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De boekentasjes zijn weer in gebruik, de nieuwe klas is verkend… dus ligt
deze spiksplinternieuwe Vliegbrochure ook weer op je te wachten.
Wij bundelden het aanbod familievoorstellingen, -films en workshops die
plaatsvinden van begin september tot eind december voor jou in
een overzichtelijke brochure. Als mama of papa, oma of opa zie je
zo in een oogopslag waar je naartoe kan met je (klein)kinderen.
Een workshop of een kinderfilm? Of liever naar een gezellige
familievoorstelling op zondagnamiddag?
Alle voorstellingen in deze brochure zijn gemaakt op maat van
kinderen, inclusief kindvriendelijke uren en attenties. Je vindt een
leeftijdsaanduiding bij elke voorstelling.
In de vakantieperiodes zijn er extra activiteiten gepland, laat de brochure
dus maar een tijdje in huis slingeren. De kaartjes vliegen vaak de deur uit,
je reserveert je plaatsen best tijdig.
Toch graag nog wat extra inspiratie?
Surf dan naar www.uitinmidwest.be voor het volledige
UiT-aanbod van de regio Roeselare.

UiTinMidwest

dat is het
vrijetijdsaanbod van
de gemeentes Hooglede,
Ingelmunster, Izegem,
Lichtervelde, Moorslede,
Roeselare en Staden.
UiTinMidwest is een initiatief
van projectvereniging
BIE.
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Movietime!
Een film kijken is zo veel leuker in een grote zaal dan thuis in de zetel!
Naast het reguliere aanbod in de gewone cinema’s kan je ook in de
cultuurcentra terecht voor een film op groot scherm.

Film in De Gulden Zonne
Marktplaats 6, Hooglede
Tickets: https://webshop.hooglede.be | 051 263 814
basis € 5

Film in De Leest
Sint-Jorisstraat 62, Izegem
Tickets: www.deleest.be | 051 337 610
basis € 4 | abo € 3
Telkens om 14u30, in de grote zaal

29 oktober - Smallfoot 6+
27 december - Mary Poppins returns 6+

27 december om 14u30 - Dumbo 6+

Film in het SWOK
Ooststraat 4a, Staden
Tickets: www.staden.be/activiteiten | 051 708 204
Basis € 4 (drankje en popcorn inbegrepen)

30 oktober om 13u30 - Ralph Breaks the Internet 6+

Stuutjes en cinema in De Spil
H. Spilleboutdreef 1, Roeselare

Film in GC De Bunder
Iepersestraat 52B, Moorslede
Tickets: cultuur@moorslede.be | 051 700 285 | www.moorslede.be
basis € 3 (1 drankje inbegrepen)
Telkens om 14u15 (voorfilmpjes vanaf 14u), er is geen begeleiding voorzien.

18 september - Guust Flater 6+
16 oktober - Monsterjagers 9+
27 november - Emoji Movie 6+
18 december - De Sneeuwkoningin 6+
4

Tickets: www.despil.be | 051 265 700
basis € 7 | vtp € 3,5

28 oktober om 10u - De wegpiraat en andere deugnieten 4+
stuutjes en open workshop vanaf 9u

28 oktober om 15u - Mirai 8+
wafels en open workshop vanaf 14u

29 oktober om 10u - De avonturen van No-No 3+
ontbijtje en open workshop vanaf 9u

29 oktober om 11u - Dumbo 6+

workshop vanaf 10u15 + stuutjes met beleg in de pauze
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DONDERDAG
19 SEPTEMBER

ZONDAG
6 OKTOBER
15u

20u

Theater Antigone

Walpurgis

Woestzoeker

Drie sterke vrouwen

Familie, 8+

Familie, 6+

De Leest – grote zaal
Sint-Jorisstraat 62, Izegem

De Spil – de komedie
H. Spilleboutdreef 1, Roeselare

basis € 14

basis € 11 | abo € 10 | -12 jaar € 7 | vtp € 5,5

Tickets: www.deleest.be | 051 337 610

Tickets: www.despil.be | 051 265 700

‘Op een dag kwam ik thuis en waren mijn ouders weg. Het is te zeggen, zij
waren gekrompen en alles rondom hen leek plots gigantisch. Ik begreep
het niet. Mijn pa zat op de rand van een bloempot en mijn ma was
verdwaald in het tapijt. En toen was het hek van de dam.’
Woestzoeker is een bitterzoete, maar vrolijke, van de pot gerukte
voorstelling over hoe een groeiende sociale ongelijkheid ook het onderwijs
aantast. Twee woeste zoekers trekken hartstochtelijk ten strijde tegen
een vijand waarvan iedereen zegt dat hij niet te kloppen is: armoede.
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Spierballen en een dikke nek, dat zijn de grootste troeven van de beroemde
Japanse worstelaar Eeuwige Berg. 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. Maar Kimiko, haar moeder en haar grootmoeder leren hem dat
echte kracht niet alleen een kwestie is van fysiek geweld, maar van focus
en evenwicht.
Sarah Yu Zeebroek, dochter van Kamagurka, tovert levensgrote
tekeningen op papier die het verhaal tot leven brengen dat Judith
Vindevogel sprankelend vertelt en zingt. Tsubasa Hori bespeelt
met grote virtuositeit de koto, een Japans snaarinstrument en
percussieinstrumenten.
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ZONDAG
6 OKTOBER
11u - 12u

ZONDAG
6 OKTOBER
15u

Kenniscentrum ARhus

Kennismakers Junior:
Dierenarts van (rare) vogels

Radio Oorwoud

De bende van oorwoud

Workshop, 9-12 jaar

Concert, 6+

Kenniscentrum ARhus
De Munt 8, Roeselare

De Leest – grote zaal
Sint-Jorisstraat 62, Izegem

Gratis

basis € 10 | -12 jaar € 8

Inschrijven: www.arhus.be/kalender | info@arhus.be
051 691 800 | infobalie

Tickets: www.deleest.be | 051 337 610

Rock-‘n-roll voor kinderen boordevol meeslepende liedjes met heel
veel inhoud, een berg humor en genoeg knipogen om ook de ouders
te laten smullen van dit concert.
Van appelvink tot zeearend. Van kip tot flamingo. Als pluimveedierenarts
zorgt Emiel Demeester ervoor dat zijn patiënten goed in hun veren zitten.
Want na een vlucht van 1000 kilometer kan het zeker gebeuren dat een
duif een verkoudheid heeft opgelopen. Of wat als een kip geen eitjes meer
legt? Emiel laat je graag kennismaken met gevederde vrienden en wie weet
kan jij ook wel een handje helpen.
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Vier kinderen trekken op onderzoek in de natuur, in de lucht, in het water,
op alle mogelijke plekken op de aardbol. Samen met de toeschouwers
trekken ze ten strijde voor natuur en leven op onze planeet.
Radio Oorwoud werd in 2012 opgericht door WWF en Hannelore Bedert
en is sindsdien een gevestigde waarde in het kindercircuit. De Bende van
Oorwoud wordt gecoacht door Dimitri Leue.
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14 OKTOBER
T.E.M.
3 NOVEMBER

WOENSDAG
16 OKTOBER
14u + 16u

Kenniscentrum ARhus

Sprookjeskasteel
van Assepoester
Workshop, voor iedereen met een hart voor sprookjes.
Tijdens de openingsuren van ARhus De Munt
Kenniscentrum ARhus
De Munt 8, Roeselare
Gratis - inschrijven niet nodig

Gemeente Staden i.s.m.
de Stedelijke Academie voor
Podiumkunsten (STAP) – afdeling Staden

Word jazzmuzikant!
Workshop 1 (9-13 jaar): 14u – 15u30
Workshop 2 (13+): 16u -17u30
Gemeenteschool OKIDO – afdeling STAP
Ieperstraat 105, Staden
Gratis
Inschrijven: www.staden.be/activiteiten

Meer info: www.arhus.be | info@arhus.be | 051 691 800 | infobalie
De Stadense afdeling van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten
(STAP) gooit haar deuren open voor jou, jonge nieuwsgierige. Voor een
namiddag mag je je even jazzmuzikant wanen. En daartoe trekt de
muziekacademie alle registers open!
Breng een bezoekje aan het sprookjeskasteel van Assepoester
in ARhus De Munt! Versier een glazen muiltje of maak een stoer
prinsenschild en wie weet win jij wel een gratis ticket voor de musical
Assepoester op 30 oktober in De Spil.
I.h.k.v. Hagelslag, zie p. 16.
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Tijdens deze unieke muziekworkshop vorm je samen met vriend(inn)en
een muziekband. Je gaat op zoek naar jouw ritme, naar dat unieke geluid
waarmee jouw band het podium verovert. Je hoeft geen voorkennis te
hebben. Enkel een gezonde interesse in muziek en de bereidheid om te
experimenteren met ritmes, geluiden en instrumenten. Heb je een eigen
instrument, breng het zeker mee!

11

27 oktober – 30 oktober
ZONDAG
27 OKTOBER

HAGELSLAG

15u

Familiefestival
in de herfstvakantie
Locatie: De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare
Tickets en info: www.despil.be | 051 265 700

Doodkapje en de weerwolv
weerwolf
Familie, 7+
De Leest – grote zaal
Sint-Jorisstraat 62, Izegem
basis € 8 | -12 jaar € 6
Tickets: www.deleest.be | 051 337 610

Alle voorstellingen op een rij:
ZONDAG 27 TOT WOENSDAG 30 OKTOBER 2019
Diverse aanvangsuren: zie www.despil.be
Familie, 8+
basis € 7 (= dubbelticket 1 kind/1 volwassene) | vtp € 3,5

Tom Ternest / ‘t N.E.S.T.
‘Een griezelig, guitig en vooral grappig muzikaal sprookje.’
Er was eens... maar nu niet meer…
Roodkapje is dood, Oma is dood en de Wolf? Die is dood… moe!
Hij is dood én hij is moe... én hoe... Hij krijgt zijn oogjes niet meer toe... én
hij voelt zich helemaal niet goe... én hij slaapt slecht op de koop toe. BOE!
Sidder, beef, lach, huil (en slaap) in dit muzikaal sprookje vol grumor
(griezelige humor) voor moedige meiden, koele kerels én hun ouders
(als ze durven meekomen)!
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Cara Van
Cara Van… was een prinses. Was. Zelfs haar
koninklijke familienaam heeft ze laten vallen.
Ze wil haar eigen verhaal schrijven en met
haar caravanneke trekt ze de wijde wereld in.
Alleen… de kikkers hebben het nog niet echt
begrepen en blijven haar maar lastigvallen om
gekust te worden en zo prins te worden.
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ZONDAG 27 OKTOBER - 17U
Familie, -12
basis € 11 | abo € 10 | -12 jaar € 7,5 | vtp € 5,5

MAANDAG 28 OKTOBER - 14U + 16U
Familie, 3+
basis € 8,5 | abo € 7,5 | -12 jaar € 6 | vtp € 4,5

Speelman

Tout petit

‘Nautilus’ is een verhaal over een duikboot,
haar kapitein en hun missie!

Kleine lichtjes en grote spots tollen over het
podium. Het licht danst in het rond en de
performers bewegen mee. Deze voorstelling
prikkelt je verbeelding. Ze zorgt voor
verwondering zowel bij jonge kinderen als bij
volwassenen.

Nautilus

Theater Speelman brengt elementen uit het
wondermooie epos van Jules Verne, ‘20.000
mijlen onder zee’, naar de steeds krankzinniger
wordende wereld van vandaag. Speelman
blaast de legendarische duikboot Nautilus
nieuw leven in, door ze om te bouwen tot
een ware klank- en video-installatie. Twee
muzikanten en een verteller nemen je mee…
20.000 mijlen onder zee!

Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland maken
woordeloze, frisse dansvoorstellingen vol
spontaneïteit voor de allerkleinsten.

ZONDAG 27 OKTOBER - 15U
Familie, -12
basis € 10 | abo € 9 | -12 jaar € 7 | vtp € 5,5

DINSDAG 29 OKTOBER + WOENSDAG 30 OKTOBER
10U30 + 15U30
Familie, 0 – 24 maanden
basis € 6 (=dubbelticket 1 kind/1 volwassene) | abo of vtp € 3

Withwith

Theater De Spiegel

Maakt schaduw een geluid? Kunnen planten
zingen? Hoe oud is water?

‘LABOTANIK’ is een artistieke groeiplaats
voor pas ontsproten kinderen, net uit de
kool. In deze weelderige kunstentuin worden
kleine kinderen iets groter. Samen met hun
ouders of begeleiders proeven ze er van
muziek, beweging of beeld. Ze kunnen zitten,
liggen of rondkruipen. Ze mogen meezingen,
trommelen, dansen, lachen, klappen. Een
muzitoop voor baby’s en hun zorgzame
tuiniers.

Wunderkammer
Met ‘WunderKammer’ creëren Erki De Vries
en Freija Van Esbroeck een fantasiewereld
volgens een heel eigen logica. In een grote
kettingreactie van bouwen, omvormen en
afbreken brengen ze voorwerpen tot leven.
Zet je fantasie op scherp en ontdek hoe
alledaagse voorwerpen een eigen leven gaan
leiden.
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Licht!

Labotanik
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MAANDAG
28 OKTOBER

DINSDAG 29 OKTOBER - 15U + 17U
Familie, 7+
basis € 11 | abo € 10 | -12 jaar € 7 | vtp € 5,5

14u

Make Mend and Do

The missing light
Wanneer Warple naar zijn nieuwe huis aan
de kust verhuist, ontdekt hij zijn buurvrouw
Hilda, die elke nacht de horizon aftuurt,
zoekend naar een glimp van haar reeds lang
verdwenen echtgenoot.
Het Britse jeugdtheatergezelschap Make
Mend and Do brengt een unieke mix van
poppenspel, film, muziek en live animatie en
mocht in het verleden al meerdere prijzen in
ontvangst nemen.

WOENSDAG 30 OKTOBER - 15U
Familie, 5+
basis € 25 | abo € 23 | -12 jaar € 20,5 | vtp € 12,5

Assepoester on Tour

Jeugd Staden i.s.m. Openbare
Bibliotheek Staden

Workshop programmeren met
Lego mindstorms
Workshop, 10+
Openbare Bibliotheek Staden
Ooststraat 2, Staden
Basis € 5
Inschrijven: www.staden.be/activiteiten

Assepoester

‘Assepoester’ blijft een magisch en ontroerend
verhaal. Beleef de transformatie van een
verlegen meisje tot een oogverblindende
prinses met glazen muiltjes, op zoek naar
liefde en geluk.
De hoofdrol is weggelegd voor Helle
Vanderheyden. Ze speelde mee in de musicals
‘Domino’, ‘Sneeuwwitje’ en in de Studio 100
serie ‘Prinsessia’ is ze prinses Iris.
I.s.m. KVG
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Wanneer de blokjes van LEGO de wereld van de robotica ontmoeten, krijg je
LEGO Mindstorms! Steek de stukjes in elkaar en breng een robot tot leven.
Met LEGO Mindstorm leer je planlezen, samenwerken en probleemoplossend
denken. Zet je eerste stappen in de fascinerende wereld van de robotica, wie
weet word je wel een expert-programmeur!
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WOENSDAG
30 OKTOBER

DONDERDAG
31 OKTOBER

14u

DRAAD poppentheater

Bibliotheken Roeselaarse Regio

Tresoria

BOEKENBEURSBUS

Familie, 6+

Beurs, 6+

GC De Bunder
Iepersestraat 52B, Moorslede

9u opstapplaats Korenmarkt Izegem
9u30 opstapplaats Expo Roeselare

vvk € 5 | add € 6

17u30 vertrek in Antwerpen, thuiskomst 19u

Tickets: cultuur@moorslede.be | 051 700 285 | www.moorslede.be

Basis (ticket boekenbeurs + bus) € 12 | -12 jaar € 6
Inschrijven vóór 18/10: info@bienet.be | 051 268 749

DRAAD-poppentheater uit Roeselare neemt zijn publiek graag mee in een
fascinerende droomwereld gecreëerd via prachtige decors en dito poppen
en verrassende beelden gelinkt aan een hedendaags thema.
Miel is gek op ‘gamen’! Zo erg dat hij op een dag wordt meegezogen
in zijn spel ‘Tresoria’. Spanning en uitdaging staan hem te wachten in
een nieuwe wereld met piraten.
Is dit een gewoon spel of wordt het een gevaarlijk avontuur?
Houdt Miel nog voldoende ‘levens’ over om weg te komen of
raakt hij voor altijd verstrikt in het spel?
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Rondspeuren tussen de honderden boekenstands, je boek laten signeren
door je favoriete auteur, of één van de andere activiteiten meepikken
op de Antwerpse Boekenbeurs? Maak het jezelf gemakkelijk en kies
voor de Boekenbeursbus van BROERE.
Zo kan je op de terugweg al starten met lezen!
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ZONDAG
10 NOVEMBER
11u – 12u

DONDERDAG
31 OKTOBER
10u - 12u

Kenniscentrum ARhus

Kenniscentrum ARhus

ARgonautjes
Workshop, 9-12 jaar

Workshop, 9-12 jaar

Kenniscentrum ARhus
De Munt 8, Roeselare

Kenniscentrum ARhus
De Munt 8, Roeselare

Gratis

Gratis

Inschrijven: zapper.roeselare.be

Inschrijven: www.arhus.be/kalender | info@arhus.be
051 691 800 | infobalie

Meer info: info@arhus.be | 051 691 800 | infobalie

Wat gebeurt er achter de geheime deuren van ARhus? Waar gaan de
boeken die je inlevert in de innamemachine heen? Waarvoor dienen de
Meer
info: kasten
www.arhus.be/kalender.
bijzondere
in het magazijn? Waarom staat er een bijenkast in ARhus
en
maakt de
lekkere
Hetwie
volledige
aanbod
intaartjes
de regioen drankjes in het ARhus Café? Tijdens
een interactieve
rondleiding neem je als ARgonautje een kijkje achter de
vind
je terug op www.bienet.be/
schermen en kom je dit alles te weten.
jeugdboekenmaand2019
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Kennismakers Junior:
Beatbox door Devoo Beatbox
(De Stroate)

Wat is beatbox? Kan je instrumenten nabootsen met je mond? Waarom is
een micro een onmisbare tool bij Beatbox? Kjen Descheemaecker aka Devoo
Beatbox leert je tips en tricks.
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ZONDAG
17 NOVEMBER

ZATERDAG
16 NOVEMBER

10 – 12u

13u30 + 16u

Efteling Musicals

Sprookjesboom
Musical, 7+
De Leest – grote zaal
Sint-Jorisstraat 62, Izegem
basis € 17
Tickets: www.deleest.be | 051 337 610

Gemeente Hooglede en De Notenboom
& Stan Bruwier

Kunstendag voor kinderen:
van afval tot muziek
Workshop, 6–12
Infopunt Trimard
Marktplaats 24, Hooglede
Gratis
Inschrijven: https://webshop.hooglede.be
dienstvrijetijd@hooglede.be | 051 263 814

‘Een betoverende musical voor de hele familie!’
De Sprookjesbosbewoners ontdekken een ‘écht mens’ in het
Sprookjesbos… een houthakker. Iedereen is in rep en roer. Maar als de
houthakker de Sprookjesboom wil omhakken, is de chaos compleet.
Wie helpt mee om het Sprookjesbos te redden?
Sprookjesboom is een vrolijke, interactieve, familiemusical met Roodkapje,
Draak, Assepoester en alle andere Sprookjesbosbewoners. Zing, dans en
stamp mee in dit grootse avontuur!
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Ben je tussen 6 en 12 jaar oud? Je houdt van knutselen, muziek én je
wil meewerken aan een wereld met minder afval? Schrijf je dan in voor
deze mega-coole workshop. Je tovert er afgedankte voorwerpen en afval
om tot wonderbaarlijke instrumenten als de taurom, de regarom en
de smartshaker. Improviserend en dansend op weg naar een schonere
planeet!
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ZONDAG
17 APRIL
10u – 12u

(vrije in- en uitloop)

ZONDAG
24 NOVEMBER
10u30 – 11u30

(vrije in- en uitloop)

Kenniscentrum ARhus

Kenniscentrum ARhus

Kunstendag voor Kinderen:
papercut illustratie

Voorleesweek: Boekenvrienden
door Wonderling Verteltheater

Workshop, 6+

Workshop, van 3-6 jaar

Kenniscentrum ARhus
De Munt 8, Roeselare

Kenniscentrum ARhus
De Munt 8, Roeselare

Gratis - inschrijven niet nodig

Gratis - inschrijven niet nodig

Meer info: info@arhus.be | 051 691 800 | infobalie

Meer info: info@arhus.be | 051 691 800 | infobalie
Trek je schoenen uit, neem je knuffel op schoot en nestel
je in ons knusse voorleessalon.
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Laat je meeslepen door wondere verhaaltjes, ontdek kostbare
boekschatten en maak van je eigen knuffel je beste boekenvriend.
Houdt jouw vriend van chocolade of van spruitjes?
Is hij een engel of een bengel? Samen met Verteltheater Wonderling
ontdek je wat jouw boekenvriend zo bijzonder maakt.

Altijd al willen weten hoe je een illustratie maakt uit papier?
Je leert het in deze superleuke collageworkshop van Mino Studio.
Ga aan de slag met de mooiste kleurtjes papier, teken je patroon, knip en
plak erop los! Je gaat naar huis met een mooie collage die je kan inkaderen
of als kaartje kan opsturen.

Ook ouders en grootouders zijn welkom bij dit bijzonder voorleesritueeltje.

Tekenervaring is niet nodig, enkel een paar handige knutselhanden.

Breng een eigen knuffel mee!
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ZONDAG
1 DECEMBER
14u30

ZONDAG
1 DECEMBER
14u + 17u

Brutaal Jong

Wie zoekt die sint
Theater, 3+

Familie, 6+

De Leest – grote zaal
Sint-Jorisstraat 62, Izegem

De Spil – de komedie
H. Spilleboutdreef 1, Roeselare

basis € 5

basis € 10 | abo € 9 | -12 jaar € 7 | vtp € 5

Tickets: www.deleest.be | 051 337 610

Tickets: www.despil.be | 051 265 700

‘Een spannende sinteractieve zoektocht in de kelder van de Sint.’

Een buitengewoon en ontroerend liefdesverhaal, geïnspireerd op
‘Van de jongen die een eikenhouten stoeltje at’ (Edward van de Vendel
en Gerda Dendooven).

Hij zoekt, Hij zoekt, die lieve, goede Sint...
In het kasteel van de Sint is het hoog tijd voor de jaarlijkse grote
schoonmaak. Maar die loopt niet zo netjes als gepland...
De Sint zoekt slaapwandelend naar zijn bed, PoetsPiet zoekt wringend
naar uitvluchten, PakjesPiet zoekt dringend naar een cadeautje én Pablo
zoekt zingend naar... de liefde !
Met: Sinterklaas, PoetsPiet, PakjesPiet, Pablo én Paola!
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Sssst!

Geert vindt zichzelf maar gewoontjes. Straffer nog, hij vindt zichzelf maar
een ‘nulletje’. Hij is verliefd op Gerlinde, maar denkt dat zij hem niet ziet
staan. Tot hij op een dag een eikenhouten stoel opeet!
‘SSSST!’ gaat over verzinnen en in de knoop liggen met de waarheid.
Over elkaar graag zien omdat je bent wie je bent.
En over gewoon zijn en toch ook wel speciaal.
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ZONDAG
8 DECEMBER

ZONDAG
8 DECEMBER

10u45 – 12u15

15u

Kenniscentrum ARhus
Clavis

Mieke Goethals

Kennismakers Junior:
‘De tocht van de Kerstman’, hoe
maak je een zoekboek?

Koper & vel

Workshop, 9-12 jaar

Familie, 7+

Verzamelen aan het onthaal van ARhus, De Munt 8, Roeselare.
Daarna begeven we ons naar de co-workingplace Crealoft,
Blekerijstraat 2, 8800 Roeselare

De Spil – schouwburg
H. Spilleboutdreef 1, Roeselare

Gratis
Inschrijven: www.arhus.be/kalender | info@arhus.be
051 691 800 | infobalie

Mieke Goethals wilde altijd al een kinderboek ontwerpen en uitbrengen.
Die droom komt uit in het najaar, want dan verschijnt haar eerste
zoekboek ‘De tocht van de Kerstman’ bij Clavis. Benieuwd hoeveel
cadeautjes de kerstman verstopt heeft in haar zoekboek? En hoe je precies
een zoekboek ontwerpt? Schrijf je dan in voor een uniek atelierbezoek aan
de Crealoft, het creatief bolwerk waar Mieke haar ideetjes uitwerkt.
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Zonzo Compagnie

basis € 13 | abo € 12 | -12 jaar € 8 | vtp € 6,5
Tickets: www.despil.be | 051 265 700

‘Koper & Vel’ is een ode aan de fanfare in klank en beeld. Nu eens een
feestelijke uitnodiging om te dansen, dan weer een statig eerbetoon of een
streepje troost in de rouwstoet. Op de scène staan twee percussionisten
en zeven koperblazers. Ze klinken grotesk en absurd, ingetogen en sober,
of verdwalen in merkwaardige danspassen. Maar altijd écht: met adem,
zweet en ritmes die doen bewegen.
Regisseur/choreograaf Randi De Vlieghe en de Borgerhoutse HOP
FROG Fanfare brengen een universeel muzikaal verhaal voor een breed
publiek over de mens, zijn overmoed, zijn wreedheid, zijn zachtheid, zijn
kwetsbaarheid, zijn veerkracht en zijn levenslust. I.s.m. KVG
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ZONDAG
22 DECEMBER
15u

Colofon
Theater Tieret & Walrus

De grote reis van meneer beer
Familie, 5+
De Spil – schouwburg
H. Spilleboutdreef 1, Roeselare
basis € 11,5 | abo € 10,5 | -12 jaar € 7,5 | vtp € 6
Tickets: www.despil.be | 051 265 700

V.U. Kurt Himpe, Korenmarkt 10, 8870 Izegem
Ontwerp: Grafisch bureau Fraîche
Een project van:
UiTinMidwest - www.uitinmidwest.be
UiTinMidwest maakt deel uit van projectvereniging BIE, het
intergemeentelijk samenwerkingsverband dat werkt rond cultuur, erfgoed
en bibliotheken voor de gemeentes Hooglede, Ingelmunster, Izegem,
Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden.
www.bienet.be

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
Meneer 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. En natuurlijk zijn oude bekenden Staf de Uil en
Eddy De Vos ook van de partij, net als heel nieuwe, gekke bosvrienden.
‘De grote reis van Meneer Beer’ wordt een muzikaal bosfestijn voor alle
kleine durvers en grote berenvrienden.
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Volg je ons al?
www.facebook.com/ProjectverenigingBIE
projectvereniging_bie

Organiseer je ook familievoorstellingen en wil je dat jouw voorstelling
in de volgende brochure wordt opgenomen?
Neem contact met ons op: annelies@bienet.be.

