EXPLO EXPO!
Ontdek de Brusselse musea - een tweedelig
kunsteducatief project (museumbezoek + workshop)
en kunnen niet afzonderlijk geboekt worden.

CREËREN EN SORTEREN
Gabriel Kuri – Wiels

een museumbezoek en een atelier in het gc, 60’ en 90’

PODIUM SING! 2.0 - Belgian National Orchestra
interactief concert, 50’

Sing 2.0 is een interactief concert waarbij je leerlingen hun
stem kunnen laten horen en woorden bedenken bij grote
werken uit de symfonische muziek. Vooraf komen de experts
van Jeugd en Muziek naar jouw klas om de bewegingen en
melodieën in te oefenen met de kinderen.

Di 10.03.2020 – 11:00 & 13:30
Lager onderwijs (2de en 3de graad)
Prijs: € 10 per leerling + één leerkracht gratis per
15 leerlingen (workshop in de klas is inbegrepen).
Locatie: Bozar - Henry Le Boeufzaal – Ravensteinstraat
23, 1000 Brussel.
In samenwerking met: Jeugd en Muziek Brussel, Jeunesses
Musicales de Bruxelles, Bozar

PODIUM

ATELIERS

ATELIERS

muziektheater, 35’ + 15’ naspel

een tentoonstelling in opbouw gemaakt door de kinderen, 50’

dansatelier, 50’

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.

Kinderen bouwen, ontdekken het materiaal, combineren
vormen en kleuren, overleggen hoe ze een stad bouwen
en maken samen een kleurrijk bouwwerk.

Onder urban dance vallen onder meer breakdance,
hiphop, popping, locking, house dance, ... Jojo Ngamou
zal de leerlingen initiëren en hen enkele urban dance
techieken aanleren.

Vrij 3.04.2020 – 10:00 & 13:30
Kleuteronderwijs (peuters t/m 3de kleuterklas)

Do 16 & vrij 17.01.2020 - 9:30, 11:00 & 13:00
Kleuter- en lager onderwijs
(1ste kleuterklas t/m 2de leerjaar)

maart – april – mei 2020
Lager onderwijs (1ste en 2de graad)
(1ste kleuterklas t/m 2de leerjaar)

Prijs: € 4 per leerling

Prijs: € 4 per leerling

Prijs: € 4 per leerling

ARABELLA – Salibonani

PRECIES STENEN – Cie Iota

URBAN DANCE – ZASSII

De wereld waarin we bewegen en leven ligt
bezaaid met objecten, van imponerende marmeren
standbeelden tot verfrommelde kassabonnetjes
en sigarettenpeukjes. Hanna Ravnsborg Hollevoet
neemt je klas mee doorheen de tentoonstelling
van de Mexicaanse kunstenaar Gabriel Kuri, op een
parcours verdeeld in verschillende hoofdstukken:
papier, plastiek, metaal, steen en beton.

Ma 01.10, 08.10, 15.10 & 22.10.2019
11:00 (Wiels) & 13:30 (GC TW)
Lager onderwijs (1ste t/m 3de graad)

AANBOD

Prijs: € 130 (all-in) – max 20 leerlingen.
Locatie: Wiels, Van Volxemlaan 354, 1190 Vorst.

2019-2020
ATELIERS

Kleuteronderwijs

tentoonstelling en onderzoekslabo voor kinderen, 90’

& Lager Onderwijs

Je huid verbindt je met de buitenwereld. Ze beschermt
en spiegelt je tegelijkertijd. Je huid is een antenne die
kan zenden en ontvangen. Blosjes op je wangen of
kippenvel, moedervlekken, rimpels of een velletje, zo
zacht als een perzik; de sporen op je huid vertellen
je levensverhaal.. HUID toont kunstwerken van o.a.
Jalila Essaïdi, Fia Cielen, Berlinde De Bruyckere, Bart
Hess en Renee Verhoeven.

Praktische info:
Meer info & reservering:
www.tenweyngaert.be
bart.goeteyn@vgc.be

HUID – Rasa

PODIUM

Muziek in Klas 2020 – RIT(ME)LODIE
met Fijnbesnaard & Compagnie
Traject: workshop op school, 50’ + eindconcert in het
gemeenschapscentrum, 50’
Hou jullie oren open want de muzikanten van Fijnbesnaard
& Compagnie komen naar de klas! Met hun meeslepende
melodieën en opzwepende ritmes toveren we de klas in mum
van tijd om in een ware minifanfare.

Do 14.05.2020 - 10:00 & 13:30
Kleuter- en lager onderwijs
(2de kleuterklas t/m 1ste leerjaar, 2de t/m 6de leerjaar)
Prijs: € 10 per leerling (workshop + eindconcert)
max. aantal leerlingen per workshop: 25 leerlingen.
Minimum aantal klassen om in te schrijven in het project: 2.
Een productie van Jeugd en Muziek Brussel.

Wo 19.02.2020 – 9:00, Do 20.02.2020 – 10u 40
& 13u, Vrij 21.02.2020 - 10u 40 & 13u
Lager onderwijs (2de en 3de graad)
Prijs: € 4 per leerling, met een min. van 60€
per klas. Locatie: De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.

EXPLO EXPO!

EXPLO EXPO!

een museumbezoek en een workshop in het gc, 60’ en 90’

een museumbezoek en een workshop in het gc, 90’ en 120’

OBSESSIONS – MIMA

De expo focust op de kracht van het “anders zijn”. Wat is
“kunst”? Wat is “normaal”? De leerlingen krijgen ook een inzicht
in “Art brut”. We vertrekken vanuit de eigen fantasiewereld en
spreken de creativiteit van de kinderen aan.

Di 10.10, 11.10 (KMKG) & 14.10, 15.10.2019 (TW) - 10:00
Lager onderwijs (2de t/m 3de graad)
Prijs: € 75 (museumbezoek) + 150€ (workshop) - max
20 leerlingen.
Locatie: MIMA, Henegauwenstraat 39-41, 1080 SintJans-Molembeek.

BRUEGELFABRIEK ! – KMKG Hallepoort

GC Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54 Rue des Alliés
Vorst 1190 Forest
T: 02 340 95 80
rek.nr. BE 62 3630 5731 9461

Stap in onze teletijdmachine: we reizen naar het Brussel van
de 16de eeuw! Onze metgezel is Pieter Bruegel de Oude.
De meesterschilder vertelt ons over zijn wereld. We pluizen
zijn schilderijen helemaal uit, proberen er een uit en gaan
vervolgens aan de slag met verschillende materialen voor
een heel eigen creatie.

Di 09.06 (KMKG Hallepoort) en Di 16.06.2020 (TW)–
telkens om 10:00 of 13u 00
Lager onderwijs (1ste t/m 3de graad)
Prijs: € 90 (gids) – max 15 ll + 4 per leerling (museum) + € 90 per klas (workshop) – max 24 leerlingen.
Locatie: KMKG Hallepoort, Zuidlaan 150, 1000 Brussel

Vanaf het Zuidstation: tram 82 richting Drogenbos
Kasteel, halte Kastanjes.
Tram 97 vanaf Louiza.
A partir de la gare du Midi : tram 82,
direction Drogenbos Château, arrêt
Châtaignes. Tram 97 à partir de Louise.

Photo: Raisa Vandamme

FILM

DIKKE VRIENDEN – J.E.F.

Internationale animatiefilm van diverse regisseurs, 2017, 40’

Een diverse serie kortfilms uit de hele wereld, waarin
‘vriendschap’ het centrale thema is. Heerlijk om van te
genieten voor het allerjongste publiek, samen met …
hun vrienden!

FILM

SUPERJUFFIE – J.E.F.

Nederlandse speelfilm van Martijn Smits, 2018, 84’

Ze lijkt misschien een heel gewone juf, maar als
er een dier in nood is, verandert Juf Josje plots in
Superjuffie. Een film over engagement en over het
beschermen van de natuur.

FILM

BINTI – J.E.F.

Belgische speelfilm van Frederike Migom, 2019, 90’

Kinderen kunnen al vloggend hun dromen waarmaken. Zoals Binti, die het recht opeist om te dromen,
net zoals haar leeftijdsgenoten.

Do 3.10.2019 & Vrij 4.10.2019 – 10:00
Kleuteronderwijs (peuters en 1ste kleuterklas)

Do 10.10.2019 – 10:00 & 13:15
Lager onderwijs (1ste graad)

Do 14.11.2019 – 10:00
Lager onderwijs (3de graad)

Prijs: € 4 per leerling

Prijs: € 4 per leerling

Prijs: € 4 per leerling

PODIUM

TW CLASSICS for KLASSEN

PODIUM ELASTIEK - BNO
concert, 50’

Claire Bourdet & Karel Coninx zijn klassiek geschoolde muzikanten
(aktief bij o.a. Musiques Nouvelles, Quatuor MP4, The Colorist
Orchestra) en nodigen graag muzikanten uit hun professionele
netwerk uit. Samen brengen zij een mix van meesterwerken uit het
kamermuziekrepertoire en prikkelende muziek van recentere, vaak
nog levende componisten.

Vrij 20.09.2019 / 22.11.2019 / 31.01.2020 /
27.03.2020 & 29.05.2020 (Ten Weyngaert)
telkens om 13:30
Lager onderwijs (4de t/m 6de leerjaar)
Prijs: € 4 per leerling

interactief concert, 45’

Ela Stiek vertelt het verhaal van aardworm Ela, die op weg
naar school een mysterieuze vogel ontmoet. Er onstaat een
vreemde vriendschap tussen de twee, die Ella angstvallig
verborgen houdt voor haar ouders.

Vrij 22.11.2019 – 11:00
Kleuter- en lager onderwijs (3de kleuterklas t/m 2de leerjaar)
Prijs: € 6 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen.

Locatie: Bozar - Henry Le Boeufzaal – Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.
Lesmap voor de leerkrachten op de site.
Betalende workshop in de klas op aanvraag:
140 euro 2 x 50’. Vermelden bij reservatie.
In samenwerking met: Jeugd en Muziek Brussel, Bozar.

PODIUM AQUA MUSICA

PODIUM

PODIUM

interactief concert, 45’

muziektheater, 45’

theater, 70’

Een beeldende muziektheatervoorstelling naar het
prentenboek ‘De kleine walvis’ van Benji Davies.
Een fantasierijke voorstelling over verlangens voelen,
en missen moeten.

Een voorstelling over jongens die niet passen binnen het
systeem en hun eigen weg zoeken om te overleven. Het
is een viering van nieuwsgierigheid en levenslust. Een
komedie met een randje.

Do 19.12.2019 – 10:00 & 13:30
Kleuteronderwijs (peuters t/m 3de kleuterklas)

Vrij 14.02.2020 – 10:00 & 13:30
Lager onderwijs (2de en 3de graad)

Prijs: € 4 per leerling

Prijs: € 4 per leerling

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Dit concert vertelt het verhaal van een waterdruppel die op
avontuur gaat: van de bron tot de zee, door kalme wateren en
wilde oceanen, met een nieuwe wereld als eindbestemming.
Tijdens het concert schildert Pieter Fannes aquarellen.

Di 26.11.2019 – 11:00 & 14:00
Lager onderwijs (4de t/m 6de leerjaar)
Prijs: € 6 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen.

Locatie: Bozar - Henry Le Boeufzaal – Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.
Documentaire 30’ als voorbereiding in de klas.

VAARWEL – Malou van Sluis

FAT BOYS – het ministerie van onverrichterzake

In samenwerking met: Jeugd en Muziek Brussel, Bozar.

PODIUM

SNOW – K.A.K.
theater, 30’

FILM

FILM

Nederlandse speelfilm van Ineke Houtman, 2009, 74’

Britse animatiefilm van diverse regisseurs, 2018, 50’

DE INDIAAN – J.E.F.

DE WEGPIRAAT

PODIUM

PODIUM

festival, 90’

beeldend theater, 50’

Muzikanten uit alle hoeken van de wereld maken de kinderen
vertrouwd met bijzondere ritmes, hedendaagse jazz en
ongewone muziekinstrumenten. BIG BANG is een feestelijke
ode aan avontuurlijke muziek en kunst voor jonge oren.

Sarah Van Overwaelle en Lize Pede knutselden een creatieve
voorstelling van twee meisjes die heimwee hebben naar hun
geboortedorp. Kortom een voorstelling over gemis en dat dat
verdomd lastig is.

BIG BANG – Zonzo compagnie

“De meeste kinderen komen uit de buik van hun
moeder. Ik kom uit het vliegtuig.” Koos komt uit Peru,
maar doet zijn best om op zijn oer-Hollandse vader
te lijken. Een grappige en gevoelige film over adoptie,
identiteit en familie.

Met zwaard en paard berooft de Wegpiraat alle
dieren die op zijn weg komen. Deze bewerking van
een prentenboek van Julia Donaldson (De Gruffalo,
Mannetje Tak) wordt aangevuld met vier leuke kortfilms.
Een gevarieerd programma!

Een kleutervoorstelling over de klimaatcrisis. Samen
met een pinguin, een frigo en een rochelende
vuilniszak, komt K.A.K. in opstand tegen alle Grote
Mensen die niet willen luisteren.

Do 24.10.2019 – 10:00 & 13:15
Lager onderwijs (2de graad)

Do 7.11.2019 – 10:00 & 13:15
Kleuteronderwijs (2de en 3de kleuterklas)

Vrij 18.10.2019 (Ten Weyngaert) – 10:00 & 13:30
Kleuteronderwijs (1ste t/m 3de kleuterklas)

Prijs: € 4 per leerling

Prijs: € 4 per leerling

Prijs: € 4 per leerling

Ma 4.11.2019 – 09:30 > 15:00
Lager onderwijs (1ste en 2de graad)
Prijs: € 8 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen.

Locatie: Bozar - Henry Le Boeufzaal – Ravensteinstraat
23, 1000 Brussel.
In samenwerking met: Jeugd en Muziek Brussel, Bozar

MIST – Het Wolk

Ma 02.12.2019 – 10:00 & 13:30
Kleuter- en lager onderwijs (3de kleuterklas t/m 2de leerjaar)
Prijs: € 4 per leerling

PODIUM

KERSTCONCERT - Belgian National Orchestra
Zoals elk jaar organiseren BOZAR en het Belgian National Orchestra
een hartverwarmend kerstconcert vlak voor de kerstvakantie.
Deze keer duiken we de sneeuw in met muziek van Tsjaikovsky,
met Snegurochka, het sneeuwmeisje. Het concert wordt live van
prachtige beelden voorzien door Grégoire Pont.

Do 19.12.2019 – 11:00 & 13:00
Lagere school (2de en 3de graad)
Prijs: € 6 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen.

Locatie: Bozar - Henry Le Boeufzaal – Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.

PODIUM ESTEBAN MURILLO
i.h.k.v. Bruselas Flamenco Festival

PODIUM DE KLEINE VUURTORENWACHTER
Valentijn Productiehuis

De jonge zanger Esteban Murillo, samen met twee
verbluffende muzikanten en een virtuose danser, dompelen
je onder in deze kleurrijke kunstvorm en geeft de traditie
een stevige update.

Stel je voor dat je opa vuurt orenwachter is en dat je iedere
dag in de vuurtoren mag zijn. De opa van Sylke weet alles
over schepen, de sterren, de zee en verre einders. Wanneer
opa dood gaat, mag Sylke op de vuurtoren passen. Maar dan
gebeuren er plotseling wonderlijke dingen.

Vrij 6.03.2020 – 13:30
Lager onderwijs (2de en 3de graad)

Ma 9.03.2020 – 10:00 & 13:30
Kleuter- en lager onderwijs
(3de kleuterklas t/m 2de leerjaar)

Interactief concert, 50’

Prijs: € 6 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen.

Locatie: Bozar - Henry Le Boeufzaal – Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.
In samenwerking met: Jeugd en Muziek Brussel, Jeunesses
Musicales de Bruxelles, Bozar.

een uitgelicht verhaal, 50’

Prijs: € 4 per leerling

