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Podium

3

WOE 13 - VRIJ 15 MEI •

(1ste kleuter t.e.m. 1ste lager)

TATTARRATTAT!
Frieda & Theater Froefroe
Kijk! Daar staat een tuig!
Groot! Zwart! Degelijk!
En zie ginder! Daar komt iets aangerold!
Klein! Wit! Gammel!
Hoor toch! Daar wordt gekweeld!
Gekwetterd!
Gekwinkeleerd!
De dingen komen elkaar tegen!
Ze botsen!
Een schermutseling?
Een rendez-vous?
Maar kijk nu toch eens aan!
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Van en met Tina Heylen, Eva
Binon, Patrick Vervueren en
Ephraim Cielen
Technische ondersteuning
Anton Leysen of Klaartje
Vermeulen
Kostuum en vormgeving Tina
Heylen
Lichtontwerp Lucas Van
Haesbroeck en Anton Leysen
oproductie Frieda & Theater
Froefroe

© PIETER DUMOULIN

Duur 45 minuten
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In Tattarrattat!(*) staan soorten en enkelingen
op, onder, tussen, naast, boven, voor, achter of
zelfs tegenover elkaar. Plank treft Balk, Vrouw
knalt op zichzelf, Groot slaat Klein gade,
Abstract kletst met zijn evenbeeld, of hassebast
met Concreet. Hoe klinkt Blauw? Wat doet Plat?
Met hoeveel is Stevig?
TATTARRATTAT! is een bewegend beeldend
werk dat categoriseert, classificeert, ordent
maar ook danst, zingt en droomt. Een
feestelijke ontdekking van verschil en
overeenkomst die door zowel ouder als kind
beleefd en geïnterpreteerd mag worden.
(*) Tattarrattat is het langste palindroom in
de Oxford English Dictionary. James Joyce
gebruikte het woord in Ulysses (1922): “I was
just beginning to yawn with nerves thinking he
was trying to make a fool of me when I knew his
tattarrattat at the door.”

MA 23 - WOE 25 MAART (1ste lager t.e.m. 4de lager)

DRIE STERKE VROUWEN
Walpurgis
‘Drie sterke vrouwen’ is een muziektheatervertelling gebaseerd op een oeroud Japans sprookje
waarin genderclichés op speelse wijze en met
humor doorprikt worden.
Spierballen en een dikke nek, dat zijn de grootste troeven van de beroemde worstelaar
Eeuwige Berg.
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tekst, regie & stem Judith
Vindevogel
compositie, percussie & koto
Tsubasa Hori
live tekeningen Sarah Yu
Zeebroek
scenografie Stef Depover
Oeil extérieur en educatieve omkadering: Paula
Stulemeijer
Duur 45 minuten
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Als hij een uitnodiging krijgt om deel te nemen aan een wedstrijd
in het koninklijk paleis, is hij er zeker van dat hij zal winnen.
Tot hij op zijn weg drie vrouwen ontmoet en de moed hem in de
schoenen zakt.
Na ‘Prinses Turandot’ (2011) en ‘Fidelio’ (2015) maakte Judith
Vindevogel opnieuw een voorstelling voor
kinderen. ‘Drie sterke vrouwen’ is muziektheater met
percussie, koto, zang en beeld, waarin Aziatische en westerse
elementen organisch worden verweven.

© SVEN DEPOVER

DO 28 MEI - VRIJ 29 MEI • (5de lager t.e.m. 4de secundair)
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GEEF MIJN HAND TERUG
Bronks
JAN
Als God bestaat
dan is hij een slechte garagist, zegt mijn
vader.
JORIS
Jan ik vind dat je overdrijft.
Je zit hier maar over je ziekte te babbelen
en het gaat allemaal over ik ik ik
maar hierbuiten... daarbuiten, hé...
er zijn mensen, die hebben niets!
Beseft ge dat?
Die zijn zo arm!
Die kunnen niet eens een ziekte hebben.
Zo arm zijn die!
Hebt ge die al horen klagen?

Van Jan de Brabander en
Joris Van den Brande
Tekst Joris Van den Brande
Met Joris Van den Brande en
Joris Hessels
Coach Tom Dupont
Techniek Thomas Clause
Met de steun van Vlaams
Fonds voor de Letteren
Maximum 120 lln
Duur 55 minuten

‘Geef mijn hand’ terug is een voorstelling over een ongeneeslijke ziekte,
het lot, de kwetsbaarheid van de dingen, de reacties van onhandige
omstaanders en alle tragische en komische situaties die daaruit
voortvloeien.
Een gesprek tussen twee vrienden.
Zonder taboes en vol humor.
Er kan altijd iets op je hoofd vallen, maar je kan niet
altijd een helm opzetten. Of wel?
Enkele jaren geleden kreeg Jan De Brabander, vormgever en scenograaf bij
o.a. BRONKS, te horen dat hij een ziekte heeft. Een ziekte met als enige
zekerheid dat het alleen maar erger wordt. Hoe erg? Hoe snel? Dat weet
niemand.
Jan vertelde zijn verhaal aan Joris Van den Brande, die er een universele
theatertekst uit destilleerde. Joris Hessels en Joris Van den Brande brengen
dit kwetsbare verhaal op sublieme wijze.
‘Geef mijn hand terug’ werd geselecteerd voor het
TheaterFestival 2018.
“Op veel vlakken voel je dat dit verhaal uit het leven is gegrepen, mee
geïnspireerd door de ervaringen van Jan De Brabander, de vaste scenograaf
en vormgever van het Brusselse theaterhuis BRONKS, die sinds vijf jaar aan
Parkinson lijdt. Het maakt van deze voorstelling één van de meest wezenlijke, oprechte producties die we dit seizoen hebben gezien.”
- Uit het Juryrapport van het TheaterFestival
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DI 31 MAART • (vanaf 3de secundair)

JIHAD VAN EEN LIEFDE
Rashif El Kaoui & Amara Reta
Rashif El Kaoui, Amara Reta en Hans Van Cauwenberghe maken een theaterstuk op basis van het boek ‘Een
Jihad van Liefde’ van Mohamed El Bachiri (opgetekend
door David Van Reybrouck).
Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw bij de aanslagen
in Zaventem en Maalbeek van 22 maart 2016. Zij kwam
om in de aanslag in de Brusselse metro.
Mohamed El Bachiri zelf werkt dan als chauffeur in de
Brusselse metro. Hij praat in het boek over zijn jeugd in
10
Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en zijn leven na de
aanslagen. Als eerbetoon aan zijn vrouw buigt hij het
leed dat hem is aangedaan op moedige en veerkrachtige
wijze om in een boodschap van liefde en
medemenselijkheid.

Tekstbewerking & spel Rashif El
Kaoui, Amara Reta
Tekstbewerking & Regie Hans van
Cauwenberghe
Decor Saskia Louwaard & Marrigje
Spoelstra
Kostuums Maartje van Bourgognie
Foto Annejet Brandsma & Lucy
Piotrowska
productie van Rataplan in
coproductie met Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Darna
en De Roma, met de steun van
district Borgerhout en de Vlaamse
Gemeenschap.
maximum 200 lln

© KOEN BROOS

Duur n.t.b.

De getuigenis van Mohamed El Bachiri raakte heel veel mensen en
kreeg aandacht in De Afspraak en in De Wereld Draait Door met
meer dan 200.000 views op YouTube. De lezers van ‘Een Jihad van
Liefde’ raakten nog meer ontroerd.
De theaterbewerking zal dat niet minder doen. We zien Mohamed twijfelen, wroeten, bidden, zoeken. Vanuit zijn keuken kijkt
hij terug, op de gebeurtenissen en op zijn leven dat hij weer op
het goede spoor probeert te krijgen. Ondertussen gaat hij ook in
dialoog over zijn identiteit. Hoopvol spreekt hij zijn ontwapenende
en ontroerende boodschap van liefde en verzoening uit. Maar met
wie praat hij hier de hele voorstelling over?
‘Een Jihad van Liefde’ (een uitgave van De Bezige Bij) verkocht
ondertussen al meer dan 100.000 exemplaren en werd vertaald en
uitgegeven in het Duits, Engels en Frans.

HERINNERING
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DI 4 & WOE 5 OKTOBER • (vanaf 5de secundair)

FRACTIE VAN EEN
SECONDE
ViZuWeel
De gemeente biedt deze voorstelling gratis aan. ‘Fractie
van een seconde’ is mogelijk gemaakt onder supervisie
van vzw Rondpunt, met de steun van
de Vlaamse Overheid, provincie Antwerpen, Fonds Jan
Filliers, Fonds Emilie Leus en Rondpunt.
In een fractie van een seconde kan je leven omslaan.
Rudy Claeys raakte in 2003 zwaargewond in een
auto-ongeval. Sindsdien is hij verlamd en beweegt hij
zich voort in een rolstoel. Desondanks (of net daarom)
zit Rudy op de planken als acteur in ‘Fractie van een
seconde’, een voorstelling die jongeren wil
sensibiliseren omtrent de valkuilen in het verkeer.

Concept & spel Stef Vanlee
Regie Walter Janssens
productie ViZuWeel met de steun
van Rondpunt vzw.
maximum 250 lln
Duur 80 minuten
SNOR 24/10 14u20 & 25/10 14u20
GTI 25/10 10u30

Film
NAAR DE FILM MET DE KLAS

Studente Theater-, Film- en
Literatuurwetenschappen Karen Wuyten stelde
het filmaanbod samen voor de scholen.
We werken samen met J.E.F., kort voor Jeugd en
Film (Lessen in het donker) en bieden een goed
uitgewerkte lesmap aan bij de films
Een film kost 4 euro per leerling
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DINSDAG 19 NOVEMBER • 1E T.E.M. 3E

bijzonder geschikt is voor kleuters.

KLEUTER • 9:00 & 11:00 & 13:30

regie Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad • 2012 •
50 min.

STIP & VLEK
Kijk, daar heb je Stip & Vlek. Stip
is gestipt en Vlek is gevlekt. Precies
zoals het hoort. Stilzitten kunnen
ze niet. Ze buitelen van het ene
avontuur in het andere. Ze houden
van picknicken, de kamer behangen, stempels maken en piraat
spelen. Bruisend van fantasie
bezorgen ze het allerjongste publiek
een echt filmfeest.
De titels van de 7 filmpjes zijn:
Tandentovenaars, Stempelpret,
Piraten, Grote Schoonmaak, De
Pricknick, Stip & Vlek zien Sterren,
De Sneeuwstorm.
14

Het universum van Stip & Vlek
ziet er precies uit zoals de wereld
van kleuters. Er wordt gespeeld
met vormen en kleuren in zeven
charmante verhaaltjes, ondersteund
door eenvoudige maar aanstekelijke
muziek. Dat maakt van Stip & Vlek
een amusante, originele film die

DINSDAG 17 DECEMBER •1E GRAAD LAGER
• 9:00 & 11:00 & 13:30

JULIUS IN
WINTERLAND
Julius woont in het weeshuis. Elk jaar
kijkt hij uit naar Kerstmis, want dan
komt de kerstman op bezoek. Maar
wanneer de grote jongens beweren dat
de kerstman eigenlijk de vermomde
schooldirecteur is, verliest Julius zijn

geloof in alles wat met Kerstmis te
maken heeft. Tot er iets vreemds
gebeurt: via een magische doos
komt Julius in Winterland terecht.
Daar ontdekt hij dat de kerstman is
verdwenen. Met hulp van Herman,
het marsepeinen varken, vertrekt
Julius op tocht. Kan hij de kerstman
vinden voor de grote dag is aangebroken?
Een prachtige winterfilm voor
de hele familie, met een heleboel
sneeuw en een mondvol marsepein.
Regie Jacob Ley • 2016 • 75 min.

klauteren zelfs helemaal tot op het
dak van het appartementsgebouw. En
ze gaan samen op zoek naar Rosie’s
papa, die al een tijdje niet meer thuis
kwam...
Rosie & Moussa is een familiefilm van
Dorothée Van Den Berghe (Meisje,
My queen Karo), gebaseerd op de
kinderboeken van Michael De Cock
en Judith Vanistendael. Samen met
Rosie en Moussa ontdekken we de
grootstad als een plek om eindeloos
veel avonturen te beleven. Je kan er
spelen, dromen en op-en-top kind
zijn. Deze film uit eigen land krijgt
dankzij de hedendaagse
thematiek en de ijzersterke cast (met
o.a. Ruth Beeckmans en Titus De
Voogdt) ook internationale allure.
regie Dorothée van den Berghe • met Savannah Vandendriessche, Imad Borji, Titus de Voogdt, Damiaan
De Schrijver • 2018 • 92 min.

DINSDAG 22 OKTOBER • 5E LAGER T.E.M.
2E SECUNDAIR • 9:00 & 11:00 & 13:30

LE VOYAGE DE FANNY
DINSDAG 21 JANUARI • 1E & 2E GRAAD
LAGER • 9:00 & 11:00 & 13:30

ROSIE & MOUSSA
Rosie verhuist met haar moeder
naar een appartement aan de andere kant van Brussel. Ze leert er een
heleboel mensen kennen: de gekke
meneer Tak, de excentrieke mevrouw Hemelrijk en vooral Moussa,
die in het appartement boven haar
woont. Hij neemt Rosie op sleeptouw door de hele buurt. Ze

Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête
dure ! Mais c’est surtout une jeune
fille courageuse qui, cachée dans un
foyer loin de ses parents, s’occupe de
ses deux petites sœurs.
Devant fuir précipitamment, Fanny
prend alors la tête d’un groupe de huit

15

enfants, et s’engage dans un dangereux périple à travers la France
occupée. Entre les peurs, les fous
rires partagés et les rencontres
inattendues, le petit groupe fait
l’apprentissage de l’indépendance et
découvre la solidarité et l’amitié…

vandaag opnieuw schrijnend relevant is. Winnaar van de Prijs voor
Beste Film, verkozen door kinderjury én professionele jury op het JEF
festival 2018.
regie Lola Doillon • met Cécile de France en
Stéphane De Groodt • 2016 • 96 min.

DINSDAG 4 & WOENSDAG 5 FEBRUARI
• VANAF 3E SECUNDAIR • 9:00 & 13:30

GREEN BOOK
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In 1943 worden de 13-jarige Fanny
en haar jongere zusjes opgejaagd
doorheen Frankrijk en Italië,
op de vlucht voor de oorlog. Net
wanneer ze rust hebben gevonden
bij een Italiaans pleeggezin, klopt
het nazisme ook daar aan de deur.
Fanny neemt een groep kinderen
op sleeptouw en samen proberen
ze, ondanks fysieke en politieke
obstakels, veilig de Zwitserse grens
te bereiken. Het wordt een heroïsche tocht.
Gebaseerd op waargebeurde feiten,
vertelt Le Voyage de Fanny een
ongelofelijk verhaal over moed en
overlevingsdrang. Een verhaal dat

Wanneer de briljante Afro-Amerikaanse pianist Don Shirley in 1962
aan een concerttournee begint door
het zuiden van de VS, krijgt hij
een platvloerse Italiaanse macho
als chauffeur. Maar die blijkt het
geschikte type, want een reis door
het racistische zuiden is voor een
zwarte man levensgevaarlijk.
In deze Oscarwinnende film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal,
wekken twee fenomenale acteurs
een gevoelig stukje geschiedenis tot
leven. Een feelgood roadmovie over
een opbloeiende vriendschap.
regie Peter Farrelly • 2018 • 130 min.
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PRAKTISCH
TICKETS KOPEN
Je kan tickets kopen vanaf donderdag
23 mei. Scholen van buiten Duffel
kunnen overige tickets bestellen vanaf
maandag 3 juni.
Plaatsen reserveer je via onze website
www.cinema-plaza.be/scholen. Vanaf
maandag 20 mei staat het nieuwe
programma online.

RESERVATIE
18

Laat ons per ingeschreven klas de
(voorlopige) leerlingenaantallen
weten en het aantal begeleiders/
leerkrachten. We houden graag
rekening met rolstoelgebruikers,
slechthorenden (ringleiding) of
slechtzienden.
Geef enkel de data door waarop je
klassen niet kunnen. Op die manier
kunnen wij de puzzel gemakkelijker
leggen. Kan je klas kiezen uit enkele
voorstellingen? Geef dan een eerste en
tweede keuze.
Na je aanvraag ontvang je van ons een
bevestiging nadat de administratie de
aanvragen chronologisch verwerkte
met de juiste data. Dan is je reservatie
definitief. Controleer zo snel mogelijk
de datum, uur, prijs en het aantal
leerlingen.
Eind september koppelen we terug
met lesmappen en de definitieve
leerlingenaantallen.

PRIJS
Scholen bezoeken Cinema
Plaza aan een voordelig tarief.
Begeleiders en leerkrachten
mogen gratis mee .
TIP: Schrijf de ouders die als
chauffeur optreden in als
begeleiders. Zo genieten ze gratis
mee van de voorstelling.
KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS
film € 4
podium € 5.
SECUNDAIR ONDERWIJS
film € 4
podium € 6.

FACTURATIE
Cinema Plaza (AGB Duffel) maakt
na de voorstelling een factuur op
ter attentie van de directie van
de deelnemende scholen.

ANNULEREN
Annuleren is enkel mogelijk in
geval van overmacht. Tussen het
aantal bevestigde plaatsen, en
het aantal effectief aanwezigen,
is een maximum afwijking van
5% toegestaan. In het geval van
meer dan 5% afwezigen, zal de
facturatie berekend worden op de
5% ondergrens.

CONTACT
Cultuurcentrum Cinema Plaza
Handelsstraat 8, 2570 Duffel
015 30 72 50 (vrijetijdsloket)
015 30 72 83 (kantoren)
www.cinema-plaza.be/scholen
cinemaplaza@duffel.be

BLIJF OP DE HOOGTE
Schrijf je in op onze nieuwsbrief via
www.cinema-plaza.be/nieuwsbrief
Vind ons met #CinemaPlaza2570 op
facebook en instagram en laat zelf
iets van je horen!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
voor scholen via
www.cinema-plaza.be/scholen

JE BEZOEK
VOORBEREIDEN
LESMAPPEN
Laat je inspireren door de
lesmappen van de gezelschappen
die jullie kunnen vinden op
www.cinema-plaza.be/scholen.
Cultuurcentra, acteurs en
leerlingen voelen het positieve effect van een goede voorbereiding.
LESMAPPEN
Scholen worden verzocht zich ten
laatste 15 minuten voor aanvang
aan te melden bij een medewerker
met het exact aantal leerlingen.
Laatkomers kunnen niet meer
toegelaten worden in de zaal. Kom
ook niet veel té vroeg. Te lang
wachten brengt de kinderen zeker
niet in de juiste stemming. De
medewerker van het
cultuurcentrum zal de plaatsen
toewijzen.
VESTIAIRE
Cinema Plaza heeft geen klassieke
vestiaire, maar verzamelt jullie
jassen op een tafel per klas. Snoep,
gsm’s en drank horen ook niet
thuis in de zaal.

BEREIKBAARHEID

DYNAMO OP WEG Met DynamoOPWEG kan elke school gratis met De
Lijn naar een culturele bestelling.
Dit met maximum 30 personen per
rit. Meer info op cultuurkuur.be

FIETS
Cinema Plaza ligt langs de
fietsostrade en is vlot bereikbaar
met de fiets.

Plaatsen voor de voorstellingen
voor het secundair onderwijs zijn
beperkt.
We bepaalden de hoeveelheid
voorstelling op basis van het
aantal inschrijvingen van vorig
jaar.

CINEMAPLAZA IS EEN
INITIATIEF VAN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF

AUTO OF SCHOOLBUS
Rijd bij het binnenkomen
van Duffel richting het
gemeentehuis. Cinema Plaza ligt
aan de brug over de Nete. Gratis
parkeren kan op de parking in de
Boomgaardstraat, of op de Bruul.
Kom je met de schoolbus? Stap
dan veilig uit op de parking

TOEGANKELIJKHEID
ROLSTOELGEBRUIKER
Met uitzondering van het balkon
en de projectiecabine is de
hele Plaza toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Neem vooraf
contact op met de organisatie
zodat we je een aangenaam
bezoek kunnen garanderen.
SLECHTHOREND
Cinema Plaza is voorzien van
een ringleiding. Meld vooraf aan
een medewerker dat je hiervan
gebruik wil maken.
SLECHTZIEND
Assistentiedieren zijn toegelaten
in Cinema Plaza. Meld dit vooraf
aan de organisatie,

at

PLAATSEN

BUS
Bussen 2, 52, 53, 550, 555 en
556 rijden tot aan de halte
Gemeentehuis, Hogevelden of
Onze-Lieve-Vrouwlaan op
wandelafstand van Cinema Plaza.

lstra

AANTAL BESCHIKBARE

TREIN
Cinema Plaza ligt op 20 minuten
wandelen van het station. Er
zijn regelmatig treinen richting
Antwerpen en Brussel.

Kape

DYNAMO PROJECTCinema Plaza is
graag jullie partner voor
dynamoPROJECT. Zeker voor
filmprojecten die we met ons
publiek kunnen delen. Met
dynamoPROJECT kan je maximum
2000 euro krijgen voor een creatief
schoolproject. Daarbij werk je met
minimum 1 externe culturele
partner samen op maat van de
school. Meer info op cultuurkuur.be
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Nete

TIP: CULTUURKUUR

N14
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HUISREGELS
TICKETS
- Tickets worden niet terugbetaald of
omgeruild.
- Kan een voorstelling niet doorgaan
omwille van overmacht voor Cinema
Plaza of het gezelschap? We
brengen je zo snel mogelijk op de
hoogte en contacteren je voor de
compensatie van je ticket(s).
- Na aanvang van de voorstelling
worden laatkomers niet meer
toegelaten, tenzij tijdens de
pauze of uitzonderlijk bij staande
muziekconcerten.
FOTO’S VAN ACTIVITEITEN
- Bij het inschrijven voor een
voorstelling geef je automatisch
toestemming dat de foto’s genomen
tijdens de activiteit gebruikt
mogen worden door Cinema Plaza
voor publicaties, website en
sociale media. Indien je hier niet
mee akkoord gaat, dien je dit bij
inschrijving schriftelijk te melden.
- Het is verboden foto’s, film- of
geluidsopnames te maken tijdens
de voorstelling zonder voorafgaande
toestemming.
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www.cinema-plaza.be/scholen
V.U.: Autonoom Gemeentebedrijf Duffel - Gemeentestraat 21, 2570 Duffel

