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Podium



duur: 40 minuten
educatie: niet 
beschikbaar

HERNEMING

THEATER

KLEUTERONDERWIJS

OP LOCATIE

regie: Daphne Laquière
spel: Luc Loots, Rik Van Raak  

en Gert Wellens
dramaturgie: Ann Saelens
muziek: Bo Spaenc
lichtontwerp: Eric Luyten
videomontage: Bram Vandeveire 

B401
foto: Ellen Smeets

Een inventieve kleurklanktheaterbelevenis over drie 
glurende buren

Over een haag, door een raam, vanop het dak, 
bij de eendjes, op verjaardagsfeestjes: ze komen 
elkaar geregeld tegen. Op een dag, zomaar 
ineens, ontdekken ze iets van elkaar. Iets 
speciaals. Iets wat ze voorheen nog niet wisten…

De remake van de kleutertheaterhit uit 2006 (nominatie Cultuurprijs 
Vlaanderen) dartelt van speelsheid en eerlijke naïviteit.

“een levend prentenboek” (Tuur Devens, De Bond)

“Drie licht mentaal gehandicapte acteurs met een niet te evenaren 
uitstraling brengen (…) prettig aandoenlijk theater.” (De Bond)

Theater Stap
tu’tu

wo 10 okt
10.30 uur 

do 11 okt
10.30 & 13.45 uur 

vr 12 okt
10.30 & 13.45 uur

Theater Stap
5 euro // 7 euro
2 - 3 KL



HERNEMING

THEATER

KLEUTERONDERWIJS

tekst: Bodil de la Parra
regie: Dorien Folkers
spel: Niek van der Horst, Freek Nieuwdorp/

Erwin Boschmans, Felix Schellekens
concept: Matthijs Rümke (2001)
foto: Noa Verhofstad

Een meeslepend avontuur van 
een stoere drieling

De drieling Jonas, Johan 
en Jacob loopt van huis 
weg. Want de oudste, 
Jonas, heeft een paar 
‘losse draadjes’ in zijn 
hoofd en moet naar 
een speciale school. Ze 
beleven het ene avontuur 
na het andere, vechten 
met koeienvlaaien en 
missen hun ouders.

Een theaterhit over de bijzondere 
band tussen broers en over anders 
zijn.

De originele versie van ‘Drie’ speelde 
in 2002 in de Warande.

“zo helder en geestig kan jeugdtoneel 
zijn” (groene.nl)

“Drie is (…) ontwapenend, intuïtief, 
magisch, iets zeldzaams. Iets 
meeslepends dat recht het hart ingaat”.
(****Theaterkrant)

ma 15 okt

10.30 & 13.45 uur  

Kuub
5 euro // 7 euro
2 - 3 KL

duur: 45 minuten
educatie: nog niet 
bekend

BonteHond / Maas 
theater en dans (NL)

Drie



Nat Gras
heel-huids

ma 18 mrt

10.30 & 13.45 uur 

Schouwburg
5 euro // 7 euro
peuters + 1 KL

duur: nog niet bekend
educatie: lesmateriaal 
beschikbaar

DANS

KLEUTERONDERWIJS

choreografie: Goele Van Dijck en dansers
dans: n.n.b.
foto: Goele Van Dijck

Jong en oud ontdekken 
elkaars werelden van huid  
tot haar.

Voelen voelen
vel voelen

Woelen woelen
haar woelen

Grote bos,
helemaal los

Lange benen…
nu verdwenen.

Via huid en haar doen jonge kinderen 
dagelijks ontdekkingen over ik en jij. 
Mijn arm is bruin, en die van jou?
Ik heb blonde staartjes, en jij?

Later worden huid en haar een deel 
van onze identiteit; kruipt er heel wat 
onder ons vel. Verrassende dans en 
beelden nemen in ‘heel-huids’ jong 
én oud mee op ontdekkingsreis.

“Nat Gras gaat op zoek naar de 
oorspronkelijke zeggingskracht van 
dans en focust daarbij meer en meer op 
zintuiglijke ervaringen.” (Goele van Dijck, 

artistiek leider van Nat Gras)



MUZIEK

KLEUTERONDERWIJS

van en met: Tina Heylen, Eva 
Binon, Patrick Vervueren en 
Ephraim Cielen 

i.s.m. Theater FroeFroe
met de steun van de Vlaamse 

Gemeenschap

Ga mee op ontdekkingstocht 
in een verrassende wereld 
vol beelden en muziek.

Kijk! Daar staat een tuig!
Groot!
Zwart!
Degelijk!
En zie ginder! Daar komt 
iets aangerold!
Klein!
Wit!
Gammel!
Hoor toch!
Ze botsen!
Een schermutseling?
Een rendez-vous?

In ‘Tattarrattat!’ komen 
uiteenlopende dingen elkaar tegen. 
Een plan ontmoet een driehoek. 
Een uitroepteken botst tegen een 
blok marmer. Er wordt samen- of 
tegengewerkt, geduwd, getrokken, 
onderhandeld en gekopieerd.

Compagnie Frieda kijkt met 
verwondering naar de wereld. 
Speels, naïef, feestelijk, 
onverwacht. Hun beeldend en 
muzikaal theater nodigt de 
toeschouwer uit zelf zijn verhaal 
te maken. ‘Tattarrattat!’ is een 
levend beeldend werk. Een festijn 
van herkenning. Een feestelijke 
ontdekking van het verschil.

ma 6 mei

10.30 & 13.45 uur

Kuub
5 euro // 7 euro
1 - 3 KL

duur: 50 minuten
educatie: lesmap 
beschikbaar

Compagnie Frieda
Tattarrattat!



PRAKTISCHE INFO PODIUM

Prijzen

podium overdag:
kleuter-, lager- en secundair onderwijs
In de brochure zijn de prijzen bij de voorstellingen 
genoteerd als volgt:
Kleuter/lager // secundair/hoger

kleuter/lager: 5 euro per leerling
secundair: 7 tot 10 euro per leerling
leerlingen met UiTPAS met kansentarief / 
vrijetijdspas*: 80% korting 
prijs leerkracht: per 20 leerlingen mag er  
1 leerkracht gratis mee

podium avond: secundair onderwijs
secundair: 8 tot 12 euro per leerling (afhankelijk van de 
voorstelling)
leerlingen met UiTPAS met kansentarief / 
vrijetijdspas*: 80% korting 
prijs leerkracht: per 20 leerlingen mag er 1 leerkracht 
gratis mee

*Zijn er op je school ouders die de factuur van hun kind 
niet kunnen betalen? Laat ons voor de facturatie weten 
over hoeveel kinderen het gaat, en wij geven hen 80% 
korting. Deze korting wordt mogelijk gemaakt door 
bezoekers van de Warande die een solidaire bijdrage 
leveren voor kinderen in armoede. Wij rekenen dan 
ook op een correcte toepassing van deze uitzonderlijke 
korting. Op deze manier hopen wij een bijdrage te 
leveren aan de bestrijding van de kansarmoede en 
maken wij deze schoolactiviteit democratisch.

Inschrijven 

podium overdag:
kleuter-, lager- en secundair onderwijs
— van 17 tot 27 mei met een geschat aantal;
— ontvangst bevestiging: in de loop van juni;
—  bevestiging ondertekenen: vóór 15 september met 

vermelding van het juiste aantal leerlingen.

podium avond: secundair onderwijs 
— van 17 mei tot en met zondag 16 september

Betaling

podium overdag:
kleuter-, lager- en secundair onderwijs
Factuur na de voorstelling op basis van het opgegeven 
aantal aanwezige leerlingen.
Maximum 10% afwijking.

podium avond: secundair onderwijs
Factuur vier weken vóór de voorstelling op basis van 
het opgegeven aantal leerlingen.

Annulering

podium overdag:
kleuter-, lager- en secundair onderwijs
aantal verminderen met max. 20% tot 4 weken voor de 
voorstelling
aantal verminderen met max. 10% na 4 weken voor de 
voorstelling

podium avond: secundair onderwijs
aantal verminderen met max. 20% tot 4 weken voor de 
voorstelling: daarna geen wijzigingen meer mogelijk
volledig annuleren na 4 weken vooraf: betaling volledig 
factuur

Als de Warande uit overmacht een voorstelling moet 
afgelasten, dan word je zo snel mogelijk verwittigd. 
Eventuele onkosten (busvervoer e.d.) kunnen niet op de 
Warande verhaald worden.

Communicatie met de ouders

Van zodra je van ons de bevestiging krijgt van je 
inschrijving vragen wij met aandrang aan de ouders 
mee te delen naar welke voorstelling de leerlingen 
gaan. Op die manier vermijden we dat kinderen of 
jongeren de voorstelling op korte tijd twee keer te zien 
krijgen. De Warande kan geen verantwoordelijkheid 
nemen in deze dubbele bezoeken.

Lesmap

Bij het merendeel van de voorstelling is er een gratis 
lesmap ter beschikking. Deze lesmap bezorgen we per 
mail.

Contactpersonen

podium overdag:
kleuter-, lager- en secundair onderwijs
Leen Goris
014 47 21 51
scholen@warande.be

podium avond: secundair onderwijs
Lien Van Ballaer
014 47 21 05
scholen@warande.be


