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De nieuwe 
cultuurgids 
voor scholen

Hier is hij dan!
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Mijn favoriete 
schilderij is ‘Kinder-
spelen’ van Pieter 
Bruegel de Oude. 
Alle kinderen spelen, 
maar niemand lacht, 
zeer bizar. In het  
hedendaagse genre is 
Jackson Pollock mijn 
favoriet. Iedereen 
denkt dat hij of zij dat 
ook kan, maar  
probeer eens. 
Stijn Moechars,  
GoBiLijn Bilzen

Mijn eerste 
voorstelling was 
er een van het 
toneelgezelschap van 
Veldwezelt, mijn ge-
boortedorp. Als kind 
was ik heel blij dat ik 
mee mocht met mijn 
ouders. Mijn laatste 
theatervoorstelling 
was in cc de kimpel: 
‘Aangenaam, ik ben 
Ish’. Vond ik geweldig, 
een optreden dat nog 
lang zal blijven 
hangen. 
Carmen Hermans, 
GoBiLijn Bilzen

Mijn favoriete 
band is ‘At The Drive 
In’ met album ‘Rela-
tionship Of Command’, 
mijn favoriete song 
is ‘Gouge Away’ van 
Pixies. 
Tom Gregoor, 
Het Klein Kasteeltje 
Rijkhoven en 
’t Scholierke Kleine 
Spouwen

Ik ben fan van 
Anja Feliers, ik ver-
slind al haar boeken. 
Stel je voor dat mijn 
favoriete Vlaamse 
acteurs Koen De Bouw 
en Werner Desmedt 
zouden acteren in een 
Feliers-thriller. 
Anneke Caubergh, 
De Breg Eigenbilzen

Fred-ambassadeurs
Je maakt kennis met Fred in het woord vooraf. Hij ziet cultuur 
als iets gewoons want iedereen moet kunnen cultuursnuiven, 
en tegelijk als iets speciaals want cultuur doet iets met een 
mens, een samenleving. Daarom zocht Fred naarstig naar 
ambassadeurs om met hem de cultuurmicrobe te verspreiden. 
Hij vond snel gelijkgezinden, in elke school minstens eentje. 
Mensen die cultuur ook tegelijk gewoon en speciaal vinden. 
Mannen en vrouwen die het ook belangrijk vinden dat kinderen 
en jongeren hiervan moeten proeven. En er zelf verzot op zijn. 
Fier en trots stelt Fred ze aan jou voor: de Fred-ambassadeurs!

Mijn favoriete 
boek is ‘Moby Dick’ 
van Herman Melville, 
mijn favoriete auteur 
 striptekenaar is 
François Schuiten. 
Dolf Mahieu, TISJ Bilzen
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Ken jij Fred? 
Waar is Fred? 

Wanneer komt 
Fred? Wie is 

Fred? Awel, ik 
ben Fred!

Waarom Fred? Ik geloof dat de kern van cultuur sociaal is: 
cultuur geeft vorm aan het samenleven. Dat cultuur iets 
gemeens doet: cultuur vormt en verandert gemeenschap-
pen. Dat cultuur een eigen(zinnige) manier van kennen van 

de wereld met zich brengt. Dat deelnemen aan cultuur mensen men-
taal en fysiek gezonder maakt. Dat cultuur tot een grotere emotionele 
betrokkenheid en meer zelfreflectie leidt. Dat cultuur bijdraagt aan de 
economie. Dat cultuur de sociale banden tussen mensen versterkt, in de 

eigen groepen en daarbuiten. 
Dat een levendige en demo-
cratische gemeenschap een 
gemeen nodig heeft, een vrije 
en gedeelde ruimte waarin 
meningen, gedragingen, 
 leefstijlen ... voortdurend  
mogen botsen. Dat politieke 
en economische crisissen ook 
verband houden met te weinig 
aandacht voor cultuur. En ook 
al vertoont empirisch onder-
zoek een grote blinde vlek wat 
betreft ‘cultuur als zingever’, 
haar belangrijkste waarde, toch 
geloof ik dat kunst en cultuur 

de wereld kunnen veranderen. Ja, natuurlijk: als ze één individu verande-
ren, is de wereld voor een stuk veranderd. Vermenigvuldig dat vervolgens 
met duizend, tienduizend, honderdduizend enzovoort. Zoiets.

Ik geloof dat de meest democratische weg om meer kunst en cultuur 
in onze gemeenschap te brengen via de scholen loopt. Daar worden 
immers alle jongeren bereikt en heeft cultuur nog geen  
exclusief geurtje genre ‘hoogopgeleid, wit, tweeverdieners …’. Daarom 
sloeg ik de handen van de Bilzerse culturele instellingen geweldloos in 
elkaar. Ik breng het aanbod van cultuurcentrum de kimpel, Kunstkoepel 
academies voor beeld, muziek en theater en bibliotheek De Kimpel voor 
het schooljaar 2018-2019 gebundeld naar alle leerkrachten van de Bilzer-
se scholen, voor zowel kleuter-, lager als secundair onderwijs. Ik doorspek 
het aanbod voorstellingen, expo’s en workshops voor Bilzerse leerlingen 
met mooie interviews van boeiende cultuurmakers en inspirerende 
verhalen van collega’s. Ik hoop dat leerkrachten - en andere vreemde we-
zens - me met plezier vastnemen, doorbladeren en lezen. En ik droom 
dat meer kinderen meer deelnemen aan meer cultuur. Daarom Fred!
Iedereen kan me vinden op www.ikbenfred.be of via fred@bilzen.be.

Kus, high five, Ketnetshake en fist bump,
Fred
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Er zijn zoveel 
mooie kinderboeken, 
mijn favorieten zijn 
‘De krijtjes staken’ 
van Drew Daywalt en 
‘Het land van de grote 
woordfabriek’ van 
Agnès Delestrade. 
Liesbeth Schepers, 
De Bammerd  
Grote Spouwen

Ik ben fan van 
de acteerprestaties 
van Marc Van Eeghem, 
jammer genoeg pas 
en veel te vroeg over-
leden. Mijn favoriete 
song is ‘Imagine’ van 
John Lennon. 
Frieda Brepoels, 
burgemeester
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“ Thuis mochten 
we het waskot 
schilderen”

Gie en Goele Motten, 
vader en dochter in Academie voor Beeld -

Nature or nurture? DNA of opvoeding? Moderne 
psychologen zijn het erover eens dat beide factoren een 
rol spelen in de ontwikkeling van de persoonlijkheid 
van een individu. “Over genetische invloeden kan ik niet 
oordelen, maar thuis heb ik in ieder geval een grote 
interesse voor tekenen en schilderen meegekregen”, 
zegt Goele Motten, die net als haar vader Gie lesgeeft 
aan de Academie voor Beeld in Bilzen. 

In de meest uiteenlopende sectoren zie je 
wel vaker dat vader en zoon of moeder en 
dochter dezelfde weg inslaan. Maar vader 
en dochter? Je moet al een tijdje surfen 

om treffende voorbeelden te vinden. Gie  
Motten (61) en zijn 37-jarige dochter Goele 
staan er nochtans niet bij stil dat ze dezelf-
de passie hebben: de artistieke aanleg van 
jongeren stimuleren. “Handvaten aanreiken”, 
vat Goele de essentie van haar job in twee 
woorden. Ze studeerde net als haar vader af 
als regentes plastische opvoeding en geeft 
beeldende vorming in het kinderatelier, leeftijd 
zes tot twaalf. Op dezelfde etage doet Gie dat 
voor de twaalf- tot achttienjarigen.
“Bij ons beginnen de lessen om 17 uur”, zegt 
Goele. “Onze leerlingen hebben dan al een 
volledige schooldag achter de rug. Sommi-
gen komen rechtstreeks naar hier, met een 
broodje van de Panos in de hand. Het grote 
voordeel is dat ze honderd procent uit eigen 
beweging komen en erg gemotiveerd zijn. Ik 
vind het bijzonder boeiend om hen te begelei-

den in de zoektocht naar hun eigen creatieve 
mogelijkheden. Een goede techniek kan hen 
daarbij helpen, maar het is geen noodzake-
lijke voorwaarde. Sommigen maken in een 
halfuur – out of the blue – een pracht van 
een tekening. Anderen lopen vast door een 
gebrek aan technische vaardigheid.”

Hoe heb jij je creativiteit ontdekt?
Goele: “Ik ging als kleuter met papa mee naar 
de Academie en voelde me daar onmiddel-
lijk thuis. Ik mocht mee aan tafel zitten om te 
tekenen en te kliederen. Dat was heel gezellig. 
Ook thuis kon veel. Op tv-kijken waren mijn 
ouders erg streng en op de Gameboy spelen 
mocht al helemaal niet, maar op creatief vlak 
mocht vrijwel alles. Zelfs het waskot schilderen! 
(lacht) Dat mijn schort volledig onder de verf 
zat, was geen punt.” 
“Papa maakte een stelling opdat ik tot tegen 
het plafond mijn gang kon gaan. Toen ik zes 
was, mocht ik echt mee naar de Academie. Ik 
kreeg les van Marc Borgerhoff. Daar ging een 
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wereld voor mij open. Mijn interesse voor de 
zogenaamde grote kunst werd gestimuleerd 
tijdens citytrips. Er was altijd een museum bij. 
Moeten we weer naar een miserium? vroeg 
ik dan, maar nu ben ik blij dat ik het allemaal 
heb mogen meemaken.”

Geef jij dat op dezelfde manier mee aan 
jouw kinderen?
Goele: “Ik heb er drie, van wie er twee de 
microbe al te pakken hebben. De derde voelt 
er niets voor. Oké, niets aan de hand. Ik wil 
hen niet pushen. Mijn grootste bekommernis 
is dat ze alle drie gelukkig zijn en dat ze een 
deel van hun geluk vinden in de dingen die ze 
graag doen. Ik zal wel hun verbeelding blijven 
stimuleren.”

Goele zei al dat je ook zonder techniek een 
goede kunstenaar kan worden. Hoe schat jij 
dat in?
Gie: “Je kan daar geen lijn in trekken. Als 
Vincent van Gogh een technisch genie was 
geweest, dan zou zijn werk wellicht minder 
expressieve kracht gehad hebben. Picasso 

“Heel wat van onze 
leerlingen nemen hun 

bagage mee naar de 
hogeschool of 

universiteit”
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was wél technisch geschoold en maakte daar 
in zijn beginperiode ook gebruik van. Dat merk 
je goed in zijn portretten, maar nadien ging hij 
vrijer te werk. In Montmartre zie je cartoonisten 
met een ongelooflijke expressiviteit, maar 
vraag hen niet om een fotografische weergave
 van een gezicht te tekenen. Omgekeerd 
bestaat ook: veel techniek, weinig gevoel.”

Wat doen jullie leerlingen na hun achttiende?
Goele: ”Dat is heel gevarieerd. Er zijn er heel 
wat die door tijdsgebrek niet meer komen 
als ze naar het hoger onderwijs gaan, maar 
daarna terugkeren. Wie tot zijn achttiende 
blijft, heeft dat in het bloed. Trouwens, heel wat 
van onze leerlingen nemen hun bagage mee 
naar de hogeschool of universiteit. Architec-
tuur, beeldende vorming, regentaat plastische 
opvoeding, basisonderwijs: allemaal richtingen 
waar die extra opleiding goed van past komt.”

Hebben jullie veel volwassen cursisten?
Gie: “Steeds meer. Dat gaat van achttien tot 
tachtig. Het is allang geen zeldzaamheid 
meer dat gepensioneerden zich vol passie op 
een creatieve hobby gooien. Ineens hebben 
ze veel vrije tijd, die ze zinvol willen invullen.”

Stel dat je later niets doet met een opleiding 
aan de academie, wat is daar dan de zin van?
Goele: “Dat je twee grote levensvragen beant-
woordt: Wie ben ik? en Hoe haal ik het beste 
uit mezelf? Het kan vreemd klinken, maar bij 
de allerkleinsten werken we de eerste maand 
rond zelfvertrouwen. Dat heb je nodig om in 
jezelf op zoek te gaan. Ieder jaar horen wij van 
ouders: Ik wist niet dat die van ons dat kon. 
Vaak zien zij hun zoon of dochter openbloei-
en. Niet het resultaat is het belangrijkste, maar 
de zoektocht naar jezelf. We zien geregeld 
een leerling die een tekening nooit af krijgt. 
Dat hoeft ook niet. Imperfectie is een deel van 
kunst. De Sagrada Familia in Barcelona is een 
mooie metafoor. De beroemde kerk van Gaudi 
is nog niet af, maar misschien is dat wel dé 
verklaring voor de grote aantrekkingskracht.”

Wie zijn voor jou kunstenaars met een grote 
expressieve kracht?
Gie: “Dat is nu eens een moeilijke vraag. De 

kracht van een kunstwerk ga je nooit kunnen 
bepalen aan de hand van een afvinklijstje, 
maar dat is net het mooie ervan. Ik persoonlijk 
ben gefascineerd door het werk van onder 
anderen Jan Fabre, Michaël Borremans en 
Rinus Van de Velde, maar dat ligt voor ieder-
een anders. Goele, bijvoorbeeld, vindt Berlinde 
De Bruyckere magisch.”
“Jan Hoet heeft ooit een bus met bejaarde 
vrouwen mee naar het SMAK genomen om 
hen te overtuigen van de schoonheid van een 
bepaald kunstwerk, ik weet al niet meer welk. 
Hij verdedigde zijn standpunt met vuur, maar 
slaagde niet volledig in zijn opzet. Dat die 
mensen zich niet lieten overhalen door een 
kunstkenner, zegt veel over de essentie van 
kunst: de toeschouwer confronteren met een 
uiting van creatief talent en hem of haar daar-
aan een persoonlijke invulling laten geven.”

Ieder jaar horen 
wij  van ouders: Ik wist 
niet dat die van ons dat 
kon 
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Een project waarin ik vernoemd word, 
behelst, zoals je nu wel weet, een  
collaboratie tussen Kunstkoepel,  
Academies voor Beeld, Muziek en  

Theater, Bibliotheek De Kimpel, cultuurcentrum 
de kimpel en EXPOkimpel. De inspiratie voor 
deze samenwerking komt uit Het land van de 
grote woordfabriek; een prentenboek over het 
magische vermogen van mensen om woor-
den inhoud te geven. Samen met leerlingen 
uit de tweede graad van het lager onderwijs 
creëren we een land vol letters en woorden via 
een project rond taal, beeld theater en muziek. 

Zeg eens A! 
A/ In oktober dompelen we de leerlingen eerst 
onder in het verhaal, prikkelen we ze rond taal 
en gaan we aan de slag om iedereen meer 
taalkracht te geven. Want, je weet dit waar-
schijnlijk al, als je talig bent, heeft dit een positie-
ve invloed op veel domeinen en vakgebieden. 
Een professionele woordartiest begeleidt de 
leerlingen in dit ‘spelen met taal’ tijdens een 
workshop van een halve dag in de bibliotheek. 
De leerkracht krijgt voldoende tools mee om dit 
muzisch te verwerken in de klas.
B/ Vervolgens, in december of januari, trekken 
de leerlingen naar De Wandeling voor een 
tweede workshop. Dit keer kiezen de leerlingen 
een discipline: beeld, performance via theater 

en muziek of digi-taal, om hun taalproduct van 
de eerste workshop te vertalen. Hiervoor scha-
kelen we opnieuw expressieve experten in die 
de leerlingen een halve dag begeleiden. 
Voor beide workshops op verplaatsing kan je 
busvervoer aanvragen tegen een vergoeding 
van 2 euro per leerling.
C/ Vrijdag 15 februari opent ons eigen Land van 
de grote woordfabriek in De Kimpel officieel de 
poorten. Een slotfeest in en rond de bibliotheek 
en EXPOkimpel vol letters, beeldende expo en 
een toonmoment rond de verschillende disci-
plines, van alle deelnemende leerlingen samen 
met de leerlingen van Kunstkoepel. De Kimpel 
wordt immers ook host van de tussentijdse 
expo van de Academies voor Beeld en Theater, 
die ook in het teken staat van Woordfabriek.
In september stuur ik nog extra informatie, 
want er wordt nog volop getimmerd aan 
Het land van de grote woordfabriek.

Snap je nu waarom ik zo sta te blinken van 
taalgoesting?

Fred.

< Loes Hardy en Jannie Nijssen

Op dit 
heus ‘Fred 
project’ 
ben ik 
uitermate 
trots. 

Woordfabriek

Een gratis project rond taalkracht 
voor de tweede graad lager 
onderwijs -
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Mijn favoriete 
boeken zijn zonder 
twijfel die van  
Harry Potter. Als  
tiener wachten tot het 
nieuwe boek uitkwam 
en dan in één ruk  
uitlezen. Zalig! 
Christiaan Jorissen, 
Talentenhuis Beverst
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In september kunnen de leerlingen  
van de secundaire scholen op bezoek  
komen voor een gratis rondleiding in de 
academie. Dat kan op elke schooldag in 

september, na overleg tussen de lesgevers 
van academie en de leerkrachten plasti-
sche opvoeding van de Bilzerse secundaire 
scholen en omstreken.  Een rondleiding in de 
academie neemt ongeveer een uur in beslag.

Tussentijdse expo ‘Woordfabriek’ 15/02/2019.
Deze expo toont vooral werken van het kin-
der- en jongerenatelier. De werken zullen een 
maand lang te zien zijn in de bibliotheek en 
in EXPOkimpel, vanaf 15 februari 2019. Op die 
vrijdag zullen er vanaf 17 u. ook workshops ge-
organiseerd worden voor de leerlingen en hun 
ouders en bezoekers, om de expo nog meer 
animo te geven.
In juni is er de mogelijkheid om de 
eindejaarstentoonstelling te bezoeken.
Die loopt dit schooljaar van 22 juni tot en met 
27 juni 2018 en volgend schooljaar van 21 juni 
tot en met 26 juni 2019 met als hoogtepunt 
op zondag: ARTyTime. Deze expo vindt plaats 
in de academie. De afstudeerwerken van de 
volwassenen zullen te zien zijn in EXPOkimpel.
Aan de leerlingen van de lagere school en de 
laatste kleuterklas wordt de mogelijkheid ge-
boden om een bezoek te brengen aan deze 
expo. Daarbij wordt een zoekspel georgani-
seerd, zodat het een interactieve tentoonstel-
ling wordt. Dit bezoek kan op vrijdag, maandag, 
dinsdag en woensdag van de expoweek en is 
gratis. De leerlingen zijn makkelijk een uur in 
de weer.

Kunstkoepel
Academie voor Beeld

Annick Schoemans, 
Goele Motten en 
Moïra Van Oudenhove
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Hoe het allemaal 
begon
Na het behalen van 
mijn middelbaar 

diploma aan de Kunstschool 
Genk studeerde ik af aan de 
PXL Hasselt als Master Grafisch 
Ontwerp. Momenteel werk ik 
als zelfstandig animator, illus-
trator en grafisch vormgever. 
Ik maak werk voor allerhande 
klanten, waaronder Infrax, 
Telenet en Oscar & The Wolf.
Mijn liefde voor kunst begon 
aan de academie van Bilzen. 
Wat ik in het kunstonderwijs 
leerde, werd voor mij elke 
zaterdagochtend perfect aan-
gevuld in de academie.
Gie Motten is me altijd bij-
gebleven, zijn motiverende 
oneliners, eeuwig geduld en 
schijnbaar onuitputtelijke voor-
raad objecten om inspiratie uit 
te halen of iets nieuws mee te 
maken.

In het echt doet iets met een 
mens
Als student kunstonderwijs, 
ben ik naar ontelbare expo’s 
en culturele events geweest. 
Het doet wel iets met een 
mens om kunstwerken die 
je op school bestudeert, in 
het echt te zien. Wat me het 
meest is bijgebleven, zijn de 
lezingen van beroemde arties-
ten, waarin ze hun carrière-
worstelingen en successen uit 
de doeken doen. Op grafische 
festivals zoals Integrated  
(Antwerpen) gaven lezingen 
van onder meer Christo, 
Stefan Sagmeister en 

Christoph Niemann me altijd 
enorm veel inspiratie om er 
weer in te vliegen als ik thuis-
kwam. Iconisch werk in leven-
de lijve zien is één ding, maar 
een persoonlijke getuigenis 
krijgen over het werkproces 
geeft een heel nieuw perspec-
tief van mogelijkheden. Als 
student wordt je wereldbeeld 
binnen de school voornamelijk 
gedicteerd door wat je te zien 
krijgt in de klas. De leerkracht 
is degene die de horizon kan 
verbreden door een waaier 
voor te stellen van wat er te-
genwoordig allemaal speelt in 
en buiten de culturele wereld. 
Studenten kiezen nog steeds 
zelf waar ze zich in verdiepen, 
want echte interesse of passie 
valt niet op te dringen. Het is 
aan de leerkracht om vonken 
van interesse te herkennen 
en hierop in te spelen.

Inspiratie vindt motivatie 
vindt inspiratie
Ik ben altijd het meest geïn-
spireerd door leerkrachten die 
merkbaar en ongehinderd 
gepassioneerd waren door 
hun vak. Zoiets valt niet na te 
bootsen, maar springt zeker 

over op studenten. Een school 
kan enorm veel doen om jon-
geren warm te maken voor 
cultuur: gastsprekers uit-
nodigen voor inspirerende 
lezingen, kleine interne expo’s 
houden van studenten, … 
Excursies hebben altijd een 
groot effect gehad op mij, 
omdat je dan kunst in zijn 
bedoelde context ziet. Musea, 
theaterstukken, street-artmu-
ren, huiskamerconcerten, ... 
Inspiratie kan van overal komen.

“Het is aan de leer-
kracht om vonken 
van interesse te 
herkennen en 
hierop in te spelen”

Joren Peters, animator, illustrator en grafisch 
vormgever - oud-leerling Kunstkoepel 
Academie voor Beeld -

©MarnePeters
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“ Ik ben een 
micromanager”

Ann Thijssen, auteur - 

Sommige auteurs zijn er al op heel jonge leeftijd bij. Harry Mulisch en Hugo 
Claus, bijvoorbeeld, waren nog maar net twintig toen ze hun eerste boeken 
publiceerden. Anderen beginnen er op latere leeftijd aan. “Ik twijfelde altijd 
aan mezelf. Daardoor kwam mijn debuutroman pas op mijn 45ste op de 
markt”, zegt de Bilzense Ann Thijssen, die inmiddels ook haar tweede boek 
uitbracht.
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In De vrouw die blijft (2014) beschrijft Ann 
Thijssen de psychologische strijd van een 
vrouw die na een miskraam als gouver-
nante aan de slag gaat bij een adellijke 

familie. Ze wil haar verleden achter zich laten, 
maar dat blijkt moeilijker dan verwacht.  
Het geluid van slapende honden (2016) is het 
verhaal van zeven mensen in een Vlaams 
stadje. Sommigen zijn verbonden door hu-
welijk, bloedverwantschap of een toevallige 
ontmoeting, anderen kennen elkaar niet. Ze 
delen allemaal de ervaring van verlies en het 
onvermogen om daarover te communice-
ren. En dan duikt in hun omgeving plots een 
vreemdeling met een mondharmonica op. 
In beide romans worden de personages met 
een fijnmazig gevoel voor nuance getypeerd. 
In het literaire universum van Ann Thijssen 
verloopt niet alles lineair en zonder verwikke-
lingen. “In het leven van elke dag is dat ook 
niet het geval. Ik zal altijd schrijven over de 
worstelende, zoekende mens”, zegt ze. “Ik ben 
nu bezig aan mijn derde boek, dat volgend 
jaar verschijnt. De ingrediënten heb ik al, maar 
ik weet niet waar het gaat eindigen. Volgens 
de Britse Zadie Smith zijn er twee soorten 
schrijvers: macroplanners en micromanagers. 
De auteurs uit de eerste categorie weten pre-
cies wat ze gaan schrijven en hoe het boek 
gaat eindigen. Ze kennen ook alle details. 
Tijdens een reis in China had ik in dat stadje 
die jurk aan, zoiets. Ze zouden het bij wijze 
van spreken achterwaarts kunnen schrijven. 
De schrijvers uit de tweede categorie – zoals 
ik – kennen alleen de richting.”

Slaat de twijfel daardoor soms niet toe?
“Jazeker. Lijkt het wel ergens op? Gaat de lezer 
dit goed vinden? Dergelijke vragen spoken ge-
regeld door mijn hoofd, maar ik kan ook heel 

enthousiast worden als ik in de flow zit. Dat is 
het leuke aan schrijven. Je ideeën worden je 
compagnon de route. Ik ben nooit helemaal 
alleen, mijn verbeelding is mijn gezel en zullen 
ze me nooit afpakken. Dat brengt stabiliteit in 
mijn leven.”

Hoe komt het dat je pas op latere leeftijd 
bent beginnen te schrijven?
“Ik ben een twijfelaar. Op mijn achttiende 
begon ik aan een roman, maar halfweg vond 
ik het niet goed genoeg. Daarom ben ik uit-
geverij Prometheus dankbaar dat ik vier jaar 
geleden de kans kreeg om mijn eerste boek 
uit te brengen. Van De vrouw die blijft werden 
drieduizend exemplaren verkocht, wat zeker 
niet slecht is voor een debuutroman. Ook mijn 
tweede boek werd goed onthaald, waardoor ik 
de lat nu voor mezelf tamelijk hoog leg.”
“In mijn derde roman wil ik dieper ingaan op 
de vraag of de mens zijn persoonlijke tragiek 
over zichzelf afroept. Of speelt het noodlot 
een rol? In de christelijke traditie van onze 
voorouders geloofden de meeste mensen 
in een transcendente kracht, die ons leven 
bepaalde. Daarna kwam de grote maakbaar-
heid. Als iemand succes heeft, is dat zijn eigen 
verdienste. Wie pech heeft, moet de oorzaak 
bij zichzelf zoeken. Die materie intrigeert mij.”

Zitten er autobiografische elementen in 
je boeken?
“Niet expliciet, maar een schrijver ontsnapt 
niet aan zichzelf. Van opleiding ben ik lerares 
Nederlands, geschiedenis en zedenleer, maar 
ik werk al jaren bij CAW (Centrum Algemeen 
Welzijnswerk Limburg, rs) Limburg. Ik geef 
daar vorming aan alternatief gestraften. Ik heb 
daar nog nooit een letter van op papier gezet, 
maar onbewust dringen al je levenservaringen 
in je schrijven door.”

“Ik ben nooit 
helemaal alleen, mijn 
verbeelding is mijn 
gezel en zullen ze me 
nooit afpakken”
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Bibliotheek De Kimpel werkt graag 
samen met scholen en leerkrach-
ten. Kinderen die al vroeg kennis-
maken met boeken blijken immers 

taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter 
rekenen. Daarom wil de bibliotheek, samen 
met de Bilzerse scholen, projecten realiseren 
die kinderen stimuleren om te lezen en die 
jongeren prikkelen om dit leesplezier vast 
te houden. Daarnaast bieden we een aantal 
extra diensten aan voor scholen.

Klasbezoeken en kennismaking
Wil je met de leerlingen te weten komen hoe 
de bibliotheek werkt en welk materiaal je er 
allemaal kan ontlenen? Of heb je na een 
zwembadbezoek of schoolvoorstelling in het 
cultuurcentrum zin in een bib-rondleiding met 
je klas? Dat kan. De bibliotheek maakt een 
programma op maat en legt, indien je het 
vooraf vraagt, een boekenpakket klaar voor in 
de klas. 

Bibster-spel
Leerlingen van de 2de en 3de graad lager 
onderwijs maken op een interactieve manier 
kennis met de bibliotheek. Ze leren spelen-
derwijs het aanbod van de bibliotheek ken-
nen. Ze krijgen hierbij de hulp van Sofie, een 
ervaren blogster. Zij zorgt voor inspiratie om 
interessante berichten te posten. Maar dat 
kan niet zomaar. Eerst moeten de leerlingen 
alle opdrachten en vragen tot een goed einde 
brengen. 

De klas- en leerlingenkaart geven extra 
voordelen
Op vertoon van jouw lerarenkaart krijg je een 
gratis ‘klaskaart’. Met dit apart lidmaatschap 
mag je voor klasopdrachten 50 materialen 
lenen voor maximum twee maanden. 
Bezoekt jouw klas regelmatig de bibliotheek? 
Dan kan je ook kiezen voor de ‘leerlingen-
kaart’. Met dit speciaal lidmaatschap kan elke 
leerling maximum drie materialen lenen voor 
maximum twee maanden.

Anne Frank- project
De 6de editie van dit tweejaarlijks project i.s.m. 
Studio Globo beroerde opnieuw heel wat Bil-
zerse kinderen. Met thema’s als racisme, res-
pect voor andere culturen en kinderrechten 
weet het project telkens opnieuw een sterke 
link te leggen tussen verleden en heden, 
tussen Anne Frank en de daaraan verbonden 
boeken. De volgende editie is voor het school-
jaar 2019 - 2020.

< Bibster-spel

Bibliotheek 
De Kimpel

Winnie Cosemans en Carmen Kessen
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Go-Press: kranten- en tijdschriftenarchief op 
school
De bibliotheek van Bilzen biedt alle Bilzerse 
scholen een gratis GoPress-abonnement aan. 
Dit digitale archief omvat het aanbod van alle 
kranten en tijdschriften die binnen het abonne-
ment van de bibliotheek vallen. Alle krantenarti-
kels kunnen geraadpleegd worden vanaf twee 
dagen na publicatie, tijdschriftartikels veertien 
dagen na publicatie.

Afhaalpost lerarenkaart
Vanaf 2016 verdeelt Klasse de lerarenkaart via 
de bibliotheken. Je kan op vertoon van je iden-
titeitskaart een nieuwe lerarenkaart afhalen 
aan het infopunt in de bibliotheek. 
Meer informatie over de timing op Klasse.be

Aanbod wetenschap & techniek
Bee-Bots, kindvriendelijke robotjes in de vorm 
van een bij, helpen de leerlingen te program-
meren. Je kan in de bibliotheek twee Bee-Bots 
ontlenen, samen met een kaart van Limburg 
waarop de Bee-Bots kunnen rijden, voor 
maximum vier weken. Een Bee-Bot kan tot 
40 stappen onthouden en daagt de leerling 
uit om steeds vooruit te denken. Je kan de 
moeilijkheidsgraad opbouwen en aanpassen 
aan het klasniveau. Bee-Bots kan je inzetten in 
zowel kleuter- als lager onderwijs.

Aanbod schooljaar 2018 – 2019
Jeugdboekenmaand 2019
De jeugdbibliotheek staat met de jeugdboe-
kenmaand in maart 2019 in het teken van 
vriendschap. Alle Bilzerse jongeren kunnen in 
die maand intekenen op een extra (workshop-) 
aanbod in de jeugdbib. Ook de scholen mogen 
enkele extraatjes verwachten. Meer informatie 
verstuurt Fred tijdig naar de scholen.

Expo’s in de bibliotheek
Bilzen op historische kaarten en prenten
Bibliotheek De Kimpel laat je kennismaken met 
de boeiende wereld van historische kaarten. 
Na werk van de cartografen Visscher en Fricx 
en kaartmateriaal over de (r)evoluties in de 
cartografie, vooral tijdens oorlogen, draait deze 
vijfde aflevering helemaal rond Bilzen. Oud 
beeldmateriaal van Bilzen is zeldzaam. Een 

werkgroep verzamelde prachtige oude kaar-
ten en prenten uit de 16de tot de 20ste eeuw, 
uit archieven maar vooral uit privécollecties. 
De expo laat Bilzen zien op historische kaarten, 
in oude gravures en in bestuurlijke documen-
ten – zoals atlassen en kadasterkaarten – en 
eigenaardigheden, bijvoorbeeld kaarten over 
de verkoop van de stadswallen. De expo bevat 
uitleg over het materiaal, met omschrijvingen 
van historische plaatsnamen en gebouwen. 
Heel wat gehuchten en alle deelgemeenten 
van Bilzen komen aan bod.
Expo van 9 juni tot 31 augustus 2018, tijdens de 
openingsuren van de bibliotheek.

Expo historische kaarten en prenten

Expo WO I (heemkundekring Bilisium)
Heemkundekring Bilisium herdenkt de Eerste 
Wereldoorlog met drie tentoonstellingen, 
telkens een in 2014, 2016 en 2018. De derde 
tentoonstelling, in 2018 met focus op de be-
vrijding en de impact op Bilzen, vindt plaats in 
de bibliotheek. Foto’s, documenten en militaria 
geven een beeld van deze gebeurtenissen.
Voor de Bilzerse scholen en hun leerlingen is 
er al de didactische lesmap ‘Dien vervloekten 
oorlog in Bilzen’ en er worden werkblaadjes 
voor deze expo uitgewerkt (3de graad secun-
dair onderwijs). De tentoonstelling loopt tot 24 
december, zodat scholen extra kans hebben 
om de tentoonstelling te bezoeken, na de 
examens en net voor de kerstvakantie. Bilisium 
biedt de scholen gratis begeleide rondleidin-
gen aan. 
Expo 11 november tot 24 december 2018, 
tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
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Wat je zelf kan 

beleven, blijft 
ook hangen
In een samenle-

ving vormt cultuur een rode 
draad. Kinderen hiermee 
in contact brengen, leert 
hen anders kijken en vra-
gen stellen. Ze leren kritisch 
nadenken over dingen die 
voor ons vanzelfsprekend 

zijn. Kennismaken met kunst, 
erfgoed, media en daar 
actief mee bezig zijn, zorgt 
er ook voor dat kinderen hun 
wereldbeeld verruimen, ze 
begrijpen de samenleving 
beter en ze leren er respect 
voor opbrengen. Cultuur 
geeft extra smaak aan het 
onderwijs en maakt het 
levendig en leuk. Bovendien 
zorgt het voor onvergetelijke 
ervaringen.

Veel variatie brengt veel 
inspiratie
Cultuurparticipatie bij de 
leerlingen varieert van school 
tot school. Een tweewekelijks 
bib-bezoek, het deelnemen 

< Luc Grispen

aan projecten als het Anne 
Frank project, theater, dans, 
het Vertelfestival, een kwar-
tier lezen in de klas,… Heel 
wat voorbeelden passeren 
de revue. De les muzische 
vorming dient ook om cultuur 
te brengen in de klas via het 
beschrijven van schilderijen, 
kunstwerken, verschillende 
dansvormen, muziekfrag-
menten... Maar het beleven 
van cultuur tilt deze ervarin-
gen naar een ander niveau. 
Via het rijke cultuuraanbod in 
Bilzen komen diverse disci-
plines als erfgoed, muziek, 
media, kunst en heemkunde 
aan bod. Zo organiseerde 
Rippetip een klasoverschrij-
dende erfgoeddag voor de 
school. Via Bilisium maakten 

“Het aanbieden 
van cultuur 
verruimt de kijk 
van kinderen 
op de wereld 
en op het 
samen leven”

Het Anne Frank-project
Luc Grispen (’t Piepelke Bilzen), 
Anneleen Wauters (De Halte Martenslinde) 
en Karlijn Loix (Rippetip Beverst) -

Anne Frank slotfeest
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de leerlingen kennis met 
het dagelijkse leven van 
Bilzenaren tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. ‘Kwartiermakers’, 
elke dag 15 minuten lezen 
in de klas, brengt het ruime 
aanbod van boeken dichter 
bij de leerlingen. 

Anne Frank maakt heel wat 
los
Met het Anne Frank-project 
maken de leerlingen ken-
nis met het leven van Anne 
Frank, Malala Yousafzai en 
met dat van andere kinde-
ren. Het project zoomt in 
op kinderrechten en bur-
gerparticipatie, interactieve 
workshops, een uitstap naar 
het Achterhuis, een expo en 
een slotfeest. Hoe groot het 

engagement is dat je op-
neemt, bepaal je zelf. Mar-
tenslinde koppelde aan het 
Anne Frankproject een luik 
rond WO II. Ze overnachtten 
met de collega’s van Rippetip 
in Amsterdam en bezochten 
het Anne Frankhuis en het 
Verzetsmuseum. Kinderen 
pikken veel meer op als ze 
ter plaatse kunnen beleven, 
voelen, ervaren… ze doen 
niets liever dan zelf actief aan 
de slag gaan. Wat je zelf kan 
beleven, blijft ook hangen. 
Het was een project waar zo-
wel ouders als kinderen erg 
bij betrokken waren. Er zijn 
leerlingen die ondertussen 
Auschwitz bezochten, omdat 
ze zo in de ban waren van dit 
project. Veel kinderen vroegen  

als kerst- of verjaardagsca-
deau het dagboek van 
Anne Frank. Als je achteraf 
ziet wat een impact zo’n pro-
ject heeft, wat een verrijking 
het was, geeft dat zin om 
een volgende keer opnieuw 
mee te doen.

Ik vind de schilde-
rijen van James Rizzi leuk, 
omdat ze zo kleurrijk en 
speels zijn. 
Anneleen Wauters

Als tienjarige had ik 
samen met heel wat kinde-
ren in de buurt een rolletje 
in de musical Assepoester, 
geregisseerd door Hubert 
Schoenmaekers. Dat was 
een heerlijke tijd. 
Karlijn Loix
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Proeven smaakt naar 
meer
Het is ontzettend 
belangrijk dat jon-

geren de kans krijgen om te 
proeven van kunst en cultuur. 
Het is cruciaal om cultuur in 
de eerste plaats te erkennen 
en betekenis te geven. Door 
bepaalde cultuuruitingen 

zoals schilderijen, boeken, 
gebouwen … dichterbij te 
brengen, geef je jongeren 
de kans om na te denken 
over de ideeën die erachter 
zitten. Cultuur helpt mee om 
je een beeld te vormen van 
de maatschappij. Als leraar 
heb je dan ook de mogelijk-
heid of – beter gezegd – de 

verantwoordelijkheid om 
leerlingen hiermee in contact 
te brengen. Daarom staan 
er in het Atheneum jaarlijks 
een aantal culturele uitstap-
pen en projecten gepland. 
We nodigen ook regelmatig 
auteurs of sprekers uit voor 
een lezing. Bij schrijfwedstrij-
den zoals de Junior journalist 

“ Cultuur helpt mee 
om een beeld te vormen 
van de maatschappij”

Project ‘Digitaal Lezen op school’
Ann Allemand, leerkracht Atheneum Bilzen -
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wedstrijd (van het Davids-
fonds) of een poëziewed-
strijd, geven leerlingen het 
beste van zichzelf. Dit school-
jaar werd Dunja Lycops 
bijvoorbeeld provinciaal win-
naar met haar interview met 
Zuhal Demir rond het thema 
‘vriendschap’. In januari na-
men leerlingen van het 2de 
jaar deel aan een workshop 
met Theater Stap, waarvan 
de acteurs mensen zijn met 
een mentale beperking. Het 
is ongelooflijk mooi om te 
zien hoe een groep van 50 
leerlingen versmelt met 12 
acteurs en hun begeleiders. 
Dankzij Erfgoed Haspengouw 
in Bilzen hebben onze foto-
grafiestudenten de kans ge-
kregen om samen te werken 
met fotograaf  Boumediene 
Belbachir. Dat resulteerde in 
de tentoonstelling ‘Kiespijn in 
De Wijzer.’ 
Zelf probeer ik toneel af te 
wisselen met stand-up co-
medy en muziekvoorstellin-
gen binnen het programma 
van het cultuurcentrum. Een 
bezoek aan het Vertelfestival 
mag zeker niet ontbreken. 
De kunst van het vertellen 
is voor veel leerlingen onbe-
kend terrein.

Digitaal lezen is anders dan 
swipen
Een ander leuk project werd 
ons dit jaar aangeboden 
door de beste bibliotheek van 
Vlaanderen. De leerlingen kre-
gen een introductie in digitaal 
lezen. Ik merk dat ze telkens 
uitkijken naar het vrije moment 
om digitaal te lezen.
En de tijdsinvestering? Eigenlijk 
is het een kwestie van plan-
nen. Dankzij het project digitaal 
lezen kunnen de leerlingen 
boeken downloaden op hun 
smartphone. De meeste 
leerlingen hebben de app 
snel onder de knie. Dergelijke 
projecten zijn zonder twijfel 
een verrijking voor de lessen. 
Samen nieuwe dingen uitpro-
beren met de leerlingen is een 
uitdaging en het biedt daar-
naast ontzettend veel voldoe-
ning wanneer je merkt dat zij 
ervan genieten of iets bijleren.

Ik kan het project digitaal 
lezen alleen maar aanraden 
aan mijn collega-leerkrachten. 
Er zijn natuurlijk nog steeds 
leerlingen die liever een ‘echt’ 
boek lezen, maar het is zo fijn 
wanneer je merkt dat e-boe-
ken en luisterboeken aan-
slaan bij niet-lezers.

Ik ben fan van de 
schilderijen en gebouwen 
van Friedensreich Hundert- 
wasser. Hij was een archi-
tect en kunstenaar met een 
groot hart voor de natuur. 
Zijn werk is prachtig 
tentoongesteld in het  
Hundertwasser Museum in 
Wenen. Ik werd verliefd op 
deze kleurenpracht tijdens 
een stage in Wenen. 
Ann Allemand

“Samen nieuwe dingen uitproberen 
met de leerlingen is een uitdaging en het 
biedt daarnaast ontzettend veel 
voldoening wanneer je merkt dat zij 
ervan genieten of iets bijleren”
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Wiskunde is één 
van de vakken 
waarin probleem- 
oplossende 

vaardigheden sterk getraind 
worden. Het denk- en rede-
neerwerk dat nodig is om 
oplossingen te bedenken, kan 
immers in heel wat situaties 
ingezet worden. ‘Wiskunde om 
de wiskunde’ – of wiskunde 
vanuit zeer abstracte situa-
ties – vermijd ik daarom liever 
in de eerste graad van het 
secundair onderwijs. In sterk 
wiskundige richtingen zal het 
aandeel daarvan uiteraard 
steeds toenemen. 

Inzichten verwerven, blijft 
plakken
Leerlingen laten ontdekken 
dat wiskunde overal te vinden 
is en een belangrijke rol speelt 
buiten de schoolpoorten, is 
een mooie uitdaging voor een 
leerkracht. Inzichten verwer-
ven door samen of individu-
eel realistische contexten te 
onderzoeken, blijft plakken 
en maakt leerstof onmiddel-
lijk inzetbaar. Diverse thema’s 
bieden dan ook mooie kansen 
om cultuur te verweven met 
de na te streven leerplandoe-
len. Hoe rekende men door-

heen de tijd en in verschillen-
de streken? Welke belangrijke 
rol speelde een Belg bij de 
oudste wiskundige vondst van 
de mensheid? Op welke ma-
nier gebruikten kunstenaars 
wiskunde om realistische beel-
den te maken? Of hoe word 
je als toeschouwer door deze 
principes al eens misleid? Wat 
betekenen de afmetingen 
van piramides voor de bouw 
ervan? En waarom koos men 
in Parijs voor glazen piramides 
aan het Louvre? Hoe speelden 
deze bouwwerken een rol in 
een thriller van Dan Brown? 
En hoe zit het met de kubus-
woningen in Rotterdam of de 
ingang van de Apple Store in 
New York? Hoe speelt wiskun-
de een rol in de architectuur?  
En wat met muziek? Beelden-
de kunsten? Het theater?

Instappen in het brede 
culturele aanbod
Het is een verrijking dat leerlin-
gen op school leren van zeer 
verscheiden leerkrachten, die 
elk een stukje expertise mee-
brengen, ook op cultureel vlak. 
Daardoor inspireren zij hun 
leerlingen elk op hun manier. 
Maar niet alle invalshoeken 
komen aan bod op school. 

Daarom is het erg waardevol 
om geregeld in te stappen in 
het brede culturele aanbod, 
zoals dat van de stad Bilzen. 
Externe partners kunnen leer-
krachten ondersteunen en op 
hun beurt inspiratie bieden. 
Samenwerken met diverse 
culturele partners komt tege-
moet aan heel wat vragen. 
Als leerkracht inzetten op ac-
ties die aansluiten bij je eigen 
competenties en talenten 
levert energie. Daarbuiten ook 
nog kunnen rekenen op een 
cultureel netwerk voor taken 
die minder bij jou passen, is 
een mooie hulpbron. Dit biedt 
ongetwijfeld kansen aan de 
gedreven onderwijsprofessi-
onals, die al eens aangeven 
overbevraagd te worden.

“De thrillers 
van Dan Brown 
… en wiskunde”

Annick Jehaes, 
leerkracht SLC Bilzen en loopbaancoach -

Het boekje ‘Liefde, 
een onmogelijk verlangen’ 
van psychiater Dirk De 
Wachter neem ik geregeld 
vast. Zijn werk ‘Borderline 
Times’ heeft me geïnspi-
reerd en aan het denken 
gezet. 
Annick Jehaes
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Sinds 2001 sta ik voor 
de klas, in de Europa-
school Genk. Een 98% 
migrantenschool in de 

wijk Kolderbos. Ik sta al meer 
dan veertien jaar in de eerste 
graad van het lager onderwijs. 
Sinds vijf jaar in het eerste 
leerjaar. Heerlijk!

Theater in de klas en 
omgekeerd
Acht jaar geleden hebben 
wij hebben met een aantal 
mensen vanuit het Sintpaleis 
onze theatergroep Filet Puur 
opgericht. Sinds de start ben 
ik actief als bestuurslid en 
penningmeester, maar vooral 
als speler. De meeste van 
onze spelers zitten ook in het 
bestuur. Mijn acteurservarin-
gen gebruik ik in de klas. Want 
voor de klas staan, is bijna ie-
dere dag toneelspelen. In het 
theater leer je beter je stem 
gebruiken door een betere 
ademhalingstechniek, hou-
ding, volume, ... Dat is een hulp 
om de leerlingen op zoveel 
mogelijk manieren te prikke-
len. Dat doe je met je stem en 
je lichaamsbeweging, maar 
ook via verschillende typetjes 
vooraan in de klas. Het werkt 
ook omgekeerd. Als leerkracht 
kom je in veel verschillende 
situaties terecht met colle-
ga’s, ouders en kinderen. Die 

ervaringen kan je dan weer 
gebruiken als je op de speel-
vloer verschillende gevoelens 
moet bovenhalen.

Durf proeven van nieuwe 
dingen
Als leerkracht is je drijfveer 
kinderen gelukkig te zien. 
Bij een klasbezoek aan het 
theater vind ik het dan ook 
belangrijk om zoveel mogelijk 
verschillende facetten op te 
zoeken met je klas. Zo kan 
een goed theaterstuk ook iets 
met opera, met dans of met 
poppen zijn. Daardoor komen 
de kinderen in aanraking met 
verschillende takken binnen 
de kunst. Ook 
voorstellingen 
op locatie zijn 
leuk. Bij ons 
op school is 
het belangrijk 
om de leer-
lingen cultuur 
aan te bieden. 
De leer-
kracht heeft 
daarbij een 
voorbeeldfunctie. Ik prijs me 
gelukkig dat ik mijn liefde voor 
theater met volle overtuiging 
mag overbrengen in de klas.
Natuurlijk is tijd steeds een 
groot probleem in het on-
derwijs. In mijn ogen is er 
nooit genoeg tijd voor kunst 

en cultuur, maar er zijn veel 
momenten waarop dat wel 
kan en mag. Dan is het als 
leerkracht ook aan te raden 

om die optimaal 
te gebruiken. 
Er is voldoende 
aanbod. Een 
van de mooiste 
voorstellingen die 
ik met mijn klas 
gezien heb is 
Prinses Turandot 
van het Paleis. 
Een kinderopera, 
waar de leerlingen 

echt in het decor zaten. Uiter-
aard maken de grote namen 
mooie theaterstukken, maar 
als school moet je ook durven 
openstaan voor iets nieuws. 
Geef nieuwe groepen ook 
een kans en zoek variatie op. 
Gewoon doen en durven.

“Voor de klas staan, is 
bijna iedere dag toneel-
spelen”

Bart Machiels, leerkracht en acteur bij theatergezelschap Filet Puur -

“Als 
leerkracht is
 je drijfveer 

kinderen 
gelukkig te 

zien”
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Een deel van Vlaanderen leerde Erhan 
Demirci kennen dankzij het VRT-praat-
programma Café Corsari. Hij scoorde 
ook een internethit met een hilarisch 

filmpje, waarin hij zich als allochtoon veront-
schuldigde voor honderd-en-een dingen:  
“Sorry voor de kutmarokkaantjes die altijd wil-
len stelen, sorry voor de aanslagen in Londen, 
sorry voor ons vlees dat halal moet zijn, sorry 
voor Brahim, sorry voor onze fitnessverslaving …” 
De avondshow Komt goed! werd zijn door-
braak in het comedycircuit. Begin volgend jaar 
gaat de opvolger Wa make? in première. Een 
merkwaardige carrièreswitch voor iemand die 
marketing en communicatie studeerde aan 
de Erasmushogeschool in Brussel. Na zijn  
studies werkte hij een tijdje voor Toyota  
Europa, maar hij had al op vrij jonge leeftijd 
sluimerende theaterambities. Hij zag die in 
2009 bevestigd met een finaleplaats in de  
Culture Comedy Award en in 2010 met de  
juryprijs in de 123 Comedy Award. “Ik expe-
rimenteerde al in mijn studentenjaren met 
comedy”, verduidelijkt hij.

Wat was de trigger?
“Een optreden van de Nederlandse stand-up-
comedian Najib Amhali in Amsterdam. Zeven- 

à achthonderd man zo hard doen lachen, dat 
vond ik de max. Er was één probleem: in mijn 
jeugdjaren was ik nogal verlegen, ik geloofde 
te weinig in mezelf. Ik was zo’n typisch water-
valkind. Ik begon in de Latijnse en eindigde in 
het zevende jaar beroeps. Toch ging ik naar 
het hoger onderwijs. Statistisch gezien had ik 
drie procent slaagkans, maar ik haalde het. Ik 
kreeg daarvoor trouwens de felicitaties van de 
directrice van het Pius X-College in Tessenderlo. 
Dat blijft één van de mooiste complimenten 
die ik ooit kreeg.”

Je eerste show gaat voor een groot stuk 
over Brussel vóór en na de aanslagen van 22 
maart 2016. Was dat geen risico?
“Ja, natuurlijk. Het was erop of eronder. De  
polarisering is zo groot geworden, dat we 
voortdurend met pijl en boog klaarstaan om 
elkaar neer te halen. Het is zwart of wit, grijs 
lijkt niet meer te bestaan. Je kan het zo gek 
niet bedenken, of er ontstaan twee kampen. 
Het gaat allang niet meer alleen over autoch-
tonen versus allochtonen, maar ook over 
vleeseters tegenover vegetariërs en veganisten,  
voorstanders van een bepaalde politicus 
versus tegenstanders, rokers tegenover 
niet-rokers … Ik probeer die tegenstellingen 

“Grijs lijkt niet 
meer te bestaan” 
“Ik heb een zwak voor jongeren. Daarom doe ik zo graag 
schoolvoorstellingen”, zegt stand-upcomedian Erhan 
Demirci. De 35-jarige Limburger van Turkse origine 
woont sinds zijn studies in Brussel, maar zijn roots zijn 
nooit ver weg als hij praat over zijn werk voor theater en 
televisie. Een gesprek over polarisering, Najib Amhali, 
het watervalsysteem en De Kotmadam.

Erhan Demirci, stand-upcomedian - 
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Q met humor neer te halen. Mijn boodschap is 
eenvoudig: mensen, doe eens normaal en 
probeer genuanceerd te denken.”

Hoe werd gereageerd op jouw sorry-filmpje?
“Twee jaar lang zei iedereen ‘sorry’ tegen mij. 
Ernstig, ontzettend veel leerkrachten kwamen 
me vertellen dat ze dat filmpje in de les ge-
bruikten om het thema ‘integratie’ bespreek-
baar te maken. Vaak kregen leerlingen de 
opdracht om ook zo’n filmpje te maken.”

Heel wat acteurs doen om den brode ook 
schoolvoorstellingen. Van acteren word je in 
Vlaanderen nu eenmaal niet rijk.
“Ik geef eerlijk toe dat het voor mij in het begin 
niet anders was, maar financiële noodzaak is 
nu veel minder een issue. Toch zal ik altijd voor 
jongeren blijven optreden, gewoon omdat ik 
dat superleuk vind. Intussen heb ik Tussen friet 
en kebab bijna honderd keer gespeeld. Ik vertel 
daarin over het dorp waarin mijn grootouders 
woonden en over de reis van mijn familie, die 
pakweg vijftig jaar geleden naar België kwam. 
De eerste voorstellingen waren moeilijk. Je 
kent dat, gasten die zich willen aanstellen en 
beginnen te roepen, maar ik had daar snel 
iets op gevonden. Ik deed het licht aan, riep 
een paar van die mannen op het podium en 
liet hen vertellen hoe het voelde om voor 
vierhonderd man te staan.”

Je bent hier geboren, maar je kreeg een 
Turkse opvoeding. Voelde je je niet gekneld 
tussen twee werelden?
“Toch wel. We keken thuis bijvoorbeeld hoofd-
zakelijk naar Turkse zenders. En af en toe 
naar De Kotmadam en FC De Kampioenen. 
(lacht) Toen ik voor het eerst bij mijn schoon-
ouders (Erhans echtgenote is een Vlaamse, 
rs) kwam, vond ik het vreemd dat ze op 
zondag een aperitief namen. Nog zo’n 
voorbeeld: de Ronde van Vlaanderen. Dat zei 

Q
Het is zwart of 

wit, grij s lij kt niet meer 
te bestaan. Je kan het 
zo gek niet bedenken, 
of er ontstaan twee 
kampen
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me helemaal niets. Ik 
snapte niet dat tiendui-
zenden wielerhebbers 
met een pint in de hand 
naar een groep voor-
bijflitsende coureurs  
keken.” “We werden wel ruimdenkend opge-
voed. Mijn ouders gaven me de islamitische 
waarden mee, maar lieten me vrij in de beleving 
van mijn geloof. ‘Ik kan niet bepalen hoe diep 
je religieuze overtuiging gaat’, zei mijn vader. 
Ik probeer dat ook aan mijn kinderen mee te 
geven. Vijf en zeven zijn ze nu. Ze lijken het 
meest op hun moeder en vallen op tussen 
hun schoolgenootjes, maar we benadrukken 
dat anders zijn totaal geen bedreiging is. Veel 
vooroordelen hebben te maken met angst 
voor het onbekende, terwijl je dat onbekende  

net tegemoet moet 
treden. Verscheidenheid 
moet je omarmen in 
plaats van met schrik naar 
andere culturen te kijken.”

De titel van je nieuwe show klinkt zeer 
 Limburgs.
“Wa make? verwijst inderdaad naar de  
Limburgse cités, waar identiteit erg belangrijk 
is. Dat is ook de rode draad door mijn nieuwe 
show, die begin volgend jaar in première gaat. 
In Brussel, waar ik woon, zoeken de Limburgers 
elkaar op. Op vakantie in het buitenland zie 
je dat de Belgen bijeenkruipen. Het migratie-
debat in ons land begon met de komst van 
de Italianen. Toen de Turken en Marokkanen 
kwamen, ging het ineens over de Europeanen 
tegen de moslims. Die polarisering maakt 
me heel ongerust. Ik kan daar alleen humor 
tegenoverstellen.”

Maak je in je nieuwe show ook grapjes over 
religie?
“In de eerste voorstelling deed ik dat niet, nu 
wel omdat ik vind dat ook delicate materie 
bespreekbaar moet zijn. In de koran wordt 
bijvoorbeeld nergens gesproken over alcohol-
gebruik. In één van de laatste suren (passages  
uit de koran, rs) staat wel dat je geen hal-
lucinerende middelen mag gebruiken. Dat 
betekent concreet dat je niet dronken naar 
het gebed mag. Pas enkele eeuwen na de 
profeet Mohammed ontstond er onder de 
imams een consensus over het verbod op 
alcohol. Voor dergelijke nuanceringen moeten 
we durven openstaan.”

“Verscheidenheid 
moet je omarmen 
in plaats van met 

schrik naar andere 
culturen te kijken”
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Cultuurcentrum de kimpel presenteert 
jaarlijks schoolvoorstellingen uit het 
hedendaagse culturele landschap. 
Theater is een kunstvorm die als geen 

ander de vinger op de wonde van het mens-
zijn kan leggen. Het gebeurt in het hier en op 
een paar meter afstand in een donkere zaal. 
Theater maakt aan het lachen of huilen, maar 
laat vooral kleur bekennen. Het is een voor-
recht om de culturele schatkist van leerlingen 
vol te steken met prikkelende ervaringen.

cultuurcentrum de kimpel
Schoolvoorstellingen

Liesbeth Brands en 
Hilde Coenegrachts 



Leerlingen in contact 
brengen met cultuur 
geeft hen de mogelijk-
heid om op een alter-

natieve wijze hun horizon te 
verbreden. Het is een manier 
om de hapklare leerstof , die 
regelmatig als gewoontjes en 
soms als saai ervaren worden, 
te verwerken tot een boeiend 
verhaal dat naadloos kan 
aansluiten op hun leefwereld. 
De culturele waaier van mo-
gelijkheden die ons vandaag 
wordt aangeboden is een 
vijver waarin je als leerkracht 
vrij kan vissen om dit geknipt 
toe te passen. 

Verscheiden cultuuraanbod
Natuurlijk is er een verschil 
tussen dagonderwijs met 
jongeren en avond- en week-
endonderwijs met jongeren 
en volwassenen die vrijwillig 
kiezen voor kunstonderwijs. 
Differentiëren in aanpak, 

keuzes maken in diepgang 
van aangeboden culturele 
ervaringen maakt het perfect 
mogelijk om op een geschik-
te manier hiermee om te 
gaan. Het cultuuraanbod is 
dermate verscheiden, dat 
het voor beide doelgroepen 
een haalbare kaart is om hier 
een gepaste invulling voor te 
vinden. Heel regelmatig tracht 
ik in de lessen een culturele 
activiteit onder de aandacht 
te brengen. Soms is dat niet 
meer dan een korte verwij-
zing of aankondiging, ande-
re momenten nemen we 
actuele cultuurevenementen 
onder de loep. Dit al dan niet 
aansluitend bij of totaal los-
staand van de leerstofinhoud. 
Bij jongeren en volwassenen 
die bewust kiezen voor een 
creatieve opleiding zijn de 
leerinhouden vaak naadloos 
verbonden en is de stap naar 
effectieve cultuurbeleving 
veeleer een logisch gevolg. 
Maar niets is zo fijn om als 
leerkracht de uitdaging aan 
te gaan om jongeren – in het 
reguliere onderwijs ligt de 
drempel soms hoger – door 
culturele verbreding te laten 
ervaren welke input dit kan 
hebben.

Een breed draagvlak
Ik tracht met mijn leerlingen 
ook deel te nemen aan pro-
jecten van de Bilzerse culture-
le instellingen. Een schoolvoor-
beeld van participatie aan een 
cultureel evenement was on-
getwijfeld het CWxRM-project 
dat we in De Kimpel mochten 
beleven. Een totaalproject dat 
voor leerlingen, zowel jong als 
oud, cultuur in zijn verschei-
denheid aanbood. Onder-
bouwd, leerrijk, creatief, beklij-
vend. Het brede draagvlak van 
zulke culturele projecten geeft 
onze leerlingen de kans om 
via de school ongedwongen 
cultuur in al zijn facetten te 
ervaren en de meerwaarde 
hiervan mee te nemen in hun 
verdere ontwikkeling.

“ Een schoolvoorbeeld 
van participatie aan 
cultuur was ongetwijfeld 
het CWxRM-project”

Petrus Vanlessen, leerkracht PSSB Munsterbilzen en Kunstkoepel 
Academie voor Beeld -

29
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Kunstkoepel 
Academie voor Muziek en Theater

Je vindt de academie bij wijze van 
spreken bij jou net om de hoek: in 
Bilzen-centrum, Beverst, Munsterbilzen, 
Spouwen en Rijkhoven kan je voor een 

of meerdere disciplines muziek en woord-
kunst terecht. Naast richting klassieke muziek 
biedt de academie ook de pop- en jazzrich-
ting aan.

Uitbreiding van het aanbod
De Academie voor Muziek en Theater zet, 
binnen de kansen van het nieuw decreet voor 
het Deeltijds Kunstonderwijs, in op initiatie voor 
6- en 7-jarigen, opleiding dirigent vocale muziek 
of kleinkunst / cabaret en specialisatie voor jon-
geren met professionele ambities. Daarnaast 
wordt het succesvolle pilootproject Musi’x, met 
een gelijke(re) balans tussen theorie en praktijk 
en de gelijktijdige opstart van theorie én instru-
ment, volledig ingevoerd.

6- en 7-jarigen: initiatie muziek en woord-
kunst / drama
In het onderdeel woordkunst / drama worden 
kinderen op een speelse manier uitgedaagd 
om zich verbaal en fysiek uit te drukken. Met 
hun stem en hun lijf als instrument dompelen 
ze zich onder in de wereld van toneel, bewe-
ging- en speltheater. In het onderdeel muziek 
is er een beknopte en speelse kennismaking 
met de muzieknotatie en het notenbeeld, en 
wordt er kennisgemaakt met alle disciplines / 
instrumenten.

Vanaf 8 jaar: opleiding muziek en woordkunst 
/ drama voor jongeren en volwassenen
Binnen muziek kies je naast theorie en 
groepsmusiceren natuurlijk voor een in-
strument. Binnen woordkunst / drama is er 
woordatelier (8 – 12 jaar), toneel (spelen) én 
voordracht / vertellen (vanaf 12 jaar) en drama-
studio / woordstudio en keuze uit speltheater 
(toneel), spreken en vertellen (welsprekend-
heid) of storytelling (voordracht) (vanaf 15 jaar).

Praktische info vind je op de website. Je kan 
ook online inschrijven en proeflessen aanvra-
gen (einde juni of begin september). Een dyna-
misch team van 75 toffe en gedreven perso-
neelsleden heet je alvast welkom.

Met hun stem en hun lijf als 
instrument dompelen ze zich  
onder in de wereld van toneel 
en bewegings- en speltheater.
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Het team van de the-
aterafdeling bestaat 
uit vijf theaterleer-
krachten. Zelf sta ik 

nu bijna twintig jaar voor de 
klas, zowel in lagere scholen 
als binnen Kunstkoepel. In al 

die jaren heb ik duidelijk de 
positieve effecten van kunst-
zinnige vorming op kinderen 
kunnen merken.  Kinderen 
de weg tonen hoe ze van im-
pressie tot expressie komen, 
is de mooiste job ter wereld. 
Het geeft hen zelfvertrouwen, 
ontwikkelt het creatief denken, 
leert hen kritisch naar de we-
reld te kijken en het leert hen 
vooral te zijn wie zij zijn.

Kinderen vormen in hun zijn
Het gaat er in het onderwijs 
niet om, om van kinderen 
kunstenaars te maken - zijn 
ze dat al niet? - maar om hen 
de verschillende muzische 
talen (muziek, theater, beeld, 
dans…) aan te bieden als mo-

gelijkheden tot expressie. 
Uiteindelijk gaat het dan ook 
vooral over het proces tussen 
impressie en expressie. Vanuit 
die insteek werken we binnen 
de tak Theater van de Kunst-
koepel. We werken uiteraard 
aan verschillende toneel- en 
verteltechnieken, maar onze 
hoofdtaak blijft om via de 
(toneel)kunst kinderen te 
vormen in hun zijn. Er durven 
staan, je verhaal vertellen en 
je laten zien zijn competenties 
voor het leven, dus je kan er 
dan maar beter op tijd aan 
beginnen te werken. 

We kiezen ervoor om theater 
te maken vanuit datgene wat 
de kinderen bezighoudt. We 
geven hen op die manier een 
stem en theater wordt hun 
taal. Kinderen van hun achtste 
tot hun achttiende zien groei-
en in het uniek mens-zijn, is 
het allermooiste van onze job. 
Daarvoor doen we het, elk jaar 
opnieuw.

“ Kinderen de weg 
tonen hoe ze van 
impressie tot 
expressie komen, 
is de mooiste job 
ter wereld”

Marco Lenaerts, leerkracht theater Kunstkoepel 
Academie voor Muziek en Theater -

Ik hou erg van 
Nederlandstalige sin-
ger-songwriters zoals 
Stef Bos omwille van zijn 
beeldende, rake liedteksten 
en Spinvis omwille van de 
kleurrijke, experimentele 
(taal)composities. 
Marco Lenaerts

We kiezen ervoor 
om theater te 
maken vanuit 
datgene wat de 
kinderen bezig-
houdt.
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Ik lees graag 
de boeken van Karin 
Slaughter, maar ook 
die van onze eigen 
Anja Feliers. Ik lees 
ook al eens graag een 
biografie. 
Sonja Greven, 
Het Lievehesebeestje 
Hees

Mijn favoriet 
boek is ‘De schaduw 
van de wind’ van 
Carlos Ruiz Zafón. En 
ik ben nog onder de 
indruk van een recent 
bezoek aan het 
Guggenheim Museum 
in Bilbao. 
Bruno Steegen, 
schepen onderwijs

Mijn favoriete 
boek is ‘Post voor 
Mevrouw Bromley’ 
van Stefan Brijs. 
Daarbij zet ik 
momenteel graag de 
cd op van de film ‘O 
Brother, Where Art 
Thou?’. 
Jan Lambrechts, 
Sint Mauritius Bilzen

Mijn favoriete 
auteur is Elisabeth 
George. Deze schrijf-
ster schrijft extra 
dikke boeken met een 
spannend einde en 
daar hou ik wel van. 
An Debor, 
Het Lievehesebeestje 
Hees

Twee van mijn 
favorieten zijn het 
boek ‘De Boekendief’ 
van Markus Zusak en 
de tentoonstelling 
‘A Peace of Mind’ in 
EXPOkimpel
Inge Bouchet, 
Kunstkoepel - 
Academie voor 
Muziek en Theater

Ik ben fan van 
de kippenschil-

derijen van Caspar 
Van Houten, stuk 
voor stuk schilderijen 
met humor. Mijn favo-
riet instrument is de 
saxofoon, die bespeel 
ik zelf.
Veerle 
Schoenmaekers, 
schepen bibliotheek
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5. Ik ben fan 
van de kunst- en 
antiekbeurs Tefaf in 
Maastricht. Kunst-
galeries bieden er 
topwerken te koop 
aan. De kwaliteit van 
de werken is enkel 
museumkwaliteit. 
De gewone bezoeker 
loopt er rond zoals 
in een museum. De 
gefortuneerde bezoe-
ker kan er ook dingen 
kopen. 
Hubert Schoenmaekers, 
regisseur

1. Mijn papa 
speelde vroeger pop-
penkast en toneel. Ik 
herinner me nog goed 
hoe we vooraan in de 
Concordia met open 
mond keken naar 
“De drie gouden haren 
van de duivel” of naar 
“Scrooge”. Toen we 
iets groter waren, 
mochten we als kin-
deren zelfs mee de 
muziek verzorgen. 
Nele Stulens, 
Klavertje 3 Bilzen

2. Mijn favo-
riete bands zijn Joy 
Division en The Jesus 
& Mary Chain. 
Jeugdsentiment maar 
ook onverwoestbare 
kwaliteit. 
Gert Croes, 
IKSO Hoeselt

3. Ik heb niet 
echt een favoriet 
schilderij, maar wel 
favoriete tekeningen: 
‘Drawing Hands’ en 
‘Relativity’ van M.C. 
Escher. Ook de kunst-
werken van Banksy 
vind ik fascinerend. 
Els Beerten, 
SLC Bilzen

4. Mijn favo-
riet boek is ‘Le Petit 
Prince’ van Antoine 
de Saint-Exupéry. Ik 
weet nog dat ik erg 
onder de indruk was 
van Julien Schoenae-
rts, die met zijn zoon-
tje Matthias ‘Le Petit 
Prince’ speelde. 
Mariette Verjans, 
oud-leeracht en 
begeleidster leesclub

Fred-ambassadeurs

1

2

3

4

5



“Het systeem 
maakt leerkrachten 
bang”

Kris Van den Branden, professor Taalkunde KU Leuven - 

“Het systeem maakt veel leerkrach-
ten bang”, zegt Kris Van den 
Branden, professor taalkunde aan 
de KU Leuven. Hij  was onlangs te 
gast in De Kimpel voor een uiteenzet-
ting over het onderwij s van de 21ste 
eeuw. Met een grote bevlogenheid 
gooide hij  zij n driehonderdkoppig 
publiek een aantal actuele thema’s 
voor de voeten, maar hij  stelde ook 
pertinente vragen.

Wereldvreemd, highbrow, saai, 
wollig: er zijn nog altijd profes-
soren die dat imago met zich 
meedragen. Als er nu iets is wat 

je van Kris Van den Branden niét kan zeggen, 
dan is het dat wel. Zijn intellectueel discours 
getuigt van een realistische betrokkenheid, 
die gebaseerd is op internationale studies. Hij 
houdt voortdurend de vinger aan de pols van 
de vernieuwing en staat met beide voeten 
in de praktijk. Naast zijn professoraat is hij 
lerarenopleider en academisch verantwoorde-
lijke van het Centrum voor Taal en Onderwijs. 
Met de regelmaat van een Zwitsers uurwerk 
schrijft hij toegankelijke artikels en boeken. 
Voor scholengemeenschappen van het basis- 
en secundair onderwijs, lerarenopleidingen, 
directies en andere actoren geeft hij lezingen 
in heel Vlaanderen. Zijn leidmotief? “Onderwijs 
is een hefboom voor een beter leven en een 
mooiere wereld.”

Wordt het onderwijs niet overbevraagd door 
de samenleving? Er kan geen maatschappe-
lijk probleem opduiken zonder dat buiten-
staanders daarin een taak weggelegd zien 
voor de leerkrachten.
“Precies. Daarom moeten we ons de vraag 
durven stellen wat echt belangrijk is. De min-
der essentiële inhouden moeten weggefilterd. 
Welke competenties hebben kinderen nodig? 
Uit een PISA-onderzoek van een aantal jaren 
geleden is bijvoorbeeld gebleken dat Vlaamse 
jongeren bij begrijpend lezen wel de inhou-

Gelukkig 
staat ook bij  ons 
de onderwij s-
wereld niet stil34
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“Onderwijs is 
een hefboom 

voor een beter 
leven en een 

mooiere wereld”

delijke elementen kunnen 
lokaliseren, maar niet kunnen 
interpreteren.” “Kritisch leren 
denken, tussen de regels 
lezen, een eigen mening 
formuleren: daar heb je een 
leerkracht voor nodig, niet 
voor dat ene weetje meer of minder. Daar-
naast is het de hoogste tijd dat we tot het be-
sef komen dat opvoeding niet alleen een taak 
is van het onderwijs, maar ook van de ouders, 
jeugdverenigingen en iedereen die jongeren 
op hun pad tegenkomen.”

Heel wat leerkrachten hebben schrik om 
buiten de lijnen te kleuren.
“Het systeem maakt hen bang. Mag dat wel 
van de inspectie, de directie of het leerplan? Ik 
hoor die vraag nog te vaak. Co-teaching is bij 

ons vrijwel onbestaande, 
terwijl dat in de Scandina-
vische landen de normaal-
ste zaak ter wereld is. In 
Finland moeten leerkrach-
ten minstens twee uur per 
week overleggen.”

“Gelukkig staat ook bij ons de onderwijswereld 
niet stil. Momenteel wordt geproefdraaid met 
de inspectie 2.0. Daarin zal minder nadruk 
liggen op de administratie en meer op de 
dialoog met leerkrachten, die vaker feedback 
gaan krijgen. Ik kan me goed voorstellen dat 
ze nu dikwijls het gevoel hebben dat ze wor-
den overbevraagd en te weinig waardering 
krijgen. De directie heeft honderd-en-een ta-
ken en de inspectie komt maar één keer om 
de zoveel jaar langs, terwijl iedere leerkracht 
graag een schouderklop krijgt.”
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EXPOkimpel is voor iedereen een 
plaats van ontdekking, ook voor 
leerkrachten en hun leerlingen! Naast 
Bilzerse vaste waarden in de kunst- 

en cultuurscène ontdek je er samen met je 
leerlingen ook nieuw en opkomend talent. 
Tegelijkertijd kan je je er verder verdiepen 
in de meest uiteenlopende onderwerpen en 
thema’s. In ateliers en sociaal-artistieke pro-
jecten gaan jullie samen actief aan de slag 
en creëren jullie gemeenschapsvormende 
projecten en concepten.

In het aanbod achteraan vind je een overzicht 
van de expo’s die nu reeds bekend zijn. Zo zijn 
er in 2018 en 2019 boeiende tentoonstellingen 
rond WOI, 1000 jaar Loon en Kunst in het Dorp. 
Maar EXPOkimpel is voortdurend in beweging 
en staat open voor alle nieuw en wetenswaar-
dig aanbod. Hou dus zeker de website in de 
gaten. Plan je een bezoek aan De Kimpel, de 
bibliotheek of het zwembad? Pols dan gerust 
even naar de actuele expo’s.

EXPO WOI ‘Hellemonden’
Bezoek in november 2018 ‘Hellemonden’ in de 
kimpel, een ingetogen tentoonstelling en een 
literair statement over de waanzin van Wereld-
oorlog I. De leerlingen leggen op eigen tempo 
een origineel poëzieparcours af langs twintig 
grafzerken in kunststof, die qua vorm lijken op 
de uniforme graven op soldatenkerkhoven. 
Aan elk van deze graven, waarin kleine ge-
luidsboxen zijn verwerkt, kan de bezoeker een 
ander gedicht van een oorlogsdichter beluiste-
ren. Voor het eerst sinds lang weerklinken de 

dichterstemmen uit Wereldoorlog I opnieuw en 
ontdekken en beleven de leerlingen de oorlog 
van dichtbij. Elke tekst is beschikbaar in het Ne-
derlands, Engels, Frans en Duits. De gedichten 
werden ingelezen door Gène Bervoets, Nigel 
Williams, Antoine Boute en Jobst Schnibbe.

EXPO 1000 jaar Loon
Via een kunsteducatief project i.s.m. Villa Basta 
in het najaar van 2018, ontdek je samen met 
jouw leerlingen de Loonse geschiedenis van 
onze contreien. Na een creatieve verkenning 
van de Loonse resten in de stad Bilzen gaan 
de leerlingen in EXPOkimpel hun verworven 
kennis actief verwerken in een creatieve work-
shop. Lokale geschiedenis, kunst en creativiteit 
worden één leerrijke beleving, die nadien in de 
klas nog uitgediept kan worden. Voor leerlingen 
van de 3de graad lager onderwijs.

EXPOkimpel

Regine Op den Camp
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Dit project in EXPOkimpel loopt parallel met de 
grote expo “Limburg tussen staf en troon. 1000 
jaar graafschap Loon” in Alden Biesen. Deze 
expo loopt van 26 oktober 2018 t.e.m. 10 maart 
2019 en is de moeite waard om te bezoeken 
met je klas. Meer info op: www.alden-biesen.be.
 
EXPO Kunst in het dorp
De kunstenaars die samen met de inwoners 
van de Bilzerse dorpen tijdens het project 
‘Kunst in het Dorp’ voor meer kunst in het 
straatbeeld zorgden, worden in septem-
ber 2018 samengebracht voor een grote 
groepsexpo in de kimpel. Deze expo wordt 
een kunstzinnige ontdekkingsreis doorheen 
site de kimpel waarbij leerlingen, zowel van de 
basis- als van de middelbare school, kennis 
kunnen maken met een gevarieerd aanbod 
van moderne, beeldende kunst. Met werk van 
Hugo Duchateau, Willo Gonnissen, Caroline 
Coolen, Marc Janssens, Petrus Vanlessen, 
Mo Ramakers, Willy Peeters, Jan Cox, Bart 
Vankrunkelsven, Wilfried De Cock, Paul 
Koenen, Bart Derison, Patrick Meylaerts, 
Paula Strauven, Hans Lemmen, en Dany Tulkens.

EXPO 1000 jaar Loon

EXPO Kunst in het dorp

Gouwgoed: gratis workshops 
op school rond erfgoed voor 
leerlingen basisonderwijs.

Een team van Creatieve ErfgoedBemid-
delaars (CEB) ontwikkelden samen eigen-
zinnige workshops die verder gaan dan 
kennisoverdracht. Creativiteit krijgt een 
bijzondere plaats. Door te onderzoeken, 
te ervaren en te doen, ontdekken de 
kinderen de verhalen achter de mee-
gebrachte objecten. Ze kijken, voelen en 
spreken samen en verruimen elkaars 
woordenschat. Ze dagen elkaar uit om 
meer te zien en meer te weten te komen.
De workshops worden op school gegeven 
en zijn gratis voor alle scholen in Bilzen. 
Je kan kiezen voor één workshop, maar 
je kan ook een combinatie maken van 
verschillende workshops. Wil je een volledig 
dagprogramma? Ook dat kan in overleg 
met Erfgoed Haspengouw.

Meer info en reservaties via 
info@erfgoedhaspengouw.be 
of 011/70 18 30 
www.erfgoedhaspengouw.be/
erfgoededucatie/gouwgoed

Eindejaarsexpo Kunstkoepel
Academie voor Beeld
van vrijdag 22 juni tot woensdag 27 juni 2018
van vrijdag 21 juni tot woensdag 26 juni 2019

De afstudeerwerken van de volwassenen van 
de ateliers Grafiekkunst, Keramiek, Projectate-
lier, Schilderkunst of Tekenkunst worden geëx-
poseerd in EXPOkimpel.
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Toen mijn dochter 
naar de tweede 
kleuterklas ging, 
ondertussen alweer 

zeven jaar geleden, ben ik lid 
geworden van het ouderco-
mité. Dit jaar is mijn vijfde jaar 
als voorzitter.

Als oudercomité heb je 
verschillende focusgebieden. 
Het belangrijkste is natuurlijk 
het aanspreekpunt zijn voor 
de ouders. Dat kan gaan 
over pestgedrag op school, 
het (her)bekijken van prak-

tische regelingen doorheen 
de schooldag of veiligheids-
issues aan de schoolpoort. 
Een mooi voorbeeld is de 
schoolstraat die we samen 
met de stad Bilzen als eerste 
gemeente verwezenlijkt 
hebben.  Een andere focus 
van de ouderraad is het or-
ganiseren van verschillende 
activiteiten om geld in te za-
melen voor de school. Denk 
maar aan onze Sprookjes-
tocht, onze kermispop-upbar 
en onze actieve rol bij de 
Eigenbilzerse kerstmarkt. De 
opbrengst investeren we gro-
tendeels in de uitbouw van 
de school. 

Een cultuurei leg je ook op 
school
Als ouderraad maar ook als 
ouder vinden we het enorm 
belangrijk dat scholen inzet-
ten op cultuurparticipatie. De 
wereld verandert razendsnel 
en wordt meer en meer 
digitaal. Tablets en spelle-
tjesconsoles vervangen de 
(strip)boeken en de culturele 

uitjes. Ouders werken vaak 
ook beiden, waardoor er al 
eens minder familiale tijd is 
om daarin te investeren. Wij 
als ouderraad vinden het dus 
zeker een goede zaak dat 
de school hierop inzet en de 
kinderen hiermee laat ken-
nismaken. Bilzen heeft met 
zijn bibliotheek een gewel-
dige accommodatie, die de 
jonge bezoekers kan enthou-
siasmeren en triggeren om 
bijvoorbeeld meer te lezen.

Een school is zeker het best 
geplaatst om de kinderen 
vertrouwd te maken met 
kunst en cultuur, onder 
meer omdat veel musea en 
cultuurcentra inspelen op dit 
publiek. Een bezoek aan de 
bib zou sowieso standaard in 
het opleidingstraject moe-
ten zitten, een toneelstuk of 
museumbezoek eveneens. 
Alleen begrijp ik volledig dat 
de budgetten daar heel vaak 
niet toereikend voor zijn. Een 
ouderraad kan hier zeker 
een toegevoegde waarde 
hebben door een gedeelte 
hiervan voor zijn rekening te 
nemen.

“Tablets en  
spelconsoles 
vervangen de 
(strip)boeken  
en de culturele  
uitjes”

Robrecht Bangels, 
ouderraad De Breg Eigenbilzen -

“Een school is 
zeker het best 
geplaatst om 
de kinderen ver-
trouwd te maken 
met kunst en 
cultuur”
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Fred-ambassadeurs

5. Onlangs 
bezocht ik de expo 
‘A Piece of Mind’ in 
EXPOkimpel en een 
tentoonstelling van 
Banksy in Bristol 
Museum & Art Gallery.  
Maar mijn favoriet 
schilderij is ‘Sterren-
nacht’ van Vincent 
van Gogh. 
Bieke Nijssen, 
’t Walnootje Bilzen

1. Ik kan erg 
genieten van lokaal 
talent, bijvoorbeeld 
op de eindejaarsexpo 
van Kunstkoepel - 
Academie voor Beeld 
of de expo van Kevin 
Oyen en Jesse Bies-
mans in EXPOkimpel. 
Mijn favoriet schil-
derij is een werk dat 
werd gemaakt door 
mijn papa, het hangt 
in mijn bureau. 
Griet Mebis, 
schepen Kunstkoepel

2. Mijn lieve-
lingsauteur is Santa 
Montefiore en haar 
‘De Franse tuinman’ is 
mijn favoriete boek. 
Anke Goyens, 
HGI Bilzen

3. Een toneel- 
stuk dat me is bijge-
bleven is ‘’t Is in de 
sacoche’ van Leven is  
streven’ uit Eigenbilzen. 
Een echte aanrader 
is het Kröller-Müller 
Museum in het  
Nationaal Park De 
Hoge Veluwe, met  
enkele pareltjes van 
Van Gogh. 
Guy Swennen, 
schepen cultuur

4. Ik ben een 
grote fan van de 
muziek van Kapitein 
Winokio. De humor 
die hij in zijn ontzet-
tend vrolijke deuntjes 
steekt … heerlijk! Ze 
staan dagelijks op in 
mijn kleuterklas. 
Charlotte Mergeay, 
De Notelaar Hoelbeek

1

2

3

5

4
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Fred-ambassadeurs

1. Lang geleden 
zag ik als kind voor 
het eerst mijn bompa 
zingen in een musi-
cal. Ik vermoed Op 
de purp’ren hei van 
Armand Preud’hom-
me. Ik was een jaar of 
acht en zag mijn slan-
ke bompa zingen ge-
kleed als een tennis-
ser in een witte lange 
broek met tennisrac-
ket. Vreemd, want ik 
kende hem alleen met 
een schop of schoffel 
in zijn hand. Dat zin-
gen dat kende ik wel. 
Sabine Moechars, 
’t Piepelke Bilzen

4. Mijn favoriet 
kunstwerk is ‘Mobile 
Lovers’ van Banksy 
en ik luister graag 
naar de muziek van 
Ed Sheeran en James 
Bay. 
Julie Biesmans, 
Red Flame en 
pedagoge

5. Momenteel 
is ‘Vooruitgang’ van 
Johan Norberg mijn 
favoriet boek. Zo re-
levant in deze tijden.
En auteur Eduardo 
Galeano heeft me tij-
dens mijn jaren in La-
tijns-Amerika serieus 
geprikkeld met zijn 
werken. Ik pak ze ge-
regeld nog eens vast. 
Arnoud Raskin, 
oprichter Mobile 
School

3. Ik heb zelf 
een aantal jaren 
rondgetrokken met 
een poppenkast, 
met vier vrienden. 
Zo speelden we in 
het park van Alden 
Biesen. Dat contact 
met de kinderen was 
geweldig. Ook werken 
aan zo’n stuk was heel 
leuk. 
Machteld Lambrechts, 
De Driesprong Eik

2. Mijn favoriete 
auteur is stiekem nog 
steeds Thea Beck-
man, maar eigenlijk 
wil ik dat van de da-
ken schreeuwen. De 
manier waarop zij 
geschiedenis en fictie 
kon laten versmelten, 
is ongeëvenaard. Tot 
vandaag raad ik mijn 
leerlingen haar boe-
ken aan om bepaalde 
periodes in de ge-
schiedenis te vatten. 
Caroline Roosen, 
Atheneum Bilzen

1

2

3

4

5
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Een school is de plaats 
waar alle kinderen, 
ongeacht hun socia-
le achtergrond, rond 

een grote tafel verzameld 
staan. Op die tafel liggen alle 
concepten die belangrijk zijn 
om te functioneren in en te 
participeren aan onze maat-
schappij: kennis, vaardighe-
den, competenties,...
Recht op onderwijs bete-
kent dat elk kind hetzelfde 
basispakket meekrijgt om 
vervolgens autonoom aan de 
levensweg te timmeren. Alle 
sleutelcompetenties hiervoor 
nodig als taal, informatie, ken-
nis, verbeelding vallen als puz-
zelstukjes samen in cultuur. 
En daarom is het zo belang-
rijk dat scholen hun deuren, 
ramen en schoolpoorten 
opengooien en cultuur met 
open armen ontvangen.

Boetseren
Wil je als leerkracht dat leerlin-
gen participeren aan cultuur, 
dan is het van belang dat we 
hen enthousiast ‘boetseren’ 
in de juiste vorm. We introdu-
ceren hen als het ware in de 
wereld van cultuur. Cultuur is 
een huis met vele kamers en 
elke kamer heeft zijn eigen 
inwijdingstaal. Een basisschool 
heeft als taak de leerlingen 
kennis te laten maken met 

die verschillende talen. Deel-
nemen aan projecten van de 
Bilzerse culturele instellingen 
zijn activiteiten waarbij leerlin-
gen de verschillende kamers 
een bezoekje komen bren-
gen. 

Een plezierig bestandje
Zo zie ik ook mijn job als 
leescoördinator. Als leerkracht 
probeer ik ervoor te zorgen 
dat de kinderen goesting 
krijgen in lezen, om in te 
zetten op leesplezier door 
het gebruik van verschillende 
werkvormen. Het is ook mijn 
opdracht om kinderen die 
zich willen verdiepen, die al 
verder kijken dan plezier en 

ontspanning, de nodige aan-
dacht te schenken als ze op 
bezoek zijn in een cultureel 
kamertje.  ‘Boeken’ is een ple-
zierig bestandje dat op deze 
manier met veel enthousias-
me geopend wordt.

“ Cultuur is een huis 
met vele kamers”

Jan Lambrechts, leerkracht Sint Mauritius Bilzen - 

“Recht op onder-
wijs betekent dat 
elk kind hetzelf-
de basispakket 
meekrijgt om ver-
volgens autonoom 
aan de levensweg 
te timmeren”



A
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Kom je met je kleuters naar De Kimpel 
voor een sportieve activiteit, zwem-
badbezoek, voorstelling of andere 
culturele uitstap? En heb je nog tijd 

over voor bezoek aan de bibliotheek, een 
lopende expo of zelfs de Kunstkoepel in  
De Wandeling? Neem dan gerust contact 
op via fred@bilzen.be en wij bekijken samen 
met jou hoe we er een volledige uitstap op 
maat van kunnen maken!

Kleuteronderwijs

 

// EXPO // KUNST IN HET DORP
EXPOKIMPEL
Kunstzinnige ontdekkingsreis doorheen 
De Kimpel met moderne, beeldende kunst. 
9 september tot en met 21 oktober 2018
vanaf 3 jaar
gratis toegang, geen reservatie nodig
Meer info pag. 37

// VOORSTELLING // PLUCHE
SPEELMAN
 maandag 10 december 2018
om 10u30 en 13u30
voor alle kleuters 
prijs: 5 euro 

De Knuffel bestaat in de meeste gevallen uit 
stof, draad en een te verwaarlozen percenta-
ge plastic. Maar voor het overgrote deel uit … 
pluche! De vraag dringt zich op. Leven ze?
 
Speelman jaagt de fantasie de hoogte in en 
sleurt zijn publiek mee in een humoristisch, 
magisch, wonderbaarlijk, wetenschappelijk ex-
periment, uitgevoerd op de hoogstpersoonlijke 
knuffels van de kinderen. Die knuffels bren-
gen ze mee naar de voorstelling en lenen ze 
voor één keer uit aan de wetenschap. Nà de 
voorstelling krijgen de peuters en kleuters hun 
knuffel uiteraard ongehavend terug, al zullen 
ze hem nét ietwat anders bekijken. 
 
Pluche is een voorstelling over geborgenheid, 
troost, vreugde, gezelschap, bescherming… 
maar vooral over fantasie, veel fantasie!!!

concept, regie en muziek: Stan Reekmans
spel: Stan Reekmans en Tineke Caels
www.speelmanvzw.be

•= nog dit schooljaar (2017-2018)

Pluche is een voorstelling 
over geborgenheid, troost, 

vreugde, gezelschap, 
bescherming… maar vooral 
over fantasie, veel fantasie.
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// VOORSTELLING // ARABELLA
SALIBONANI
dinsdag 19 februari 2019
om 10u30 en 13u30
voor alle kleuters
prijs: 5 euro 

Arabella is een bijzonder meisje. Ze spreekt 
vele talen en kent vele kunstjes. Samen met 
Pepe Bonito en hun muis Rittepetite reizen ze 
de wereld rond. Arabella heeft een glazen bol.  
Een toverbol! ‘Arabella’ is een magische voor-
stelling met veel muziek voor de allerkleinsten. 
Het publiek zit mee in het prachtige decor dat 
doet denken aan een mini-circus. De verras-
sende combinatie van muziek, licht, poppen 
en toverkunst maken van ‘Arabella’ een bijzon-
dere theaterbelevenis voor klein én groot.

Na de voorstelling kunnen de kinderen zich 
uitleven met honderden jongleerballen en een 
verzameling bijzondere muziekinstrumenten.

spel: An Valenteyn en Lukas Van Echelpoel
muziek: Lukas Van Echelpoel
www.salibonani.be

// VOORSTELLING // MOUSSE
UN OEUF EST UN OEUF / GILLES MONNART
donderdag 5 mei 2019
om 10u30 en 13u30
voor alle kleuters 
prijs: 5 euro 

Wil je ontdekken wat er kan gebeuren met 
een oude matras of hoe je van een spons 
een lekker broodje maakt? In de wondere 
wereld van Mousse ontmoeten twee heel 
verschillende mensen elkaar: de strenge 
straatveger Alfons die van orde houdt en de 
zwerfster Antoinette, die tussen rommel leeft. 
En toch worden ze dikke vrienden.

Twee dansers-acteurs creëren met enkele 
stukken ‘mousse’ een woordeloze wereld die 
voortdurend omgetoverd wordt. Door een 
perfecte timing, verrassende beeldtaal en een 
absurd gevoel voor humor maakt Gilles  
Monnart een grappige en tedere voorstelling 
voor mensen vanaf 4 jaar.

met en van: Muriel Janssens of Gabriella 
Koutchoumova en Gilles Monnart
concept: Gilles Monnart

// EXPO // EINDEJAARSTENTOONSTELLING 
IN DE WANDELING
KUNSTKOEPEL – ACADEMIE VOOR BEELD
    22 juni tot en met 27 juni 2018
21 juni tot en met 26 juni 2019
Interactieve tentoonstelling, waarbij de kleuters  
van de laatste kleuterklas een zoekspel spe-
len. Het hoogtepunt is ‘ARTyTime’ op zondag.
Gratis toegang.
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Lager onderwijs

// EXPO // BILZEN OP HISTORISCHE  
KAARTEN EN PRENTEN
BIBLIOTHEEK DE KIMPEL 
    van 9 juni tot 31 augustus 2018
tijdens de openingsuren van de bibliotheek
Gratis toegang, reserveer vooraf je bezoek
Meer info pag. 17

// EXPO // KUNST IN HET DORP
EXPOKIMPEL
Kunstzinnige ontdekkingsreis doorheen 
De Kimpel met moderne, beeldende kunst. 
9 september tot en met 21 oktober 2018
alle jaren lager onderwijs
Gratis toegang, geen reservatie nodig
Meer info pag. 37

// VOORSTELLING // COMMISSARIS PIV
PIV HUVLUV
dinsdag 9 oktober 2018 
om 10u30 en 13u30
tweede graad lager onderwijs
prijs: 5 euro 

Met de ‘Rechten van het Kind’ als losse in-
steek, gaat Piv als commissaris op zoek naar 
de kleine kantjes, de onhebbelijkheden en de 
irritante trekjes van kinderen,  confronteert hij 
hen met hun eigen gedrag en hoe volwasse-
nen dat ervaren.  Kinderen hebben rechten!   
Maar... Rechten brengen ook plichten mee. 
Herkennen ze zichzelf in de komische schets 
die commissaris Piv maakt? 
Piv probeert in deze voorstelling het begrip 
stand-up comedy zo puur mogelijk bij kinde-
ren te introduceren.

spel: Piv Huvluv
www.pivhuvluv.be

•= nog dit schooljaar (2017-2018)

Kom je met je leerlingen naar De Kimpel voor een sportieve activiteit, zwembadbe-
zoek, voorstelling of andere culturele uitstap? En heb je nog tijd over voor bezoek 
aan de bibliotheek, een lopende expo of zelfs de Kunstkoepel in De Wandeling? 
Neem dan gerust contact op via fred@bilzen.be en wij bekijken samen met jou hoe 

we er een volledige uitstap op maat van kunnen maken!
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// VOORSTELLING // FLUUT
BRANDUNG
donderdag 11 oktober 2018
om 10u30 en 13u30
derde graad lager onderwijs
prijs: 5 euro 

De grote droom van Anita staat op het punt in 
vervulling te gaan. Haar langverwachte toneel-
stuk ‘Fluut’ gaat binnenkort in première. Daar-
in gaan twee pantoffelhelden op zoek naar 
een ontvoerde prinses en worden ze heen en 
weer geslingerd tussen goed en kwaad. Ze la-
ten zich leiden en misleiden door de Koningin 
van de Nacht, die beweert de enige en echte 
waarheid te kennen. Dit is zwart. Dat is wit. 
Punt. Maar er zijn vooral veel tinten grijs, meer 
dan vijftig zelfs. Zo ontvouwt het ware verhaal 
van Anita zich. Ook zij is een koningin die haar 
prinses verloren is…

Fluut is een voorstelling met een actueel 
vraagstuk als hartslag: want wie moeten we 
nog geloven in deze tijden van fake news en 
alternative facts? ‘Fluut’ is ook een speelse en 
muzikale herwerking van Mozarts opera 
‘De Toverfluit’.

van en met: Philippe Annaert, Jelle Marteel en 
Saskia Verstiggel
muziek: Wolfgang Amadeus Mozart,  
arr. Thomas Smetryns & Benjamin Dousselaere
www.brandung.be

 
// VOORSTELLING // DE ROOFKES
TAL EN THEE
maandag 22 oktober 2018
om 13u30
dinsdag 23 oktober 2018 
om 10u30 en 13u30
eerste graad lager onderwijs
prijs: 5 euro 

De Roofkes is een zinderend broeierig verhaal 
over twee broertjes, een grote schervenhoop 
en bange moeders. De weerbarstige broers 
zijn hongerig naar grote verhalen, maar wat 
betekent het om op te groeien in een we-
reld die beheerst wordt door de stemmen 
van bange moeders? En hoe gevaarlijk is de 
wereld eigenlijk? De Roofkes is een ode aan 
het veerkrachtige, vrije en spelende kind dat 
recht heeft op een eigen universum: woest en 
groots.

Het publiek neemt plaats in een ingenieuze 
installatie en wordt zo volledig omgeven door 
video, animatiefilm, (poppen)spel, licht, muziek 
en geluid. Visuele vervoering voor jong en oud.

concept & spel: Maarten Van Aerschot &  
Reineke Van Hooreweghe 
live muziek: Peter Verhelst
animatie: Jeroen Ceulebrouck
video: Isaac Gozin
soundscape: Evelien Dockx Poppen, Evelien 
Meersschaut
www.talenthee.be
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// WORKSHOP // WOORDFABRIEK
BIBLIOTHEEK DE KIMPEL EN DE WANDELING
oktober 2018: inleiding en workshop ‘taal’, 
Bibliotheek De Kimpel
januari 2019: workshops ‘beeld’, ‘performance 
en muziek’ en ‘digi-taal’, De Wandeling
15 februari 2019: slotfeest, De Kimpel
tweede graad jaar lager onderwijs
prijs: gratis
Voor beide workshops kan je busvervoer 
aanvragen (2 euro/leerling). Meer info pag. 10

 
// EXPO // WOORDFABRIEK
BIBLIOTHEEK DE KIMPEL EN EXPOKIMPEL
15 februari 2019, 17 tot 21 uur
alle jaren lager onderwijs
Slotfeest met gratis workshops en opening 
van de expo Het land van de grote woordfa-
briek  van Kunstkoepel – Academie voor 
Beeld, tussentijdse expo van het kinder- en 
jongerenatelier, en van de deelnemers aan 
project ‘Woordfabriek’. De expo loopt tot en 
met 15 maart 2019. Meer info op pag. 10

 
// EXPO // LIMBURG TUSSEN STAF EN 
TROON. 1000 JAAR GRAAFSCHAP LOON
ALDEN BIESEN
26 oktober 2018 tot en met 10 maart 2019
tweede en derde graad lager onderwijs
toegang: € 5 voor kinderen van 8 tot 13 jaar 
en schoolgroepen
info en reservaties via www.alden-biesen.be

 
// EXPO // WOI ‘ HELLEMONDEN’
EXPOKIMPEL
5 november tot en met 13 november 
alle jaren lager onderwijs
Poëzieparcours met oorlogsgedichten
gratis toegang, geen reservatie nodig
Meer info p. 36
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// EXPO // 1000 JAAR LOON
EXPOKIMPEL
5 november tot en met 23 november 2018
derde graad lager onderwijs
Sociaal-artistiek project waarbij leerlingen 
tijdens workshops zelf aan de slag gaan met 
hun eigen, lokale, Loonse geschiedenis.
gratis deelname, reserveer vooraf je plaats.
Meer info p. 36-37

 
// VOORSTELLING // MAQUETTE
TONEELSCHAP BEUMER EN DROST
donderdag 7 februari 2019
om 10u30 en 13u30
derde graad lager onderwijs
prijs: 5 euro 

Een theaterthriller op schaal! Het echtpaar 
Petit bouwt kleine huisjes. Maquettes. Maar 
déze maquettes gaan echt bewoond worden. 
Ze zijn onderdeel van een nog te bouwen 
mini-woonwijk. Een echte wijk voor levende 
kleine mensen. Voor mensen die niet altijd 
klein waren. Mensen die ooit een leven leidden 
zoals jij en ik. Totdat ze zich moesten melden 
om ‘verkleind’ te worden. Gedecimeerd. 
Letterlijk!

Beumer & Drost gebruikt theater en film om 
de wereld te redden.  Duik in de spannende 
microwereld in beeld en geluid van ‘Maquette’.  
Een wereld die misschien beter verborgen 
had kunnen blijven. 

spel: Peter Drost en Hymke de Vries en vele 
verkleinde acteurs op film
www.beumerendrost.nl

 
// EXPO // WO I (HEEMKUNDEKRING 
BILISIUM)
BIBLIOTHEEK
11 november tot 24 december 2018
De tentoonstelling is vrij te bezichtigen tijdens 
de openingsuren van de bibliotheek.
Bilisium biedt aan de scholen gratis begeleide 
rondleidingen aan.
Reserveer vooraf je bezoek.
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// VOORSTELLING // KLEIN DUIMPJE
SPROOKJES ENZO - MARCELLO CHIARENZA
dinsdag 12 februari 2019
om 10u30 en 13u30
eerste graad lager onderwijs
prijs: 5 euro

Klein duimpje blijft een minuscuul stapje voor 
op iedereen om zijn broers van hun stiefmoe-
der, hun vader en het monster te redden. 
Met zijn vogels van dansende pluimpjes, een 
schrikaanjagend reuzenhoofd, een vliegend 
huisje en draagbaar bos is deze, oorspron-
kelijk Italiaanse, voorstelling een klein wonder! 
Het hele verhaal speelt zich af op, onder en 
naast een houten keukentafel.

Een theatervoorstelling voor groot en klein, 
voor kleintjes die zich groot voelen, voor gro-
ten die niet vergeten klein te zijn geweest.

spel: Maarten Claeyssens
tekst & scenografie: Marcello Chiarenza
www.sprookjes.be

 
// VOORSTELLING // MODDERS
COMPAGNIE BARBARIE
dinsdag 26 februari 2019
om 10u30 en 13u30
tweede graad lager onderwijs
prijs: 5 euro

‘MODDERS’ is een voorstelling die gaat over 
moeders. De barbaries nemen dit keer hun 
leven naast de scène mee op de planken. 
Want na enkele jaren volleerd moederschap is 
het hoog tijd om deze toestand kritisch te be-
kijken. Moeder zijn is vandaag de dag immers 
geen evidente taak.

Een absurde komische voorstelling waarin elk 
kind een inkijk krijgt in het wel en wee van een 
moederhoofd en tot de ontdekking komt dat 
die alleswetende heldin ook maar een mens is.

spel: Liesje De Backer, Amber Goethals, Lotte 
Vaes en Sarah Vangeel.
regie: Karolien De Bleser
www.compagniebarbarie.be

// EXPO // EINDEJAARSTENTOONSTELLING 
IN DE WANDELING
KUNSTKOEPEL – ACADEMIE VOOR BEELD
    22 juni tot en met 27 juni 2018
21 juni tot en met 26 juni 2019
Interactieve tentoonstelling: de leerlingen van 
de lagere school spelen een zoekspel.  
Het hoogtepunt is ‘ARTyTime’ op zondag.
Afstudeerwerken van de volwassenen zijn te 
bezoeken in EXPOkimpel.
Gratis toegang.
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Secundair onderwijs

Kom je met je leerlingen naar De 
Kimpel voor een sportieve activiteit, 
zwembadbezoek, voorstelling of an-
dere culturele uitstap? En heb je nog 

tijd over voor bezoek aan de bibliotheek, een 
lopende expo of zelfs de Kunstkoepel in De 
Wandeling? Neem dan gerust contact op via 
fred@bilzen.be en wij bekijken samen met 
jou hoe we er een volledige uitstap op maat 
van kunnen maken!

 
// EXPO // BILZEN OP HISTORISCHE  
KAARTEN EN PRENTEN
BIBLIOTHEEK DE KIMPEL 
    van 9 juni tot 31 augustus 2018
tijdens de openingsuren van de bibliotheek
Gratis toegang, reserveer vooraf je bezoek
Meer info pag. 17

 
// EXPO // KUNSTKOEPEL
ACADEMIE VOOR BEELD
Heel de maand september
alle jaren secundair onderwijs
Rondleiding voor en achter de artistieke 
schermen
gratis, reserveer vooraf je bezoek

 
// EXPO // KUNST IN HET DORP
EXPOKIMPEL
Kunstzinnige ontdekkingsreis doorheen 
De Kimpel met moderne, beeldende kunst. 
9 september tot en met 21 oktober 2018
alle jaren lager onderwijs
Gratis toegang, geen reservatie nodig
Meer info pag. 37

•= nog dit schooljaar (2017-2018)
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// VOORSTELLING // KOMT GOED
ERHAN DEMIRCI
dinsdag 16 oktober 2018 om 13u30
tweede en derde graad secundair onderwijs
prijs: 7 euro

Erhan neemt je mee op ontdekkingstocht 
naar het onbekende, het onbeminde. Hij her-
beleeft zijn allesbehalve doorsnee jeugdjaren; 
gidst je door het harde Limburgse dorpsleven 
om aan te komen in het nog hardere “Life in 
the ghetto” van Brussel. Een stad die hij als 
inwoner en sociaal medewerker steeds dieper 
leerde kennen. Hij gunt je een blik achter de 
schermen van onze hoofdstad, onthult de ge-
heimen van de straat en vertelt op hilarische 
wijze hoe we als Vlaming het beste kunnen 
overleven in de ban van zijn grote liefde: BX. 
Kritisch, scherp maar altijd positief. Komt goed!

Erhan Demirci werd wereldberoemd in Vlaan-
deren toen hij in het comedyprogramma ‘Nuff 
Said’ op Canvas “sorry” zei “in naam van alle 
allochtonen”. 

spel: Erhan Demirci
www.erhandemirci.be

 
// VOORSTELLING // OVER GAMEN OF 
GAME OVER?
TOM COOLS
donderdag 25 oktober 2018
om 13u30
eerste en tweede graad secundair onderwijs
prijs: 7 euro

‘Het is maar een spelletje.’ Dat dacht Tom 
Cools ook toen hij voor de eerste keer Call 
of Duty opzette. Effe relaxen met een vette 
game. Tot even altijd werd. Tot Tom meer tijd 
doorbracht met zijn console dan met zijn 
vrienden. Tot het meer spanning dan ont-
spanning bracht. Tot zijn lief de stekker uittrok. 
Van de Playstation, maar ook van hun relatie. 
En dan is het game over. Tom beseft nu dat 
dat hij op het randje van een gameverslaving 
heeft gestaan. Zonder het goed en wel door 
te hebben. 

En dat verhaal wil hij aan jongeren vertellen. 
Met een informatieve en interactieve humor-
voorstelling. Want games zijn overal.  Er mag 
zeker veel gelachen worden. Zo lang het een 
spelletje blijft.

spel: Tom Cools
regie: Han Coucke
tekstcoach: Erhan Demirci
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// VOORSTELLING // VUIL VEL
HET GEVOLG
donderdag 14 februari 2019 om 13u30
tweede graad secundair onderwijs
prijs: 7 euro

‘Vuil Vel’ is een ruige theatervoorstelling voor 
jongeren, gebaseerd op de boeken ‘Vuil Vel’ 
en ‘Beest in Bed’ van Marita de Sterck. Drie 
acteurs en één muzikante nemen enkele 
volkssprookjes onder de loep. Ze laten zich 
inspireren door het verhaal van ‘De Schone 
en het Beest’. Ze snuffelen en graaien in de 
oeroude versies en gooien Disney’s ‘Belle’ al 
snel overboord. Rauwe rock-’n-roll!

Vriendschappen lijken zeer hecht, maar tege-
lijkertijd groeit voor elk individu de drang om 

 
// VOORSTELLING // ONGEKENDE 
EVIDENTIES
RODE BOOM
dinsdag 6 november 2018 om 13u30
alle jaren secundair onderwijs
prijs: 7 euro

‘Ongekende Evidenties’ probeert het ‘toeval’ 
uit te dagen om een glimp van het bestaan 
te vangen. Het publiek komt terecht in een 
cross-over van theater, muziek en mentalisme 
waar toevalligheden zich ophopen tot magi-
sche ervaringen. 

Het bijzondere aan deze voorstelling is dat het 
mentalisme in de handen van het publiek ligt 
en dat we geen mentalist op de scène zien. 
Wat we wel zien is een virtuoze Joris Vanvinc-
kenroye op zijn contrabas en Kurt Demey die 
probeert te begrijpen wat toeval en synchroni-
citeit is. Het publiek voelt de aarde stilletjes aan 
onder hun voeten wegglijden terwijl ze zichzelf 
van de ene verbazing in de andere brengen.

auteur, mentalisme, spel en scénografie: Kurt 
Demey
compositie, muziek en spel: Joris Vanvinckenroye
spel en dramaturgie:  Frederika Del Nero
www.rodeboom.be

 
// EXPO // LIMBURG TUSSEN STAF EN 
TROON. 1000 JAAR GRAAFSCHAP LOON
ALDEN BIESEN
26 oktober 2018 tot en met 10 maart 2019
Alle jaren secundair onderwijs
toegang: € 5 voor jongeren van 12 tot 18 jaar 
en schoolgroepen
info en reservaties via www.alden-biesen.be

gezien en gehoord te worden. Kortom: een 
wereld waarin pubers zich herkennen.

tekst, spel en muziek: Mieke Laureys, Annelore 
Stubbe, Martine de Kok en Brent Van Decraen
muziekcompositie: Martine de Kok
coach: Stefan Perceval
www.hetgevolg.be



53

 
// EXPO // WO I (HEEMKUNDEKRING 
BILISIUM)
BIBLIOTHEEK
11 november tot 24 december 2018
alle jaren secundair onderwijs
De tentoonstelling is vrij te bezichtigen tijdens 
de openingsuren van de bibliotheek.
Bilisium biedt aan de scholen gratis begeleide 
rondleidingen aan.

 
// VOORSTELLING // ROOD (OF WAAROM 
PESTEN NIET GRAPPIG IS)
HET GEVOLG
dinsdag 22 januari 2019
om 13u30
eerste graad secundair onderwijs
prijs: 7 euro

Internationaal bejubeld jeugdauteur Jan De 
Kinder werkt samen met topacteur Stefaan 
Degand en regisseur Stefan Perceval aan een 
organisch verhaal over pesten. Jan De Kinder 
koos voor de invalshoek van de ‘meeloper’, in 
dit geval een naamloze ik.

In de theatrale vertaling van deze internatio-
nale bestseller gaan de makers opzoek naar 
hoe mensen in de schoenen kunnen staan 
van een getuige van een soort wreedheid 
die vast vaker op plaatsen voorkomen dan 
volwassenen zich willen inbeelden. Dit maakt 
dit tot een subtiel verhaal, waar veel over te 
bespreken valt en dus is Rood een waarde-
volle bijdrage aan het debat over pesten, aan 
het debat over de verantwoordelijkheid van 
elke betrokken partij en over het hoe pesten 
te stoppen is.

auteur en concept: Jan De Kinder
spel: Stefaan Degand
coach, regie: Stefan Perceval
www.hetgevolg.be

Rood is een waardevolle 
bijdrage aan het debat over 

pesten, aan het debat over 
de verantwoordelijkheid van 
elke betrokken partij en over 

het hoe pesten te stoppen is.
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// VOORSTELLING // VLUCHTEN
JAMAL KAZZA
maandag 6 mei 2019
om 13u30
tweede en derde graad secundair onderwijs
prijs: 7 euro

Geen beeldspraak of dure woorden. Rond 
de pot draaien noch wikken en wegen. Maar 
recht voor de raap: in pure mensentaal! Zo 
staan Naïma, Salvatore en Jamal eender welk 
publiek graag te woord. Als angst én liefde 
voor nostalgie (de ‘goeie oude tijd’) je al dan 
niet dichter bij je ware identiteit brengen, zijn 
onrust en onveiligheid zeer wisselvallige be-
grippen. Wanneer je gekrast en geblutst door 
het leven gaat, kleurt dit je kijk op je toekomst…

Vluchten is een samenspel van drie perso-
nages die door een reeks van toevalligheden 
– hun levensloop – enorm geconfronteerd 
worden met verdrongen gedachten en 
gevoelens. Jamal Kazza is een rasechte 
Limburger met Maghrebijnse roots en een 
eigenzinnige blik op de wereld. Hij was 
jarenlang straathoekwerker in Schoonbeek.

spel: Naïma N’Ait-Si-Lahcen, Salvatore 
Lampariello en Jamal Kazza.
www.pl-ements.be

 
// EXPO // EINDEJAARSTENTOONSTELLING 
IN DE WANDELING
KUNSTKOEPEL – ACADEMIE VOOR BEELD
    22 juni tot en met 27 juni 2018
21 juni tot en met 26 juni 2019
alle jaren secundair onderwijs. 
Met de leerlingen kan je een bezoek brengen 
aan de eindejaarstentoonstelling.
Met als hoogtepunt ‘ARTyTime’ op zondag.
Afstudeerwerken van de volwassenen zijn te 
bezoeken in EXPOkimpel.
Een bezoek kan elke dag van de expo-week 
en is gratis.

Vluchten is een samenspel 
van drie personages die door 
een reeks van toevalligheden 
enorm geconfronteerd 
worden met verdrongen 
gedachten en gevoelens.



Praktisch & 
reserveren

Zo, deze cultuurgids voor scholen snuis-
terde je helemaal door, bedankt om zo 
in mij te bladeren. Hopelijk kwam je veel 
inspiratie én Bilzers cultuuraanbod voor 

jouw leerlingen tegen.

Alle praktische info vind je op mijn digitale 
Fred via www.ikbenfred.be. Daar kan je via een 
webformulier ook inschrijven voor alle activi-
teiten. Voor de voorstellingen kan inschrijven 
vanaf maandag 11 juni t.e.m. maandag dag 17 
september 2018. Met vragen kan je me mailen 
of bellen, fred@bilzen.be of 089 519 530.

Site De Kimpel is een bruisende site waar leer-
krachten en leerlingen vaak op bezoek komen 
voor een theatervoorstelling, sportactiviteit, we-
kelijkse zwembeurt... Waarom geen combinatie 
maken met een bezoek aan de bibliotheek 
of een lopende expo? Ook de Kunstkoepel in 

De Wandeling is op wandelafstand bereikbaar. 
Mag ik jullie aanmoedigen om jullie bestaande 
bezoekjes uit te breiden en het cultuuraanbod 
te ontdekken? Neem hiervoor gerust contact 
op met mij en wij bekijken samen met jou hoe 
we er een volledige uitstap op maat van kun-
nen maken. 

Je weet dat ik mogelijke drempels probeer 
weg te werken en ervan droom om zoveel 
mogelijk scholen, klassen en leerlingen te laten 
participeren. Vervoer naar De Kimpel of De 
Wandeling kan het deelnemen bemoeilijken, 
zeker voor de scholen die zich verder moeten 
verplaatsen. Daarom kan je per activiteit be-
palen of je al dan niet busvervoer aanvraagt. Ik 
vraag hiervoor 2 euro extra per leerling. 

Tot snel, op een activiteit vol cultuur! 
Fred
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Bibliotheek De Kimpel
Eikenlaan 23
bibliotheek.bilzen.be
bibliotheek@bilzen.be
089 519 506

cultuurcentrum de kimpel & Expokimpel
Eikenlaan 25
www.dekimpel.be
reservatie@dekimpel.be
089 519 530

Kunstkoepel
Academie voor Beeld
Hospitaalstraat 15A
www.kunstkoepel.be
beeld@kunstkoepel.be
089 399 600

Kunstkoepel
Academie voor Muziek en Theater
Biesweg 20
3620 Lanaken
www.kunstkoepel.be
academie@lanaken.be  
089 712 210


