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KLEUTER- &
LAGER
ONDERWIJS

Beste leerkracht,
Heel erg bedankt om ook dit schooljaar samen met jullie klas massaal af te zakken naar de KOPERGIETERY!
We vinden het erg jammer dat we ons theaterseizoen wegens het
coronavirus zo abrupt moeten afsluiten. Maar niet getreurd:
KOPERGIETERY heeft volgend schooljaar een bijzonder vol en mooi
jaarprogramma samengesteld. We hernemen zo goed als mogelijk de
schoolvoorstellingen die we dit seizoen dienden te annuleren en hebben maar liefst 6 nieuwe eigen creaties!
Gezien onze geroemde scholeninfoavond in mei niet kon plaatsvinden, hebben we alle informatie over seizoen 2020-2021 gebundeld
in deze brochure én op ons online inspiratieplatform KIOSK geplaatst.
Dat wil zeggen dat jullie naast de geschreven informatie in deze brochure ook online informatiefilmpjes en trailers over het programma kunnen bekijken op KIOSK.
Klik op het icoon
bij de voorstelling, en je wordt doorverwezen naar de betreffende online pagina voor meer voorstellingsinformatie. Je kan ook makkelijk naar het platform door te surfen naar
kiosk.kopergietery.be.
Zowel de brochure als KIOSK helpen jullie om te onderzoeken welke voorstelling het best aansluit bij de leefwereld en interesses van
jullie leerlingen.
Verder: ook in seizoen 2020-2021 zal KIOSK diepgaande informatie
bieden over onze eigen creaties zodat jullie het theaterbezoek goed
kunnen voorbereiden. Extra informatie over de gastvoorstellingen
zal jullie bereiken via mail. Daarnaast blijft KOPERGIETERY inzetten
op na-trajecten op de Mediatafel: een klassikale verdiepingssessie
met focus op de voorstelling of op theatercodes.
Traditiegetrouw zouden we de infoavond inzetten met een lekker
glaasje… Dus schenk jullie lievelingsdrankje uit, zoek de zachtste
pluchen zetel op en geniet van deze brochure!
Tot volgend schooljaar!
Ellen en Lisha
Ellen Preckler | Lisha Raes
scholenwerking KOPERGIETERY
Vragen? Mail naar scholen@kopergietery.be (telefonisch tijdelijk niet bereikbaar)
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Met onderstaande taaliconen duiden we in deze brochure aan
hoe ‘talig’ een voorstelling is.
Zonder woorden.
Weinig tekst, de taal begrijpen is niet noodzakelijk.
Bevat tekst, de taal begrijpen is nuttig maar niet noodzakelijk.
Behoorlijk tot veel tekst, de taal begrijpen is noodzakelijk.

Door op onderstaand icoon - te vinden bij elke voorstelling - te
klikken, ga je naar het digitale platform KIOSK voor meer uitleg
en eventueel videomateriaal over de betreffende voorstelling!
Mocht de doorverwijzing niet gebeuren, kan je zelf surfen naar
http://kiosk.kopergietery.be
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NO(W)WORRIES :: 28.10 > 07.11
Een nieuw stadsfestival rond solidariteit, kunst & gedeelde
dromen georganiseerd door KOPERGIETERY, Vooruit, CAMPO,
NTGent, Opera Ballet Vlaanderen en S.M.A.K..
NO(W)WORRIES toont werk van makers die in het duister tasten
over hun toekomstperspectieven en meer dan ooit onze steun
nodig hebben.
NO(W)WORRIES vindt plaats in zowel de zes cultuurhuizen als
op ongewone plekken in de stad. Naast de centrale voorstelling
KamerKind en diverse podiumvoorstellingen staat onder meer
Night Shift op het programma; een nacht lang diverse kunstenaars in alle uithoeken van het operagebouw. Zo functioneert
NO(W)WORRIES als een open platform waar publiek en artiesten
elkaar kunnen ontmoeten, waar solidariteit de stad infecteert.
ALLE INFO VOLGT IN AUGUSTUS!

KAMERKIND
Het kunstproject KamerKind vindt plaats in vele kinderkamers verspreid doorheen de stad.
In iedere kamer laat een artiest zich inspireren door een
tekening van de jonge bewoner. Het resultaat zal even
divers als verrassend zijn: een klein muzikaal experiment,
een zelfgeschreven monoloog, een beeldend werk op een
nachtkastje, een vrouwenkoor(tje) in een kinderbed…
Verbindende factor doorheen deze creaties is de authentieke ontmoeting tussen het kind en de maker.
Met deze intieme ‘verhalen’, te beleven via een vijftal wandeltrajecten doorheen de stad, eert KamerKind de grensverleggende kunst van de gebroeders Van Eyck. Zij gaven,
als een van de eersten in de geschiedenis van de religieuze
kunst, een plek aan echte mensen op hun schilderijen, in
plaats van fictieve gezichten te verzinnen.
CONCEPT: Johan De Smet
CREATIE: KOPERGIETERY, Campo, SMAK, Opera Ballet Vlaan-

deren & Vooruit i.s.m. tientallen kunstenaars
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KOPERGIETERY, KGbe & COMPANY MA (JP)

SHAKIRA & CHIKARA
Shakira is een Arabische naam voor meisjes.
Shakira betekent ‘dankbaar’.

CHECK

Chikara is een Japanse naam voor jongens.  
Chikara betekent ‘(gebruik maken van de) kracht
(van een ander)’.

VOOR MEER INFO

Alles begon met een punt. Een punt werd een
lijn, een woord, een klank, méér lijnen, een dak,
een huis, een thuis, een familie, een begroeting,
een vriend, een vriendin, een vreemde, een zin,
méér zinnen...
Geef je nu één, vier of geen kussen als je elkaar
ontmoet? Moet je je schoenen net wel, of net
niet uitdoen bij een ander? Betekent een gebalde
vuist ‘rot op’ of ‘ik wil iets veranderen’?
En waarom ken jij in jouw taal 48 verschillende
soorten regen, terwijl ik het moet doen met motregen of pijpenstelen?
Shakira & Chikara wordt een beeldende, muzikale zoektocht naar het elkaar proberen begrijpen
wanneer we elkaar niet verstaan.
Een rollercoaster aan vreemde gewoontes, knullige knuffels en spannende taboes.
Een speels bad vol geestige culturele codes met
een muzikale score gaande van Japanse funk tot
Arabische schlagers.
S CHOOLVOORSTELLINGEN

ma 05/10/2020 om 10u00 + 14u00
di 06/10/2020 om 10u00 + 14u00

L EEFTIJD

10+
3e graad lager
CREDITS
CONCEPT & REGIE:

Johan De Smet,
Kenjiro Otani
TYPOGRAFIE &
SCENOGRAFIE:

Jo De Baerdemaeker
SPEL:

Jaouad Alloul, Mats
Vandroogenbroeck
en 1 Japanse speler
MUZIEK:

Jaouad Alloul

L OCATIE
KOPERGIETERY
BLEKERIJSTRAAT 50

VRIJE VOORSTELLINGEN

vr 02/10/2020 om 20u00 première
za 03/10/2020 om 20u00
zo 04/10/2020 om 15u00

7

KOPERGIETERY, KGbe & beeldsmederij DE MAAN

PLASTIEKBERTRAND

In een massa aan rommel en afgewezen voorwerpen wordt in plastiekBERTRAND op zoek
gegaan naar de schoonheid in dit zogenaamde
‘niets’. De kapotte stofzuiger, die lelijke rok,
een plastieken zak en zelfs mama’s oude broodrooster...
Wat weggeworpen werd, komt tot leven. Wat aan
de kant geschoven werd, mag weer mee doen.
Wat niet meer mocht bestaan, krijgt terug een
ziel.
Kostuumontwerpsters Leentje Kerremans en Valerie Le Roy delen een grote liefde voor de pracht
en humor van alledaagse ‘stomme’ dingen. Samen met Michiel Soete, Nona Demey Gallagher
en Janko Beckers vissen ze in die zee van ogenschijnlijke prullen naar geheime vermommingen en dubbele levens. Ze komen boven met een
uiterst visuele voorstelling.

CHECK

VOOR MEER INFO

L EEFTIJD

4+
2e + 3e kleuter
CREDITS
CONCEPT & CREATIE:

Leentje Kerremans
& Valerie Le Roy
SPEL: Nona Demey
Gallagher &
Michiel Soete
COACHING:

++ IN DE PERS ++
“plastiekBERTRAND is niet alleen een schattig
figuurtje gehuld in plastic ballen, maar ook het
heerlijk absurde theaterdebuut van twee costumières”. DE STANDAARD, F. Tielens

Stef De Paepe &
Johan De Smet
KOSTUUMS:

Leentje Kerremans,
Valerie Le Roy, Elise Goedgezelschap
MUZIEK:

Janko Beckers

S CHOOLVOORSTELLINGEN

do 10/12/2020 om 10u00 + 14u00
vr 11/12/2020 om 10u00 + 14u00

L OCATIE
KOPERGIETERY
BLEKERIJSTRAAT 50

VRIJE VOORSTELLINGEN

zo 13/12/2020 om 11u00 + 15u00
8

KOPERGIETERY

FESTIVAL DIGITAL
Februari 2021 luidt de komst van de inmiddels
derde editie van Festival Digital.
Festival Digital onderzoekt en presenteert de
raakpunten tussen podiumkunsten, technologie
en media. Voorstellingen en theatrale installaties
uit binnen- en buitenland waar technologie en
media centraal staan, vormen de bouwstenen
van het festival. Daarnaast houden we workshops rond kunst en technologie, geven we een
plek aan beeldende experimenten en gaan we
dieper in op actuele hete hangijzers.

CHECK

VOOR MEER INFO

L EEFTIJD

ALL

Jong of minder jong, nerd of dummy?
Festival Digital is er voor iedereen!
Het programma aan voorstellingen en workshops
volgt later.We werken volop aan een concreet
aanbod voor lagere- en secundaire scholen op
do 11 februari en vr 12 februari 2021. Van zodra
er meer nieuws is, vind je dit op KIOSK.

S CHOOL- & VRIJE VOORSTELLINGEN

do 11 > ma 15/02/2021

L OCATIE
KOPERGIETERY
BLEKERIJSTRAAT 50

9

KOPERGIETERY, KGbe & DOBLE MANDOBLE

LE DÎNER

In een mix van fysiek theater, objectmanipulatie en hedendaagse clownerie, ontmoeten vijf
vreemde personages elkaar voor een uitzonderlijk diner.
De personages lijken verdacht veel op wereldleiders, waarvan het ego, de ambitie en de honger
naar macht groter lijkt te zijn dan hun oog voor
een ander. Ondertussen tracht de enige ober van
het zonderlinge gezelschap alles krampachtig in
goede banen te leiden.
Maar of dit de wereld zal kunnen redden van
hun onstilbare honger naar meer…?
Met Le Dîner serveren een crème aan internationale circusartiesten een heerlijke clowneske
fabel. Smakelijk!
++ IN DE PERS ++
“Met zijn tragische ironie, klassieke setting en fysieke spektakel doet Le Dîner je zowaar denken aan de
stille films van Charlie Chaplin. Inhoudelijk is dit stuk
dan wel licht verteerbare kost, de goed gevulde trukendoos bewijst de veelzijdigheid van de makers en
laat je nooit op je honger zitten. Smullen geblazen.”
DE STANDAARD, G. Michiels 10/02/2020

S CHOOLVOORSTELLINGEN

ma 22/03/2021 om 10u00 + 14u00

CHECK

VOOR MEER INFO

L EEFTIJD

6+
1e + 2e graad
lager
CREDITS
CONCEPT & CREATIE:

Luis Javier Cordoba Pelegrín,
Miguel Angel Cordoba Pelegrín,
Andrea Fidelio, Angela Malvasi, Gonzalo Alarcón
COACHING:

Christine Rossignol, Johan De Smet

L OCATIE
KOPERGIETERY
BLEKERIJSTRAAT 50

VRIJE VOORSTELLINGEN

zo 21/03/2021 om 15u00
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KOPERGIETERY & KGbe

VOETBALVADERS
KICKING THE CLICHÉS

Mijn papa is de sterkste.
Mijn papa loopt het snelst.
Mijn papa heeft de grootste schoenmaat.
Mijn papa scoort meer goals dan al jullie papa’s
samen.
In de beeldende voorstelling Voetbalvaders bekijkt theatermaker Phéline Thierens de rol van
de vader door een voetballens. Met ruimte voor
een lach en een traan bevraagt ze culturele verschillen, genderstereotypen, al dan niet gedeelde
sportdromen en de onvermijdelijke concurrentiestrijd tussen vaders en hun opgroeiende zoon
of dochter. Hoe kan je de rol waarin je als ouder
of kind wordt geduwd speels naar je hand zetten?
Op scène spelen een diverse groep Gentse vaders
en hun kinderen een wedstrijd op het scherpst
van de snee. Het spel toont hun band, en stelt
die tegelijk in vraag. Kruipen de spelers in de rol
van coach, scheidsrechter, topschutter, steward,
vader, moeder, kind of alles-in-één?
Het fluitsignaal weerklinkt: tijd om alle clichés
rond voetbal en vaders onderuit te schoppen.
Een meeslepende match vol absurde rituelen,
schijnbewegingen en tackles met twee voeten
vooruit!
S CHOOLVOORSTELLINGEN

di 20/04/2021 om 10u00 + 14u00
wo 21/04/2021 om 10u00
do 22/04/2021 om 10u00 + 14u00

CHECK

VOOR MEER INFO

L EEFTIJD

8+
4e, 5e, 6e leerjaar
CREDITS
REGIE:

Phéline Thierens
SPEL:

10-tal Gentse
vader-kind duo’s
COACHING:

Dominique Collet,
Griet Dobbelaere

L OCATIE
KOPERGIETERY
BLEKERIJSTRAAT 50

VRIJE VOORSTELLINGEN

vr 16 & za 17/04/2021 om 20u00
zo 18/04/2021 om 15u00
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HETPALEIS/ KIM KARSSEN & HENDRIK KEGELS

KIER

Waar alles waar is.
Waar alles wat kan, mogelijk is.
En waar alles wat niet mogelijk is, kan.
Wie weet zijn de sterren daar rozen of bloemen vloeibaar. Of misschien is het gewoon iets
blauws met roze vacht en grote ogen.
Wat is er spannender dan wat er achter de deur
zit? Dan dat wat je niet kent?
In KIER tasten de spelers de grenzen van onze
fantasie af. Zo maken ze plaats voor duizenden
mogelijkheden. Wat als je daarover mag blijven fantaseren? Eindeloos lang tot in de ruimte,
waar sterren, planeten en kometen je om de
oren vliegen?
Want is dat niet leuker als alles mogelijk blijft?
Als de deur altijd op een kier blijft staan?
De jonge theatermakers Kim Karssen en Hendrik Kegels
wisten harten te veroveren met hun fantasierijke beeldtaal
in hun afstudeerproject KIER. Samen met niemand minder
dan kunstenaar Benjamin Verdonck werken ze KIER uit tot
een volwaardige voorstelling.

CHECK

VOOR MEER INFO

L EEFTIJD

4+
2e, 3e kleuter
CREDITS
CONCEPT EN SPEL:

Kim Karssen &
Hendrik Kegels

EINDREGIE & ARTISTIEKE BEGELEIDING:

Benjamin Verdonck
PRODUCTIE & TECHNISCHE REALISATIE:

hetpaleis

MET DANK AAN:

Thomas Claessens

S CHOOLVOORSTELLINGEN

ma 19/10/2020 om 10u00

L OCATIE
KOPERGIETERY
BLEKERIJSTRAAT 50

VRIJE VOORSTELLINGEN

zo 18/10/2020 om 15u00

13

BRONKS

EDWARD
Edward komt elke dag gekromd
door zijn aktetas aan op zijn werk.
Regen of zonneschijn,
hij kleurt altijd even grijs.
Jas aan het haakje,
glas water tot de helft vullen,
bedieningspanelen starten en de minuten tikken
weg. Van acht uur ’s morgens tot vier uur in de
namiddag. Van maandag tot vrijdag. Van september tot juli.
Maar op een dag, rond drie over acht, hoort Edward het geluid van iets of iemand die heel hard
probeert om geen geluid te maken.
Edward verstijft en tuurt om zich heen. Niets.
Hij schuift zijn bril wat hoger op zijn neus en
staat plots oog in oog met een vreemd harig
monsterachtig creatuurtje. Edwards hart bonst
bijna uit zijn borstkas en in zijn handpalmen
ontspringen spontaan twee rivieren.
Hij beseft dat vanaf nu, vanaf dit exacte moment,
niets nog hetzelfde zal zijn.
Edward sleept je mee op een (ver)beeldende trip
door twee werelden; de ene zonder en de andere
bol van fantasie.

CHECK

VOOR MEER INFO

L EEFTIJD

6+
1e + 2e leerjaar
CREDITS
CONCEPT & REGIE

Christiaan Mariman
SPEL Atta Nasser &
Mattis Devoldere
Contesse / Julian
Jan Daenen
CHOREOGRAFIE

Michelle Peters
MUZIEK &
SOUNDDESIGN

Christiaan Mariman & Tom de With
KOSTUUM

Margerita Sanders

S CHOOLVOORSTELLINGEN

vr 23/10/2020 om 14u00

L OCATIE
KOPERGIETERY
BLEKERIJSTRAAT 50

VRIJE VOORSTELLINGEN

zo 25/10/2020 om 15u00

14

HET SCHELDEOFFENSIEF

WARAMIS

En de Waramis deden hun armen open.
De pluimen schoten langs alle kanten,
zelfs door hun gat.
Hun lijf werd heeltegans bedekt
met een schitterend verenpak…
Een troep zwervers trekt van plek naar plek.
Pelgrims die de echte waarden van het leven
weten te detecteren. Ze hebben hun eigenheid
meegebracht, de palingscharen die ze hanteren,
de maskers die ze dragen en de tableaux vivants
hangen ze feestelijk op in de wandelgangen
vooraleer ze je meenemen naar de scène. Daar
wacht je dat ene bijzondere ding …het cadeau!
Een zoektocht naar verlichting en troost met
hartverwarmend brood en spelen. Theatermakers Frank Dierens en Mark Verstraete gingen
aan de slag met de spelers van Het Scheldeoffensief, op live muziek van Geoffrey Burton.
Het Scheldeoffensief werd in 2017 opgericht door theatermaker Frank Dierens (o.a. KOPERGIETERY (Kopbeest,
Eerste Sneeuw, Dallas), Comp. Marius en Laika) en sociaal-artistiek werker An Van den Bergh. Met Het Scheldeoffensief maken ze (locatie)theater met mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ze organiseren enerzijds wekelijkse inclusieve theaterateliers in Merelbeke, en creëren anderzijds jaarlijks een voorstelling
aan de hand van een professioneel omkaderd traject. Zo is
Waramis hun derde voorstelling.

S CHOOLVOORSTELLINGEN

vr 04/12/2020 om 10u00 + 14u00

CHECK

VOOR MEER INFO

L EEFTIJD

9+
4e, 5e, 6e leerjaar
CREDITS
CONCEPT EN REGIE:

Frank Dierens &
Mark Verstraete
SPEL: Anja Brossé, Alex De Graef,
Roby Dewaele,
Frank Dierens,
Julia Dierens, Lennert Meurysse,
Rudy Noojen &
Gabria Vermeir
MUZIEK:

Geoffrey Burton
ILLUSTRATIES:

Kaatje Vermeire

L OCATIE
KOPERGIETERY
BLEKERIJSTRAAT 50

15

HETPALEIS & DE NWE TIJD

DOE DE GROETEN AAN
DE GANZEN
Doe de groeten aan de ganzen wordt op algemeen
verzoek hernomen.

CHECK

Precies één jaar geleden ging de hond van broer
en zus dood. En dus vieren ze feest.
De taart is net aangesneden, de limonade uitgeschonken wanneer de bel gaat. Daar is het bezoek, genaamd De Dood.
En dat blijkt heel gezellig.

VOOR MEER INFO

Freek Vielen creëert samen met Danny Ronaldo
(circus Ronaldo), Margo Verhoeven en Tim David
een wonderlijke en wonderschone wereld waarin ze samen met het publiek het leven
én de dood vieren..
++ IN DE PERS ++
“Een melancholische poëtische voorstelling die
jong en oud laat lachen, die jong en oud ontroert,
laat nadenken, die jong en oud bij de lurven pakt.
Intens en innemend.” THEATERKRANT

L EEFTIJD

6+
1e + 2e leerjaar
CREDITS
TEKST EN REGIE:

Freek Vielen
SPEL: Tim David,
Danny Ronaldo en
Margo Verhoeven
DRAMATURGIE: Rosa
Vandervost
KOSTUUMS: Sabina
Kumeling
MUZIEK: Harald
Austbø
VORM EN LICHT:

Czeslaw de Wijs

S CHOOLVOORSTELLINGEN

ma 18/01/2021 om 10u00

L OCATIE
KOPERGIETERY
BLEKERIJSTRAAT 50

VRIJE VOORSTELLINGEN

zo 17/01/2021 om 15u00
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BRONKS

TRIBUNAL
Bizarre wetten en regels. Vreemde personages
met een eigen taal en looppas.
Formulieren, stempels en klassementen.
Welkom in TRIBUNAL; een vochtig ondergronds
universum waar men orde en overzicht wil
bewaren, hoe chaotisch dit ook verloopt.
Neem plaats.
Stem, zing, protesteer, roep of zwijg.
Spreek met je tong achterstevoren.
Bevries.
Val vooral niet te hard op.
Of net wel …
Na de succesvoorstelling Klutserkrakkekilililokatastrof , maakt Ballet Dommage opnieuw een
voorstelling voor jong publiek. Ook nu staat een
warme en tegelijk bevreemdende belevenis centraal. Een visueel prikkelende, muzikale, fysieke
voorstelling.
++ IN DE PERS ++
**** “Heerlijk nonsensicale dialogen, een choreografie van repetitieve patronen en ingesleten
gewoontes, veel absurde humor... Het publiek is
op twee tribunes tegenover elkaar getuige van
zoveel georganiseerde chaos en lacht zich een
kriek om zoveel inefficiëntie en tragiek.”
DE STANDAARD, F. Tielens

S CHOOLVOORSTELLINGEN

ma 01/02/2021 om 10u + 14u

CHECK

VOOR MEER INFO

L EEFTIJD

6+
1e, 2e, 3e leerjaar
CREDITS
CONCEPT

Maxim Storms, Katrien Valckenaers
(Ballet Dommage)
SPEL

Hendrik Van Doorn,
Lieselotte De Keyzer, Katrien Valckenaers, Maxim
Storms
EINDREGIE

Randi De Vlieghe
VORMGEVING

Rachid Laachir
MUZIEK

L OCATIE
CAMPO VICTORIA
FRATERSPLEIN 7

VRIJE VOORSTELLINGEN

zo 31/01/2021 om 15u

17

POST UIT HESSDALEN

MAN STRIKES BACK
Vijf driehoeken, één jongleur.
Botsballen stuiteren lange banen tussen hen in.
De dansende ballen maken een choreografie van
lijnen, hun gebots creëert het ritme. De muzikant
aan de zijlijn treedt in dialoog met zijn drums.
Samen maken ze één grote muzikale compositie:
de jongleur, de muzikant en de botsballen.
De perfectie van de uitvoering hangt zowel af
van de jongleur als van de drummer.
Maar wat als de driehoeken in beweging komen
en hun eigen plaats op scène gaan bepalen? Wie
stuurt wie? Wie heeft wie nodig? Hoe eigenzinniger de robots zich gaan gedragen, hoe meer de
jongleur op de machine gaat lijken.

CHECK

VOOR MEER INFO

L EEFTIJD

6+
1e, 2e, 3e leerjaar
CREDITS
CREATIE

Net zoals in de festivalhit PAKMAN vormt muzikant Frederik Meulyzer het perfecte muzikale
klankbord voor jongleur Stijn Grupping. Ze worden bijgestaan door regisseur Ine Van Baelen,
choreograaf Ugo Dehaes en professor in Robotica
Edwin Dertien.

Stijn Grupping,
Frederik Meulyzer
Ine Van Baelen

Man Strikes Back belooft een spannende, futuristische circusperformance die onze omgang met
en onwetendheid over robots en artificiële intelligentie verzinnebeeldt.

Ugo Dehaes

S CHOOLVOORSTELLINGEN

ma 22/02/2021 om 10u00 + 14u00

PERFORMANCE &
LIVE MUZIEK

Stijn Grupping &
Frederik Meulyzer
CHOREOGRAFIE
ROBOTICA

Edwin Dertien,
Teun van der Molen, Nick van Lange
& Gertjan Biasino

L OCATIE
KOPERGIETERY
BLEKERIJSTRAAT 50

VRIJE VOORSTELLINGEN

zo 21/02/2021 om 15u00
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FRIEDA & THEATER FROEFROE

TATTAR ATTAT!

Kijk! Daar staat een tuig!
Groot! Zwart! Degelijk!
En zie ginder! Daar komt iets aangerold!
Klein! Wit! Gammel!
Hoor toch! Daar wordt gekweeld!
Gekwetterd! Gekwinkeleerd!
De dingen komen elkaar tegen!
Ze botsen!

CHECK

VOOR MEER INFO

L EEFTIJD

3+
1e, 2e, 3e kleuter

TATTARЯATTAT! is een bewegend beeldend werk
dat categoriseert, classificeert, ordent maar ook
danst, zingt en droomt. Een feestelijke ontdekking
van verschil en overeenkomst die door zowel ouder als kind beleefd en geïnterpreteerd mag worden.

VAN EN MET

(*) tattarrattat is het langste palindroom in de Oxford
English Dictionary. James Joyce gebruikte het woord in
Ulysses (1922): I was just beginning to yawn with nerves
thinking he was trying to make a fool of me when I knew
his tattarrattat at the door.

TECHNISCHE
ONDERSTEUNING

++ IN DE PERS ++
TATTARЯATTAT! is een pareltje geworden van visueel theater der dingen, waarin de dingen, in casu
planken en balkjes, dingen an sich blijven. Geen
metaforische en symbolische bedoeningen, maar
gewoon een ode aan de verbeelding en het spel.
DE THEATERKRANT, T. Devens
S CHOOLVOORSTELLINGEN

vr 26/02/2021 om 10u00 + 14u00

CREDITS
Tina Heylen,
Eva Binon,
Patrick Vervueren
Ephraim Cielen
Anton Leysen of
Klaartje Vermeulen
KOSTUUM EN
VORMGEVING

Tina Heylen

L OCATIE
KOPERGIETERY
BLEKERIJSTRAAT 50
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COMPAGNIE BARBARIE

PAK DE POEN!

Kom u verrijken op de meest hebzuchtige show
van het jaar! Want in Pak de poen! kunnen kinderen geld verdienen.
Veel geld.
En daar kan u als ouder natuurlijk alleen maar
van dromen.
Een spetterende show met grootste prijzen,
waanzinnige opdrachten en uitdagende vraagstukken waarin kinderen zelf bepalen hoe ver ze
gaan om te krijgen wat ze willen.
In Pak de poen! krijgen kinderen een inzicht in
de binnenkant van ons kapitalistisch systeem en
wordt de vanzelfsprekendheid hiervan in vraag
gesteld.
Is groei eindig of een doel op zich?
Hoe moeilijk is delen eigenlijk echt?
Waar ligt de grens tussen naar iets verlangen en
hebzucht?
Is méér per definitie altijd beter?

CHECK

VOOR MEER INFO

L EEFTIJD

10+
5e, 6e leerjaar
CREDITS
SPEL:

Liesje De Backer,
Amber Goethals,
Lotte Vaes & Sarah
Vangeel
REGIE:

Karolien De Bleser
SCENOGRAFIE:

Een nieuwe voorstelling van Compagnie Barbarie, die eerder tekenden voor o.a. Gratis Chips!,
Modders en Wa Wilder Man.

Michiel
Van Cauwelaert
VORMGEVING:

Viviane van der Poel
COPRODUCTIE

DE STUDIO,
BRONKS, PerPodium

S CHOOLVOORSTELLINGEN

di 16/03/2021 om 14u00

L OCATIE
KOPERGIETERY
BLEKERIJSTRAAT 50
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BEELDSMEDERIJ DE MAAN

OOO

Armen worden langer als ze ergens niet bij kunnen, mannen kunnen zwanger worden,
je kan je eigen gezicht kiezen en
dwars door muren heen lopen.
De personages van O O O leven in een wereld
waar natuurwetten niet meer van toepassing zijn.
Toch hebben ze niet alles wat ze willen.
Ook zij zijn verdrietig, eenzaam en op zoek naar
hoe met tegenslag om te gaan.
Ze struikelen over hun eigen ledematen,
slepen hun te grote hoofden achter zich aan en
draaien per ongeluk een knoop in hun nek.
Met maskers en poppen van karton, stof en plakband verbeeldt O O O een herkenbare wereld
waarin je het leven door andere ogen ziet.
Theatermaker Jef Van gestel (o.a. Voetbal op hoge
hakken, Tape voor kleuters, Leeghoofd) maakt in
zijn vrije tijd tekeningen. In O O O wekt hij deze
met vier spelers tot leven.
Een speelse voorstelling waar de humor van melancholie en poëtisch mislukken dagdagelijkse realiteit is.

CHECK

VOOR MEER INFO

L EEFTIJD

8+
4e, 5e, 6e leerjaar
CREDITS
REGIE:

Jef Van gestel
SPEL:

Ayla Satijn, Lars
Brinkman, Roel
Swanenberg &
Jonathan Linga
FIGUREN:

Jef Van gestel,
Katinka Heremans,
Paul Contryn
MUZIEK: Ruben
Nachtergaele
KOSTUUMS:

Wim Muyllaert

S CHOOLVOORSTELLINGEN

ma 29/03/2021 om 10u00

L OCATIE
KOPERGIETERY
BLEKERIJSTRAAT 50

VRIJE VOORSTELLINGEN

zo 28/03/2021 om 15u00
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4HOOG

W OESJ
Een Kleuteropera.
Twee nimfen en de zee.
Muziek en zang en zand.
Het raakt je recht in het hart
Een must-see voor jong en oud
Twee operazangeressen dobberen in een
muzikale wereld vol noten, koren en sferen.
Al wat je ziet klinkt. Alles is muziek.
Frans Van der Aa is theatermaker en artistiek leider van
4Hoog en creëert mooie, poëtische voorstellingen voor de
allerkleinsten (o.a.De Koning Zonder Schoenen, Kriep). Voor
de muziek van WOESJ werkt hij samen met muzikant/
componist Peter Spaepen. Peter graafde in de wereld van
de Griekse Oceaniden (de dienaressen van Poseidon), de
Nimfen en andere zeecreaturen, geheimzinnige eilanden
en hun (muzikale) talen. De onbestaande taal die gebruikt
wordt om te zingen is gebaseerd op het 12-letter alfabet
van het oorspronkelijke Hawaï.

CHECK

VOOR MEER INFO

L EEFTIJD

3+
1e, 2e kleuter
CREDITS
SPEL:

Noémie Schellens
& Abigail Abraham
of Astrid Annicaert
& Briana Ashley
Stuart
REGIE:

Frans Van der Aa
MUZIEK:

Peter Spaepen
DECOR:

Rupert Defossez,
Bram Geldhof

S CHOOLVOORSTELLINGEN

ma 07/06/2021 om 10u00 + 14u00
di 08/06/2021 om 10u00 + 14u00

L OCATIE
KG RABOT
VLOTSTRAAT 22

VRIJE VOORSTELLINGEN

zo 06/06/2021 om 15u00
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WIMPER/WIM DE WINNE

PROFESSOR PRIEGEL
Professor Priegel heeft een vreemd hoofd.
In zijn hoofd wonen wel tien ikken, elk met hun
eigen karakter en humeur. Dat zorgt bij de professor voor veel verwarring. Bij hem is er geen
harmonie. Soms zegt hij het één, maar doet hij
het ander. Hij wil dit, maar doet dan dat.
En of dat nog niet genoeg is, wordt het op een
dag plots akelig stil in zijn hoofd: geen gepraat,
geen gezeur of gelach.
Wat is er in godsnaam aan de hand?
Zijn vriend, professor Kardoen, wil hem helpen
maar daarvoor moet Professor Priegel zijn hoofd
namaken in het groot met daarin al zijn ikken.
Zo komt het dat hij onderweg is met een groot
hoofd en daarin tien ikken…
We hebben allemaal vele ‘ikken’ in ons hoofd.
‘Ikken’ die elkaar mogen, ‘ikken’ die met elkaar
in conflict gaan, ‘ikken’ die de belangrijkste willen zijn… Met Professor Priegel willen de makers
kinderen een troostend schouderklopje geven en
laten zien dat een altijd ‘harmonieuze flinke ik’
willen of moeten zijn, veel te vaak een blok aan
ons been is.
Wim De Winne was jarenlang coördinator van de scholenwerking van KOPERGIETERY. Hij is dramadocent en richtte
samen met Gregory Caers en Ives Thuwis theatercollectief
Nevski Prospekt op waarmee ze voorstellingen voor kinderen en jongeren creëren. Recent koos hij vol voor zijn werk
als maker/acteur en zette hij zijn eigen project Wimper op.

S CHOOLVOORSTELLINGEN

OP SCHOOL in oktober/november:
data en uren in samenspraak
zie

CHECK

VOOR MEER INFO

L EEFTIJD

6+
1e graad lager
CREDITS
CONCEPT EN SPEL:

Wim De Winne

DRAMATURGISCHE
ONDERSTEUNING:

Cindy Godefroi

TECHNISCHE ONDERSTEUNING:

Jeroen Doise

ONTWERP, FIGUREN
EN DECOR:

Astrid Verplancke
MET DANK AAN

KOPERGIETERY

L OCATIE
OP SCHOOL

voor meer concrete info!
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SCHOOLINSCHRIJVINGEN

Inschrijven op schoolvoorstellingen gebeurt DIGITAAL
via het online inschrijfsysteem:
https://kopergietery-registration.web.app/

Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 30 augustus 2020.
Voor een snelle planning bij de start van het schooljaar,
vragen we je wel asap in te schrijven.

We werken graag met één cultuurverantwoordelijke per school.
Deze cultuurverantwoordelijke beheert de schoolgegevens in de
inschrijfapplicatie en geeft een top drie per klas door. Meer uitleg
over hoe je inschrijft, vind je in de inschrijfmodule. Alle praktische
communicatie doorheen het schooljaar verloopt via deze persoon.
De vraag is elk jaar groter dan het aanbod, we kunnen dus helaas
niet alle aanvragen toekennen. Vermeld zeker indien je klas of
school vorig jaar uit de boot viel. We proberen daar in de mate van
het mogelijke rekening mee te houden.
Echter, door de coronamaatregelen – die we zorgvuldig zullen naleven voor ieders veiligheid - zijn we genoodzaakt deze keer ook rekening te houden met andere parameters.
Maar weet dat we ons best doen!
Eens KOPERGIETERY de verdeling heeft opgemaakt, zal elke school
verwittigd worden van de toegekende voorstelling(en). Een inschrijving wordt pas definitief wanneer het toegestuurde contract ondertekend is. Ook daarover vind je meer uitleg in de inschrijfmodule.

BEDANKT EN HEEL GRAAG TOT VOLGEND SEIZOEN!
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THEATERBEZOEK
VOORBEREIDING EN NAVERWERKING
Betrokkenheid van het publiek beschouwen we als een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van een voorstelling. Daarvoor
hebben we uiteraard jullie hulp nodig. We vragen om voldoende tijd
en ruimte te voorzien om de voorstelling in de klas voor te bereiden
én na te bespreken.
Op het online platform KIOSK bieden we omkaderingsmateriaal
van onze eigen creaties aan op een interactieve, speelse manier. Jullie vinden er infovideo’s, opdrachten en een kijk-achter-de-schermen.
KIOSK geeft een goede impressie van wat de voorstelling te bieden
heeft. Bovendien is KIOSK voor iedereen te allen tijde toegankelijk.
Jullie kunnen de link ook aan jullie leerlingen doorgeven:
kiosk.kopergietery.be .
Voor gastvoorstellingen bezorgen we jullie graag - indien beschikbaar
- een informatiemap per mail.
We vinden het altijd heel fijn om na voorstellingen feedback van jullie te krijgen. Zowel de makers van de voorstellingen als de scholenwerkers van KOPERGIETERY kijken hier steeds naar uit!
AANKOMST
Een week voor de voorstelling zal je meer informatie krijgen rond
aankomst(uur) en vertrek, zodat we kunnen inspelen op de geldende
veiligheidsrichtlijnen m.b.t. COVID-19. Op die manier zorgen we er
ook voor dat ieder rustig in de zaal kan plaatsnemen, wat de kijkervaring ten goede komt.
EXTRA AANBOD:
RONDLEIDINGEN, TRY-OUTS EN VERDIEPINGSSESSIE
Indien jullie met de klas een rondleiding in de KOPERGIETERY wensen, dan organiseren wij dit graag. Ook een nabespreking met de makers behoort tot de mogelijkheden.
KOPERGIETERY organiseert regelmatig try-outs bij nieuwe creaties.
Deze try-outs vinden meestal enkele dagen voor de première plaats.
Hiertoe nodigen we kort op de bal scholen uit. Ook dit kan een geschikte voorbereiding zijn voor u als leerkracht. Geïnteresseerd? Laat

26

het ons weten!
In het schooljaar ‘20-’21 krijgen jullie ook de gelegenheid om na (een
selectie van) onze eigen voorstellingen een klassikale verdiepingssessie aan de Mediatafel, onze digitale touchtafel, te boeken. We
gaan in zo’n sessie op een speelse, interactieve manier dieper in op de
thema’s van de voorstelling.
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PRAKTISCH
KOPERGIETERY		

		

grote theaterzaal & kantoren		

KG RABOT

tweede theaterzaal

Blekerijstraat 50				Vlotstraat 22
9000 Gent					9000 Gent

info@kopergietery.be www.kopergietery.be 09 266 11 44

INLICHTINGEN SCHOLEN
scholen@kopergietery.be
Ellen Preckler: ellen@kopergietery.be * 09 266 11 42
Lisha Raes: lisha@kopergietery.be * 09 266 11 49

TICKETPRIJZEN SCHOOLVOORSTELLINGEN
kleuteronderwijs: 6€ per leerling
basisonderwijs: 6€ per leerling
secundair onderwijs: 7€ per leerling
per 10 leerlingen is er 1 begeleider gratis.

Zeer dikke merci aan de vele vrijwilligers die telkens met veel enthousiasme de scholen ontvangen: Bregje, An, Lina, Nathalie, Lieve,
Myriam, An, Luc, Marieke, Truus, Nebojsa, Rita, Marie-Paule, Béatrice, Marie en Jasmien.
Zelf ook zin om mee te helpen als vrijwilliger bij schoolvoorstellingen? Mail jouw gegevens naar scholen@kopergietery.be. In ruil voor je
hulp, krijg je een gratis voorstelling te zien én krijg je telkens een gratis
kaartje voor een voorstelling naar keuze (i.o.v. KOPERGIETERY.)
COLOFON
ARTISTIEKE LEIDING: JOHAN DE SMET
PROGRAMMATIE: CINDY GODEFROI
SCHOLENWERKING & REDACTIE: ELLEN PRECKLER, LISHA RAES
VORM & (EIND)REDACTIE: EVELYNE SIX
ILLUSTRATIES: SASSAFRAS DE BRUYN
V.U.: JOHAN DE SMET, KOPERGIETERY, BLEKERIJSTRAAT 50, 9000 GENT
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