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KINDERHOOGDAG

Een vrolijk cultuurfestival
voor kinderen van 3 tot 12 jaar
EXPO
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KINDERHOOGDAG
feest

e familievoorstelling in de
wee actrices spelen 20 persoen waarom? Vreemde geluiren... Kriep doet alle harten
gelijk ook het thrillergenre
jze. Jong en oud stappen in
en ontspanning.

Workshops & doorlopende activiteiten
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toneel

muziek
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voor kinderen
van 3 tot 12 jaar
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De Kinderhoogdag is een bruisend cultuurfestival voor
kinderen en jongeren van 3 tot 12 jaar en hun (groot)
ijetijdsdienstenouders. Deze dag kan je deelnemen aan verschillengc de oude pastorie
de creatieve workshops, prikkelende voorstellingen,
uis.
knotsgekke animaties, onverwachte gebeurtenissen en
zoveel meer!

Ontsnapte schaduwen
Overal dansen schaduwen rond en soms nemen ze de
gekste vormen aan. In de workshop ‘ontsnapte schaduwen’ laten we een lamp schijnen over allerlei materialen en spelen met hun schaduwen. Al snel fantaseer
je een meesterwerk op papier.
Vanaf 5 jaar / 12.30 - 14.00 uur & 14.15 - 15.45 uur

Beam in up
In ‘Beam in up’ gaan we aan de slag met projecties
van een beamer en creëren we samen een kunstwerk.
Aan de hand van zelfgemaakte foto’s wordt er gegoocheld met dimensies, vervormingen en verhoudingen
tot er langzaamaan één grote creatie verschijnt.
6 - 12 jaar / 12.30 - 14.00 uur & 14.15 - 15.45 uur

v.u.: Diane Van der Aa - Kerkstraat 24 - 1880 Kapelle-op-den-Bos - 015 71 02 53

De Kinderhoogdag staat dit jaar in het teken van
‘Maneschijn’. Je kan griezelen met ontsnapte schaduwen, dromen vangen, een reis doorheen de ruimte
maken, verdwalen in een magisch labyrint,… en dit is
enkel een voorsmaakje van de schitterende avonturen
op je pad tijdens de Kinderhoogdag want naast al dat
knutselen, schilderen, dansen, enz. kan je er fantastische voorstellingen meemaken van The Primitives en
4Hoog. Voorstellingen waarbij je zweeft van plezier,
bibbert van spanning of bloost van romantiek.

Een greep uit het ruime programma van workshops en
doorlopende activiteiten:

Op het pad naar de Kinderhoogdag kom je ook de

erking van het ‘wensput’ tegen. Schrijf je grootste wens op, al dan
ut en zijn leerlingen,
niet voorzien van een mooie tekening met als thema
schillende Kapelse

‘maneschijn’ en steek hem in de wensput. Wij hebben alvast de wens uitgedrukt om de wensfee op onze
Kinderhoogdag te mogen verwelkomen. Benieuwd of
ze onze wens heeft gehoord? Kom dan zeker langs en
misschien kom jij de wensfee dan ook tegen…
De Kinderhoogdag wordt één groot feest! We maken
er een knotsgekke en avontuurlijke dag van en sluiten
deze dag af met al jullie wensen en dromen in een
heus eindspektakel.

Recht naar de ruimte
Tijdens de workshop ‘recht naar de ruimte’ denk je
na over wat je wil tonen of laten horen aan iedereen
die na jou komt… in het bijzonder aan wezens uit de
ruimte. Je maakt een filmpje waarin je een stukje van
je favoriete film of boek naspeelt, je neemt je beste
mop op of toont je strakste dansmoves,…
6 - 12 jaar / doorlopend
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Het magisch labyrint

Hoffotograaf

Met blokken, stokken en doeken bouwen we een
magisch labyrint met allerlei dingen erin verborgen.
Ga op ontdekking en vind alles wat verstopt ligt, als
je tenminste weer kan ontsnappen uit ‘het magisch
labyrint’!
4 - 12 jaar / 12.30 - 14.00 uur & 14.15 - 15.45 uur

Onze hoffotograaf is ook dit jaar weer van de partij.
Hij maakt een uniek portret van jou en je gekke vrienden of familie, helemaal uitgedost in een speciaal
decor. Die leuke foto kan je dan naar je thuis laten
opsturen.
Vanaf 3 jaar / doorlopend

Voorleeshoek
Wil je even op adem komen? Dan kan je lekker lui
genieten van spannende verhalen in de feeërieke
‘voorleeshoek’.
14.30 - 15.00 uur / 15.30 - 16.00 uur / 16.30 - 17.00 uur
Daarnaast zijn er nog andere maneschijnachtige workshops te beleven en drank- en eetstanden te ontdekken.
Voor wachtende ouders waarvan hun kinderen een
leuke workshop meemaken, wordt er ‘ouderopvang’
voorzien.

Dromenvanger

Voorstellingen

Bij een dromenvanger komen volgens de legende de
dromen via het web naar beneden. De slechte dromen
blijven hangen en alleen de mooie vallen via de veertjes naar beneden. Maak je eigen unieke ‘dromenvanger’ in deze workshop.
6 - 12 jaar / 13.00 - 16.00 uur

Kleuterdans
Voor de allerjongsten die de danskriebels voelen
opborrelen zijn er lessen kleuterdans. Daar mogen ze
huppelen, springen, met de armen zwaaien en met de
benen zwieren op te gekke muziek.
3 - 6 jaar / 13.00 - 15.30 uur

Cupcakes
Cupcakes zijn heerlijk, makkelijk te maken en aan het
versieren kun je ook erg veel plezier beleven. Met wat
glazuur en creativiteit zijn de mogelijkheden eindeloos. Met enkele tips versier jij je cupcake tot een echt
meesterwerk.
Vanaf 4 jaar / 11.00 - 15.30 uur

Keik
4hoog
De vogel achterna door de gietende regen, in de gure
wind. Op zoek naar een boom voor een ei zonder nest.
Achter het veld, witte sneeuw die smelt. We zien alles
tegelijk in een mix van film, animatie, live muziek en
theater ontstaat een woordeloos spel tussen acteurs op het
podium en acteurs op het witte doek. Een wondere wereld
met live pianomuziek: een streling voor oog en oor!
3 - 6 jaar / 13.00 uur
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Bij Ons
voor kinderen
van 3 tot 12 jaar
The Primitives

Bij Ons is een woordeloze fysieke komedie over wantrouwen, eenzaamheid en de vreugde van het samen
zijn. Er is een man, er is nog een man en er is één
dans
grote doos. Twee mensen die elkaar vinden, verliezen
en terugvinden. Een verhaal over vriendschap dat zich
afspeelt in een ‘niemandsland’, waar het weinige dat
overblijft wordt gestolen… of gedeeld. ‘Bij ons’ is
absurd, gul, hartverscheurend en enorm grappig.
Vanaf 6 jaar / 15.00 uur

n
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Surf naar www.gcoudepastorie.be en klik door naar
de Kinderhoogdag. Je kan ook bellen naar gc de oude
pastorie op het nummer 015 71 02 53 of mailen naar
cultuurdienst@gcoudepastorie.be
Bestel een Kinderhoogdag-polsbandje en reserveer
voor de voorstellingen. Een polsbandje kost € 7 en
geeft je meteen toegang tot alle activiteiten. Let op:
kinderen moeten begeleid worden door een volwassene. Ouders of andere begeleiders dienen ook een
bandje aan te kopen.

Reserveren
Vooraf:
• in gc de oude pastorie, Kerkstraat 24,
1880 Kapelle-op-den-Bos:
maandag - dinsdag - woensdag van 13.00 tot 16.00 uur
donderdag van 13.00 tot 19.30 uur
• via reservaties@gcoudepastorie.be
Op de dag zelf aan de inschrijvingsstand in het
Sint-Godelieve-instituut vanaf 10.30 uur.

Plaats

v.u.: Diane Van der Aa - Kerkstraat 24 - 1880 Kapelle-op-den-Bos - 015 71 02 53
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Het Sint-Godelieve-instituut, Mechelseweg 129,
1880 Kapelle-op-den-Bos.
Het programma start om 11.00 uur, de inschrijvingsstand is al vanaf 10.30 uur geopend.

Een organisatie van
Kriep
4hoog
Kriep is een gevaarlijk grappige familievoorstelling in
de vorm van een theaterthriller. Twee actrices spelen
20 personages. Waar was wie, wanneer en waarom?
Vreemde geluiden, akelige plaatsen, nare figuren...
Kriep doet alle harten sneller slaan maar doorprikt
tegelijk ook het thrillergenre op verrassende en grappige wijze. Jong en oud stappen in een rollercoaster
van spanning en ontspanning.
Vanaf 8 jaar / 16.00 uur

Vrijetijdsdiensten Kapelle-op-den-Bos, gc de oude
pastorie en 4hoog productiehuis. Met steun en medewerking van het Sint-Godelieve-instituut en zijn leerlingen, chiro en scouts en verschillende Kapelse
verenigingen.
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Project Larock

EVERT LAROCK
Kunstkring Kapelle-op-den-Bos
Van 10 tot 27 november
De leden van de Kunstkring Kapelle-op-den-Bos hebben
zich voor hun najaarstentoonstelling laten inspireren door
het leven en werk van hun dorpsgenoot Evert Larock die
in Kapelle-op-den-Bos 150 jaar geleden geboren werd. Hij
bracht er een groot deel van zijn jonge leven door en overleed in zijn geliefde dorp op amper 37-jarige leeftijd.
Tijdens hun zoektocht naar de ziel van deze Kapelse Meester, die een indrukwekkend aantal prachtige schilderijen
achterliet, ontdekten ze de schoonheid van zijn werk. Ze
verdiepten zich in zijn emoties en lieten zich meeslepen
door hun ( be)(ver)wondering.
De Kapelse kunstenaars laten ook op hun beurt in hun ziel
kijken en tonen de emoties die Evert Larock bij hen opriep
via hun creaties, als een krachtig eerbetoon aan ‘Larock,
Schilder van hier’.
Deelnemende kunstenaars:
Anne-Mie Breugelmans
Bernice Van Hoye
Gisela Spruyt
Goedele Goetelen
Hilde Thielemans
Jean Van Acker
Jean Van Campenhout
Jeanine Van Riet

Julia Pas
Linda Vandewalle
Louis Hellemans
Marian De Rauw
Nadine Windey
Nicole Christiaens
Paula Steinmetzer
Rita Boon

Speciale gast: Evert Larock

De expo ‘Evert Larock’ opent op donderdag 10 november om 20.00 uur.
De inleiding wordt verzorgd door Paul De Prins, voorzitter EVA-vzw GC de oude pastorie.
LOCATIE
TOEGANG
INFO

gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
ma - di - woe van 13.00 tot 16.00 uur,
do van 13.00 tot 19.30 uur, za en zo van 14.00 tot 18.00 uur
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Erfgoed

HERDENKING WAPENSTILSTAND
Vr 11 november 11.00 uur
Het college van burgemeester en schepenen heeft het
genoegen u uit te nodigen op de herdenkingsactiviteiten
ter gelegenheid van 11 november.
Het programma start om 11.00 uur aan het monument in
de Molenstraat in Nieuwenrode:
verwelkoming door burgemeester
hulde door de leerlingen van ’t Mulderke
neerlegging bloemenkrans
Last Post
vredeswensen
muzikale omkadering
door VVZ-Band Nieuwenrode
Aansluitend is er een vredesoptocht naar de school onder
begeleiding van de Jeepvrienden Nieuwenrode met oorlogsvoertuigen. Daar kan u genieten van een receptie en
een expo met werken van de kinderen.
Verenigingen worden uitgenodigd om met hun vaandel
aanwezig te zijn en kunnen, net als familieleden van oorlogs- en burgerslachtoffers, een krans neerleggen indien
zij dit wensen. Dit dient vooraf gemeld te worden bij de
cultuurdienst@gcoudepastorie.be of 015 71 02 53.
Het college van burgemeester en schepenen zal ook hulde brengen aan de monumenten van Kapelle-op-den-Bos
en Ramsdonk.
Alle inwoners worden uitgenodigd om hun huizen te bevlaggen
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Podium

HITLER IS DOOD
Stijn Devillé
18-19-24-26-30 november
en 2-9-10 december
telkens om 20.00 uur
Zijn voornaamste secondanten Goebbels en Himmler hebben
zich van het leven beroofd. Al snel vallen Goering en Speer in
handen van het Westen. De As van het Kwaad is overwonnen,
de wereld ligt in puin. Er moet aan een opkuis begonnen worden,
en schuldigen moeten worden gestraft. Tegen de achtergrond
van een stad in puin, pogen drie jonge geallieerde medewerkers een moraal te ontwikkelen voor de toekomst.
Tussen de beklaagden onderling ontstaan intussen spanningen en meningsverschillen. Hitler is dood. Maar de
bittere erfenis die hij nalaat is enorm...
SPELERS
TECHNIEK
MEDEWERKING
REGIE
LOCATIE
INKOM

INFO/RESERVATIES

Nadine Bastiaens, Pol Van de Perre, Walter Van der Borght,
Erwin Meyskens, Louis Thijs, Karolien Vandijck, Luc De Laet,
Jan Peeters en Chris De Bont
Harry Fabel en Myriam Bastiaens
Ann Stroeykens, Nicole Gielman en Kristel Ceuppens
Myriam Bastiaens
Theater Playerwater, Oudstrijdersstraat 81, 1880 Kapelle-op-den-Bos
algemene inkom: € 11
kortingen: € 10 (lerarenkaart, studentenkaart, mindervaliden, 		
+65 en groep +10 personen)
enkelabonnement: € 29 (3 voorstellingen)
koppelabonnement: € 57 (3 voorstellingen x 2 personen)
De betaling kan enkel in contanten ter plaatse.
015 71 02 53 of www.playerwater.be

LINGIER & DE BRUYN
Concert t.v.v. 11.11.11
Vr 18 november om 20.30 uur
Maarten Lingier is een getalenteerde pianist die al heel wat prijzen op zijn
palmares heeft staan. Steven De Bruyn is een gedreven mondharmonicaspeler.
Beide heren kwamen elkaar tegen. Een unicum want beide topmuzikanten zijn
meer dan bezige bijen met optredens in binnen- en buitenland. Een ongewone
maar spetterende combinatie van piano en mondharmonica. Zij brengen bekende en onuitgegeven zinderende muziek ten voordele van de 11.11.11.-actie.
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

gc de oude pastorie,
Kerkstraat 24,
1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 15
015 71 02 53 of
www.gcoudepastorie.be
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FILIP PIENS
Cultuur na ’t middaguur
Vr 25 november om 15.00 uur
Filip Piens is een vroegere onderwijzer die nu fulltime muzikant is.
Een warme stem die zichzelf begeleidt op keyboards. Gekende liedjes worden
in medley’s verwerkt tot een aanéénsluitende zangstonde met het publiek. Een
aanrader voor liefhebbers van ‘echte ambiance’. Met Filip Piens is het lachen,
meezingen en dansen geblazen.
Dit optreden kadert in de seniorenweek 2016 met als thema ‘lokale cultuurparticipatie door ouderen’.
LOCATIE
TOEGANG
INFO

wzc Akapella, Parallelweg 10,
1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

In de kijker

EINDEJAARSHAPPENING
VVZ-Band Nieuwenrode
Za 17 december om 19.00 uur
De VVZ-Band van Nieuwenrode plaatst dit jaar haar dorp in de spotlights
tijdens de eindejaarshappening die doorgaat in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van Nieuwenrode.
Ze keren hiervoor terug naar het ontstaan van Nieuwenrode in 1875 om vanaf het prille begin via allerlei verhalen
en gebeurtenissen op een ludieke wijze terug te reizen door het verleden.
Velen onder ons zullen met heimwee terugblikken op de voorbije jaren en geboeid raken door wat er zich allemaal in hun dorp heeft afgespeeld. Aan de hand van woord, beeld en uiteraard begeleidende muziek laat de VVZBand je graag wegdromen en kan je mee het wel en wee van het dorp Nieuwenrode herbeleven.
ORGANISATIE		
VVZ-Band Nieuwenrode i.s.m. Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos
				m.s.v. gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos
LOCATIE			Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk Nieuwenrode
INKOM			
€ 5 (vvk) - € 7 (kassa)
INFO/RESERVATIES		
0499 38 75 39 (Rudy Van Lint) of rudy@vvzband.be

SLUITING
De oude pastorie, cultuurdienst en dienst toerisme
is gesloten op 1-2-11 november.

www.gcoudepastorie.be

