SEIZOEN
2022-2023
CENTRUM
YSARA
&CITY

SCHOOLPROGRAMMA

HÉ JIJ!

Het cultuurteam van Nieuwpoort schotelt je graag met gepaste trots
opnieuw de schoolprogrammatie voor.

PRAKTISCHE INFO

Wij hopen ten zeerste dat we met dit zorgvuldig uitgekozen programma aan
de verwachtingen kunnen voldoen, dat leerlingen (en leerkrachten) onze
zaal met een positief gevoel verlaten en tegelijk geprikkeld worden om in de
toekomst de City of Centrum Ysara vaker te bezoeken.

RESERVEREN
Reserveren kan via het reservatieformulier op www.cultuurnieuwpoort.be.
Nieuwpoortse scholen krijgen hierbij voorrang.
U ontvangt van ons een bevestigingsbrief met een overzicht van de geboekte
voorstelling(en). Wij vragen u deze brief voor akkoord ondertekend naar ons terug te
sturen, waarna uw inschrijving definitief is. Annulering wordt enkel aanvaard in geval
van overmacht en is mogelijk tot 30 dagen voor de voorstelling. Daarna worden alle
gereserveerde plaatsen aangerekend.
VOORSTELLING BIJWONEN
Wij starten de voorstelling graag stipt. Daarom vragen wij u om 15 minuten voor
de aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn, zodat er voldoende tijd is om de
leerlingen hun plaats te laten innemen.
De leerkrachten begeleiden de leerlingen naar de zaal en nemen bij voorkeur
verspreid plaats tussen de leerlingen om ongewenst gedrag te vermijden. Drank
en etenswaren zijn verboden, alsook gsm’s. Voor jassen is een vestiaire in de foyer
voorzien.

Deze brochure wordt uitgegeven door het Autonoom Gemeentebedrĳf
Vrĳe Tĳd Nieuwpoort.
Seizoen 2022-2023 wordt gerealiseerd door:
Dienst Cultuur Nieuwpoort:
Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort
tel. 058 79 50 00
www.cultuurnieuwpoort.be - cultuur@nieuwpoort.be

ONTVANG EEN TUSSENKOMST IN DE TRANSPORTKOSTEN
Bezoek je met het secundair onderwijs een cultuureducatieve podiumvoorstelling
of film in de Viertoren-regio (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne)? Dan staat
Viertoren in voor 75% van de transportkosten!
Deze tegemoetkoming kan per graad twee keer per schooljaar worden
aangevraagd. Elke middelbare school uit de Viertoren-regio heeft dus recht op
maximum zes tegemoetkomingen per schooljaar.

PROGRAMMATIE, COMMUNICATIE EN PROMOTIE

Hoe je aanvraag tot terugbetaling indienen? Dat zie je op de website van Viertoren,
onder ‘Aanbod’ > ‘subsidies’! Bekijk zeker ook of je geen kans maakt op de
dynamoOPWEG-subsidie, dan is je vervoer zelfs kosteloos!

Dienst Cultuur | cultuur@nieuwpoort.be

LAAT VAN JE HOREN

ONTWERP

Het cultuurteam van Nieuwpoort hecht veel waarde aan uw mening en die van de
leerlingen. Ongetwijfeld zullen er zaken zijn die in de toekomst nog beter kunnen.
Positief of negatief, wij horen het graag!

Dienst Communicatie | communicatie@nieuwpoort.be
coverfoto © Rudi Schuerewegen
v.u. AGB Vrĳe Tĳd Nieuwpoort - Benoit Willaert - Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

Laat je op de pagina van de school weten dat je bij ons bent geweest? Betrek ons
met de hashtag #cultuurnieuwpoort.
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DATUM

GENRE

LOCATIE

04.10

VOORSTELLING

KLEUTER
ONDERWIJS

LAGER
ONDERWIJS

SECUNDAIR
ONDERWIJS

CHARLOTTE DE GROOF
CHARLIE BRAVO

		3 / 4 / 5 / 6

P. 6

COMPAGNIE O QUEL
DOMMAGE MIJN VLEK

3

1 / 2		

P. 8

THEATER
CENTRUM
HETPALEIS &		
5 / 6		
(10.30 EN) 14U.		
YSARA
MARTHA!TENTATIEF				
			
DOUNIA B.

P. 10

THEATER-MONOLOOG CITY
13.30 U.			

25.10

THEATER
CITY
10.00 EN 13.30 U.			

10.11
22.11

1 / 2 / 3			

P. 12

13.12

		2 / 3 / 4 / 5 / 6

P. 14

FILM
CITY
RINTJE 2
10 EN 14 U.				
FILM
CITY
UN MONDE
9.30 EN 13.30 U.				

24.01

FILM
CITY
9.30 EN 13.30 U.			

HITLER HEEFT MIJN ROZE
KONIJN GESTOLEN

5/6

1

07.02

FILM
CITY
PIEPKUIKENS		
3/4
9.30 EN 13.30 U.				

03.03

THEATER
(10.30 U.) 13.30 U.		

09.03

CIRCUSTHEATER
10 EN 14 U.		

14.03

CENTRUM
YSARA

COLLECTIEF VERLOF			
ALIAS

CENTRUM
YSARA

SPROOKJES ENZO
CLICK

FILM
CITY
9.30 EN 13.30 U.			

11.05

10.00 EN 13.30 U.

4\

OOK MUIZEN GAAN NAAR
DE HEMEL

THEATER
CENTRUM
THEATER SPEELMAN
YSARA		
NAUTILUS

P. 16

P. 18

1/2/3/4

1 / 2 / 3			

P. 20

P. 22

1 / 2 / 3		

P. 24

3 / 4 / 5 / 6		

P. 26

/5

04.10

CHARLOTTE DE GROOF
CHARLIE BRAVO

THEATERMONOLOOG

DINSDAG 04 OKTOBER 2022 13.30 U.

CITY | € 4 PER LEERLING | 65 MINUTEN
Ik ben beginnen praten en ik kan het niet meer laten
ik zeg plots wat ik voel als je weet wat ik bedoel
over vroeger en nu en wat daar tussen ligt
hoe vaak ik ben gebroken maar nooit ben gezwicht
zien dat ze mij horen en voelen en zien
zonder zich aan mij te storen dat was nooit zo voordien
hoe zwaar woorden kunnen wegen op de blauwdruk van ons bestaan
valt vooralsnog niet te vatten de waarheid klinkt als waan
Een monoloog over jezelf durven zijn.
Ondanks je ouders, je afkomst, je omgeving, je vrienden.
Over het kiezen van je pad. Kiezen wie je wil zijn, bent en wordt.
tekst en spel | Charlotte De Groof
regie | Stefan Perceval
Dit persoonlijke en zelf geschreven verhaal gaat over een thema
waarop momenteel nog een groot taboe rust. Emotioneel misbruik
binnen het gezin. Aanverwante thema’s zijn narcisme, manipulatie
en onderdrukking. Ondanks het zware thema is het een positieve
voorstelling over moed, hoop, jezelf durven zijn en het geluk vinden.
Charlotte is bij het jonge volkje ook bekend uit De Buurtpolitie. Ze heeft
korte stukken uitgetest tijdens de rode neuzentournee in scholen in 2019.
Vele jongeren hebben nadien hun hart gelucht. Haar bekendheid hielp
om hen over de streep te trekken en zorgde voor verrassende revelaties.

ontdek een
voorsmaakje

1e en 2e
graad secundair

6\
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25.10

COMPAGNIE O QUEL DOMMAGE
MIJN VLEK

THEATER

DINSDAG 25 OKTOBER 2022 10 EN 13.30 U.

CITY | € 4 PER LEERLING | 50 MINUTEN
Klik, je duwt op een schakelaar en … het licht springt aan en
gehoorzaamt je. Is dat geen wonder? Samen met het licht wordt ook de
schaduw geboren. En daarvan maakt onze heldin haar speelterrein.
Vandaag is het Rita’s verjaardag, maar echt blij is ze niet. Haar kamer is
opgeruimd zoals het hoort, haar kleren zijn netjes gestreken zoals het
hoort, alles is netjes geregeld, ja, zoals het hoort. Maar stiekem vindt Rita
dit allemaal wat saai… Pff, zoals het hoort… Wat zou ze het graag eens
anders zien!
Wanneer de lichtzekering het begeeft, slaat Rita’s fantasie heerlijk op
hol en krijgt ze verrassend genoeg toch bezoek voor haar verjaardag.
Van een vreemde die, bij nader inzien, toch niet zo vreemd is als eerst
gedacht…
Mijn vlek is een visuele, woordloze voorstelling, waarin schaduw en
schaduwspel centraal staan. De kracht van de verbeelding in combinatie
met fris spel houden je aandacht gegarandeerd vast!
concept | Clara Lopez
spel | Clara Lopez en Natalia Weinger of Monica Varela Couto
regie | Olivier Mahiant
coaching | Marie Limet
dramaturgisch advies | Jean Lambert
scenografie en kostuums | Sandrine Clark
muziek | Gilles Cremer
lichtontwerp | Mark Elst en Sébastien André

ontdek een
voorsmaakje

lesmap (franstalig)
verkrijgbaar

8\

3e kleuter en
1e graad basis

// 9

10.11

HETPALEIS & MARTHA!TENTATIEF/
BART VAN NUFFELEN
DOUNIA B.
DONDERDAG 10 NOVEMBER 2022 14 U.

THEATER

INDIEN VOLZET, EXTRA VOORSTELLING MOGELIJK OM 10.30 U.

CENTRUM YSARA | € 4 PER LEERLING | 60 MINUTEN
Dounia woont met haar papa en broers in een hoge toren aan de rand
van de stad. Ze heeft cool voor twee en plannen voor drie. En vandaag
spreekt ze jullie toe. Want ze heeft iets belangrijks te vertellen. Praten doet
ze op haar éigen manier. Zoals ze alles doet op háár manier. Klinkt het niet
dan botst het maar. Ook goed! Ze is hier om gehoord te worden ...
Dounia B. is de opvolger van Bart Van Nuffelens succesproductie
Dinska Bronska. Opnieuw een spannend duel tussen een actrice en
een animatiefilm. Opnieuw een monoloog in onaffe taal. Maar vooral
opnieuw het meeslepend verhaal van een hedendaagse heldin,
gespeeld door de wonderlijke actrice Evgenia Brendes.
spel | Evgenia Brendes
animatie | Remy M. Ndow
tekst en regie | Bart Van Nuffelen
montage | Tim Clement
decor | Erki De Vries
research | Joyce Loir
kostuums | Nushi Lambreva
muziek | Jazz Meason, Milco Geryl

ontdek een
voorsmaakje

lesmap
verkrijgbaar

10 \

3e graad
secundair
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22.11

RINTJE 2

FILM

DINSDAG 22 NOVEMBER 2022 10 EN 14 U.

CITY | € 2,50 PER LEERLING | 40 MINUTEN
Een nieuwe reeks avonturen van Rintje, de vrolijke puppy die geen
kans onbenut laat om samen met zijn hondenvriendjes de wereld te
ontdekken. In Rintje 2 gaat het koddige hondje voor het eerst naar
school, gaat hij logeren bij oma en nog veel meer… Hij ontdekt de
wereld, net zoals kleuters dat doen. Daarom is deze compilatie zo
herkenbaar en biedt ze oneindig veel mogelijkheden om er in de klas
mee aan de slag te gaan.
De compilatie, naar de boeken van Sieb Posthuma, speelt zich af in
mooie handgemaakte decors en een gezellige, huiselijke omgeving.
Met de stemmen van Jelle en Clara Cleymans, Jonas Geirnaert, Sien
Eggers, Barbara Sarafian, Ivan Pecnik en Ini Massez.
regie | Ben Tesseur, Steven De Beul
land | België
jaar | 2021
taal | Nederlands gesproken

lesmap
verkrijgbaar

12 \

alle
kleuterklassen

13
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13.12

UN MONDE

FILM

DINSDAG 13 DECEMBER 2022 9.30 EN 13.30U.

CITY | € 3 PER LEERLING | 72 MINUTEN
Nora gaat naar het eerste leerjaar maar komt op de speelplaats tot de
ontdekking dat haar grote broer Abel gepest wordt. Haar vader wil dat
ze van zich laat horen, maar haar broer wil dat ze zwijgt. En dat terwijl
Nora vooral zélf hoopt om nieuwe vrienden te maken, waardoor ze een
verscheurende keuze moet maken. Scenarist-regisseur Laura Wandel
werkte zeven jaar aan haar kwetsbare debuutfilm over de grote en kleine
drama’s op school.
De Belgische inzending voor de Oscars van 2022 werd terecht
opgenomen in de shortlist van 15 films. Een tedere en hartverscheurende
filmervaring met acteerprestaties van uitzonderlijke naturel.
Un monde won de Ensor voor Beste Franstalige Belgische Film op het
Filmfestival van Oostende in 2022.
regie | Laura Wandel
land | België
jaar | 2021

ontdek een
voorsmaakje

lesmap
verkrijgbaar

14 \

2e tot 6e jaar
secundair
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24.01

WHEN HITLER STOLE PINK RABBIT

FILM

DINSDAG 24 JANUARI 2023 10.30 EN 13.30 U.

CITY | € 3 PER LEERLING | 119 MINUTEN
Anna heeft het te druk met schoolwerk en vrienden om te beseffen dat
de wereld op springen staat. Overal in Berlijn duiken posters op met
de afbeelding van Hitler en de sfeer van oproer hangt in de straten.
Wanneer haar vader, een joods journalist, verdwijnt en de familie
halsoverkop moet vluchten uit Duitsland, beseft Anna dat het leven
nooit meer hetzelfde zal zijn. Vanaf nu is ze een vluchteling, die nieuwe
talen leert en nieuwe vrienden maakt.
Van de oscarwinnende regisseur Caroline Link, naar het ontroerende
levensverhaal van de auteur Judith Kerr.
regie | Caroline Link
land | Duitsland en Zwitserland
jaar | 2019
taal | Duits gesproken, Nederlands ondertiteld

ontdek een
voorsmaakje

lesmap
verkrijgbaar

16 \

3e graad lager en
1e jaar secundair

17
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07.02

PIEPKUIKENS

FILM

DINSDAG 7 FEBRUARI 2023 9.30 EN 13.30U.

CITY | € 3 PER LEERLING | 83 MINUTEN
Wanneer eendenkuikens uit het ei kruipen, gaan ze meteen op zoek
naar hun moeder. Pech voor Cathy! Ze krijgt voor haar 10de verjaardag
een eendenei cadeau, maar het is haar beste vriendin Margaux die
door het kuiken als moeder wordt uitgekozen. Maar Margaux kan niet
voor het diertje zorgen. Ze zit in een rolstoel, en bovendien willen haar
ouders het schattige beestje niet in huis. Wat nu? Als niemand het kuiken
wil verzorgen, dreigt het binnenkort in een blik kattenvoer te eindigen.
Voor Cathy en Margaux betekent dit het begin van een groot avontuur:
stiekem vertrekken ze op een tocht naar de riviermonding, waar ze het
kuiken willen uitzetten bij zijn soortgenoten. Ondertussen zitten hun
ongeruste ouders en zelfs de politie hen op de hielen…
De Franstalige filmer Olivier Ringer integreert in zijn film een metafoor
om de verhouding tussen ouders en kinderen te schetsen. Met de
boodschap dat zorg dragen voor je kroost niet volstaat. Het is essentieel
om je ook in te leven in hun wereld, aan te voelen wat ze nodig hebben
en tegemoet te komen aan hun wensen. Net zoals het verdienstelijke Een
weekje weg is deze ook weer een tedere melancholische film met een
hoge aaibaarheidsfactor (goede casting van het kuikentje).
regie | Olivier Ringer
land | België
jaar | 2021
taal | Nederlands gesproken

ontdek een
voorsmaakje

lesmap
verkrijgbaar

18 \

3e en 4e leerjaar

/ 19

03.03

COLLECTIEF VERLOF
ALIAS

VRIJDAG 3 MAART 2023 13.30 U.

THEATER

INDIEN VOLZET, EXTRA VOORSTELLING MOGELIJK OM 10.30 U.

CITY | € 4 PER LEERLING | 50 MINUTEN
Daan kan moeilijk zichzelf zijn in het openbaar. Hij vindt hiervoor een
oplossing: Online maakt hij accounts aan. Eén daarvan is Lars, welke van
alle accounts misschien nog het meest op de echte Daan lijkt.
Lars ontmoet Stella. Online. De vrouw van z’n leven. Nog nooit eerder
kon hij zo zichzelf zijn bij iemand. Het begin van een prachtige online
liefdesromance. Tot ze voorstelt om eens af te spreken. Met Lars...
Collectief Verlof onderzoekt in ALIAS hoe ver iemand kan gaan om
graag gezien te worden. Deze voorstelling nodigt uit om het met
jongeren te hebben over privacy en de duistere kant van het internet.
De voorstelling probeert geen antwoorden te bieden of met de vinger
te wijzen, maar vooral veel vragen op te roepen, waarover nog lang kan
worden nagepraat.
tekst en spel | Heleen Desmet & Bart van der Heijden
muziek | Lucas Heytens
lichtontwerp | Hans Rigouts
techniek | Gilles Pollak & Hans Rigouts
kostuums | Leilah Boukhalfa
tekstcoaching | Nico Boon
spelcoaching | Steven Beersmans
scenografie | Collectief Verlof (met dank aan Tom Viaene, Barbara
Vandendriessche en Ben Van Oeckel)
productie | Caroline Bertoline

ontdek een
voorsmaakje

lesmap
verkrijgbaar

20 \

1e en 2e graad
secundair

21
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09.03

SPROOKJES ENZO | PIETRO CHIARENZA
CLICK

CIRCUSTHEATER

DONDERDAG 9 MAART 2023 10 EN 14 U.

CENTRUM YSARA | € 3 PER LEERLING | 59 MINUTEN
Een lichtgevend acrobatisch sprookje
Licht aan, CLICK!
Een zolder waar de tijd stilstaat. Vergeten speelgoed, bestofte meubels
en achtergelaten lampjes komen tot leven. Een betovering die een nacht
lang duurt, elke nacht, de hele nacht.
Een schommelende kroonluchter, gewichtloos als een droom, een
kandelaar op de toppen van zijn tenen en een familie schemerlampjes
die verstoppertje speelt.
Kom met lichtjes in je ogen. Wij zorgen voor de lampjes.
Licht uit, CLICK!
spel | Michela Henle, Marco Migliavacca & Pietro Chiarenza
concept en scenografie | Pietro & Marcello Chiarenza.
regie en licht | Pietro Chiarenza.
muziek | Michele Moi
grafisch ontwerp en kostuums | Margot De Group

ontdek een
voorsmaakje

lesmap
verkrijgbaar

22 \

1e, 2e en 3e
kleuter
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14.03

OOK MUIZEN GAAN NAAR DE HEMEL

FILM

DINSDAG 14 MAART 2023 9.30 EN 13.30 U.

CITY | € 3 PER LEERLING | 87 MINUTEN
Na een onverwacht ongeluk komen een jonge muis met een
opvliegend karakter en een onzekere vos samen in de dierenhemel
terecht. In deze nieuwe wereld moeten ze leren hun natuurlijke
instincten te bedwingen om met elkaar de uitdagingen van deze
prachtige, maar spannende omgeving aan te gaan. Hun reis is vol
gevaren en verrassingen, maar tijdens hun avonturen worden ze de
beste vrienden.
Ook muizen gaan naar de hemel is een prachtige stop-motionfilm voor
de hele familie, over het overwinnen van vooroordelen en de kracht van
vriendschap.
regie | Denisa Grimmova, Jan Bubenícek
land | Frankrijk, Polen, Tsjechië, Slowakije
jaar | 2021
taal | Nederlands gesproken

ontdek een
voorsmaakje

lesmap en
knutselmateriaal
verkrijgbaar

24 \

1e, 2e en 3e
leerjaar

25
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11.05

THEATER SPEELMAN
NAUTILUS

THEATER

DONDERDAG 11 MEI 2023 10 EN 13.30 U.

CENTRUM YSARA | € 4 PER LEERLING | 65 MINUTEN
De zee is alles. Haar adem is zuiver en rein.
Zij is het oneindige levende, waar de mens nooit alleen is!
En daar… 20.000 mijl onder haar spiegel, in het uitgestrekte reservoir
van de natuur, verscholen in de eeuwige stilte, vaart ze… De Nautilus
In deze voorstelling interpreteert Theater Speelman de klassieker
20.000 mijlen onder zee (Jules Verne). Met elementen uit dit
wondermooie verhaal vertelt Speelman het epos vanuit haar eigen
standpunt. De mens van vandaag kijkt rondom zich naar een steeds
krankzinniger wordende wereld. Wat als de grootste pessimisten onder
ons profeten dreigen te worden? Waar kunnen we in de toekomst nog
naartoe als we zo blijven omgaan met onze planeet. Terug naar de zee,
daar waar we ooit vandaan kwamen?
Theater Speelman gebruikt dit bijna honderdvijftig jaar oude
meesterwerk om brandend actuele onderwerpen aan te snijden en te
verwerken in haar eigen muzikale versie van de feiten.
In deze wervelende muziektheatermonoloog blaast Speelman de
epische duikboot Nautilus leven in, door ze op te bouwen tot een ware
klank- en video-installatie. Door middel van projecties en musicerend
met het metaal van de boot, laat Speelman de Nautilus mee haar
verhaal doen. Een verhaal over octopussen, wetenschap, natuur,
onderwaterwandelingen, verdwenen continenten… en Kapitein Nemo!
Twee muzikanten en één verteller nemen je mee…
20.000 mijlen onder zee!

ontdek een
voorsmaakje

lesmap
verkrijgbaar

26 \

2e en 3e
graad lager
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