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SCHOOLVOORSTELLINGEN CULTUURCENTRUM
>> KLEUTERS
Sprookjes enzo – De Tuin

>> INSTAPKLAS

De Tuin is één groot spel: kinderen en volwassenen volgen samen de aanwijzingen van de acteurs
en worden de hoofdrolspelers in hun eigen verhaal. Neem een ster als kussen, laat de vlinders
vliegen, speel met water en kijk hoe vissen zwemmen in de lucht. Een sprookjesachtige, interactieve voorstelling!
• Praktisch
maandag 5 juni om 14 uur | optievoorstelling dinsdag 6 juni om 10 uur | OC De Stekke | 45 minuten
Het Wolk – Vuil

>> 1E KLEUTER

Er is een meisje - een mooi meisje - een keurig meisje - een proper meisje. Ze heeft een zak
bij zich, een zak vol vuil en afval. Het meisje wil er van af, van die vuilzak, want hij stinkt en hij
plakt. En het vuil zelf? Het interesseert hem geen zak… of toch? Het WOLK maakt een smerig
vieze voorstelling vol schoonheid en magie voor de allerkleinsten. We toveren de scène letterlijk
om tot een vuilnisbelt en nemen je mee in een nieuwe wereld waar je de pracht en praal van
vuil kan ontdekken.
• Praktisch
Donderdag 22 september om 14 uur en vrijdag 23 september om 10 uur en 13.30 uur | CC Guldenberg | 45 minuten
4hoog – Akke Akke Tuut

>> 2E KLEUTER

De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien behalve in z’n dromen. Elke nacht met zijn
voeten in het water, zijn handen in het zand en zijn ogen in de zon. Akke Akke Tuut was één van
de eerste voorstellingen van Kommil Foo. Ze herwerkten de voorstelling tot onweerstaanbaar
muzikaal cabaret voor kleuters.
De kleuters zien duidelijk hoe alle ingrediënten van de reis naar de zee vorm krijgen: een reeks
koffers wordt de trein, een gietertje met zand vormt het strand, een glinsterend doek verbeeldt
uiteindelijk het zilte nat. Ze nemen deze make-believe aan zoals kindergeesten omgaan met
magie: complexloos… En wat een cadeau is deze tedere voorstelling... **** Het Nieuwsblad
• Praktisch
Donderdag 6 oktober om 14 uur en vrijdag 7 oktober om 10 uur en 13.30 uur | CC Guldenberg |
45 minuten
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Speelman – Broos

>> 3E KLEUTER

Opgepast, of het breekt - afblijven of het gaat kapot - niet doen, want dat is gevaarlijk! Kortom,
de mantra voor de 3 jarige.
Mr. Broos leeft in een wereld vol gevaarlijke, angstaanjagende, vlijmscherpe kanten.
Eén verkeerde beweging en heel zijn wereld spat met één grote knal uit elkaar. Hij durft haast
niet te bewegen… Maar dan gebeurt er iets onverwacht, zo mooi, maar zo vreselijk gevaarlijk!
Met magische ballonnencreaties, livemuziek en verrukkelijk poppenspel brengt Speelman een
verhaal over durven, mislukken, en opnieuw proberen. Van de makers van Pluche.
• Praktisch
maandag 21 november om 14 uur en dinsdag 22 november om 10 uur en 14 uur | CC Guldenberg
45 minuten
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CULTUURCENTRUM

>> EERSTE GRAAD
Anna’s Steen – Olifant & Krokodil

>> 1E LEERJAAR

Met de fantastische verhalen van Olifant en Krokodil nemen we je mee in de wonderlijke wereld
van meesterverteller/tekenaar Max Velthuijs. Over sluwe Krokodil die denkt vriendelijke Olifant
een hak te zetten... Over handige Krokodil die voor kunstminnende Olifant een meesterwerk
maakt... Over luidruchtige Krokodil die met zijn buurman Olifant in de muziek gaat... Olifant &
krokodil is een fantasierijke vrolijke muziektheatervoorstelling.
• Praktisch
maandag 13 februari om 10 + 14 uur | optievoorstelling dinsdag 14 februari om 10 uur | OC De
Stekke | 50 minuten
Winterberg (NL) – Aan de andere kant

>> 2E LEERJAAR

Twee huisjes achter elkaar. De tuinen worden gescheiden door een meters hoge schutting. In de
schutting zit een gaatje waardoor de familie Kwistut stiekem gluurt naar flarden uit het leven
van de familie Siejuwel. Praten doen ze niet want ze weten hoe gevaarlijk, gek en vreemd de
buren zijn. Maar is dat wat je denkt te zien, wel echt de hele waarheid?
Aan de andere kant is een cross-over voorstelling die het klassieke poppenspel en de analoge
wereld van lijm, schaar, papier combineert met schaduwspel, live video en theater.
• Praktisch
donderdag 10 november om 10 uur en 14 uur | OC De Stekke | 50 min.

Anna’s Steen – Olifant & Krokodil
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Winterberg (NL) – Aan de andere kant

>> TWEEDE GRAAD
Speelman – De Wachters

>> 3E LEERJAAR

Twee jongens spreken af aan een boom. Want de maat is vol! Als het zo zit dan blijven zij hier,
Aan deze boom, op deze plek. Ze blijven hier net zo lang wachten, Tot…ze groot zijn!!
Het kan ieder moment gaan gebeuren. Want ze wachten nu toch al lang, al heel lang! Denken
ze toch.
De Wachters is een clowneske theatervoorstelling voor grote en kleine wachters. Begeleid door
live muziek, met een vleugje acrobatie en heel veel humor.
• Praktisch
Donderdag 9 februari om 10 + 14 uur | CC Guldenberg | 50 min.
Hetpaleis & De Nwe Tijd – Doe de groeten aan de ganzen

>> 4E LEERJAAR

Precies één jaar geleden ging de hond van een broer en zus dood. En dus vieren ze feest. De taart
is net aangesneden, de limonade uitgeschonken wanneer de bel gaat. Daar is het bezoek, genaamd De Dood. En dat blijkt heel gezellig. Freek Vielen laat zich inspireren door de Mexicaanse
Día de los Muertos, een kleurrijk en vrolijk feest waarop de doden herdacht worden met grootse
parades, feestelijke picknicks op het kerkhof en alles waarvan ze tijdens hun leven genoten.
‘Een bijzonder oprechte, warme, integere voorstelling die van begin tot einde authenticiteit
uitademt is het wondermooie ‘Doe de groeten aan de ganzen’. (…) IJzersterk is deze voorstelling
dan ook in haar bitterzoete sfeerzetting, waarbij humor, magie en poëzie op indrukwekkend
fraaie manier in elkaar verweven werden.’ (Bert Hertogs op Concertnews.be)
• Praktisch
donderdag 26 januari om 10 + 14 uur | CC Guldenberg | duur: +/- 60 minuten

Speelman – De Wachters

Hetpaleis & De Nwe Tijd

CULTUURCENTRUM

>> DERDE GRAAD
Theater De Toekomst – De jongen van de glasfabriek

>> 5E LEERJAAR

Boris woont met zijn oma in een klein huisje op de heuvel. In het dorp wonen geen andere kinderen. Tenminste dat denkt iedereen, want Boris speelt met zijn beste vriend vaak in de verlaten
glasfabriek. Die vriend werkte er 100 jaar geleden. Toch is Oscar geen stokoude man of een
geest maar een jongen van vlees en bloed. Hoe dat komt; daar heeft Boris geen verklaring voor.
Telkens wanneer Boris Oscar ontmoet, neemt hij hem mee naar de 21ste eeuw. Heel soms krijgt
Boris een glimp te zien van hoe Oscar honderd jaar geleden leefde...
• Praktisch
maandag 13 maart om 14 uur en dinsdag 14 maart om 10 + 14 uur | CC Guldenberg | 1 uur

Theater Tieret – Raspoetin

>> 6E LEERJAAR

Aan het hof van Tsaar Nicolaas II zwaait de ‘bezeten monnik’ Raspoetin de plak. Door sommigen aanbeden, door velen verwenst, maar vooral door iedereen gevreesd. Op de tonen van
Byzantijns-Orthodoxe evergreens en in een wolk van wierrook en kruitdamp vertellen we het
verhaal van de laatste Tsaar, zijn dochter Anastasia, de zwakke kroonprins Aleksej en vooral
van hem … Raspoetin! Voor Raspoetin dook Tieret in de geschiedenisboeken om ons publiek
mee te nemen naar het duistere Rusland van de laatste Tsaar. Met als resultaat - op algemene
aanvraag na 2 overenthousiast onthaalde tournees (2018-2020) - een meeslepende, historische
én hysterische rollercoaster vol poppen, muziek en zwarte magie.
• Praktisch
vrijdag 28 oktober om 10 uur + 13.30 uur | CC Guldenberg | 60 minuten

Theater De Toekomst
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Theater Tieret – Raspoetin

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor de schoolvoorstellingen kan vanaf 20 juni 2022. We vragen om in te schrijven
voor 5 september 2022.

HOE INSCHRIJVEN?

Online inschrijven kan via de Excel-file op de CC-website. Uiteraard kan je ook het papieren
inschrijvingsformulier 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. Annuleren kan enkel kosteloos ten laatste 3 maanden voor de voorstelling, nadien dient 90 % van
de toegangsprijs betaald te worden.

CONTACTGEGEVENS

Verantwoordelijke schoolvoorstellingen
- afwezig vanaf 15 augustus 2022 tot 8 januari 2023 Jolien Leman, CC Wevelgem, Acaciastraat 1
jolien.leman@wevelgem.be
Verantwoordelijke vanaf 15 augustus 2022 – 8 januari 2023
cultuurcentrum@wevelgem.be
056 43 34 95

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

De introductiebezoeken kunnen t.e.m. het 6e leerjaar zowel in Bib in het Park, bibliotheekfiliaal 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. Daarna legt Griet uit hoe de kleuters een boek kunnen lenen in de bib.
• 3e kleuter: Griet vertelt het kamishibai-verhaal ‘Een huis voor Harry’ van Leo Timmers. Kater
Harry is bijna altijd binnen. Maar als vlinder Vera tikkertje wil spelen, gaat hij mee naar buiten.
Dan verdwaalt Harry in de stad. Alleen Vera weet de weg naar huis. Kan iemand hem helpen
Vera te vinden? Daarna neemt Griet de kleuters mee in de bib op zoek naar Harry.

>> 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.
• 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? Hoe vind je een informatief boek?

>> DERDE GRAAD

• 5e en 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.

Bibliotheek

>> 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 leerjaar: wim.nuyttens@wevelgem.be
5e en 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 namiddag. 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’.
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FUNDELS

Een Fundel is een ‘Bundel vol Fun’; een geanimeerd prentenboek – voorgelezen door een professionele 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 enkel uitlenen met een klaspasje.

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 veerle.detroyer@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 uitleenvoorwaarden. Een vraag? Mail dan naar veerle.detroyer@wevelgem.be

DE LEESJURY

De Leesjury is er voor kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar. Het derde kleuter, eerste en
tweede leerjaar nemen klassikaal deel door in te schrijven voor een boekenpakket. 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 tot zesde 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: 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

Bibliotheek

CC WEVELGEM
Acaciastraat 1, Wevelgem | cultuurcentrum@wevelgem.be | 056 43 34 95
BIB IN HET PARK
Vanackerestraat 20, Wevelgem | bibliotheek@wevelgem.be | 056 43 35 40

