
Hemelsblauw

Pantalone

Na het succes van vorig seizoen neemt Pantalone je opnieuw mee 
met een zálige onderdompeling in Bach, Beethoven en Brahms 
voor de allerkleinsten.

Wat gebeurt er in de nacht, als je slaapt? Dit theatraal concert 
koppelt klassieke muziek aan het slaapritueel van baby’s, peuters 
en kleuters. Slaapverwekkend? Integendeel. In ‘Hemelsblauw’ 
kan je met je kind heel wat klassieke componisten beleven in een 
fascinerende ontmoeting met 3 muzikanten, 2 zandmannen en vele 
objecten. Hun hemelse muziek brengt jong en oud naar een veilige 
haven van rust of, wie weet, naar de zevende hemel. Dichter kan een 
kind niet bij klassiek komen. 

herneming wegens groot succes 

viool: Katrien De Bièvre 
cello: Paul Stavridis 
piano: Ilse Stroobant 
concept en muzikale leiding: 
Filip Bral 
scenische realisatie:  
Heike Kossmann 
kostuums:  
Catherine Piqueray 
met dank aan Cultuurhuis  
de Warande Turnhout 
coproductie: Philharmonie 
Luxembourg (LU)
beeld schaap: Ann De  
Smet en Axel Jacobs 
foto: Sébastien Grebille

MUZIEK

THEATER

MADE IN  
DE WARANDE

HERNEMING

INSTAP
KLAS

maandag 20 november
9.30 en 11 uur / Kuub / duur van de 
voorstelling: 50 minuten inclusief chill out
5 euro // 7 euro



THEATER

Stekeblind

4Hoog

dinsdag 27 maart
10.30 en 13.45 uur / Kuub

5 euro // 7 euro

tekst: Raf Walschaerts en 
Frans Van der Aa

spel: Femke Platteau en 
Freek De Craecker

regie: Frans van der Aa
compositie: Peter Spaepen

decor: Geert Hautekiet
naar een idee van  

Ariane Sonck

Alles begint met een 
brief.
Van Egel aan Mol.
Dat hij bij haar wil zijn.
Samen praten over de 
dingen.
Samen thee drinken voor 
het raam.
Samen naar buiten 
kijken.
Samen schaapjes tellen 
en
Samen slapen in één 
bed.

‘Stekeblind’ is een verhaal 
van liefde.
‘Stekeblind’ is Romeo en 
Julia voor kleuters.

Raf Walschaerts en Frans 
Van der Aa ontwikkelden bij 
4HOOG een fel gesmaakte 
theatertaal voor kleuters: 
vol humor, verwondering 
en poëzie. Met ‘Stekeblind’ 
maken ze een bijna 
woordloze voorstelling waarin 
de liefde blind is. Of toch 
niet?

1-3 KL

v.u.: 4hoog, kazemattenstraat 17, B-9000gent / vormgeving: afreux

www.4hoog.be

STEKEBLIND



PRAKTISCHE INFO 

PRIJS PER LEERLING
In de brochure zijn de prijzen bij de voorstellingen genoteerd als volgt:  
kleuter/lager // secundair/hoger 

kleuter/lager: 5 tot 7 euro per leerling
secundair/hoger: 7 tot 10 euro per leerling
leerlingen met UiTPAS met kansentarief of vrijetijdspas: 80% korting 

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 strijd tegen kansarmoede en 
maken wij deze schoolactiviteit democratisch.

PRIJS PER LEERKRACHT
Per 20 leerlingen kan er 1 leerkracht gratis mee.

INSCHRIJVEN
~ van 11 mei tot 28 mei met een geschat aantal leerlingen.
~ ontvangst bevestiging: vanaf 5 juni 2017
~  bevestiging ondertekenen: vóór 15 september met vermelding van het juiste aantal  

leerlingen.

RESERVEREN DOORHEEN HET JAAR
Neem contact met Leen Goris op het nummer 014-47 21 51 of via scholen@warande.be.

BETALING
Je krijgt een factuur na de voorstelling op basis van het opgegeven aantal aanwezige 
leerlingen. Dit kan maximum 10 % afwijken van de gereserveerde tickets.

ANNULERING
Tot 4 weken voor de voorstelling kan je het aantal verminderen met max. 20%.
Na 4 weken voor de voorstelling aantal verminderen met max. 10%.

COMMUNICATIE MET DE OUDERS
Van zodra je van ons de bevestiging krijgt van je inschrijving vragen we jullie om 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.

MEER INFO
Leen Goris
014-47 21 51
scholen@warande.be


