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https://www.hetpaleis.be/pQ51Psw/online-voorstelling-bangerik
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1ste, 2de & 
3de kleuter

4Hoog

Elk jaar verwelkomen we talloze kinderen voor 
één van onze schoolvoorstellingen. Dit jaar 
verloopt anders…. Om de kinderen binnen de 
school toch de kans te geven te genieten van 
wat creativiteit en schoonheid, zochten we een 
aantal alternatieven bij elkaar. Interesse? Laat 
het ons dan snel weten. We werken op maat 
een voorstel uit. Laat je alvast inspireren!

Praktische afspraken, info & reservatie:
Sofie De Jonghe
scholen.schouwburg@kortrijk.be

Inhoudelijke vragen:
Mieke Vandecandelaere
mieke.vandecandelaere@kortrijk.be 
0498 909 1333
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1ste, 2de & 3de kleuter

Pluche 2.0 (theater) 

Speelman

De Ursus adulans ad dormiendum -vrij vertaald 
de Knuffelbeer of kortweg Knuffel- bestaat in de 
meeste gevallen uit stof, draad en een te 
verwaarlozen percentage plastic. Maar voor het 
overgrote deel (95%) uit… pluche! Getuigenissen 
van extreem jonge mensen vertellen over gevoe-
lens van geborgenheid, troost, veiligheid en ja, 
zelfs liefde voor deze samenstelling van stof, 
draad en… pluche! De vraag dringt zich steeds 
dwingender op… Zou het mogelijk zijn dat een 
juiste combinatie van stof, draad en… pluche een 
bepaalde reactie teweegbrengt, waardoor er 
leven ontstaat?

Weg van alles wat we tot nog toe kennen rond 
gestreamde theatervoorstellingen, herwerkt 
Speelman de voorstelling ‘Pluche’ tot een waar 
kijk-, luister- en interactief plezier voor kleuters. 
De acteurs spelen de voorstelling live in de 
Schouwburg. Op datzelfde moment bekijken de 
kinderen via streaming de voorstelling. Tot hun 
verbazing zien ze op het scherm hun eigen 
knuffels, waardoor een gevoel van betrokkenheid 
en interactie ontstaat. In klasverband, en in hun 
eigen school, beleven de kleuters zo een unieke 
ervaring, die hen meeneemt doorheen een 
komisch, wetenschappelijk experiment, dat 
steeds meer uit de hand loopt en ontaardt in een 
fantastische puinhoop.

Trailer: https://youtu.be/6X9xM-8tZ7E

Praktisch: 
- Livestream met live interactie in de klas
- data en praktische afspraken worden op maat 
   uitgewerkt
Prijs: € 5,00 / leerling
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Foto’s: Sonja Sleurs

Foto: Clara Hermans



https://vimeo.com/190860893

1ste, 2de & 3de leerjaar
 

Choco of Kaas (dans)

Lap

Kies ik een orka of een goudvis in mijn opblaasbaar 
zwembad? Wil ik een achterwaartse koprol kunnen, 
vleugels hebben, naar de maan gaan, uitvinder worden of 
wil ik wat een ander wil? Mag ik de gaten van de kaas 
opeten? Moet ik eerst mijn frietjes opeten voor ik een 
hamburger mag? Krijg ik handschoenen in de zomer of 
een badpak in de winter? 

‘Choco of kaas?’ is een speelse en interactieve dansvoor-
stelling die aanzet om vanuit bewegen, ravotten tot 
dansen te komen en waar ‘kiezen-willen-mogen-moeten-
-krijgen-hebben’ onderzocht wordt en vorm krijgt in beeld 
en beweging. 

De opname van de voorstelling bekijk je in de klas en 
nodigt al direct uit om actief mee te doen. Elke leerling 
ontvangt een doe-boekje vol verrassende opdrachten en 
als kers op de taart geniet je van een digitale workshop in 
de klas. 

Trailer: Trailer Choco of Kaas? (6+) • LAP vzw on Vimeo

Praktisch: 
- Captatie voor in de klas + doeboekje voor elke leerling + 
   digitale workshop
- data en praktische afspraken worden op maat 
   uitgewerkt 
Prijs: €2,50 / leerling

Foto: Clara Hermans



https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eesfEmm-e54&feature=youtu.be

https://www.schouwburgkortrijk.be/nieuws/38/Schouwburg_Kortrijk_goes_WhatsApp/https://www.instagram.com/schouwburg_kortrijk/https://www.facebook.com/Schouwburg.Kortrijk/

https://www.schouwburgkortrijk.be/pQ5nAsw/
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4de, 5de & 6de leerjaar 

Henry goes digital (muziektheater)

Aardvork

Henry Purcell was 7 toen ‘the great plague’ 
Londen trof in 1669. De pestepidemie had een 
belangrijke invloed op het leven van de kleine 
jongen. Deze voorstelling focust niet alleen op 
wat zo’n crisis voor een kind betekent, maar ze 
toont ook hoe de kleine Henry de crisis overwint: 
met verbeelding, hoop en schoonheid. ‘Henry’ is 
een meeslepende reis door de muziek en de 
magische wereld van de Britse componist Henry 
Purcell en zijn tijd. 
Vanuit deze voorstelling maakt Aardvork  ‘Henry 
goes digital’. Een theatrale video waarin een 
combinatie van kijken (4 kortfilms) en doen (3 
muzisch-artistieke opdrachten) ideaal zijn voor 
in de klas. In de begeleidende lesmap zijn nog 
tal van extra activiteiten uitgewerkt en worden 
linken met andere vakken uitgediept. 

Trailer: (613) Henry Goes Digital - YouTube

Praktisch: 
- 4 kortfims + 3 instructievideo’s met muzische  
   opdrachten + lesmap
- op aanvraag, digitale linken en materiaal 
   worden bezorgd. 
Prijs:  € 2,50 / leerling
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https://scholen.schouwburgkortrijk.be/

https://open.spotify.com/episode/3qg3BdQTs0scK284YDjNZg
https://247.kvs.be/event/morgen-is-een-ander-land-streaming/

SCHOUWBURG De kranige Palmira woont in een 
rusthuis. Ze is mentaal nog erg fris, maar 
ze weet dat haar einde nabij is. De aarde 
verlaten, akkoord, maar dan wel met 
een big bang! Ooit was Palmira smoor-
verliefd op Charlie, met wie ze de gekste 
avonturen beleefde. Nu zou ze hem 
dolgraag nog eens terugzien. Een 
verpleegster stelt alles in het werk om 
die droom waar te maken. 
De afgelopen maanden vertaalde Studio 
Orka de voorstelling naar een ontroe-
rend en hilarisch luisterspel: ‘Radi’O 
Zoutloos’. Zes afleveringen lang volg je 
het wel en wee van een nest prettig 
gestoorde mensen in een rusthuis. Een 
hartverwarmend verhaal vol humor en 
hoop, levensdrift, geheime liefdes, 
passie en geluk. Een ode aan het leven 
en de fantasie. 

Praktisch: 
te beluisteren via Welkom | Scholen | 
Schouwburg Kortrijk vanaf 21.03.21
Prijs:  GRATIS
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1ste, 2de & 3de kleuter
1ste & 2de leerjaar

 

Morgen is 
een ander land

KVS
Michael De Cock schreef het boek 'Morgen is een ander 
land'. Hierin volgen we het verhaal van een meisje dat 
samen met haar moeder in een donkere laadbak van een 
vrachtwagen haar land ontvlucht. Na het prentenboek en 
de voorstelling, is er nu ook het audioboek in Spaans en 
Nederlands van 'Morgen is een ander land'.

Praktisch: 
- kijken via KVS
- beluisteren via spotify
Prijs: GRATIS

3de, 4de, 5de & 6de 
leerjaar

 

Radi ‘O Zoutloos
Studio Orka

Foto: Michael De Cock

Foto: Fred Debrock
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MOBIEL 
ATELIER

We bewegen ons anders
veranderen wie we zijn
met ogen die verplaatsen
van grote neus naar armen,
naar benen en op de zool van onze voet. 
We kijken naar elkaar: wie is de ander? 

Vreemde zachte vormen doen dansen en theater spelen. 
Jij verandert van vorm. Je ogen staan plots op je rug, wie 
ben je dan? ‘WIER’ is een beweeg-atelier met theatrale 
objecten waarin je samen ervaart en beleeft, zonder 
woorden maar met open zintuigen. Een zoektocht naar 
connectie die nog voor de taal zit. 

Spinrag trekt ook dit jaar langs scholen in de regio met 
een mobiel atelier. Spannende, verrassende workshops, 
die net een beetje anders zijn. 

 
Praktisch: 
- op aanvraag (april-juni 2021), kan in polyvalente zaal 
   of speelplaats
Prijs: €5,00 / leerling

1ste, 2de & 
3de leerjaar

 

Wier
Studiomoscou

Foto: Fred Debrock
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https://vimeo.com/469747104

1ste, 2de & 3de leerjaar

Wimper (theater) 

Professor Priegel

Praktisch: 
- op aanvraag, kan in een polyvalente zaal
Prijs: € 5,00 / leerling

SCHOUWBURG
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VOOR
STELLIN-
GEN
OP 
SCHOOL

Professor Priegel heeft een vreemd hoofd. In zijn hoofd wonen wel tien ikken, 
elk met hun eigen karakter en humeur. Dat zorgt bij de professor voor veel 
verwarring. Altijd is er onrust in zijn hoofd en hoe hij ook zijn best doet, in zijn 
hoofd blijven tien ikken wonen die allemaal voor zichzelf opkomen. Tot het op 
een dag plots akelig stil is in zijn hoofd….
 
Een voorstelling over de onrust die elk van ons wel eens voelt in zijn hoofd. 
Verrassend herkenbaar theater waarin wordt getoond dat een altijd ‘harmo-
nieuze flinke ik’ willen of moeten zijn, veel te vaak een blok aan ons been is. 

Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=yCfvc4SiyBw&feature=emb_logo

1ste, 2de & 3de leerjaar

Lap (theater) 

Time PlaySpring,
stop, 
hoog, 
wow!
Twee dansers pingpongen met elkaar via bewegingen 
en woorden. Er wordt gespeeld met het publiek, de 
muziek en de ruimte. Een heerlijk speelse voorstelling 
die telkens opnieuw verrast en zin geeft om zelf te 
bewegen. 
Na de voorstelling gaan de kijkers zelf aan de slag. 
Verspreid over de ruimte hangen banners waarmee de 
leerlingen hun eigen dansimprovisaties kunnen maken. 

Trailer: Trailer Time Play (5+) * LAP vzw on Vimeo

Praktisch: 
- op aanvraag, kan in een polyvalente zaal of (bij  
   mooi weer) op de speelplaats
Prijs: € 5,00 / leerling

Foto: Laure-Anne Iserief

Foto: Ilja Van Autreve



https://www.schouwburgkortrijk.be/nieuws/38/Schouwburg_Kortrijk_goes_WhatsApp/https://www.instagram.com/schouwburg_kortrijk/https://www.facebook.com/Schouwburg.Kortrijk/
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5de & 6de leerjaar 

Vaders en eieren (theater)

Het Banket

Praktisch: 
- op aanvraag, kan in de klas
Prijs:  €5,00 / leerling

SCHOUWBURG
   KORTRIJKEen pinguïnman volgt een pinguïnvrouw door zeeën tot 

op het land. Ze stranden ver weg van de Zuidpool, hun 
thuis. De man voelt zich onweerstaanbaar aangetrok-
ken tot de vrouw. De vrouw wil niet zomaar toegeven 
aan het grote verlangen. Maar niets menselijks is hen 
vreemd. Wanneer het vrouwtje zwanger raakt, valt er 
heel wat te beredderen, zeker omdat bij de keizers-
pinguïns de vader het ei uitbroedt en de moeder op 
zoek moet naar het voedsel. 

Een universeel verhaal over liefde en toekomstdromen, 
over verdriet en familie. De leerlingen weten niet dat er 
een voorstelling in de klas op bezoek komt. Het Banket 
zorgt vooraf voor videomateriaal dat in de klas wordt 
bekeken. Op die manier worden de leerlingen  voor-
bereid op de thematiek. De pinguïnman- en vrouw 
vallen de klas onverwacht binnen…

Trailer: https://youtu.be/hZFr-LnoPT8

 

2de kleuter t.e.m. 
6de leerjaar

Foto: Laure-Anne Iserief

Foto: Ilja Van Autreve

Foto: Raymond Mallentjer



5de & 6de leerjaar 

Vaders en eieren (theater)

Het Banket
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WORKSHOPS
OP

SCHOOL
Misschien kijk je ernaar uit om op school met een 
kunstenaar zelf creatief aan de slag te gaan. Het 
kinderkunstenlandschap telt heel wat artiesten die 
maar wat graag hun passie delen met kinderen. 
Artiesten die de kinderen laten ontdekken, ervaren, 
voelen…. Figurentheater, theater, dans, circus of 
muziek, …. De lijst is eindeloos. 

Ga je graag creatief aan de slag op school? Dan 
werken we met jou een aanbod op maat uit. We 
horen welke doelgroep je wil bereiken en welke 
discipline je wil aanreiken. We contacteren één van 
de vele docenten waar we al jaren mee samen 
werken en laten die bij jou op school langskomen. 

Praktisch: 
- op aanvraag, in polyvalente zaal op school. 
Prijs: € 5,00 / leerling

2de kleuter t.e.m. 
6de leerjaar

WANDELEN

6+
De Alweer
Wandelen

Wandeling

Foto: Raymond Mallentjer
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WANDELEN

6+
De Alweer
Wandelen

Wandeling

Luistert hier! Luistert hier! 
De Alweer Wandelen Wandeling.

Een wandeling met absurde literaire en muzikale 
interventies voor jong en oud. Geschikt om te doen met
ik-wil-niet-mee-kindjes in alle weersomstandigheden. 
Doe- en denkspelletjes voor onderweg inbegrepen.
Behandelt grote levensvragen zoals
‘Wie laat de luidste boer?’ Bevat onthullende informatie over
lantaarnpalen en rioolputten. Opgelet: kan sporen van karamellenverzen 
bevatten!

In opdracht van Spinrag werkten Anna Vercammen, Eva Herman & Udo 
Meirsonne een knotsgekke wandeling uit die je overal ter wereld kan doen. 
Dus, ook in de omgeving van jouw school.

Praktisch: alle info (incl hoe de app te installeren) op www.spinrag.be
Prijs: GRATIS  



https://www.vrt.be/vrtnu/kanalen/podium-19/
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ONLINE
VOOR-

STELLINGEN

Kijk je graag naar onlinevoorstellingen of 
concerten? Er is dezer dagen wel één en ander 
terug te vinden op het internet. De komende weken 
zijn er nog straffe voorstellingen voor jong publiek 
gepland op Podium 19 (Podium 19 | VRT NU). Hou 
dat platform dus zeker in de gaten. 

Voor nu delen we graag een paar fijne tips die je op 
verschillende platformen kan terugvinden

1ste, 2de & 
3de kleuter

4Hoog
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www.youtube.com/playlist?list=PLj9-e008k8ACLsamuhFF9QRUjTv4iIOGg&fbclid=IwAR2gkgyGK3WNFkJvrGzSnGU1F3-9KTCEAFX1Vo2Ny0a0IavFWb6gApB3_B4

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/podium-19/1/podium-19-ultima-thule-bam/

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/podium-19/1/podium-19-softies/

https://www.hetpaleis.be/pQ51Psw/online-voorstelling-bangerik

https://www.froefroe.be/video_voor_scholen

SCHOUWBURG
‘Softies’ is een dans- en circusvoorstel-
ling waarin alles draait om kwetsbaar 
durven zijn. Drie acrobaten nemen het 
tegen elkaar op in een fysiek spel, 
waarin ze gevaar opzoeken en tegelijk 
gevaarlijk dicht bij elkaar komen. 
‘Softies’ doorbreekt de clichés over wat 
stoer is en wat flauw, over hoe meisjes 
en jongens zich gedragen, over hoe 
circus of dans er zou moeten uitzien.

Te zien op: Podium 19 - zondag 
7 februari 2021 om 17:00 | VRT NU

Bangerik is een jongen die van niets 
bang is. Niet van alleen wonen, niet van 
spinnenwebben, niet van de spoken in 
zijn huis... Tot er een meisje voor zijn deur 
staat dat met hem naar buiten wil. Wat, 
naar buiten??? Aaaaagh!!!!
Incl leuke doe-opdrachten

Te zien op: online voorstelling Bangerik | 
hetpaleis

1ste, 2de & 
3de kleuter

4Hoog
Raf Walschaerts maakte samen met 4hoog drie korte 
online tafeltheatervoorstellingen voor kleuters voor de 
nationale campagne van ‘lezen voor gebruik’: 

 - ‘Vliegen als een vogel’
 - ‘Nova houdt niet van zwemmen’
 - ‘Hoebeliba, mijn splinternieuw woord!’

Kleine, poëtische pareltjes om niet te missen. 

Te zien op: https://www.youtube.com/playlist...

‘BAM!’ is een energieke visuele voorstelling over helemaal 
opnieuw beginnen. Eerst met jezelf, daarna met de ander. 
Hoe kunnen we samen de wereld opnieuw vormgeven? 
Met fantasie, verlangen en hoop. En met veel moed 
wanneer het tegenslaat.

Te zien op: Podium 19 - zondag 24 januari 2021 om 17:00 | 
VRT NU

FroeFroe maakt theater voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. Theater in een cross-over van poppen, 
figuren, objecten, video, acteurs en livemuziek. Ze selec-
teerden enkele producties voor verschillende leeftijden 
zoals 'Repelsteel' (6+), ‘Labyrint’ (10+), 'Bambole' (4+)... 
en nog veel meer.

Te zien op: VIDEO - VIDEO voor SCHOLEN - FroeFroe

6+ 

Softies
fABULEUS

4+
Bam!
Ultima Thule 6+ 

Bangerik
Hetpaleis & 

Abattoir fermé

kleuters + 
lager onderwijs
Theater FroeFroe
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