Nieuwsbrief 2 - jaargang 5
Beste leerkracht
Beste directie
Ook dit schooljaar valt er in Leuven veel te beleven op cultureel vlak. In deze nieuwsbrief krijg je
– naast informatie over cultuurmomenten tijdens de schooluren – ook nieuwe expo’s in M en STUK en
extra info over ‘Rode Hond’.

30CC
THEATER OP DE SCHOOL : TEKEN NU IN!
Er zijn nog enkele dagen vrij voor

Reparaties en herstellingen | Gezusters Hirnstgespinst (interactief

project)
maandag 7 t.e.m. donderdag 10 november en maandag 14 t.e.m. vrijdag 18
november 2016
vanaf 9 jaar

Met hun laboratorium gaan de Gezusters aan de slag op jullie school. Daden
die vertrekken vanuit de fascinerende, fantasierijke en vaak zeer grijpbare
plannen die kinderen smeden. Want genoeg druppels op een hete plaat
doét afkoelen.
Samen onderzoeken ze, bedenken ze, spelen ze en zinspelen ze tijdens deze
theatrale ontmoeting op alternatieven om de wereld mooier, gezonder en
vooral beter te maken.
De gezusters willen, samen met de kinderen, het resterende sprankje hoop
op een betere wereld omzetten naar een laaiend vuur in beweging.
meer info
Is je interesse gewekt?
Kom dan alvast es kijken op zaterdag 10 september in de Leuvense Kruidtuin. Tijdens het openingsfeestje voor families speelt de voorstelling om
14.00, 15.00 en 16.00 uur.
Eén vrijkaartje kun je reserveren bij marijn.vandeweghe@leuven.be

X tot de zoveelste | Compagnie Frieda

dinsdag 21 t.e.m. vrijdag 24 februari 2017
vanaf 8 jaar

‘X tot de zoveelste’ is een voorstelling waarbij de leerlingen zelf bepalen
welke richting de voorstelling uitgaat. De hele duur van de voorstelling maken ze keuzes en bepalen hiermee het verder verloop van het verhaal.
Deze voorstelling was één van de successen tijdens ‘Rode Hond 2015’!
meer info

Odyssee | BRONKS & Nevski Prospekt & J S Düsseldorf
maandag 24 oktober 2016, 13.30 uur
vanaf 12 jaar

Zelden kunnen wij jonge mensen in schoolverband een rockopera aanbieden. Najaar
2017 grijpen we die kans. De cast is internationaal, het thema universeel en vooral
brandend actueel.
meer info

Utopera | Kloppend Hert (Haider Al Timimi) & Bronks
donderdag 23 februari 2017, 13.30 uur
vanaf 16 jaar

Net zoals in zijn vorige voorstelling ‘Layla’s fool’ spelen muziek, zang (operazangeres), beweging en enscenering de hoofdrol. Haider (geboren in Bagdad, getogen in
Gent) verloochent zijn sporen niet: maakte ooit deel uit van Union Suspecte, danste
bij Ballet Vlaanderen, was meerdere keren de choreografe van dienst en tekent als
maker een eigen parcours. Het levert hem een eclectische, geestdriftige theatertaal
op die hij met plezier inzet om geëngageerd theater te maken.
meer info

A street concert | Pieter Embrechts - HETPALEIS & De Roma
donderdag 16 maart 2017, 13.30 uur
vanaf 16 jaar

Pieter mixt cinéma, docu, muziek, theater om je kennis te laten maken met bewoners aan de Turnhoutsebaan te Borgerhout. Een reis door alle continenten en over
de generaties heen: ‘mijn vader ging naar de moskee en ik ging op café’.
meer info

Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen voor:
> Bartók - Blauwbaard revisited (3de graad secundair onderwijs)
dinsdag 20 september 2016, 14.00 uur
> Brekebeen | Sermoen & Laika (2de graad secundair onderwijs)
dinsdag 25 oktober 2016, 13.30 uur
> Ivan, de verschrikkelijke | Het Banket (1ste graad secundair onderwijs)
donderdag 9 februari 2017, 10.30 uur
> De Schaar van de tsaar | Het Kwartier - Corpus Ca (1ste graad basisonderwijs)
donderdag 23 maart 2017, 10.30 uur + 14.00 uur

M-MUSEUM LEUVEN
M-Museum Leuven pakt voor het schooljaar 2016-2017 uit met een nieuw aanbod rondleidingen. Het aanbod in het kader van ‘Utopia’ combineert oude en hedendaagse kunst en geeft de leerlingen de kans om
zelf aan de slag te gaan. Dankzij handige lesmappen kun je je bezoek in de klas voorbereiden.

Jij, tussen vele anderen – Op zoek naar Utopia (rondleiding + lesmap)
zaterdag 22 oktober 2016 t.e.m. dinsdag 17 januari 2017
1ste, 2de en 3de graad basisonderwijs

M ontwikkelde deze rondleiding en lesmap samen met leerkrachten. De rondleiding combineert oude meesters uit de tentoonstelling ‘Utopia’ met de hedendaagse kunst van Yto Barrada. De lesmap kun je gebruiken ter voorbereiding en
naverwerking van je museumbezoek.
Om Utopia te vertalen naar de leefwereld van kinderen, zoomen we in op het
thema samenleving. Hoe mag de wereld er in de toekomst uitzien? Het prentenboek ‘Jij, tussen vele anderen’ van Siska Goeminne helpt je in de klas op deze
vraag verder te werken.
meer info

Droombeelden - Op zoek naar Utopia (rondleiding)
zaterdag 22 oktober 2016 t.e.m. dinsdag 17 januari 2017
1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs
Maak kennis met de wereld van Thomas More en zijn vrienden, met de idealen en
droombeelden die 500 jaar geleden door de hoofden van kunstenaars speelden,
met het verlangen naar verre horizonten en met het web van nieuwe wetenschap
dat geduldig over de werkelijkheid heen werd geweven.
Een gids neemt de klas op sleeptouw in deze kunsthistorische tentoonstelling vol
oude meesterwerken. We maken ook de vertaling naar utopieën vandaag binnen de expo van hedendaagse kunstenaar Yto Barrada. Ontdek haar grenzeloze
verbeelding van een ideale wereld.
meer info

STUK
Alleen de grootste

nabijheid | fABULEUS & DOX / Ryan Djojokarso &
Bram Jansen
vrijdag 25 november 2016, 13.30 uur (nog plaats voor 1 klas, max. 25 lln)

vanaf 14 jaar

“Een boekverslag, maar dan met zoenen”
Dansend, lezend en struinend door Wikipedia, proberen acht jongeren tussen 14
en 21 jaar vat te krijgen op een oud boek: ‘Die Wahlverwandtschaften’ van
Johann Wolfgang von Goethe uit 1809. Een gehuwd stel neemt een vriend en een
nichtje in huis. Algauw worden ze alle vier verliefd en ontwikkelt zich een explosief mengsel van verwachtingen en jaloezie. Wat begint als een ietwat
ongemakkelijke kennismaking tussen de personages, mondt uit in een kluwen van
innige dansduetten.
meer info

Neochronophobiq | Emre Hüner

woensdag 12 oktober t.e.m. zondag 11 december 2016
vanaf 16 jaar

STUK presenteert voor de derde keer een langlopende expo waarin ruimtelijk videowerk centraal staat. In het najaar 2016 is het de beurt aan de Turkse
kunstenaar Emre Hüner. In zijn tekeningen, sculpturen, installaties en videowerk
behandelt Hüner thema’s als utopische of imaginaire architectuur, planetaire
landschappen en het idee van de strijd en de overblijfselen van beschavingen.
‘Neochronophobiq’ (een samentrekking van de woorden tussen neo, chronophobia (angst voor tijd) en ubiquitous (alomtegenwoordigheid)) wordt voor de
eerste keer in Europa getoond na de première in de Istanbul Biënnale in 2015 en
toont een fictieve wereld waarin objecten, rituelen, niet-identificeerbare nederzettingen, landschappen en geologische materialen de hoofdrol spelen.
bezoek + rondleiding duurt een uur (kan ook buiten de reguliere openingsuren)
reserveren via ilse.vanessche@stuk.be.
meer info

RODE HOND
‘Rode Hond’ kwispelt al vrolijk met zijn staart, want het kunstenfestival voor
gezinnen is toe aan zijn elfde editie! Laat je tijdens de herfstvakantie
besmetten door zijn enthousiasme, van donderdag 3 tot
zondag 6 november 2016.
Dit jaar kiest de Rode Hond woonzorgcentrum Edouard Remy als
uitvalsbasis. Je kan er voorstellingen bijwonen, op ontdekkingstocht gaan, je
haren laten stylen, bingo spelen, sporten, lekker lunchen ...
Het Festivalcentrum is elke dag open, van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Meer info en tickets zijn beschikbaar op www.rodehond.be.

Onze nieuwsbrief brengt je bij het begin van elk trimester de belangrijkste nieuwigheden. Deel hem dus
zeker met je collega’s of schrijf ze in via de nieuwspagina.
met vriendelijke groeten
School met Cultuur

