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hops en voorstellingen op maat
Voorstellingen
Wij komen naar jullie locatie met alle nodige theatertechniek!
Een greep uit ons ruime aanbod:

Broer
Intiem en ontroerend figurentheater gebaseerd op een waar-
gebeurd volksverhaal in een boerendorp rond WO II, begeleid
door live muziek. Grappig, magisch, historisch, warm,…
Een aanrader.  
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Vanaf 4 euro/kind (min. 380 euro*) – max 120 kinderen 

Wereldje andersom
Kleinschalig muziektheater dat zelfs ín de klas gespeeld kan 
worden. Thema: hoe leeft men in Wereldje Andersom waar je…
alles andersom doet! 
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar 
Vanaf 4 euro/kind (min. 300 euro*) – max 100 kinderen

Wetenschapsshow 
Een wervelende, interactieve show (keuze uit diverse thema’s)
waarin met een hele reeks experimenten diverse wetenschappelijke
principes worden uitgelegd. 
Aangepast voor zowel lager als secundair onderwijs
Vanaf 3,5 euro/kind (min. 250 euro*)

Ik Ook
Speels en visueel bewegingstheater waarin kleuters op
toegankelijke manier met het thema “handicap” in contact
komen én ontdekken dat anders zijn heel normaal is.
Voor kinderen van 3 tot 5 jaar
Vanaf 4 euro/kind (min. 300 euro*) – max 100 kinderen

Maar verder ook: milieu op school (MOS)-theater voor
kleuters en lager onderwijs, “Robin Hood” met live
middeleeuwse muziek, verteltheater, Frans chanson, …
* Exclusief vervoersonkosten. 

Workshops
Voor alle leeftijden maar steeds op maat: kleuter-, lager, secundair 
onderwijs en natuurlijk volwassenen. Ook buitengewoon onderwijs 
en personen met een beperking zijn bij ons aan het juiste adres.
Enkele voorbeelden:

Percussie
Afrikaans of oosters, eco (op recyclagemateriaal), vocal (beatbox) 
of bodyclap (lichaamspercussie), melodisch (boomwhackers),… 
alles is mogelijk! 

Creatief musiceren
Wij komen naar jouw klas met een grote instrumentenkoffer en 
leren de jongeren samenspelen door naar elkaar te luisteren. 
Spelenderwijs leren ze musiceren en maken ze kennis met
klankkleur, klanksterkte, ritme, tempo en dynamiek.

Expressie & Dans
Bewegingsexpressie met misschien een vleugje acrobatie,
theater, primitieve dans of hiphop, al dan niet met live percussie…
Mogelijkheden te over, maar telkens doen de deelnemers via 
speelse oefeningen beroep op hun fantasie en creativiteit! 

Wetenschap & Techniek
Een echte wetenschapper komt naar de klas om allerhande leuke 
én interessante experimenten uit te voeren samen met de kinderen. 
Ongeacht de leeftijd laten we de jongeren zoveel mogelijk zelf 
zoeken naar verklaringen voor wat ze allemaal zien tijdens de 
workshops. 

Voor het volledige aanbod, zie www.spelenderwijzer.be

Richtprijzen workshops
130 euro voor het eerste lesuur exclusief vervoersonkosten.
50 euro per bijkomende sessie van 50 minuten. 
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