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Theater, film of kunst 
tijdens de lesuren

Weet jij als ouder wat je kind allemaal achter de kiezen krijgt 
tijdens een volle schooldag? De ‘gewone’ lessen zoals rekenen, 
schrijven zijn zeker geen verrassingen, maar weet je dat je  kindje 
ook minimaal drie keer per schooljaar met de klas naar cultuur 
gaat? 

We nodigen iedere leerling uit naar onze zalen om daar in een 
warm artistiek bad te springen. Allemaal mooi aansluitend bij de 
lesnormen per graad. En om de geplande voorstellingen voordien 
te bespreken in de klas kan de leerkracht gebruik maken van de 
nieuwe tool ‘Voor de show’.
De kunstige workshops vinden op school zelf plaats.

EEN ECHTE FAMILIEBELEVING
Naast het educatieve pakket biedt Cultuur Middelkerke ook 
enkele betoverende familievoorstellingen aan. Aangepast aan 
alle leeftijden tussen één en twaalf kan iedere nieuwsgierige 
kleine spruit een leuke theatervoorstelling meemaken. 
Prijzen zijn erg democratisch en voor hetzelfde bedrag krijg 
je er nadien vaak een omkaderingsactiviteit bij, geïnspireerd 
door de voorstelling.



MET DE KLAS NAAR CULTUUR
Leuke educatieve voorstellingen in schoolverband

Agenda 

Wanneer Wat Waar Voor wie

Oktober 2021 WORKSHOP
‘Multimedia’ 

Op school 3de graad lager 
onderwijs

Oktober 2021 WORKSHOP
‘Nick Erving’

K.E.R.K.                                  2de graad  
lager onderwijs

 26 Oktober 2021 FILM
‘Dropje’

10 u. in De Branding

14 u. in De Zwerver

Peuters,  
1ste en 2de kleuters

20 december 2021 FILM
‘Zussen’’

10 u. in De Branding

14 u. in De Zwerver

3de kleuters en  
1ste graad  
lager onderwijs

21 december 2021 FILM
‘Engel’

10 u. in De Branding

14 u. in De Zwerver

2de graad  
lager onderwijs

23 december 2021 FILM
‘Mijn vader is een saucisse’

10 u. in De Branding

14 u. in De Zwerver

3de graad  
lager onderwijs

Maart 2022 WORKSHOP 
Jeugdboekenmaand:  
‘Helden en schurken’

Op school 1ste graad  
lager onderwijs

15 maart 2022 THEATER
Tegenwoordig heet iedereen 
sorry..

De Branding

10.30 + 14 u.

2de graad  
lager onderwijs

22 maart 2022 THEATER
‘De jongen van de glasfabriek’

De Branding

10.30 + 14 u.

3de graad  
lager onderwijs

16 mei 2022 THEATER
‘BAM’

De Branding

10.30 + 14 u.

3de kleuters  
en 1ste graad  
lager onderwijs

19 + 20 mei 2022 THEATER
‘Hier & daar’

De Branding

10.30 + 14 u.

Peuters,  
1ste en 2de kleuters

Juni 2022 WORKSHOP 
‘Bodymotion’’

Op school Peuters en  
kleuters



Veel kinderen beschouwen een theaterbezoek als een minischoolreis. Logisch, want uit de klasomgeving komen is meestal het signaal om even uit de bol te gaan. Toch is het belangrijk dat je bij een theaterbezoek enkele dingen in het oog houdt, zodat je optimaal kan genieten van de voorstelling.

1. Hang je jas netjes weg en steek eventuele muts, sjaal en/of handschoen in je mouw.

2. Vlak voor de voorstelling zal een begeleider van de cultuurdienst je vragen om je jas netjes aan de kapstok te hangen. Doe dat rustig, zodat je jas netjes opgeborgen is.
3. Ga rustig de trap op

1. In onze theaterzaal zijn heel wat trappen, beklim ze rustig zodat je niet valt vlak voor de voorstelling.

2. Ga nog een laatste keer naar het toilet

3. Meestal duurt een theatervoorstelling ongeveer 50 minuten. Ga daarom nog eens vlug naar het toilet voor het begin van de voorstelling, zo moet je de acteurs en je medebezoekers niet storen als de nood het hoogst wordt tijdens de voorstelling.

4. Blijf bij je groep

5. De cultuurdienst weet voordien ongeveer hoeveel kinderen er aanwezig zullen zijn. Meestal zorgen ze er ook voor dat alle klassen samen zitten. Blijf dus bij je klas zodat je samen de voorstelling kan bekijken.
6. Blijf zitten

7. Een theaterzaal is best wel spannend: alle kindjes die samen zitten en plots gaat het licht uit. En die stoelen… die gaan zo leuk op en neer… maar denk eraan: in een theaterzaal zit je niet alleen. Als je wiebelt, of rechtstaat dan stoor je de andere kinderen in de zaal en stoor je de acteurs die wachten tot ze op mogen.

NETJES OP THEATERBEZOEK: 

VIJF TIPS OM HET LEUK TE HOUDEN!



Wat mogen de kinderen verwachten: van graad naar graad

Aanbod voor de kleuters Aanbod voor de kleuters 

THEATER
DONDERDAG 19 EN VRIJDAG 20 MEI 2022
DE BRANDING // 10:30 & 14:00

4Hoog: ‘Hier & daar’
Voor peuters, 1ste en 2de kleuters

Het is waar
Soms ben ik HIER, 
maar liever DAAR.

Omdat DAAR veel mooier 
is dan HIER

DAAR kan ik alles zijn
Alles wat ik dromen kan
Soms is HIER maar hier

En DAAR is overal
Maar soms ... 

is hier ook f i jn
Waar wil ik nu 

het liefste zijn?
HIER of DAAR of 
DAAR of HIER?

Ik doe mijn ogen dicht
Droom ik dan?



THEATER 
MAANDAG 16 MEI 2022
DE BRANDING // 10:30 & 14:00

Ultima Thule: ‘BAM’
Voor 3de kleuters

BAM! is een voorstelling over helemaal opnieuw beginnen, 
over elkaar leren kennen, in de gelijkenissen en de verschillen,  
over je plek zoeken, over dromen van een nieuwe wereld  
en over soms eens botsen. 



WORKSHOP 
JUNI 2022
OP SCHOOL 

Bodymotion 
door Artforum

Tijdens deze workshop gaan we tekenen, bewegen en fotograferen.  
We gebruiken de stopmotion techniek, een fotocamera en ons hele lichaam 
Bij onze animatiefilm hoort natuurlijk ook een soundtrack,  
die maken we zelf uit geluidsopnames.  

Het resultaat: een groot collectief kunstwerk en een filmpje.



FILM 
DINSDAG 26 OKTOBER 2021
10:00 // DE BRANDING // MIDDELKERKE
14:00 // DE ZWERVER // LEFFINGE

‘Dropje’
Voor peuters, 1ste en 2de kleuters

Dropje is geen jongen, geen meisje, geen knuffel….. 
het is gewoon Dropje!  
Ze beleeft wonderlijke avonturen met kinderen  
die langskomen in de ‘Alleswinkel’.  
De doodgewoonste belevenissen  
veranderen dankzij Dropje  
in grote, grappige avonturen,  
waarin elk kind zich kan herkennen.



FILM 
MAANDAG 20 DECEMBER 2021
10:00 // DE BRANDING // MIDDELKERKE
14:00 // DE ZWERVER // LEFFINGE

‘Zussen’
Voor 3de kleuters 

Vega is 9 en gaat samen met papa en haar kleine wildebras-zusje Billie op trektocht  
door de wildernis. Een zalige tocht vol heerlijke momenten. Tot papa in een rotsspleet  
komt vast te zitten en zijn enkel bezeert. De zussen moeten op zoek naar hulp.  
Bang en ongerust gaan ze het woud in, maar dankzij enkele magische gebeurtenissen 
ontdekken ze krachten die ze nooit in zichzelf vermoed hadden. En bovenal ontdekken  
ze de (super)kracht van … zusjes!



THEATERWANDELING
Doorlopend tot 31 december 
2021
Start ingang Normandpark kant Duinenweg

‘Vos in het bos!’
Voor iedereen vanaf 4 jaar

Volg met het de klas de wegwijzers in en rond het park om de 6 
fragmenten van het theaterverhaal 
‘De Vos… in het bos!’ te bekijken. 
De fragmenten kan je bekijken door de QR code 
met je smartphone te scannen. 
Want, wandelen met de klas wordt pas 
echt bijzonder als Vos en Wolf mee op pad gaan!

Volg met het de klas de wegwijzers in en rond het park om de 6 

De fragmenten kan je bekijken door de QR code 

echt bijzonder als Vos en Wolf mee op pad gaan!
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Theaterwandeling 

‘De vos... in het  bos!’
 
Laat je meevoeren door een hongerige vos op zoek naar een heerlijk maal  
en geniet van deze bijzondere wandeling. Volg de wegwijzers in het park,  
op de dijk en in de duinen om de 6 fragmenten van het theaterverhaal  
‘De Vos… in het bos!’ te bekijken door de QR code te scannen met je smartphone.

De wandeling is een lus van ongeveer 5 km.  

Beklim zeker ook de Warandetoren van waarop je een fantastisch zicht hebt 
over zee en polders. Veel plezier!

v.u. Jean-Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke



Aanbod voor de lagere schoolAanbod voor de lagere school

Voor De Show 
digitaal theaterspel voor het lager onderwijs
Voor De Show is een interactief, digitaal theaterspel waarmee je je leerlingen 
warm maakt voor de komende voorstelling met een minimum aan 
voorbereidingstijd. Je speelt het spel op het digibord of met laptop en projector. 
Theaterspookje Theo wijst je de weg terwijl je leerlingen leren over theatercodes 
en creatieve opdrachten uitvoeren

Ongeveer twee weken voor de voorstelling ontvang je een link naar het theaterspel.
Meer info? Ga naar www.leerplatform.cultuurconnect.be/voor-de-show/



Aanbod voor de eerste graadAanbod voor de eerste graad

THEATER 

MAANDAG 16 MEI 2022
DE BRANDING // 10:30 & 14:00

Ultima Thule: ‘BAM’
Voor de eerste graad 

BAM! is een voorstelling over helemaal opnieuw beginnen,  
over elkaar leren kennen, in de gelijkenissen en de verschillen,  
over je plek zoeken, over dromen van een nieuwe wereld  
en over soms eens botsen. 



WORKSHOP 
MAART 2022
OP SCHOOL

Jeugdboekenmaand thema 
‘Helden en schurken’
In deze workshop gaat creatieve alleskunner Miniek 
aan de slag en laat ze jullie beslissen hoe jullie 
geïnspireerd worden door ‘Helden en schurken’.

WORKSHOP 
MAART 2022
OP SCHOOL



FILM 
MAANDAG 20 DECEMBER 2021

10:00 // DE BRANDING // MIDDELKERKE 
14:00 // DE ZWERVER // LEFFINGE

‘Zussen’
Voor de eerste graad 

Vega is 9 en gaat samen met papa en haar kleine wildebras-zusje Billie  
op trektocht door de wildernis. Een zalige tocht vol heerlijke momenten.  
Tot papa in een rotsspleet komt vast te zitten en zijn enkel bezeert.  
De zussen moeten op zoek naar hulp. Bang en ongerust gaan ze  
het woud in, maar dankzij enkele magische gebeurtenissen ontdekken  
ze krachten die ze nooit in zichzelf vermoed hadden.  
En bovenal ontdekken ze de (super)kracht van … zusjes!



THEATERWANDELING
DOORLOPEND TOT 31 DECEMBER 2021

START INGANG NORMANDPARK 
KANT DUINENWEG

‘Vos in het bos!’
Voor de eerste graad 

Volg met het de klas de wegwijzers in en rond het park 
om de 6 fragmenten van het theaterverhaal 
‘De Vos… in het bos!’ te bekijken.
De fragmenten kan je bekijken door de QR code 
met je smartphone te scannen.
Want, wandelen met de klas wordt pas echt 
bijzonder als Vos en Wolf mee op pad gaan!

Volg met het de klas de wegwijzers in en rond het park 

De fragmenten kan je bekijken door de QR code 
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Theaterwandeling 

‘De vos... in het  bos!’
 
Laat je meevoeren door een hongerige vos op zoek naar een heerlijk maal  
en geniet van deze bijzondere wandeling. Volg de wegwijzers in het park,  
op de dijk en in de duinen om de 6 fragmenten van het theaterverhaal  
‘De Vos… in het bos!’ te bekijken door de QR code te scannen met je smartphone.

De wandeling is een lus van ongeveer 5 km.  

Beklim zeker ook de Warandetoren van waarop je een fantastisch zicht hebt 
over zee en polders. Veel plezier!

v.u. Jean-Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke



Aanbod voor de tweede graadAanbod voor de tweede graad
Voor kinderen van de tweede graad spelen we in op hun groeiende 
nieuwsgierigheid en nauwkeurigheid om bepaalde signalen te verwerken. 
Ze beginnen hun eigen fantasie in duidelijke resultaten te vertalen 

en zijn vast klaar om enkele moeilijke creatieve technieken uit te proberen.



THEATER 
DINSDAG 15 MAART 2022
DE BRANDING // 10:30 & 14:00

Tina Maerevoet: 
‘Tegenwoordig heet iedereen sorry’
Voor de tweede graad

Een bewerking van het boek van Bart Moeyaert.
Over durf, schuldgevoel en het nut van een stoel. 
‘Tegenwoordig heet iedereen Sorry’ geeft op een 
gedetailleerde manier een inkijk in de (verstoorde) 
relatie die Bianca heeft met haar familie. 
Want de vaak moeilijke band tussen ouders en kinderen 
is zeker niet altijd vanzelfsprekend. 



FILM 
DINSDAG 21 DECEMBER 2021
10:00 // DE BRANDING // MIDDELKERKE 
14:00 // DE ZWERVER // LEFFINGE 

‘Engel’
Voor de tweede graad

Engel is een verlegen meisje. Ze zit graag thuis met haar 
mega pientere ouders, haar lieve kat en haar gekke oom. 
Op een dag doet ze een heel bijzondere vondst: 
een zilveren klokje dat al haar wensen laat uitkomen. 
Plots is ze het meest populaire meisje van de school. 
Maar wordt ze daar ook echt gelukkig van?



WORKSHOP
Oktober 2021
K.E.R.K.

Workshop 
geïnspireerd op 
het werk van Nick Ervinck door Artforum
Voor de tweede graad

Onder begeleiding van Art Forum laten we ons te midden 
de werken van Nick Ervinck inspireren en gaan zelf aan 
de slag om een kunstwerk te creëren.!

WORKSHOP
Oktober 2021
K.E.R.K.

Workshop 
geïnspireerd op 



THEATERWANDELING
DOORLOPEND TOT 31 DECEMBER 2021

START INGANG NORMANDPARK 
KANT DUINENWEG

‘Vos in het bos!’
Voor de tweede graad

Volg met het de klas de wegwijzers in en rond 
het park om de 6 fragmenten van het theater-
verhaal ‘De Vos… in het bos!’ te bekijken. 
De fragmenten kan je bekijken door de QR 
code 
met je smartphone te scannen. 
Want, wandelen met de klas wordt pas echt 
bijzonder als Vos en Wolf mee op pad gaan!

Volg met het de klas de wegwijzers in en rond 
het park om de 6 fragmenten van het theater-
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Theaterwandeling 

‘De vos... in het  bos!’
 
Laat je meevoeren door een hongerige vos op zoek naar een heerlijk maal  
en geniet van deze bijzondere wandeling. Volg de wegwijzers in het park,  
op de dijk en in de duinen om de 6 fragmenten van het theaterverhaal  
‘De Vos… in het bos!’ te bekijken door de QR code te scannen met je smartphone.

De wandeling is een lus van ongeveer 5 km.  

Beklim zeker ook de Warandetoren van waarop je een fantastisch zicht hebt 
over zee en polders. Veel plezier!

v.u. Jean-Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke



Aanbod voor de derde graadAanbod voor de derde graad

Expressie staat helemaal centraal in de derde graad. Het aanbod is enorm 
veelzijdig zodat ze tegen de middelbare schooltijd geproefd hebben van iedere 
mogelijke creatieve prikkel. Belangrijk is ook het creëren van het bewustzijn 
dat er naast het commerciële fi lmaanbod ook een erg leuk alternatief fi lmcircuit is.dat er naast het commerciële fi lmaanbod ook een erg leuk alternatief fi lmcircuit is.



THEATER
DINSDAG 22 MAART 2022

DE BRANDING // 10:30 & 14:00

Theater de toekomst:
‘De jongen van de glasfabriek’
Voor de derde graad

De jongen van de glasfabriek vertelt een opgewekt en universeel verhaal
 van vandaag dat af en toe honderd jaar terugfl itst. Van meet af aan 
word je er in meegesleept. We vertellen dat, in welke tijd je je ook bevindt,
 vriendschap altijd vriendschap is en een kind altijd een kind.
Dat een kind, waar ter wereld het zich ook bevindt, vaak de speelbal is 
van het lot. De ontzettende fl exibiliteit die kinderen (maar moeten) hebben, 
weet schrijfster en actrice Reinhilde Van Driel op een speelse manier in de 
schoenen van volwassenen te schuiven. 



WORKSHOP 

OKTOBER 2021
OP SCHOOL

Workshop Multimedia 
door Clickit

Voor de derde graad

Gewapend met een spiegelrefl excamera 
en een computer of tablet met de nodige software 
gaan we aan de slag tijdens de workshop multimedia.



FILM

DONDERDAG 23 DECEMBER 2021
10:00 // DE BRANDING // MIDDELKERKE
14:00 // DE ZWERVER // LEFFINGE 

‘Mijn vader is een saucisse’
Voor de derde graad

Zoe is beste maatjes met haar vader. Wanneer papa besluit 
om zijn baan als bankier op te geven en acteur te worden, 
zit het er thuis bovenarms op. Enkel Zoë blijft geloven in 
papa’s droom. Misschien kan hij echt een groot acteur worden, 
en kan zij hem daarbij helpen, al blijft zijn rol voorlopig beperkt 
tot het rondlopen in een idioot kostuum.



THEATERWANDELING

DOORLOPEND TOT 31 DECEMBER 2021
START INGANG NORMANDPARK 
KANT DUINENWEG

‘Vos in het bos!’
Voor de tweede graad

Volg met het de klas de wegwijzers in en rond het 
park 
om de 6 fragmenten van het theaterverhaal
‘De Vos… in het bos!’ te bekijken. De 
fragmenten kan je bekijken door de QR code met 
je smartphone te scannen. Want, wandelen 
met de klas wordt pas echt bijzonder 
als Vos en Wolf mee op pad gaan!

Volg met het de klas de wegwijzers in en rond het 

fragmenten kan je bekijken door de QR code met 
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Theaterwandeling 

‘De vos... in het  bos!’
 
Laat je meevoeren door een hongerige vos op zoek naar een heerlijk maal  
en geniet van deze bijzondere wandeling. Volg de wegwijzers in het park,  
op de dijk en in de duinen om de 6 fragmenten van het theaterverhaal  
‘De Vos… in het bos!’ te bekijken door de QR code te scannen met je smartphone.

De wandeling is een lus van ongeveer 5 km.  

Beklim zeker ook de Warandetoren van waarop je een fantastisch zicht hebt 
over zee en polders. Veel plezier!

v.u. Jean-Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke



Extra informatie en lesmappenExtra informatie en lesmappen
WIL JE ALS LEERKRACHT DE VOORSTELLING VOORBEREIDEN IN DE KLAS?

Met de tool ‘Voor de show’’ kun je virtueel op ontdekking in cultuurhuis De Branding.
Spelenderwijs worden onderwerpen als inspiratie, thema, verbeelding en etiquette 
behandeld.

Wanneer die voorhanden is wordt de lesmap of ander educatief materiaal 
aan de leerkrachten bezorgd.


