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2-ATER
Dikkie Dik en Ik
Hoe is het … om Dikkie Dik te zijn? Als je op 
vier pootjes loopt en niet kan praten, maar wel 
kopjes geeft. Als je zomaar mag gaan liggen, op 
hele gekke plekken - of juist druk over de toetsen 
van de piano rent, danst met je beste vriendjes 
en stiekem in de vissenkom grabbelt, om daarna 
lekker te dromen van alle spannende avonturen 
die je meemaakt. 

In ‘Dikkie Dik en Ik’ kan het allemaal. Want het is 
feest! De oranje kater is jarig. Dat vieren we met 
een unieke (totaal)theaterervaring! 

Twee acteurs brengen met fysiek spel, veel slap-
stick en humor de wereld van Dikkie Dik tot 
leven. 

Desiree van Haren en Achref Adhadhi (spel/
muziek), Olaf van de Ven (regie), Eric Loze 
(decor), Frederieke Vermeulen (dramaturgie)

www.2ater.nl

ma 09 november 2020 
10u30 en 13u30

duur: 45 min
max 300 kleuters

di 10 november 2020
10u30 en 13u30

instap tot 3e kleuterklas
theater – kleurplaat beschikbaar

THEATER 
TIERET
Er is eens …
Er was eens een Hij. Een grote, flinke éénling-Hij, 
met grote ogen die de wereld inkeken. Maar net 
daarna kwam Zij. Een kleine, o zo mooie één-
ling-Zij, met kleine toegeknepen vuistjes en o zo 
mooie kuiltjes in de wangen.

En zo vloeiden grote Hij en kleine Zij als twee 
druppels water voor altijd in elkaar, tot twee-
ling-Wij. Tot op een dag – plots, zomaar ...

Wat als één verhaal, met dezelfde pen geschre-
ven, plots twee verhalen wordt? Als uit elkaar 
wordt getrokken wat voor altijd samen moest 
blijven? Dan krijg je ‘Er is eens …’, een bloedmooi 
verhaal over broer en zus. Een klein sprookje 
over grote dingen. Over klein moeten blijven en 
toch groot willen worden. Met heel veel groei-
pijnen daartussen. Over bij elkaar horen als twee 
druppels water en toch uiteen drijven tot het 
water veel te diep is. En ja, over Hij en Zij. Want 
er is eens …

Vol groot spelplezier en kleine muziekjes, voor 
alle kleine en grote Hij-s en Zij-s.

Tine Roggeman, Bart Vander Heijden (spel), 
Joost Van den Branden (tekst/regie), Patrick 
Maillard (poppen), Steven Bosmans (techniek)

www.tieret.be
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ma 16 november 2020
10u30 en 13u30

duur: n.t.b.
max 200 lln

di 17 november 2020
10u30 en 13u30

3e en 4e leerjaar
poppentheater – lesmap beschikbaar
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CHOUMS 
ODYSSEE
Julien Bisaro
Terwijl de storm raast over het moeras, komt 
uiltje Choum uit het ei gekropen. Hij wordt 
meteen uit het nest geblazen ... en met een extra 
ei op de rug, trippelt Choum het moerasbos in, 
vastbesloten om een moeder te vinden voor zich-
zelf en het ei. Zelfs als die moeder een alligator of 
een wasbeer blijkt te zijn.
Choum is minstens even schattig als dapper. 
Want de tocht die dit pluizige uilskuiken onder-
neemt, zit vol uitdagingen en gevaren.

‘Choums odyssee’ bekijk je in combinatie met 
twee kortfilms (‘Nest’ en ‘De witte kraai’) met 
vogels in de hoofdrol.

ma 23 november 2020
10u30 en 13u30

duur: 65 min
max 200 lln

di 24 november 2020
10u30 en 13u30

5e en 6e leerjaar
theater – lesmap beschikbaar

wo 25 november 2020
10u00 

duur: 40 min
max 250 kleuters

instap, 1e en 2e kleuterklas
film – Nederlands gesproken 

doeboekje beschikbaar

MARTHA!TENTATIEF

©
xx

xx
xx

xx

SPA BRUIS: De scholen van Vilvoorde 
kunnen voor deze voorstelling 
intekenen op het Spa Bruisproject. 
Dit omvat bovenop de voorstelling 
een prikkelmoment vooraf en een 

workshop achteraf. Prikkelmoment en workshop 
gaan door op school. Contacteer ons voor meer info.

Dounia B.
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 belang-
rijks 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 ...

‘Dounia B.’ is de opvolger van Bart Van Nuffelens 
succesproductie ‘Dinska Bronska’. Opnieuw een 
spannend duel tussen een actrice en een anima-
tiefilm. Opnieuw een monoloog in onaffe taal. 
Maar vooral opnieuw het meeslepend verhaal 
van een hedendaagse heldin.

Evgenia Brendes (spel), Remy M. Ndow 
(animatie), Bart Van Nuffelen (tekst/regie),  
Tim Clement (montage), Erki De Vries 
(decor), Joyce Loir (research), Nushi Lambreva 
(kostuums), Jazz Meason en Milco Geryl 
(muziek), hetpaleis en MartHa!tentatief 
(productie/realisatie)

www.marthatentatief.be
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HET 
VARKEN, 
DE VOS 
EN DE 
MOLEN
Erick Oh 

ma 14 december 2020
10u00 en 13u30

duur: 92 min
max 250 lln

1e en 2e leerjaar
film – zonder dialoog

vr 27 november 2020
10u00

duur: 50 min
max 250 kleuters

2e en 3e kleuterklas
film – zonder dialoog

MINUSCULE 2
Hélène Giraud, Thomas Szabo

Boven op de berg woont een klein varkentje met 
zijn papa. Rond de bergtop zweeft een dreigende 
zwarte wolk. Wanneer papa op pad gaat om die 
boosdoener te verjagen, blijft het varkentje alleen 
achter. Hij is nu verantwoordelijk voor de molen 
en eigenlijk voor het hele dorp. Dat is veel last op 
de schouders van één kleine big. Maar hij krijgt 
hulp van zijn beste maatje, de vos.

Deze handgetekende animatie sleept het jongste 
publiek mee in een surreële wereld. De beelden 
zijn soms abstract, maar de emoties van het ver-
tederende biggetje voelen levensecht. De charme 
van de eenvoud.

Wanneer de eerste sneeuwvlokken vallen in de 
vallei, is het tijd om de wintervoorraden aan te 
vullen. Maar in alle drukte merkt niemand dat een 
lieveheersbeestje vastzit in een pakket met be-
stemming ... de Caraïben! Tijd voor het reddings-
team om in actie te komen! Een mier, een spin en 
een lieveheersbeestje belanden zo aan de andere 
kant van de wereld. Maar komt hun hulp nog op 
tijd?

Een hernieuwde kennismaking met een hele-
boel kleine maar onverschrokken wezens, die je 
rondleiden in het hilarische rijk der insecten. Ze 
hebben allemaal hun eigen talenten, maar het be-
langrijkste is samenwerken. Zelfs de allerkleinste 
kriebelbeesten laten niet op hun kop zitten.

98



di 15 december 2020
10u00 en 13u30

duur: 88 min
max 250 lln

3e en 4e leerjaar
film – Nederlandse voice-over 

educatief materiaal beschikbaar

 
DE CLUB 
VAN 
LELIJKE 
KINDEREN
Jonathan Elbers
“Hou het schoon!” De slogan van President Isimo 
gaat niet enkel over de straten maar ook over de 
mensen in zijn land. Al wie niet voldoet aan het 
schoonheidsideaal van de president, wordt opge-
pakt en opgesloten. Zoals Paul en enkele honder-
den andere ”lelijke” kinderen. Paul kan ontsnap-
pen en samen met zijn vrienden bereidt hij een 
opstand voor. Binnen de kortste keren staat het 
land in rep en roer.

Een oorlog van saai en grijs tegen honderd-
duizend kleuren.

do 17 december 2020
10u00 en 13u30

duur: 91 min
max 250 lln

5e en 6e leerjaar
film – Nederlandse speelfilm

PAHUNA
Paakhi A. Tyrewala
Pranay en zijn zusje Amrita wonen op de grens 
tussen India en Nepal. Wanneer hun dorp wordt 
aangevallen door soldaten, gaan de kinderen 
samen op de vlucht. Ze nemen hun babybroertje 
mee terwijl mama en papa achterblijven in het 
dorp. Midden in het bos vinden ze een oude bus, 
waarin ze zich verschuilen. Ze proberen goed 
voor elkaar te zorgen. Maar het wachten duurt 
wel erg lang, en in het bos dreigt er gevaar.

Samenleven zonder conflicten is niet eenvoudig, 
maar kinderen geven het goede voorbeeld ... Een 
verrassend opgewekte film vol kinderlijke fanta-
sie, onschuld en solidariteit.

1110



RASA VZW
Verbinding
Zijn mensen ook natuur?
Kan een bos de mens genezen?
Hebben we verschillen nodig?
Is het erg als spinnen uitsterven?
Hebben olifanten vlinders nodig?
Is een druppel een zee?
Kunnen vliegjes de wereld vervuilen? 

Door onze huidige manier van leven zijn we uit 
het oog verloren dat de natuur deel is van ons. 
En dat wij deel zijn van de natuur. In de natuur 
heeft alles een onderlinge samenhang. En ook wij 
zijn op onze beurt verbonden met alles wat leeft.

‘Verbinding’ vertrekt vanuit een holistische be-
nadering en toont kunst en ideeën van kunste-
naars, filosofen en wetenschappers over aarde 
en natuur.

‘Verbinding’ wil kinderen inspireren en aanwak-
keren om hun relatie met de natuur te herstellen. 
Al spelend worden zij aangemoedigd om nieuwe 
mogelijkheden te ontdekken die hen anders laten 
omgaan met onze unieke planeet.

‘Verbinding’ bestaat uit één wonderkamer, twee 
creatie-eilanden en zeven tafels waarop kunst-
werken, video’s, objecten en vragen aanzetten 
tot reflectie over de natuur. Elke tafel heeft een 
specifieke focus en zet aan tot kunstzinnig leren 
en creëren.

met werk van Tinka Pittoors, Ledelle Moe, Thijs 
Van der Linden, Jalila Essaïdi, Ottobong Nkanga, 
Stefaan Van Biesen, Koen Vanmechelen

www.rasa.be

van di 26 januari 2021 duur: 90 min
max 25 lln 
(per klas)

tot vr 05 februari 2021
09u00, 11u00 
en 13u30

4e tot 6e leerjaar
expo – lesmap beschikbaar

THEATER 
TIERET & 
WALRUS
De grote reis van  
Meneer Beer
Op een ochtend krijgt Meneer Beer post van zijn 
verre neef, Ivo Ijsbeer. Die voelt nattigheid nu 
heel zijn huis aan het smelten gaat. Kunnen Me-
neer Beer en de Woeste Wolven Ivo een pootje 
toesteken voor het hem écht te warm wordt? Het 
wordt een race tegen de klok, tussen bibberen 
en zweten … 

Meneer Beer trekt op avontuur langs nieuwe 
muzikale (bos-)paden, samen met alle Woeste 
Wolven, oude bekenden en nieuwe, gekke bos-
vrienden.

Tieret en Walrus bouwen opnieuw een beestig 
bosfestijn met een topcast van acteurs, muzikan-
ten en poppenspelers om ‘u’ tegen te zeggen … en 
zingen. Zoals in ‘dankuuuuuuuuu, Meneer Beer’!

Joost Van den Branden (spel/tekst/scenario), Vik 
Noens, Tine Roggeman (spel)

Livemuziek door Walrus: Geert Noppe (Yevgueni, 
Hooverphonic), Pieter Peirsman (Hooverphonic, 
Slowpilot), Maarten Van Mieghem (Yevgueni, 
Slowpilot …), Walter Janssens (regie), Patrick 
Maillard (poppen)

www.tieret.be

ma 08 februari 2021
10u30 en 13u30

duur: 60 min
max 280 lln

di 09 februari 2021
10u30 en 13u30

1e en 2e leerjaar
poppentheater – lesmap beschikbaar
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LAP VZW
Level Q
Een fysiek spel waar iedereen wordt uitgedaagd.
Vallen en opstaan tot je de eindmeet bereikt.
Of net niet?
Geraken we tot Level Q?

‘Level Q’ is een theatrale dansvoorstelling waar 
vier spelers tot het uiterste gaan. Spelen ze 
samen, elk voor zich of zit er een saboteur in het 
spel? Ze tasten elkaars grenzen af en dat van het 
publiek. 

‘Level Q’ is geïnspireerd op het kijkplezier dat 
mensen beleven bij verschillende spelen, spel-
programma’s en sportwedstrijden. Is een spel 
of wedstrijd spannend omdat je niet weet wie er 
zal winnen? Omdat alles elk moment kan keren? 
Wordt een spel pas interessant als je de spelre-
gels kent? De voorstelling wil het competitieve 
aspect ”winnen en verliezen” uitdiepen en in 
vraag stellen. 

Door de samensmelting van dans, theater en 
circus is ‘Level Q’ een verrassend fysieke voor-
stelling.

Level Q is na ‘Choco of kaas?’ de tweede produc-
tie van LAP vzw.

Dafne Maes, Danaé Bosman (concept/
choreografie/spel), Piet Van Dycke en Bart van 
der Heijden of Steven Beersmans (dans/spel), 
Linde Carrijn (muziek), Maartje van Bourgognie 
(kostuums), Randi De Vlieghe (eindregie), 
Caroline Mathieu (lichtontwerp), Hans Rigouts 
(techniek)

www.lapvzw.be

ma 08 maart 2021
10u30 en 13u30

duur: 60 min
max 200 lln

di 09 maart 2021
10u30 en 13u30

3e en 4e leerjaar
dans – lesmap beschikbaar
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SPA BRUIS: De scholen van Vilvoorde 
kunnen voor deze voorstelling 
intekenen op het Spa Bruisproject. 
Dit omvat bovenop de voorstelling 
een prikkelmoment vooraf en een 

workshop achteraf. Prikkelmoment en workshop 
gaan door op school. Contacteer ons voor meer info.

14



ma 29 maart 2021
10u30 en 13u30

duur: 60 min
max 200 lln

di 30 maart 2021
10u30 en 13u30

1e en 2e leerjaar
dans – lesmap beschikbaar

di 27 april 2021
10u30 en 13u30

duur: 45 min
max 175  
kleuters 

wo 28 april 2021
10u30

2e en 3e kleuterklas
theater – lesmap beschikbaar

COLLECTIEF 
VERLOF
Moenieworrienie
‘Moenieworrienie’ is Zuid-Afrikaans voor “je 
moet je geen zorgen maken”. En laat dat nu net 
zijn wat de vier personages in deze voorstelling 
veel te veel doen.

Volg mee het verhaal van de lange tocht die ze 
samen afleggen. Hoe elk individu ook een deeltje 
is van een groep en hoe ze gek worden van el-
kaar. Maar tegelijk ook zorgen voor elkaar.

Wie ben je als individu? Hoe ontstaat vriend-
schap?

En hoe waardevol is het als je dat gevonden hebt?

Wordt de tocht dan belangrijker dan de bestemming?

'Moenieworrienie' is een beeldende en fysieke 
voorstelling, geïnspireerd op elementen van slap-
stick. Zowel voor de personages als het publiek is 
het een verrassende tocht met pieken en dalen, 
die je naar het puntje van je stoel doen schuiven.

Collectief Verlof maakt met ‘Moenieworrienie’ 
een energieke en ontwapenende voorstelling 
over identiteit, vriendschap, en durven gaan voor 
je dromen.

Bart van der Heijden, Heleen Desmet, Matilde 
Quirynen en Tom Viaene (spel/concept), Hans 
Rigouts (techniek)

www.collectiefverlof.be

SPA BRUIS: De scholen van Vilvoorde 
kunnen voor deze voorstelling 
intekenen op het Spa Bruisproject. 
Dit omvat bovenop de voorstelling 
een prikkelmoment vooraf en een 

workshop achteraf. Prikkelmoment en workshop 
gaan door op school. Contacteer ons voor meer info.

4HOOG
Kom Wel
Het is een speciale dag.
Thelma is jarig. Yihaa!
Louise is jarig. Yihaa!
En dat wordt gevierd!
Alles is er: kroontjes, vlaggetjes, cadeautjes en 
taart.
Nu wachten …

Ze komt wel.
Op bezoek.
Straks.
Ze is zo welkom.

Een kleurrijke, surreële jazzy-country voorstel-
ling over jezelf zijn, over samen en alleen, over 
wachten en nog eens wachten, over verjaren, 
over anders zijn en toch ook niet.

En dat alles overgoten met een vleugje magie.

Jits Van Belle, Tineke Caels, Stan Vangheluwe 
(spel/tekst), Frans Van der Aa (coach), Kris 
Vanoudenhove (decor), Jana Roos (kostuums)

www.4hoog.be©
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SALIBONANI
Arabella
Arabella is een bijzonder meisje.
Ze spreekt vele talen en kent vele kunstjes.
Samen met Pepe Bonito en hun muis Rittepetite reizen ze de wereld rond.
Maar Arabella heeft een glazen bol … een toverbol!

‘Arabella’ is een betoverende voorstelling voor de allerkleinsten. Het publiek zit mee in het prachtige 
decor dat doet denken aan een mini-circus. De verrassende combinatie van muziek, licht, poppenspel 
en tovenarij maken van ‘Arabella’ een bijzondere belevenis voor kleuters, peuters én volwassenen. Na 
de voorstelling mogen de kinderen zich uitleven met honderden jongleerballetjes en enkele bijzondere 
muziekinstrumenten.

di 18 mei 2021
10u30 en 13u30

duur: 40 min  
+ 20 min naspel
max 100 kleuters

wo 19 mei 2021
09u30 en 10u30

instap, 1e en 2e kleuterklas
muziektheater – lesmap beschikbaar

do 20 mei 2021
10u30 en 13u30

duur: 60 min
max 200 lln

vr 21 mei 2021
10u30 en 13u30

5e en 6e leerjaar
poppentheater – lesmap beschikbaar

THEATER FROEFROE
Killie Billie
Op een dag komt de crash. Papa en Mama gaan 
uit elkaar.

RudyRUDY, de kameraard van Billie, vindt het 
wel goed. Want week-om-week-kinderen hebben 
een fijn leven. Twee huizen, twee keer kerstmis, 
+vaders, +moeders, +broertjes en +zusjes en wat 
hier niet mag kan daar weer wel. Afspraken bren-
gen structuur in het leven van een kind, zeggen 
vaders en moeders, en dus maken ze er veel en 
vooral, verschillende.

Als kind wil je echter maar één ding: dat papa 
en mama gelukkig zijn. En vooral: terug samen. 
Enkel de bloemenfee en het stuifmeel van de lief-
desbloem kan daarvoor zorgen. Als je dat in ie-
mands ogen strooit, wordt die op slag verliefd op 
de eerste die hij of zij ziet. Een goed plan, denkt 
Billie, daar wil ik voor gaan.

'Killie Billie' is figurentheater op speed. Een 
waanzinnige rollercoaster van spel, livemuziek 
en video, vol spannende momenten die je naar 
adem doen happen. Niet voor Watjes!

Dries De Win, Gert Dupont, Maarten Bosmans, 
Hanne Torfs (spel)

Livemuziek door Fortress: Hanne Torfs (zang), 
Ruben Den Brok (synths), Anke Verslype 
(drums), Yves De Pauw & cast (tekst), Marc 
Maillard (regie)

www.froefroe.be

Lisa Kokwenda Schweiger of An Valenteyn, 
Lukas Van Echelpoel (spel), Caroline Meerschaert 
(regie), Ludo Van Craen (licht)

www.salibonani.be
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VOOR DE 
SHOW
'Voor de Show' is een gratis online theaterspel 
voor de leerlingen in de klas. Het is een leuke 
webtool voor leerkrachten waarmee ze op een-
voudige en interactieve manier hun leerlingen 
kunnen enthousiasmeren voor de schoolvoorstel-
lingen in het cultuurcentrum.

Hoe werkt het theaterspel?
Tijdens een virtuele wandeling door cc Het 
Bolwerk voeren de leerlingen opdrachten uit rond 
theatercodes en de specifieke voorstelling die ze 
gaan bekijken. 

De leerkracht  
als coach van het spel
Het spel wordt uitgelegd door een animatiefi-
guur: Theaterspookje Theo. Het spookje heet de 
klas welkom en begeleidt hen bij het bezoek. De 
leerkracht heeft weinig voorbereidingstijd nodig, 
en coacht de leerlingen bij het uitvoeren van de 
opdrachten. 

logo toevoegen

4 modules met creatieve en 
educatieve spelopdrachten: 
• Etiquette: hoe gedraag je je als publiek?

• Inspiratie: hoe krijg je inspiratie en waar 
haalde de maker zijn inspiratie?

• Verbeelding: hoe krijgt verbeelding vorm in 
een voorstelling (vormelementen, theater-
vormen)?

• Thema: wat verstaan we onder een thema? 
Wat is het thema van deze voorstelling? En 
wat betekent het voor jouw leefwereld?

Elke module heeft een variant per graad. Zo is de 
spelopdracht telkens aangepast aan de leeftijd. In 
totaal zijn er 12 spelopdrachten beschikbaar.

'Voor de show' wordt geopend via een weblink op 
de laptop van de leerkracht en geprojecteerd op 
het digibord of met een projector. 

De klas speelt het spel, maar wordt ook uitge-
nodigd om regelmatig de handen uit de mou-
wen te steken en  creatieve opdrachten te doen: 
tekenen, schrijven, bewegen, uitbeelden …

Voor de show is een leuke en leerrijke manier om 
je leerlingen warm te maken voor de voorstelling!

Check zeker de sfeervideo op onze website.
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INFORMATIE
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verwachting uitkijken naar hun bezoek aan het 
cultuurcentrum.

Op onze website vind je meer info over de voor-
stelling: de traditionele tekst en foto maar ook 
eventuele promofilmpjes, lesmappen en recen-
sies.

Lagere scholen kunnen ook gebruik maken van 
de SPA BRUIS formule of de nieuwe online tool 
‘Voor de show’.

Enkele weken vóór de voorstelling versturen we 
een herinneringsmail aan de klasverantwoorde-
lijke en het secretariaat van de school.

Ook ouders vernemen graag naar welke voorstel-
ling hun kind gaat kijken. Gebruikt jouw school 
een elektronische agenda, digitaal leerplatform 
of e-nieuwsbrief? Vermeld dan deze voorstel-
ling door de link te leggen naar het event op 
www.hetbolwerk.be.  

in cc Het Bolwerk
Wees op tijd! De deuren van de schouwburg 
openen pas wanneer alle klassen aanwezig zijn. 
Om onze voorstellingen op tijd te laten beginnen, 
vragen we je om een kwartier vóór aanvang 
aanwezig te zijn.

Komen jullie met de bus? Weet dat die tot op ons 
plein kan rijden om de leerlingen veilig te laten 
uitstappen. Indien nodig kan hij daar tijdens de 
voorstelling blijven wachten.

Te laat? Geef onmiddellijk een seintje wanneer 
je vermoedt niet tijdig aan te komen (vb omwille 
van files): 02 255 46 90.

Meld je aan de balie om het exact aantal leer-
lingen, begeleiders en eventuele vrijetijds-
pashouders door te geven. Per school zal een 
verantwoordelijke leerkracht gevraagd worden de 
(al dan niet aangepaste) aanwezigheidslijst ‘voor 
gelezen en voor akkoord’ te ondertekenen. Deze 

kiezen
Heb je vragen of wensen? Wil je meer informatie 
over een productie? 

Neem gerust contact op met Elke Van Neyghem, 
stafmedewerker schoolaanbod, via 02 255 46 96 
of elke.van.neyghem@vilvoorde.be.

inschrijven
In functie van de evolutie van het Corona-virus 
en de hieraan gekoppelde veiligheidsmaatrege-
len, zijn wij genoodzaakt om onze inschrijvings-
procedure lichtjes aan te passen. 

Om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven 
om minstens 1 keer gedurende het schooljaar te 
participeren aan een voorstelling, verzamelen 
wij tegen 17 augustus jullie reservaties om dan 
een puzzel van inschrijvingen samen te stellen. 
Geef ons daarom jouw reservatie online door via 
het online reservatieformulier. Reservaties na 17 
augustus zullen opgevolgd worden op basis van 
de resterende vrije plaatsen. 

Bij aanvang van het schooljaar ontvangt iedere 
schooldirectie een overzicht van alle inschrij-
vingen. De school krijgt dan een laatste kans om 
de aantallen te wijzigen naar de reëel ingeschre-
ven leerlingen en mogelijke vrijetijdspashouders. 

In geval van vragen of opmerkingen kan je contact 
opnemen met elke.van.neyghem@vilvoorde.be. 

voorbereiden
Maak de kinderen enthousiast door de voorstel-
ling voor te bereiden: door erover te vertellen, 
er een activiteit rond te doen, het onderwerp 
van de voorstelling nader te bekijken. Bouw 
een zekere spanning op zodat leerlingen vol 
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lijst zal de basis vormen voor de facturatie. Na de 
voorstelling is er geen discussie meer mogelijk 
over het aantal leerlingen.

In de schouwburg. Laat voor ieders veiligheid de 
jassen en boekentassen achter aan de vestiaire-
rekken in de foyer.

Het personeel van cc Het Bolwerk zal de 
leerlingen hun plaatsen aanwijzen. Wij zorgen er-
voor dat de leerlingen zo gegroepeerd mogelijk bij 
elkaar kunnen zitten. Wij dringen er op aan dat 
leerkrachten in geen geval achteraan of bij elkaar 
gaan zitten. Als leerkracht blijf je pedagogisch 
verantwoordelijk tijdens de voorstelling. Als je 
merkt dat leerlingen van je klas het goede verloop 
van een activiteit storen, grijp dan in. Eventueel 
kan je het haantje-de-voorste van de klas bij jou 
in de buurt zetten. 

Leerlingen mogen de zaal tijdens de voorstelling 
(in principe) niet verlaten.

Drank, snoep, gsm en andere stoorzenders zijn 
verboden in de schouwburg.

terug op school
We vonden de voorstelling … leuk, saai, moeilijk, 
herkenbaar, toegankelijk … Laat ons weten wat 
jullie van de voorstelling vonden. Na de voor-
stelling bezorgen we een evaluatieformulier aan 
de klasverantwoordelijke en/of het secretariaat. 
Bedankt om dit door te sturen naar al de bege-
leiders zodat we zoveel mogelijk input ontvangen 
over ons aanbod en onze werking.

betalen
Voor een theatervoorstelling hanteren we volgen-
de prijzen:

• Kleuters en leerlingen lagere school: € 6

• Leerlingen eerste graad secundair onderwijs: € 6

• Leerlingen tweede graad secundair onderwijs: € 7

• Leerlingen derde graad secundair onderwijs: € 8

Voor een actieve workshop in het lager onderwijs 
betalen leerlingen € 6.

Leerlingen lager onderwijs, die participeren aan 
een filmvoorstelling betalen € 4.

Begeleidende leerkrachten: gratis.

Houders van een vrijetijdspas betalen 50% van 
de prijs. 

Enkele dagen na de voorstelling krijgt de direc-
tie een betaalverzoek toegestuurd op basis van 
het aantal aanwezige leerlingen en vrijetijdspas-
houders dat op de dag van de voorstelling werd 
doorgegeven aan de balie. Gebruik bij de over-
schrijving zeker de juiste gestructureerde mede-
deling en respecteer de vooropgestelde betaal-
termijn.

Na het versturen van het betaalverzoek voeren 
we geen aanpassingen meer uit. De aantallen die 
werden doorgegeven op de dag van de voorstel-
ling zijn de definitieve aantallen.

opgelet!
Wanneer het aantal afwezige leerlingen meer dan 
10% van het totaal aantal ingeschreven leerlingen 
bedraagt, rekenen wij ook de helft van de ont-
brekende plaatsen aan. Wanneer de hele klas de 
dag zelf niet komt opdagen, zijn wij genoodzaakt 
het volledig verschuldigde bedrag aan te rekenen.

annuleren
Annuleren dient steeds schriftelijk te gebeuren. 
In elk geval zullen wij 50% van de gereserveerde 
plaatsen factureren. Bij annulering minder dan 
twee maanden vóór de voorstelling, factureren 
wij alle gereserveerde plaatsen.

Soms moeten ook wij om redenen buiten onze 
wil, een voorstelling afgelasten. In dat geval 
wordt de school zo snel mogelijk op de hoogte 
gebracht. Eventuele onkosten (bv. busvervoer) 
kunnen onmogelijk op cc Het Bolwerk verhaald 
worden.

Wanneer ingevolge overmacht, bijvoorbeeld door 
COVID-19, de school een voorstelling niet kan 
bijwonen, wordt er uiteraard niets aangerekend. 

gratis met De Lijn  
naar cc Het Bolwerk?
Wij zijn een culturele bestemming binnen het 
subsidieprogramma dynamoOPWEG. Als je 
ons een bezoek wil brengen met je klas, kan je 
met dynamoOPWEG gratis gebruik maken van 
het aanbod van De Lijn. Je hebt recht op gratis 
vervoer met bus of tram, volgens de vaste dienst-
regeling, tijdens de daluren en met maximum 30 
personen. Registreer je op www.cultuurkuur.be 
en vraag online een vervoersbewijs aan. Meer 
informatie www.cultuurkuur.be/dynamoopweg

buiten de schooluren
Graag eens op stap met de hele familie? Zin in een 
cultureel avondje uit? Schrijf je in op ons ‘nieuws’ 
via www.hetbolwerk.be 

cc Het Bolwerk
Bolwerkstraat 17
1800 Vilvoorde
t: 02 255 46 90
cultuurcentrum@vilvoorde.be
www.hetbolwerk.be

maandag, donderdag en vrijdag 
09u00 tot 12u00

dinsdag 
09u00 tot 12u00 en 13u30 tot 18u30

woensdag 
09u00 tot 12u00 en 13u30 tot 16u00
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