaat ooit dood. 

Dat is nu eenmaal zo. 

Maar waar gaan we dan naartoe? 

En is het daar wel leuk? 

En zijn we echt dood of denken we dat alleen maar? 

 
Een beeldende, woordloze voorstelling waarin twee 

dansers in een soort hiernamaals terecht komen. 

 

Welkom in de wereld waar zwevende zielen, dolende doden en spannende spoken zich thuis 

voelen. 

Geen horror noch griezel, maar spanning ten top! 

 

Duur: 55 minuten 

Voor maximaal 200 toeschouwertjes 

Voor deze voorstelling is er momenteel geen lesmap beschikbaar. Van zodra dit toch het geval is, plaatsen 

we ze op www.denhoogenpad.be 

 

 

 

© Diego Franssens 

 

3de graad 

lager 

onderwijs 
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Praktisch 
 

Inschrijven 

Schrijf in via het reservatieformulier achteraan deze brochure: stuur het ingevulde en onder- 

tekende formulier vóór maandag 17 september 2018 per post of mail terug naar CC Den Hoogen  

Pad. 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 na of een andere van  

de aangeboden opties mogelijk is. Hou bij reservatie rekening met sportdagen, pedagogische 

studiedagen en andere activiteiten. 

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

met een overzicht van je inschrijving(en). Je controleert of de datum, uur en het aantal leerlingen  

correct zijn. Daarna bevestig je dit aan CC Den Hoogen Pad vóór 5 oktober 2018.  

Pas na ontvangst van je ondertekende bevestiging is je inschrijving definitief. 

 

 

Betaling 

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

Begeleidende leerkrachten krijgen gratis toegang. 

De betaling gebeurt na de voorstelling 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. 
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Annulatie 

 Annuleer je een bevestigde inschrijving meer dan een maand voor 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 bij 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. 

 

 

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

je suggesties en opmerkingen. 

 

http://www.denhoogenpad.be/
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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. 

 Je gaat voor de voorstelling ook best nog even naar de WC. 

 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. GSM’s worden uitgezet. 

 Theater is niet zoals film 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. 

 

 

Privacy 

Bij reservatie worden je adres en telefoonnummer in ons klantenbestand opgenomen. Dit 

uitsluitend om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Je kan jouw gegevens steeds 

opvragen, corrigeren of laten schrappen, overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer  

van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevens-

bescherming). Zie ook www.maldegem.be/privacy. 

 

 

 

http://www.maldegem.be/privacy
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Reservatieformulier  
Opsturen naar cultureelcentrum@maldegem.be vóór maandag 17 september 2018 

 

School_______________________________________________________________________________________ 

Contactpersoon______________________________________________________________________________ 

Adres________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                   _     

Telefoon_____________________________________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Graad Voorstelling Datum Uur Aantal 

leerlingen 

Aantal 

leerkrachten 

1e  Theater Propop vr 14.06.2019 10.30 uur   

kleuterklas Ikke  14.00 uur   

2e en 3e  Valentijn productiehuis di 26.03.2019 9.00 uur   

kleuterklas Olleke Bolleke   10.30 uur   

   14.00 uur   

1e graad  L.O. Tim David en Co vr 25.01.2019 14.00 uur   

 Het ding en ik     

2e graad L.O. Garage TDI ma 22.10.2018 10.30 uur    

 De man met het stenen 

hart 

  14.00 uur   

3e graad L.O. Beeldsmederij De Maan di 15.01.2019 14.00 uur   

   Spoken     

 

Volgnummer: 

……………..……. 



12 
 

 

 

 

 


