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beeld: Diego Franssens

RAYA
Het meisje met de groene
Beeldsmederij
DE MAAN,
haren, de laatste overlevende
hetpaleis &
Moussem

van de groenharigen.

Nomadisch Kunstencentrum

“Raya is geen somber, maar een optimistisch verhaal. Dat fantasie bescherming
biedt tegen het leed van de oorlog,
zie je ook in de vorm. Op hun queeste
naar Raya’s ouders, worden de vriendinnen – tot dan prachtige poppen – opgeslokt door een animatiefilm, waarin alles
mogelijk is.” De Standaard
speeldata
locatie
doelgroep
4

vrijdag 15 november 2018
donderdag 13 december 2018
vrijdag 14 december 2018
DE MAAN – Rode Zaal
1ste secundair

10u
10u en 13u30
10u en 13u30

RAYA lijkt een ‘er was eens
sprookje’, maar is het niet.
In een klein vreemd dorp woont
Raya, het meisje met de groene
haren. Zij is de laatste overlevende
van de groenharigen.
Raya wil op zoek naar haar ouders, die ooit verbannen zijn uit
het dorp. Niemand weet waarom.
Of niemand zegt waarom. Met de
hulp van haar vriendin Nana, die
de magische taal in de oude kranten kan lezen, start ze de zoektocht, die haar op verrassende en
bizarre plekken brengt.

RAYA is een filosofisch en politiek
fantasy-sprookje van de Palestijnse theatermaker en auteur Rimah
Jabr. Ze verwerkt haar politieke
achtergrond tot een hedendaagse,
geestige, absurde maar vooral
diepzinnige vertelling.
Tekst Rimah Jabr, Regie Stef De Paepe
Spel Thomas Van Caeneghem, Femke
Stallaert, Koen Janssen en Greet Jacobs
Muziek Thomas Van Caeneghem
Figuren Paul Contryn
Stage figuren en kostuums Katinka
Heremans, Animatie Marijke Van den
Acker, Paul Contryn
Scenografie Paul Contryn, Stef De Paepe
en Stéphane Vloebergh

5

FALLING
DREAMS
In het dromende denkhoofd
Het Filiaal
theatermakers

“Een droom die je zelf
niet beter had kunnen
dromen.” Theaterkrant

Winnaar
Zilveren
Krekel
2016

van een tienermeisje.
Ken je het gevoel dat je valt, net
voor je echt inslaapt? Falling
Dreams gaat over dat moment.
In vliegende vaart beland je in het
dromende denkhoofd van een
tienermeisje. Met gedachten die
komen en gaan en beelden die
dwars door elkaar heen lopen.

gekomen. Bij uitstek geschikt voor
iedereen die er aan toe is om zich
grenzeloos mee te laten slepen.
Spel, muziek & zang Ramses Graus,
Mirthe Klieverik, Lucas Noordhoek (stage),
Gábor Tarján en Eileen Graham
i.s.m. beeldsmederij DE MAAN

In Falling Dreams kan zomaar
alles gebeuren, net als in een
echte droom. Camera’s en projectieschermen zorgen voor beeld op
meer plekken tegelijk en blazen
miniatuurwerelden op tot meer
dan levensgroot. Soms lijkt het
alsof je in videoclip terecht bent

speeldata
locatie
doelgroep
6

vrijdag 28 september 2018 
DE MAAN – Rode Zaal
1ste graad

13u30

beeld: Joris Van Bennekom
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ZONDER U
Over stom noodlottig toeval,
Mich Walschaerts
& Ineke Nijssen

over afscheid nemen.
Zonder u stond ook vorig seizoen
op het programma. Het werd een
bijzonder mooie, ontroerende
en geestige voorstelling, zowel
voor leerlingen als leerkrachten.
Zó mooi, dat we ze gewoon opnieuw zetten.

Een muzikaal-cabareteske bij
de strot pakkende voorstelling van Ineke Nijssen en Mich
Walschaerts.

Zonder u gaat over stom noodlottig toeval, over afscheid nemen,
over loslaten. Over een koppel
dat met hun speciaal gebouwde
tweepersoons-mobilbike een jaar
lang de wereld rondreist. Hij is
dood, dat wel. Maar hij reist mee.
Gewoon. Zwaar? Niet echt. Er zal
gelachen worden. Veel. Maar ook
geweend. Een beetje.

speeldata
locatie
doelgroep
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beeld: Thomas Dhanens

maandag 1 oktober 2018 
dinsdag 2 oktober 2018 
Stadsschouwburg
1ste en 2de graad

13u30
10u en 13u30
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BELGIË
Van een oude
ONDERTITELD
Oostendse visser tot een
/ LA BELGIQUE
Olympisch kampioene
SOUS-TITRÉE
uit Luik.
Bronks
Wat is dat nu eigenlijk, Belg zijn?
Benieuwd naar de identiteit van
een land dat vaak afgeschilderd
wordt als ‘Absurdistan’, trokken
theatermakers Greet Jacobs en
Julie Delrue een jaar lang België
rond. Ze interviewden een 100-tal
boeiende Belgen in alle uithoeken
van het land, op zoek naar de raakpunten en de schoonheid achter al
die schijnbare tegenstellingen.
Het resultaat is een theaterportret
dat de ziel van ons landje
blootlegt.
10

Vijf acteurs transformeren onophoudelijk: van een oude Oostendse visser die niet kan wennen aan
het vasteland tot een Olympisch
kampioene uit Luik. Van de 13-jarige Yasmina die graag Beyoncé
wil worden tot een minister van
Buitenlandse Zaken met een aanhoudende hoest.
Dit is een meertalige voorstelling
waarbij humor en zelfrelativering
nooit ver weg zijn, maar waar niemand onberoerd buiten gaat.

Spel Jean-Baptiste Szézot, Greet Jacobs,
Julie Delrue, Atta Nasser en Arber Aliaj
(stage) Gesproken talen Frans, Nederlands,
Engels e.a. (boventiteld FR/NL)

beeld: Jan De Brabander

speeldata
locatie
doelgroep

donderdag 21 maart 2019
Stadsschouwburg
1ste en 2de graad

13u30
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HEIMWEE NAAR
Een privé roadmovie
TIRGU MUREŞ
op scène.
Villanella &
Hanneke Paauwe
Een jong Roemeens meisje wordt
met valse beloftes naar België gelokt. Hier belandt ze in de wereld
van escorte, porno en prostitutie.
Deze hedendaagse Alice legt een
reis af van armoede en soberheid
naar welvaart en decadentie, maar
ook een reis tussen verwachting
en realiteit.

“[…] een overrompelende voorstelling over
stukgeslagen liefde en de drang om te
overleven, de intieme wereld van illegalen
die we vrij zelden te zien krijgen.” Zone 03
12

beeld: Sergey Bratkov

Ze brengt verslag uit van haar
seksuele verwachtingen als puber,
haar beleving als professionele
publieke dame en de wereld van
betaalde seks. Een privé roadmovie op scène met humoristische

speeldata
locatie
doelgroep

dinsdag 9 oktober
woensdag 10 oktober
Cultuurcentrum Koor
2de en 3de graad

routebeschrijvingen, praktische en
meedogenloze tips voor onderweg.
Meer dan tien jaar na de première
herneemt Villanella deze confronterende en indringende voorstelling van Hanneke Paauwe, met
Griet Dobbelaere als vervangster
voor Clara van den Broek.

13u30
10u
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LE CHICON
En ik, ik sta daar tussen.
Maxime Waladi
i.s.m. Action Zoo
Humain
Hoe meer ge rechtdoor rijdt,
hoe meer de poorten zich openen,
hoe dichter ge komt bij het oog
van de storm.
En net als ge denkt, het valt hier
nog wel mee,
dan sluiten de poorten achter u
en zit ge in Brussel.
Mensen van ’t gehucht Lemmeke
komen daar niet.
En ik,
ik sta daar tussen.
Maxime Waladi studeerde in 2016
af aan LUCA Drama. Zijn imposante gestalte, natuurlijk charisma en
innemende geestdrift bleven niet
onopgemerkt. Tijdens het maak-

speeldata
locatie
doelgroep
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proces van zijn eerste voorstelling Le Chicon vond Waladi een
compagnon de route in Zouzou
Ben Chikha.
In Le Chicon positioneert deze
jonge theatermaker zich in de
ruimte tussen verleden en heden,
geworteld in interculturele grond
– bezaaid met witloofkroppen en
durumtarwe. Het is een persoonlijke queeste. Een zoektocht naar
een eigen plek in de veranderlijke
maatschappij, naar erkenning en
gemoedsrust.
Spel Maxime Waladi

dinsdag 26 februari 2019 
woensdag 27 februari 2019 
Stadsschouwburg
2de en 3de graad

13u30
10u

beeld: Kurt van de Elst
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THE
Based on
WETSUITMAN
a true story…
Het kwartier
In 2014 vindt een man een duikerspak tussen de rotsen in
Noorwegen. Er steken botten uit
de zwemvliezen. De politie komt
erbij, afdeling vermiste personen.
Niemand kan uitvissen wie het lijk
is. Tot de politie telefoon krijgt van
collega’s uit Nederland. Ook zij
vonden een skelet in een wetsuit.
Dit waargebeurde verhaal vormt
het startpunt voor The Wetsuitman, een spannende voorstelling
die start als een detective, maar
ergens heel anders uitmondt.
Schrijver/regisseur Freek Mariën

speeldata
locatie
doelgroep
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beeld: Nina Vandeweghe

dinsdag 14 mei 2019 
Stadsschouwburg
2de en 3de graad

(winnaar Taalunie Toneelschrijfprijs 2015) speelt met de grenzen
van genres en met uw verwachtingen, veronderstellingen en vooroordelen; samen met een stevige
cast van veelzijdige spelers-makers. Oordeel vooral zelf.
Spel Yinka Kuitenbrouwer,
Robbert Vervloet en Maxime Waladi
Tekst en regie Freek Mariën

13u30

17

BUZZ
Een jong iemand zoekt
Kopergietery
zijn weg in de wereld
& ARSENAAL/
LAZARUS
Ge zijt nog niet helemaal
verdwenen.
Dat vraagt tijd. Jaren.
Maar ge verdwijnt.
Ge zijt nooit wie ge ooit waart.
De microscopisch kleine cellen
die uw gezicht vormen
op de foto bij uw ouders in de
living, zijn weg,
vervangen door nieuwe.
En mettertijd zal met deze planeet
hetzelfde gebeuren,
tot het op een dag zelfs niet meer
mogelijk is
om antwoord te geven op de vraag
of hier ooit leven is geweest.
Heeft daar ooit iemand gewoond?
Op aarde??
Zo van die gedachten.

BUZZ, een verhaal voor elke
zoekende mens die zich soms
verloren voelt tussen al het lawaai.
Een bewerking van Buzz Al-drin,
waar ben je gebleven?, bejubelde debuutroman van de Noorse
Johan Harstad.
Spel Joris Hessels,
Charlotte Vandermeersch
Muziek Antoon Offeciers en Karen Willems
Film Ann-Julie Vervaeke

beeld: Jeroen Los

speeldata
locatie
doelgroep
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donderdag 10 januari 2019
donderdag 17 januari 2019
ARSENAAL/LAZARUS
4de, 5de en 6de secundair

13u30
13u30
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STUDIO
De grenzen van de
SHEHRAZADE
perceptie aftasten.
Kloppend Hert/
Haider Al Timimi
& ARSENAAL/
LAZARUS

beeld: Mario Debaene

speeldata
locatie
doelgroep
20

donderdag 11 oktober 2018
maandag 15 oktober 2018
dinsdag 16 oktober 2018
ARSENAAL/LAZARUS
3de graad

13u30
13u30
10u en 13u30

Stel dat er een plek is waar we ons
aan het alziend oog van de publieke opinie, van de maatschappij en
haar moraal kunnen onttrekken
en ongeremd onszelf kunnen zijn.
Studio Shehrazade is zo’n plek.
Daar vinden twee mannen mekaar.
Daar sneuvelen de taboes die hen
weerhielden.
Studio Shehrazade wordt een
dans/theatervoorstelling, geïnspireerd op het werk van fotograaf
Hashem El Madani die in Beirut
een discrete fotostudio runde,
waar mensen hun ware aard en

geheime fantasieën in beeld lieten
brengen. For their eyes only.
Studio Shehrazade wil de grenzen aftasten van de perceptie die
sommige culturen hebben op
homoseksualiteit en wil de fobie
en daaruit volgende gruweldaden
in specifiek het Midden-Oosten en
sommige Afrikaanse landen aan
de kaak stellen.
Spel Gorges Ocloo & Haider Al Timimi
Regie Haider Al Timimi

21

AMNES(T)IE
Moeten we vergeten
Action Zoo
Humain

“Naast dat heldere pleidooi voor
historisch bewustzijn en genuanceerde
meningsvorming, is het tegelijkertijd
ook een vlammende kritiek op de
sensatiebeluste mediapraktijk die niet
reflecteert of verzoent maar juist uitbuit
en polariseert.” Klara

en vergeven?

Amnes(t)ie snijdt zowel ons
collectief verleden als de huidige
precaire socio-politieke realiteit
aan: Kunnen we lessen trekken uit
de herintegratie van Oostfronters
met oog op de terugkeer van geradicaliseerde IS-strijders? Moeten
we vergeten en vergeven? Wat
gebeurt er wanneer beide partijen
oog in oog komen te staan?

Concept Chokri Ben Chikha
Spel Bert Gabriëls, Dahlia PessemiersBenamar, Marijke Pinoy

Na jaren de podiumplanken te
hebben versleten, kiest Action Zoo
Humain nu voor een nooit eerder
gezien talkshowformat. Gasten
van de avond: een dochter van
een Vlaamse collaborateur en
een moeder van een Syriëstrijder.
Gastheer: Bert Gabriëls!

speeldata
locatie
doelgroep
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donderdag 23 mei 2019
vrijdag 24 mei 2019
Cultuurcentrum – Koor
3de graad

13u30
13u30

beeld: Kurt van der Elst
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UN AMOUR
Méér dan alleen vrienden.
À TAIRE [FILM]
Parijs, 1942. De Joodse Sarah
probeert uit handen van de nazi’s
te blijven nadat haar hele familie onder haar eigen ogen op
brute wijze door de Gestapo is
vermoord. Ze zoekt hulp bij Jean,
een oude jeugdliefde, die een
onderduikadres regelt bij Philippe, een vriend van hem die in het
verzet zit. Philippe weet een vals
paspoort voor Sarah te regelen,
waardoor ze in de stomerij van
Jeans familie kan werken. Sarah
leert Jeans broer Jacques kennen,
die duidelijk een oogje op haar
heeft. Hoewel Jacques op de
hoogte is van Sarahs identiteit en
die stilhoudt, wantrouwt Sarah
hem toch.

speeldata
locatie
duur
doelgroep
24

Sarah, nog steeds heimelijk
verliefd op Jean, komt erachter
dat Jean en Philippe méér dan
alleen vrienden zijn. Aanvankelijk teleurgesteld ontstaat er een
diepe vriendschap met hen. Dit tot
ziekelijke jaloezie van Jacques. Hij
besluit zijn broer een hak te zetten
die fatale consequenties heeft...
Regie Christian Faure
Een organisatie van
8 mei Comité Mechelen

woensdag 14 november 2018
donderdag 15 november 2018
Cultuurcentrum Auditorium
105 min + nabespreking
3de graad

9u
9u en 13u15

gratis
25

Avondlijke Uren
CCM

DE MAAN

ARSENAAL/LAZARUS

Uit het aanbod avondvoorstellingen maken we ieder seizoen een selectie voor
Avondlijke Uren. Het zijn voorstellingen uit alle genres waarvan we overtuigd
zijn dat ze ook toegankelijk zijn voor leerlingen van de derde graad. Kom je
met een groepje leerlingen naar één van deze voorstellingen, dan geniet je
een uitzonderlijk kortingtarief van 6 euro per leerling.
Voor meer informatie over de voorstellingen verwijzen we je graag door naar
onze seizoensbrochure of onze website.

DE MAAN verwelkomt leerkachten en
leerlingen ook graag in groep bij
haar voorstellingen ‘s avonds of
in het weekend. Het aanbod van
seizoen 2018 – 2019 wordt vanaf 1
juni op de website verwacht:
www.DEMAAN.be
Neem gerust een kijkje bij onze kindervoorstellingen en de gasten die
we ontvangen, want ook deze zijn
vaak een plezier om naar te kijken
voor jongeren & volwassenen!

Ook ARSENAAL/LAZARUS organiseert niet zo vaak schoolvoorstellingen overdag, maar leerkachten
en leerlingen zijn steeds welkom
op de avondvoorstellingen, telkens
om 20u15 in het ARSENAAL. Bij
de meeste voorstellingen wordt
bovendien een lesmap voorzien.
Het aanbod van seizoen 2018 – 2019
wordt vanaf eind mei op de
website verwacht. Midden juni
verschijnt de seizoensbrochure.

•

•

We selecteerden voor jullie volgende voorstellingen:
29/09/2018
26/10/2018
27/10/2018
16/11/2018
30/11/2018
19/12/2018
11/01/2019
07/02/2019
16/02/2019
26/02/2019
15/03/2019
20/03/2019
14/05/2019

Ontroerend Goed – Fight Night
theater
Het Nieuwstedelijk – Screen
theater
Gianni Marzo & Friends – Where the Poppies Blow
pop/folk
De Kolonie MT & HERMESensemble – Mevrouw Bob
theater
Bart Moeyaert, Esmé Bos, Bart Voet – Broere 
theater
SkaGeN – Tsjick
theater
Thomas Smith – De Jaren Van Verstand
humor
Few Bits 				
pop/rock
Malpertuis – Beginners			
theater
Maxime Waladi – Le Chicon
theater
Zuidpool – Drie Zusters			
theater
BRONKS – België ondertiteld / La Belgique sous-titrée  theater
Het Kwartier – The Wetsuitman
theater

Doelgroep: 3de graad
•
•
•
•
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€6 per leerling
Gratis voor begeleidende leerkrachten
Publieksbeperking: maximaal 10% van de zaalbezetting
Inschrijven vanaf 20 juni 2018.
Na de aanpassing van de aantallen in september wordt voor de avondvoorstellingen reeds een factuur op voorhand opgestuurd.

•

€ 6 per leerling
Gratis voor begeleidende
leerkrachten
Reserveren:
contact@demaan.be

•
•

NONA

€ 6 per leerling
Gratis voor begeleidende
leerkrachten
Publieksbeperking: 40 leerlingen
per avondvoorstelling
Info en reserveren:
www.arsenaallazarus.be

NONA organiseert geen schoolvoorstellingen overdag. Ze verwelkomen graag leerkachten en
leerlingen bij de avondvoorstellingen. Het aanbod van seizoen 2018
– 2019 wordt vanaf eind mei op de
website verwacht.
•

•

€ 6 per leerling
Gratis voor begeleidende
leerkrachten
Info en reserveren:
www.nona.be

27

Kunstprikkels : beeldende
kunsten voor jongeren!

H30  : de artistieke werkplek
van Cultuurcentrum Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen biedt ieder
seizoen een uitgebreid programma
rond beeldende kunsten.
In De Garage en de tentoonstellingszalen kunnen de leerlingen kennismaken met werk van hedendaagse
kunstenaars.

Wat is H30?
Wat kan je doen op H30?

Doelgroep:
2de en 3de graad

Bezoek de artistieke werkplek van Cultuurcentrum Mechelen en ontdek
wat H30 allemaal te bieden heeft.
Verwacht geen droge rondleiding,
je bezoek bevat ook een actief
workshop gedeelte. Hiervoor kan
je kiezen tussen verschillende
disciplines: beeld, dans of tekst.

•

formuleert de gids telkens nieuwe
vragen en uitdagingen. Hoe interpreteren we kunstwerken? Welke
invloed hebben beelden op onze
emoties en op ons denken? Wat is
de maatschappelijke impact van
deze beeldcultuur? Op deze wijze
dagen we de leerlingen uit om
aandachtig en kritisch kijken.

Interactieve rondleiding
Tijdens een actief bezoek aan één
van de tentoonstellingen staat het
kijken naar kunst centraal. Samen
met de jongeren leggen we de
bouwstenen van hedendaagse
kunst bloot. We onderzoeken welke media en materialen gebruikt
worden en hoe de keuze voor
een medium mee de boodschap
bepaalt.

•

•

Interactieve rondleiding: 5 euro per
leerling (inclusief tickets)
ca. 1u30, max. 20 leerlingen
Info & reservering:
anne.vandevoorde@mechelen.be
T 015 29 40 14

•
•
•
•

Actieve rondleiding + workshop:
3 euro per leerling
max. 25 leerlingen
Startuur: 10u of 13u30
ca. 2u
Info & reservering:
H30@mechelen.be
T 015 29 80 96

Hedendaagse kunst daagt uit om
vragen te stellen en na te denken
over het leven, de maatschappij
en kunst. In de rondleiding worden
jongeren uitgedaagd om met een
open en kritische blik een eigen
mening te vormen over de kunstwerken.
Met de nadruk op openheid naar en
respect voor andere meningen
gaan de jongeren in discussie over
kunstwerken, kunsten en musea.
Met een filosofische aanpak
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Bibliotheek Mechelen
Wil je graag een rondleiding in de bibliotheek op maat van de klas? Of
bezoek je de bib met je klas graag
op regelmatige basis? Wij ontvangen jullie en laten jullie kennis
maken met het aanbod vanuit onze
bibliotheek en alle mogelijkheden
die we jullie te bieden hebben.
Neem even contact op en we bekijken
het samen!
Literatuurlijst voor secundaire
scholen
Elk jaar verschijnen er honderden
nieuwe boeken. Grappige boeken,
spannende boeken, romantische
boeken,… je vindt ze allemaal in de
bibliotheek!
Het is alleen niet altijd gemakkelijk om
het juiste boek te vinden. Daarom
hebben we een leeslijst samengesteld voor leerkrachten en
leerlingen uit de 1ste en 2de graad
van het secundair onderwijs.
Verschillende genres (historisch, romantisch, humor,...) en ook strips
en graphic novels krijgen een
plaats op onze lijst. Op die manier
hopen we zoveel mogelijk jongeren aan te spreken.
De lijsten vind je terug op de website
van de bib.

GoPress
Gopress is de grootste kranten- en
tijdschriftendatabank van Vlaanderen. In deze databank vind je het
digitaal archief van alle Vlaamse
kranten (tot 2 verschijningsdata geleden). Een ideale hulp bij
schoolopdrachten.
Op zoek naar recente en minder
recente persberichten of artikels?
Als lid van de bibliotheek van
Mechelen kan je gratis Gopress
raadplegen.
Je kan Gopress op twee manieren
raadplegen:
• In de bibliotheek via de catalogus
• Online (thuis of elders) door op
onze website aan te melden via
‘Mijn bibliotheek’

Nieuw : De MAAN in je klas!
Zin in een kennismaking met
beeldsmederij DE MAAN en haar
figuren? Paul Contryn, onze enige
echte figurenmaker- en speler
brengt ze live tot bij jou in de klas!
Paul is in Vlaanderen beroemd
voor het maken en manipuleren
van figuren.
Er zijn twee formules:
1

Demonstratie

Paul komt langs met een koffer vol verschillende figuren die hij tot leven
brengt in de klas.
•

•

Duurtijd: 1 uur per klas
(kan voor meerdere klassen op 1
dag geboekt worden)
Prijs: 50 euro per demonstratie

2 Initiatie
•

•

Info en reservering:
uitleen.bibliotheek@mechelen.be
T 015 40 44 70
Bibliotheek Mechelen,
Moensstraat 19, 2800 Mechelen

Plan je een projectweek rond theater?
Dan kan Paul de perfectie introductie
komen geven. De klas krijgt een
initiatie met heel wat tips voor
het creëren van een eenvoudige
figuur. Hierna kunnen jullie zelf
verder aan de slag. Een koffer vol
inspiratie blijft bovendien gedurende 14 dagen bij jullie!
•
•
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Datum op afspraak
Info en reservering:
contact@demaan.be
T 015 20 02 00

Duurtijd: een halve dag.
Prijs: 5 euro per leerling.
Maximum 25 leerlingen per groep
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Praktisch : reserveren 
1

2

Surf voor je reserveringen voor het
cultuurcentrum en DE MAAN naar
www.cultuurcentrummechelen.be,
kies bovenaan het tabblad scholen
en surf naar onze ticketpagina.
Log in met je gebruikersnaam en
wachtwoord. Deze zijn per email
verzonden naar de contactpersoon
uit onze database. Ben jij dit niet
en heb je geen idee waar je moet
gaan zoeken? Stuur dan even een
mail naar
CCMscholen@mechelen.be
TIP! Vraag je browser om je
logingegevens te onthouden. Dat
bespaart je heel wat moeite bij
volgende reserveringen.

vanaf 1 juni 2018

Na je reservering
Een paar weken voor de voorstelling krijg je van ons via mail een
herinnering aan je bezoek en het
beschikbare lesmateriaal toegestuurd. We noteren bij je bezoek
het exacte aantal leerlingen en
sturen je vervolgens de factuur op.
Opgelet! Ongeacht het effectieve
aantal deelnemers aan de activiteit, zal
minimaal 90% van het aantal gereserveerde plaatsen worden aangerekend.
Reserveren kan enkel nog online en
dus niet meer via mail, fax of telefoon.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je ons
niet meer kan bereiken met vragen!

Problemen bij je reservering?
3

4

5
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Volg de aanwijzingen van de reservatiemodule en reserveer voor
zoveel activiteiten als je maar wil.
Sluit je browser, leun achterover
en hou je mailbox in de gaten voor
het bevestigingsmailtje.
Dit mailtje bevestigt de goede
verwerking van je reservering.
Bij de start van het nieuwe
schooljaar ontvang je van ons een
overeenkomst met alle gegevens.
Je reservering is afgerond nadat
je de overeenkomst ondertekend
terugstuurt met het definitieve
aantal deelnemers en begeleiders.

CCM: T 015 29 40 06 of
CCMscholen@mechelen.be
Opgelet! DE MAAN en het cultuurcentrum volgen elk enkel de reserveringen
binnen hun eigen aanbod verder op.
Voor extra informatie over de voorstelling of praktische vragen neem je dus
contact op met de organisator van die
specifieke voorstelling.

Praktisch : prijzen
•
•

Leerling: € 6
Begeleiders: gratis (beperkt tot 1
begeleider/15 leerlingen)

•
•

Extra begeleider: € 6
Begeleiders voor personen met
een beperking: gratis

Educatief aanbod
Vergeet niet! De meeste voorstellingen hebben erg interessant lesmateriaal beschikbaar om vooraf en
na de voorstelling mee aan de slag
te gaan. Kant en klaar om enkele
lesuren mee te vullen en jullie theaterbezoek verder te laten leven in
de klas. Een absolute aanrader!
Je kan dit hier vinden:
• planning.demaan.be/nl/producties
• www.cultuurcentrummechelen.be/
cultuur/scholen-welkom

Heb je na de voorstelling graag een
nagesprek met de makers of spelers? Geef dit tijdig aan zodat we
dit praktisch kunnen organiseren.
Heb je wilde ideeën om aan jullie
theaterbezoek met de klas nog
een vervolg te geven? We denken
graag mee na over formules op
maat, aarzel dus niet om ons te
contacteren!

Contactgegevens
Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5
T 015 29 40 00
cultuurcentrum@mechelen.be
www.cultuurcentrummechelen.be

Uitverkocht?

Beeldsmederij DE MAAN
Minderbroedersgang 3
T 015 20 02 00
contact@demaan.be
www.DEMAAN.be

Neem contact met ons op.
Bij voldoende interesse lassen we,
indien mogelijk, een extra
voorstelling in.
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