Nieuwsbrief 3 - jaargang 5
Beste leerkracht
Beste directie
Eerst en vooral: onze allerbeste wensen voor een gezond, gelukkig en leerrijk 2017!
Ook in 2017 valt er in Leuven veel te beleven op cultureel vlak.
In deze nieuwsbrief krijg je informatie over De Schatkamer van Sint-Pieter, gratis rondleidingen tijdens
Artefact, nieuwe voorstellingen, speciale aanbiedingen ...

M-MUSEUM LEUVEN
M sluit vanaf donderdag 19 januari zijn deuren voor een make-over. Het is de uitgelezen kans om de
‘Schatkamer van de Sint-Pieterskerk’ te ontdekken. Op eigen houtje met een DIY-pakket of onder begeleiding van een enthousiaste gids!

Do it yourself - M-Schatkamer van Sint-Pieter
t.e.m. vrijdag 30 juni 2017

alle graden kleuter-, basis- en secundair onderwijs

Dit voorjaar krijg je de kans om samen met je klas op eigen houtje en
tempo de ‘M-Schatkamer van Sint-Pieter’ te ontdekken. We bieden
lesmappen aan zodat je je weg kan zoeken in onze
veelzijdige collectie.
meer info

Ontdekkingsreis in de M-Schatkamer van Sint-Pieter
t.e.m. vrijdag 30 juni 2017

alle graden kleuter- en basisonderwijs

Ontdek de indrukwekkende Schatkamer van de Sint-Pieterskerksamen
met je klas. Vind verborgen parels, draken, kunstschatten, vormen of
kleuren. Ga op je rug liggen en ontdek hoeveel keer jij in de Schatkamer
past. Verwacht je aan creatieve opdrachten, speelse kijkwijzers en
originele spelvormen.
meer info

Ontdekkingsreis in de M-Schatkamer van Sint-Pieter
t.e.m. vrijdag 30 juni 2017

alle graden secundair onderwijs

De Schatkamer van Sint-Pieter bevindt zich in de Sint-Pieterskerk,
de oudste kerk van Leuven. Bewonder het koor, de straalkapellen, de
kruisgalerij en enkele topwerken: bv ‘Het Laatste Avondmaal’ van Dieric
Bouts. Een boeiende collectie en bijzondere locatie, zeker met een
beklijvende gidsrondleiding. Spek voor de bek van leerkrachten
geschiedenis, godsdienst of cultuurwetenschappen.
meer info

30CC
NIEUW!
Forever, happily … | Collectif Malunés (B)
vrijdag 12 mei 2017, 13.30 uur
vanaf 8 jaar

Collectif Malunés (B) brengt ‘Forever, happily … ‘ een genereuze
circusvoorstelling voor alle leeftijden, grappig en intiem, met veel
spectaculaire acrobatie en muziek, in een mysterieuze sfeer waar de
roodkapjes flirten met de grote boze wolf.
Collectif Malunés is een jong en Vlaams circusgezelschap. Ze komen
gedurfd en onconventioneel uit de hoek en spelen hun show in hun
eigen feeërieke circustent.
meer info

Er zijn nog vrije plaatsen voor de volgende voorstellingen
Ne Swarte | Jan Decorte en Bloet

donderdag 19 januari, 20.00 uur en vrijdag 20 januari 2017, 12.30 uur
vanaf 16 jaar

SPECIALE ACTIE 2 tickets voor de prijs van 1!
Shakespeare schreef met ‘Othello’ hét drama over passie en
jaloezie. Jan Decorte ontbeent het stuk en maakt er een radicale
poëtische herschrijving van. In het werk van Decorte staan liefde en
dood centraal. Onder de ogenschijnlijk simpele vertelling schuilt een
diepe waarheid die ons beroert, die aan het mysterie van het leven
zelf raakt.
meer info

Monsieur Même | Max Last

donderdag 26 januari 2017, 13.30 uur
vanaf 16 jaar

‘Monsieur Même’ is een visuele voorstelling gebaseerd op de strip ‘Het
Besloten Land’ (Ici-même) van Tardi/Forest over een man die zijn
landgoed kwijtgeraakt is en nu alleen leeft op de muurtjes errond.
meer info

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

Zielen laten zich niet zomaar stoppen door de dood. Een voorstelling
vol muziek, zang en beweging, gebaseerd op ‘De man zonder ziekte’
van Grunberg.
NIEUW en UITZONDERLIJK aanbod!
Theatermaker en acteur Haider Al Timimi himself komt
- op aanvraag - gratis deze voorstelling introduceren in de klassen.
meer info

De schaar van de tsaar | Het Kwartier & Corpus Ca
donderdag 23 maart 2017, 10.30 uur en 14.00 uur
vanaf 6 jaar

Baardige burgers nemen het woord in het rijk van de tsaar. Een
absurd-komische voorstelling over baarden en waarden, illusies en
(zelf)bedrog.
meer info

De man de vrouw de beer | BRONKS
maandag 27 maart 2017, 10.30 uur
vanaf 8 jaar

Timothy Treadwell leefde samen met zijn vriendin jaren tussen de
beren, omdat hij ze wilde redden van stropers. Hij filmde hun leven
tot aan hun dood, opgepeuzeld door een beer … De rollen keren
sneller dan je denkt, en meestal ongemerkt. Een voorstelling over
solidariteit en empathie, balancerend tussen humor en verdriet.
meer info

STUK
ARTEFACT 2017: The act of magic - rondleiding

woensdag 22 februari t.e.m. donderdag 9 maart 2017,
tussen 9.00-18.00 uur
max. 25 leerlingen
In 2017 staat Artefact in het teken van magie en mythe. Wat
betekent magie vandaag? Welke rol speelt het als fenomeen in onze
samenleving? De kunstenaars in de expo The Act of Magic onderzoeken wat ons vandaag betovert.
Reserveren via rondleiding@stuk.be. Voor meer informatie kan je
terecht bij Ilse Van Essche op 016 320 303.
meer info

CINEMA ZED
Twee nieuwe filmzalen voor Cinema ZED
Op 11 januari opent Cinema ZED twee spiksplinternieuwe filmzalen op de
Vesaliussite. Eén met 147 en één met 68 zitjes, goed voor 215 plaatsen
in het totaal. Goed nieuws dus voor grotere schoolgroepen! Alle ZEDschoolvoorstellingen zullen vanaf nu ook daar plaats vinden. De nieuwe
ZEDzalen zijn gelegen aan Andreas Vesaliusstraat 9C.

Documentaire Filmfestival Docville

woensdag 22 t.e.m. donderdag 30 maart 2017
Het filmfestival DOCVILLE staat helemaal in het teken van de
documentaire en presenteert jaarlijks zo’n 75 nieuwe films. Ook voor
kinderen en jongeren staan er knappe docu’s op het programma.
DOCVILLETIP: ‘The Eagle Huntress’
In de fotogenieke omgeving van het Mongoolse Altajgebergte volgen we
het dertienjarige nomademeisje Aisholpan die opgroeit in een patriarchale
omgeving waar het jagen met steenarenden hoog in het vaandel staat.
Aisholpan zorgt voor veel commotie wanneer ze, gefascineerd door de
kolossale roofvogels, besluit om de eerste vrouwelijke adelaarsjager te
worden.
Schoolvoorstelling boeken? Vul het formulier in!

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

