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SCHOOLVOORSTELLINGEN CULTUURCENTRUM
>> KLEUTERS

 Sprookjes enzo – pICcOLo 

>> PEUTER (EN EERSTE KLEUTER)
Binnen is buiten, ver lijkt dichtbij, onder is boven geworden… pICcOLo is een omgekeerde wereld 
waar de verhoudingen elkaar voor de gek houden, waar niets is wat het lijkt en alles verandert 
waar je bij staat. Een voorstelling van weinig woorden en rijk aan beelden. Dit is een voorstel-
ling op scène, het gezelschap vraagt dat de kinderen hun schoentjes in de foyer achterlaten.
Praktisch
do. 17 maart om 14 uur + vr. 18 maart om 10 en 13.30 uur | CC Guldenberg | 50 min.

 Sprookjes enzo – Click! 

>> 1E KLEUTER
Een zolder waar de tijd is blijven stilstaan. Vergeten speelgoed, bestofte meubels en achtergela-
ten lampjes komen tot leven. Een betovering die een nacht lang duurt, elke nacht, de hele nacht.
Na het succes van Lampionaio maakt Sprookjes enzo opnieuw een circustheatervoorstelling. 
De kleuters maken deel uit van de voorstelling en zitten mee op het podium. Het gezelschap 
vraagt de kinderen hun schoentjes in de foyer achter te laten.
Praktisch
ma. 22 november om 14 uur + di. 23 november om 10 en 14 uur | CC Guldenberg | 50 min.

 Speelman – Pluche 

>> 2E KLEUTER
Speelman jaagt de fantasie de hoogte in en sleurt zijn publiek mee in een humoristisch, magisch, 
wonderbaarlijk, wetenschappelijk experiment, uitgevoerd op de hoogstpersoonlijke knuffels 
van de kinderen. Leven deze pluchen wezens echt? De kleuters brengen hun lievelingsknuffel 
mee naar de voorstelling en lenen ze voor één keer uit aan de wetenschap. Natuurlijk krijgen 
ze hem nadien ongehavend terug.
Praktisch
ma. 25 oktober om 10 en 14 uur + di. 26 oktober om 10 en 14 uur | CC Guldenberg | 45 min.

  TG. Winterberg – De stille kletsmajoor 

>> 3E KLEUTER
Flo woont in een land waar mensen bijna niet spreken. Woorden kosten er handenvol geld en 
de mensen zijn er dan ook zuinig mee. In dit land moet je woorden kopen in een fabriek en 
héél voorzichtig inslikken. Pas dan kun je ze proeven en uitspreken. En Flo? Hij is op zoek naar 
woorden van liefde. Een voorstelling vol poppen, poëzie en humor.
Praktisch
do. 25 november om 10 en 14 uur + vr. 26 november om 10 en 13.30 uur | OC de Cerf | 35 à 40 
minuten
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>> EERSTE GRAAD

  Het Wolk – Mist  

>> 1E LEERJAAR
Sarah Van Overwaelle en Lize Pede knutselden een creatieve voorstelling in elkaar over twee 
meisjes die heimwee hebben naar hun geboortedorp. Ze willen terug naar de situatie van vroe-
ger, zoeken troost bij elkaar én in hun herinneringen. Ze herontdekken elke straat, elk huisje 
en iedere bewoner. De positieve kanten, maar helaas ook de negatieve. Mist is een voorstelling 
over gemis en hoe verdomd lastig dat is.
Praktisch
do. 10 maart om 14 uur en vr. 11 maart om 10 uur en 13.30 | OC De Stekke | 45 min.

 BRANDUNG/Jelle Marteel – Boomjong 

>> 2E LEERJAAR
BOOMJONG begint met het verhaal van een lastig jongetje. Zijn ouders zijn er wel, maar hij ziet 
ze niet. Dus doet hij maar zijn zin: struiken in brand steken en eekhoorns opjagen. De feeën van 
het bos zien waar hij mee bezig is en ze sluiten de jongen op in een oude eik. Jaren later komt 
er een lief meisje naar het bos. Zij en de oude eik worden vrienden maar haar ouders zien het 
anders. Zij willen de oude eik omver kappen. Ook dit is niet naar de zin van de feeën en opnieuw 
beramen ze een listig plan. BOOMJONG is een intieme kindervoorstelling over de verhouding 
tussen mens en natuur en hoe deze in & uit evenwicht geraakt.
Praktisch
ma. 18 oktober + di. 19 oktober telkens om 9u, 10.15 en 14 uur | OC De Stekke | 50 min.

Het Wolk – Mist BRANDUNG/Jelle Marteel – Boomjong



CULTUURCENTRUM

>> TWEEDE GRAAD

  D’irque & Fien – Carrousel des Moutons  

>> 3E LEERJAAR
Een piano als acrobaat, ontelbare schapen die door je hoofd jongleren, een bezem als trapeze… 
je eigen lijf als tent en je gedachtewereld als piste. In Carrousel des Moutons zie je haarscherp 
met twee ogen dicht. Maar nachtzwart slapen is spannender dan wakker blijven en wat absoluut 
niet kan, gebeurt hier tóch. Carrousel des Moutons is circus van hier en nu: met de pure kracht 
van circus, maar ook teder en met souplesse. 
Praktisch
do. 24 maart om 14 uur | CC Guldenberg | max. 400 per voorstelling | 60 min

  LAIKA – VUUR/TOREN  

>> 4E LEERJAAR
Drie vuurtorenwachters houden een licht brandend in een toren. Aan de rand van de woeste 
oceaan, in weer en wind, werken ze met gevaar voor eigen leven. Alleen maar om anderen vei-
lig thuis te brengen. Maar wat als het licht sputtert en dooft? Wie loodst hen naar een veilige 
haven als de wereld hen vergeten is? Vuur/toren gaat over drie mensen die aan hun lot worden 
overgelaten en voor de rest van de wereld niet meer bestaan. Ze verliezen elkaar, zichzelf en 
de grond onder hun voeten, tot iemand opduikt die hen in de armen sluit... Na het succesvolle 
De Passant maakt Michai Geyzen opnieuw een visueel, dansante en tragikomische voorstelling 
voor kinderen.
Praktisch
vr. 25 februari om 10 en 13.30 uur | CC Guldenberg | max. 200 per voorstelling | 60 min.

D’irque & Fien – Carrousel des Moutons LAIKA – VUUR/TOREN 
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>> DERDE GRAAD

  HetPaleis en Zonzo Compagnie – SHEL(L)TER   

>> 5E LEERJAAR
Op een nacht spoelt een jongen zonder herinneringen aan op de branding. Via de ontmoetingen 
op het strand leert hij de regels van het spel. Of leren de anderen nog het meest van hem? Zodra 
de lichten doven word je ondergedompeld in een zintuiglijke wereld waar nu eens de muziek, 
dan weer film of tekst je gidst doorheen de gevoels- en belevingswereld van het bijzondere 
aanspoelkind. Samen met hem delen we de verwondering om alles voor het eerst te ontdekken 
en worden we deelgenoot van zijn ontmoetingen met kleurrijke figuren op het strand.
Praktisch
di. 26 april om 14 uur | CC Guldenberg | max. 400 per voorstelling | +/- 1 uur

 HetPaleis en MartHa!tentatief – Dounia B. 

>> 6E LEERJAAR
Dounia woont met haar papa en broers in een hoge toren aan de rand van de stad. Ze heeft cool 
voor twee en plannen voor drie. En vandaag spreekt ze jullie toe. Want ze heeft iets belangrijks 
te vertellen. Praten doet ze op haar éigen manier. Zoals ze alles doet op háár manier. Klinkt het 
niet dan botst het maar. Ook goed! Ze is hier om gehoord te worden... Een spannend duel tussen 
een actrice en een animatiefilm!
Praktisch
do. 12 mei om 14 uur | CC Guldenberg | max. 400 per voorstelling | 60 minuten

HetPaleis en Zonzo Compagnie – SHEL(L)TER HetPaleis en MartHa!tentatief – Dounia B.



CULTUURCENTRUM

  INSCHRIJVEN 
Inschrijven voor de schoolvoorstellingen kan vanaf 21 juni 2021. We vragen om in te schrijven 
ten laatste 6 september 2021.

HOE INSCHRIJVEN?
Online inschrijven kan via de CC-website. Uiteraard kan je ook het papieren inschrijvingsfor-
mulier terugbezorgen. Gelieve ook de contactgegevens van de school goed te noteren. 

We proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de scholen. Het helpt ons 
als je steeds alle mogelijkheden opgeeft. Eventueel vermelden welke voorstelling niet kan, is 
zeker ook handig voor ons. Hou rekening met pedagogische studiedagen, sportdagen en andere 
activiteiten bij inschrijving!

Daarnaast zijn sommige voorstellingen snel volzet. Wij kijken graag samen voor een alternatief 
binnen onze programmatie. Alle voorstellingen zijn steeds voor meerdere leerjaren toegankelijk.

CORRECTE AANTALLEN LEERLINGEN
Alle voorstellingen zijn met publieksbeperking. Bij sommige voorstellingen is dit het absolute 
maximum en is er geen marge. Geef dus tijdig een seintje indien de aantallen wijzigen.

TOEGANGSPRIJZEN
Kleuter- en lager onderwijs: € 3
Begeleidende leerkrachten en ouders: gratis*
*Gelieve ons wel een seintje te geven indien er ouders mee komen kijken.

OOK NOG EVEN DIT… 
Laatkomers worden niet meer toegelaten in de zaal en betalen de volledige toegangsprijs. 
Groepen die afwezig zijn zonder te verwittigen betalen ook de volledige toegangsprijs. Annu-
leren kan enkel kosteloos ten laatste 3 maanden voor de voorstelling, nadien dient 90 % van 
de toegangsprijs betaald te worden.

CONTACTGEGEVENS
Verantwoordelijke schoolvoorstellingen: Jolien Leman, CC Wevelgem, Acaciastraat 1
jolien.leman@wevelgem.be
056 43 34 95 of 0494 10 77 43 (op de dag van de voorstelling)
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EXPO TAPIJTSGEEST 
>> In november in de Bib in het Park

De expo Tapijtsgeest neemt je klas mee naar de wonderlijk wollige wereld van de textielindustrie. 
Jullie ontdekken samen het verhaal van mensen en textiel in onze regio. 

Bezoek in de Bib in het Park
Kom zeker eens op bezoek met jouw klas want Tapijtsgeest is allesbehalve een klassieke expo. 
Vijftien tentoonstellingsdozen nemen je mee naar de hoogdagen van de tapijt- en meubel-
stofindustrie in Zuid-West-Vlaanderen. Dwaal je mee door de herinneringen van vroegere tex-
tielwerkers? Los jij de mysterieuze tapijt-moord op in de escape-doos? Of breek je het record 
weversknoop-leggen? 

Lesmap
Speciaal voor leerkrachten is er een lesmap gemaakt. Deze map telt drie delen: 
• Voor je bezoek: achtergrondinformatie over de expo, concrete opdrachten om met het on-

derwerp kennis te maken. Hierbij wordt vooral ingegaan op het concept tapijt.
• Tijdens je bezoek: hoe vul ik mijn bezoek in, hoeveel tijd is nodig…  
• Na je bezoek: naverwerkings- en verdiepingsopdrachten. Hierbij wordt vooral ingegaan op 

het feit dat de wereld van het tapijt ook een verhaal van mensen is.

Uitlenen voor in je klas
Je kan ook een aantal tentoonstellingsdozen uitlenen voor in de klas. Hieraan worden telkens 
leerdoelen gekoppeld.

De expo loopt in november in de Bib in het Park.
Ideaal voor klassen van de derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs.
Gratis te bezoeken, gratis lesmap. Voor meer info of je klasmoment te reserveren: 
koen.dhaene@wevelgem.be 

Tapijtsgeest is een project van Erfgoed Zuidwest. Het project kwam tot stand in samenwerking 
met, en met de hulp van, heel wat partners uit de regio.



Bibliotheek

INTRODUCTIEBEZOEKEN BIB
>> 1e kleuter tot en met 6e leerjaar

De introductiebezoeken kunnen t.e.m. het 6e leerjaar zowel in Bib in het Park, bibliotheek-
filiaal Moorsele als in bibliotheekfiliaal Gullegem plaatsvinden. Voor het 6e leerjaar komt 
een bibliotheekmedewerker naar de school.

>> PEUTER EN KLEUTER
• 1e kleuter: De kleuteronderwijzer kan, het hele jaar door, zelf de klas op sleeptouw nemen 

doorheen de jeugdafdeling en gebruik maken van onze vertelhoek.
• 2e kleuter: Griet vertelt het Kamishibai-verhaal ‘Naar de bieb’ (Brigitte Minne). Gust, Beer 

en mama lezen een boek over Konijn. Als het boek uit is, brengen ze het terug naar de bieb, 
maar dat vindt Gust niet leuk.

• 3e kleuter: Griet vertelt het Kamishibai-verhaal van Raf (Anke de Vries). Raf, de speelgoedgiraf 
van Benjamin, verdwijnt plotseling en laat alleen van zich horen via prentbriefkaarten uit verre 
oorden. Komt Raf ooit nog terug? Daarna neemt Griet de kinderen mee in de bibliotheek. Ook 
zij heeft overal postkaarten achtergelaten. Wie vindt ze?

>> EERSTE GRAAD
• 1e leerjaar (na kerstvakantie): Griet vertelt het Kamishibai-verhaal ‘Detectivehond’. Op het 

einde van het bezoek krijgen alle kinderen de folder ‘Hoera, ik kan lezen!’ mee, waarin ouders 
wordt verteld welke materialen de bib in haar collectie heeft voor beginnende lezers.

• 2e leerjaar: Ann vertelt achter het Kamishibai-theatertje het verhaal van Negen schijfjes 
banaan op zoek naar een plekje om te slapen (Pieter Gaudesaboos). Onderweg vindt steeds 
één de ideale slaapplaats. Daarna trekt Ann de bibliotheek in met de kinderen, en leert hen  
boekjes kiezen die aangepast zijn aan hun leesniveau.

>> TWEEDE GRAAD
• 3e leerjaar: Tijd om alle bibliotheekafdelingen – en niet alleen de jeugdafdeling – te leren 

kennen! Nele neemt de kinderen mee voor een tocht doorheen de bib die zelfs tot het grote 
ondergrondse magazijn voert. We doen een spelletje. 

• 4e leerjaar: Klaar voor de overstap van boeken met gele stip (6-8 j.) naar boeken met rode 
stip (8-12 j.)? Wim maakt de kinderen wegwijs in dit nieuwe rek. Welke verschillende genres 
boeken bestaan er zoal? Waar staan de ‘makkelijk lezen’-boeken? Als afsluiter spelen we 
het boekenkwartet.

>> DERDE GRAAD
• 5e leerjaar: Om de jeugdcatalogus goed te leren kennen, krijgt iedereen een tablet met een 

aantal zoekopdrachten. Wie kan met behulp van de catalogus en onze collectie informatieve 
jeugdboeken de vragen beantwoorden? Wim begeleidt dit ‘Bibster’-spel.

• 6e leerjaar: Tijd om de catalogus grondig te leren kennen! Linda toont ‘Mijn Bibliotheek’, de 
digitale poot van de bib, waarbij de kinderen leren om online te verlengen en te reserveren. 
Ze komt daarvoor langs op school en maakt gebruik van het digitaal bord of de computerklas.
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>> MEER INFO OF EEN KLASBEZOEK INPLANNEN? NEEM CONTACT OP MET:
• Peuter, kleuter en 1e leerjaar: griet.gaeremynck@wevelgem.be 
• 2e leerjaar: ann.gaeremynck@wevelgem.be
• 3e leerjaar: nele.mispelaere@wevelgem.be 
• 4e en 5e leerjaar: wim.nuyttens@wevelgem.be
• 6e leerjaar: linda.samyn@wevelgem.be

Heb je zelf een leuk of origineel idee voor een project met de klas en de bib? Of wil je graag een 
klasbezoek op maat? Neem zeker contact op en dan bekijken we samen wat mogelijk is: ann.
gaeremynck@wevelgem.be. 

KLASUITLENINGEN
In de hoofdbibliotheek zijn op elke schooldag klassen welkom, zowel in de voor- als in de namid-
dag. Tijdens klasuitleningen kunnen de leerlingen jeugdboeken en strips ontlenen. Het gewone 
uitleenreglement geldt.  Bij het eerste bezoek bezorgt de leerkracht een klaslijst (naam, adres 
en geboortedatum van de leerlingen) aan de balie. Leerlingen die al een pasje hebben, brengen 
dit mee. Nieuwe leden krijgen hun pasje meteen. Voor kinderen is het lidmaatschap gratis. 

De leerlingen moeten hun pasje bij zich hebben bij elk bezoek. Leerkrachten kunnen de boeken 
die de leerlingen kiezen ook ontlenen met hun klaspasje. In dat geval vragen we uitdrukkelijk om 
tijdens de eerste uitlening voor elke leerling toch een geldig bibliotheekpasje te laten maken. 

In de filialen Gullegem en Moorsele en de schoolfilialen Wijnberg en Posthoorn zijn de klassen 
ook welkom. Neem contact op met een filiaalverantwoordelijke om een uitleenmoment te 
kiezen.

KLASPAKKETTEN
Werk je in de klas rond een bepaald thema of project? Stel dan een boekenpakket samen in de 
bib! Nóg makkelijker is om een van onze themapakketten mee te nemen. Elke thematas bevat 
5 actuele prentenboeken van verschillende auteurs. Er zijn ook klaspakketten met boekjes 
om samen te lezen in de klas. De boeken hebben leesniveau Start tot M6. Daarnaast hebben 
we meerdere exemplaren van samenleesboeken (= boeken met 2 verschillende leesniveau’s).

KAMISHIBAI
Kamishibai maakt deel uit van een eeuwenoude Japanse verteltechniek, waarbij een verhaal 
verteld wordt door prenten in en uit een vertelkastje te schuiven.  Je kan als klas zo’n theatertje 
en vertelplaten uitlenen voor 14 dagen (max. 5 verhalen per kaart).  Zoek ons aanbod op in de 
catalogus met zoekterm ‘vertelplaten’ of ‘kamishibai’. 



Bibliotheek

FUNDELS
Een Fundel is een ‘Bundel vol Fun’; een geanimeerd prentenboek – voorgelezen door een pro-
fessionele stem, met bewegend beeld – aangevuld met leuke activiteiten voor kinderen tussen 
drie en zeven jaar. Elk pasje kan gratis 7 Fundels ontlenen, mits je aangemeld bent bij ‘Mijn 
Bibliotheek’.

EDUCATIEVE MATERIALEN
Leerkrachten die prentenboeken op een speelse manier willen aanbrengen in de klas, vinden 
in de bibliotheek gepast educatief materiaal om dat te doen: prentenboekfiguren in pluche, 
reuzenprentenboeken, voelboeken… Deze materialen kan je uitlenen voor een periode van 2 
weken, maximum 5 stuks per kaart.

LUISTERBOEKEN (DAISY’S)
Daisyboeken (luisterboeken) kunnen een hulp zijn om kinderen met leesmoeilijkheden plezier 
te laten vinden in het lezen. Via de bib kan je snel en eenvoudig online Daisy’s lezen. Meer info? 
Neem contact op met ann.gaeremynck@wevelgem.be. 

SPELOTHEEK
De jeugdafdeling bezit een grote collectie speelgoed. Voor peuters is er houten speelgoed, iets 
oudere kinderen vinden er reuzenspelen voor feestjes en voor jongeren en volwassenen zijn er 
vele bord- en kaartspelen. Lenen van speelgoed is gratis, met dezelfde uitleenvoorwaarden als 
boeken. Voor leerkrachten en begeleiders in de kinderopvang zijn er aangepaste uitleenvoor-
waarden. Een vraag? Mail dan naar gina.vanwynsberghe@wevelgem.be

DE LEESJURY
De Leesjury (vroegere Kinder- en Jeugdjury) is er voor jongeren tussen 4 en 18 jaar.  Het derde 
kleuter, eerste en tweede leerjaar nemen klassikaal deel door in te schrijven voor een boeken-
pakket.  De kinderen van het derde tot het zesde leerjaar schrijven zich individueel in en komen 
maandelijks op vrijdag samen in de bib in een leesgroep.  Voor het eerste en tweede middelbaar 
zijn die samenkomsten tijdens de middagpauze in de bib.  Daar praten ze over de gelezen boeken 
terwijl ze hun boterhammen opeten.  Voor inschrijvingen of extra info:
ann.gaeremynck@wevelgem.be

CONTACT
Bib in het Park | Vanackerestraat 20, Wevelgem | 056 43 35 40
Algemene info: conny.vansteenkiste@wevelgem.be 
Catalogus: zoeken.wevelgem.bibliotheek.be  
Website: wevelgem.bibliotheek.be
Facebook: www.facebook.com/wevelgemcultuur

INTERESSANTE WEBSITES
www.boekenzoeker.be | www.jeugdboekenmaand.be | www.leesbevorderingindeklas.nl
www.kinderboekenambassadeur.nl | www.jeugdliteratuur.org | www.mappalibri.be
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BIG BANG WETENSCHAPSBAD
>> alle leeftijden | Big Bang opent eind september en loopt 1 jaar

STEM is een koepelbegrip rond exacte wetenschap, technologie, ontwerp en toegepaste wis-
kunde (Science, Technology, Engineering en Mathematics). STEM wordt weliswaar gestimuleerd 
door de overheid, maar is zodanig breed dat je je er doorgaans weinig concreets bij voorstelt. 

Maar hoe vertaal je wetenschap en technologie tot iets concreets. Iets van ons allemaal? 
14 miljard jaar geleden werd het plots heel heet in onze kosmos. Tot een oerknal alles in be-
weging zette. We evolueerden van moleculen tot mens. Leerden tekenen, praten en denken. 
We bouwden hutten, pyramides en vlogen naar de maan. We verslaan virussen, cruisen rond 
op e-steps en laten blinden weer zien. Maar in feite startte het dus allemaal met een big bang.

Wevelgem wil zich positioneren als ambassadeur van STEM, daarom is er nood aan een origineel 
koepelconcept waaronder alle geplande activiteiten verteld kunnen worden. Het oude zwembad 
in de Vanackerestraat staat momenteel leeg. Dé locatie voor ons Big Bang Wetenschapsbad!

Wat ga je er allemaal kunnen doen?

LEGOLAB
In het lab wordt met LEGO rond een specifiek thema gewerkt zoals bijvoorbeeld het master-
plan van Wevelgem. De huidige maquette van het masterplan dient als inspiratiebron voor een 
gemeente van de toekomst. Leer slimme parkeerplaatsen programmeren, verkeerslichten, … 
aan de had van LEGO en bouw zo samen aan een smart city van de toekomst.

FABLAB
Het FabLab is een ruimte waar een 3D-printer en een lasercutter ter beschikking staat. Hier 
worden workshops aangeboden zodat je kan leren werken met de machines. 

ESCAPE ROOMS
In het oude zwembad worden er twee escaperooms gecreëerd op maat van het wetenschapsbad 
met allerhande STEM-opdrachten op een speelse manier.

DOE-EXPO
De kleine en grote badkuip worden volledig voorzien als ruimte voor een heuse DOE-expo. 
In het kleine bad blijft er water staan, daar komen er allerhande opdrachten met als thema water.
In het grote bad staat er geen water. Aan de hand van verschillende standen kan je verschil-
lende proefjes afleggen, dingen testen, uitproberen zoals een piano met sensoren, buizen en 
kraantjes opendraaien, met tandwielen werken, een treintje een parcours laten afleggen, met 
krokodillenklemmen werken, …

En nog zoveel meer…

WIL JE NU AL INSCHRIJVEN MET DE KLAS?
Alle info vind je binnenkort op www.wevelgem.be/bigbang.
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FAMILIEVOORSTELLINGEN CULTUURCENTRUM

 Sprookjes enzo/Pietro Chiarenza - Vuurtheater: Passa Il Tempo (5+)  
Sprookjes enzo brengt bij De Dwarsschuur de magische openluchtvoorstelling Passa Il Tempo. 
Het wordt een voorstelling met vuur, circus, object- en fysiek theater voor kinderen vanaf 5 jaar 
en alle volwassenen. Ze nemen je mee naar een wereld diep in het bos en tonen vele verhalen 
in het teken van vuur. Voor de voorstelling is er een kindvriendelijke gezinswandeling waarbij 
bij elke stop telkens iets te beleven valt. De wandeling is gratis voor wie een ticket heeft voor 
de voorstelling.
Praktisch
Zaterdag 2 oktober 2021 voorstelling om 18 uur | wandeling om 16.15 uur, 16.30 uur, 17 uur en 17.15 
uur. Startpunt: Dwarsschuur, Peperstraat z./n., Gullegem

 GRENSGEVAL I.S.M. AIFOON – Murmur (4+) 
Camiel zwiept, smijt en slingert met speakers waaruit natuurgeluiden klinken. Hij bedekt ze, 
dempt ze, deelt ze uit. Zo maakt hij live een acrobatische, bewegende geluidscompositie. Hij 
plakt speakers op zijn lijf, gaat de lucht in. Is hij een helikopter? Een zwerm spreeuwen? Een 
cocon? Plots beginnen ook de rugzakken van het publiek te zoemen. Alles en iedereen wordt 
deel van een wervelwind van geluid in een luidsprekerlandschap. Van de makers van de succes-
voorstelling Plock! Na de voorstelling is er een leuke doe-activiteit geïnspireerd op de voor-
stelling. Gratis bij de voorstelling.
Praktisch
zondag 7 november 2021 om 14.30 uur in CC Guldenberg, Acaciastraat 1, Wevelgem

Sprookjes enzo/Pietro Chiarenza - 
Vuurtheater: Passa Il Tempo 

GRENSGEVAL I.S.M. AIFOON – Murmur 



CULTUURCENTRUM

 KLANKENNEST – Belevingsparcours Mammoet (5 m. – 2 jaar) 
Mammoet is een levensgrote, interactieve muziekmobiel. Een danser, percussionist en zangeres 
zorgen voor een tedere, zachte en speelse voorstelling waarin de allerjongsten mogen voelen, 
rusten, kijken en spelen. Soms is er beweging, soms geluid. Soms stilte, dan weer prikkels. Een 
zachte, geborgen plek vol klank, ritme en beweging waarin de kleintjes kunnen wegdromen. 
Klankennest nodigt de jongste kinderen en hun ouders uit om te experimenteren en in dialoog 
te gaan met muziek, geluid, zintuiglijke ervaringen, beweging en beeldende kunst. Voor een 
optimale beleving, gelieve de leeftijdsgrenzen, 5 maanden tot 2 jaar, te respecteren.
Praktisch
zondag 30 januari 2022 om 11u en 14u30 in CC Guldenberg, Acaciastraat 1, Wevelgem

  TG. Winterberg (NL) -De Grote Waarom Show (4+) 
Waarom ...? Het is de vraag der vragen. De vraag die je altijd kunt blijven stellen. Want in elk 
antwoord zit weer een volgende vraag. In De Grote Waarom Show gaat Winterberg samen met 
het publiek en met poppen, stop-motion, slimme proefjes op zoek naar antwoorden. 
Het is niet erg om iets niet te weten, de zoektocht naar antwoorden is een spannend avontuur 
waar anderen je bij kunnen helpen. De Grote Waarom Show is een vrolijke ode aan de nieuws-
gierigheid. Want als je alles denkt te weten, dan heb je niet genoeg vragen gesteld. 

Praktisch
zondag 27 februari 2022 om 14.30 uur in CC Guldenberg, Acaciastraat 1, Wevelgem

TICKETS
De ticketprijs voor één ticket is 8 euro. Wie 24 UiTPASpunten heeft, kan deze inwisselen voor 
één ticket (enkel geldig bij de voorstelling Murmur en De Grote Waarom Show).

KLANKENNEST – Belevingsparcours 
Mammoet 

TG. Winterberg - De Grote Waarom Show 
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SCHOOLVOORSTELLINGEN CULTUURCENTRUM
  D’irque & Fien – Carrousel des Moutons  
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