zondag
31 maart
de Warande
11 tot 17.30 uur

festival
dag

voor jong
en oud
WWW.STORMOPKOMST.BE
KIJKEN

SPELEN

DENKEN

LUISTEREN

MAKEN

VOELEN

een voeldag vol
verrassingen

Legende
STORMOPKOMST toont en ondersteunt artistiek werk.
Af en toe zie je in de brochure deze labels:
NIEUW BE
NIEUW XL

voor het eerst in België
voor het eerst voor een familiepubliek

TAALICONEN
je begrijpt nog niet zo veel Nederlands
je begrijpt al een beetje Nederlands
je begrijpt al veel Nederlands en kan ook iets vertellen
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STORMOPKOMST
keert terug!
Op zondag 31 maart is ieder kind
en elke volwassene welkom in de
artiestenzone van de Warande. We
ontdekken er alle hoekjes en kantjes
van de vernieuwde Schouwburg.
Laat je verrassen door nieuwe
voorstellingen, workshops en
activiteiten volgens het beproefde
STORMrecept: kijken, luisteren,
denken, spelen, maken. En dit jaar
ook: voelen, want het lichaam staat
centraal op deze dag.
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tijdschema
11
14 Expo The Gulf Between (AL)
15 Workshop Schatten van mensen (AL)
15 Dieren on the MOOOV (AL)
16 Een ander gezicht (AL)
16 De Leesloge (0-2)
9 Hen (2-6)
13 Circomotoriek (3-4)
16 De Leesloge (3-5)
13 Circomotoriek (5-6)
10 Balancing Bodies (6+)
11 Pel (6+)
16 De Leesloge (6-8)
12 Mijn Vader (7-12)
16 De Leesloge (8+)
8 When everything is human … (AL)
6 Elastic Habitat (AL)
7 Rot Blau (AL)
17 Stoelendans (AL)
4

11.30

12

12.30

13

3

KIJKEN

13.30

14

14.30

DOEN

15

15.30

KIJKEN & DOEN

16

16.30

17

uur
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Elastic Habitat

(AL)

(Rekbare woonomgeving)
Helena Dietrich (DU) i.s.m. Janneke Raaphorst (NL)
om het half uur tussen 13 en 17 uur
duur: zo lang je wil (advies: trek minstens 45 minuten uit)
8 euro / 7 euro (7 of 6 euro vanaf 3 activiteiten)

© Quentin de Wispelaere

Voel jij je anders als je andere kleren aan hebt? Als je een trui zou
ontwerpen die precies toont hoe jij je voelt, hoe zou die er dan uitzien?
Bij ‘Elastic Habitat’ kruip je letterlijk in de huid van een denkbeeldig
lichaam. Zo krijg je de tijd om op een onbevangen, zintuiglijke, intuïtieve
manier je eigen identiteit te onderzoeken.
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NIEUW XL

Rot Blau
(voor al wie niet bang is in het donker)
Nadar Ensemble
om 11 uur, 11.30 uur, 12 uur, 12.30 uur, 14 uur, 14.30 uur en 15 uur
duur concert: 6 minuten, duur jouw optreden: ?
5 euro (4 euro vanaf 3 activiteiten)

© Rob Hogeslag

Rood en blauw – maar wie is wie?
De Amerikaanse componiste Jessie Marino maakte een stuk voor
handschoenen, pruiken en lichtjes. Nadar Ensemble speelt dit werk. Maar
wie speelt wat? Doet rood wat blauw doet? En wat als het licht uitgaat?
Ga na het concert zelf aan de slag met deze speciale muziekinstrumenten.

NIEUW XL

7

When everything is
human, the human is
an entirely different
thing (AL)
(Als alles menselijk is, dan is de mens
iets helemaal anders)
Wild Vlees (NL)
om 15 uur / duur: 60 minuten
8 euro / 7 euro
(7 of 6 euro vanaf 3 activiteiten)
Twee naakte lichamen veranderen
in een groot bewegend
beeldbouwwerk. Langzaam
verdwijnen ze in het gips, tot je
niet meer ziet wie waar begint en
ze versmelten met de omgeving.
Adembenemend mooi!

© Sergio Gridelli
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NIEUW XL

Hen

(2-6)

Theater m u s t
om 12 en om 16 uur / duur: 70 minuten
8 euro / 7 euro (7 of 6 euro vanaf 3 activiteiten)
In deze voorstelling spelen benen de hoofdrol. Even zie je alles totaal
anders. Heerlijk surrealistisch, visueel, muzikaal en met een explosieve
lichaamstaal.
Achteraf kan je in het Hoekentraject samen met de begeleiders van
Theater m u s t op een speelse manier aan de slag met materiaal uit de
voorstelling!

©must
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Balancing Bodies

(6+)
(Lichamen op zoek naar evenwicht)
Cie Woest
om 11 en om 16 uur / duur: 60 minuten
8 euro / 7 euro (7 of 6 euro vanaf 3 activiteiten)

© Amaury Avermaete

Een zaal met bureaustoelen op wieltjes kriskras door elkaar. Je kiest je
plekje. Vier mensen rennen langs je heen. Ze nodigen je uit een brief te
lezen, een cadeau te openen of een schilderij te maken. Samen met hen
beweeg je door de ruimte en kom je terecht in een wereld gekleurd door
het onverwachte.
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Pel * (6+)

*meebrengen: één volwassene per kind

Alfredo Zinola (IT/DU)
om 11 en om 13.30 uur / duur: 75 minuten
15 euro voor een duoticket kind + volwassene (13 euro vanaf
3 activiteiten)
Vogels ruiven, slangen vervellen en de heremietkreeft zoekt
altijd een nieuw kostuum. Maar hoe zit dat bij ons, mensen?
Bij ‘Pel’ zitten we elkaar op de huid. Met microscopische interesse bekijken
we elkaars huid en lichaam. Als biologen op expeditie onderzoeken we
het landschap van het lichaam: de elleboog is een berg, de tong een
trampoline, de aders zijn straten en haren een woud. Hoe beweegt ons
lichaam en dat van een ander, en hoe raken ze elkaar?

© Katja Illner

NIEUW BE
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Mijn vader * (7-12)
Inge Bogaerts
om 12.30 en om 15 uur / duur: 60 minuten
5 euro (4 euro vanaf 3 activiteiten)

Hoe ziet jouw
vader er volgens
jou écht uit?
We leggen vaders
(of een andere
ouderfiguur) op de
dissectietafel en keren
ze binnenstebuiten.
Als een kunstzinnig
bioloog ontleden we
onze papa, paps,
daddy, pluspapa van
kop tot teen. Laagje
per laagje tot in zijn
hartkamer.
Na een grondig
onderzoek brengen
we hem in kaart.
We maken een
atypische vaderposter,
geïnspireerd op oude
biologieschoolplaten.
*enkel voor kinderen
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Circomotoriek * (3-4 of 5-6)
Cirkus in Beweging
3-4: 13.30 uur, 14.30 uur
5-6: 12.30 uur
duur: 60 minuten
10 euro voor een duoticket kind + volwassene (8 euro vanaf 3 activiteiten)

Piramides die iedereen kan en salto’s die iedereen durft!
Je moeder wordt een paard, de buurman jouw klimrek.
Een plezierige mix van acrobatie en beweging voor kleuters vanaf 3 jaar en
alle (bijna) grote mensen. Van simpel naar spectaculair, maar altijd veilig
en voor iedereen haalbaar!
*meebrengen: één volwassene per kind
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Expo The Gulf Between
(AL)
van 10 tot 17 uur doorlopend / gratis
In deze expo is de kleur verloren. De exporuimte lijkt een schemerwereld
van wit, zwart, en al het grijs ertussen. Met werk van o.a. Luc Tuymans,
Hans Op de Beeck, Hannelore Van Dijck, Nadia Naveau en Rinus Van de
Velde.

© Batia Suter
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Workshop Schatten
van Mensen (AL)
van 11 tot 17 uur doorlopend / gratis
Maak jezelf in zwart-wit en ontdek de andere bewoners van de speelzolder.
Welke schatten van mensen vind je daar? Glanzen en glimmen ze zoals
parels in een oester? Of zijn ze donker als de nacht?

Dieren on the MOOOV
(AL)
Julia Ocker (DU)
van 11 tot 17 uur doorlopend / gratis
Een jaloerse naaktslak in de douche, een olifant met zingende slurf op
de wc. MOOOV toont de ‘ANIMANIMALS’ van Julia Ocker op de meest
onverwachte plekken in het festivalcentrum.
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De Leesloge (0+, 3+, 6+, 8+)
0+: 11.30 uur, 12.30 uur, 13.30 uur, 14.30 uur
3+: 11 uur, 13 uur, 15.30 uur
6+: 15 uur, 16.30 uur
8+: 12 uur, 14 uur
duur: 20 minuten / gratis
Lijven in alle maten en vormen vind je in de Leesloge. Iedereen Leest koos
de beste voorleesboeken die je lichaam doen kronkelen van plezier.

0+ en 3+

6+

8+

Een ander gezicht (AL)
Impresariaat Kunststof Make-up en Haar
van 11 tot 17 uur doorlopend / gratis
Vraag je je af hoe je er over 60 jaar zult uitzien? Of wat een vechtpartij
met je neus aanricht? Ons special make-up effects-team neemt je onder
handen. Benieuwd wie je nog zal herkennen!
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STORMOPKOMST
parcours (AL)
van 11 tot 17 uur doorlopend / gratis
In de gangen van het festivalcentrum vind je een avontuurlijk parcours dat
al je voelsprieten laat tintelen.

De Grote
Stoelendans (AL)
om 17 uur / duur: tot je afvalt
gratis
We sluiten de dag af met een grote stoelendans. In het festivalcentrum
wacht een hele cirkel vol designstoelen op jou, uitgekozen en aangeboden
door Mastermeubel. Op welke stoel zit je het best? De DJ zorgt voor de
muziek en de nodige commentaar. De afvaller kiest welke stoel eruit moet.
Welke stoel blijft over? En wie zit er op die laatste troon?
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praktisch
Kom je naar STORMOPKOMST?
Stap 1
Stel je programma samen.
Reken best minstens een kwartier tussen het einde van de ene activiteit en
de start van de volgende. Dan ben je zeker op tijd. (De aangegeven tijd is
inclusief verplaatsing van en naar het festivalcentrum.)
Info op STORMOPKOMST.be en warande.be.
Stap 2
Reserveer voor de betalende activiteiten die je wil bijwonen (de laagste
prijs is de korting voor kinderen).
Bestel je tegelijkertijd tickets voor 3 of meer activiteiten, dan krijg je per
activiteit 1 euro korting. (Let op: bestel je extra tickets achteraf en kom
je zo uiteindelijk aan 3 of meer voorstellingen, dan kan dit alleen via de
ticketbalie.)
Reserveren kan op:
www.warande.be
aan de ticketbalie van de Warande
op het nummer 014 41 69 91
Stap 3
Kom op 31 maart naar het festivalcentrum van STORMOPKOMST via
de artiesteningang van de Warande. Van daar uit vertrek je naar alle
activiteiten.
Moet je die dag je tickets nog ophalen, of wil je er bijbestellen?
De ticketbalie aan het festivalcentrum is open vanaf 10.15 uur.
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UiTPAS met kansentarief
Deze geeft je 80% korting op de basisprijs. Je krijgt geen bijkomende korting.
Rolstoelgebruikers
Alle activiteiten zijn toegankelijk voor jou. Geef wel vooraf een seintje, want
soms brengt een begeleider je langs een andere weg naar je juiste plek.
Eten en drinken
Barzoen voorziet op 31 maart een speciale kaart voor kinderen en families.
Voor maaltijden (ontbijt, middag- of avondmaal) raden wij aan te
reserveren bij barzoen@warande.be of op het nummer 0470 50 14 14.
(Verjaardags)feestje?
Is er eentje jarig? Neem dan even contact op met leen.goris@warande.be
of op het nummer 014 47 21 51. Dan kan je een programma op maat
samenstellen.
Waar?
Provinciaal Cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout
In het centrum van Turnhout op vijf minuten stappen van de Grote Markt.
Openbaar vervoer
Bushalte “Warande” is aan de ingang van de Warande. Het station van
Turnhout is op tien minuten lopen. Raadpleeg de De Lijn en NMBS voor de
uurregelingen.
Auto
E34 Antwerpen-Eindhoven, afrit Turnhout West. Er is een betalende
parking onder de Warande. Geef “Wezenstraat” in je GPS in. Valideer
je parkingticket aan de ticketbalie voor korting.
Concept en programma: STORMOPKOMST, i.s.m. de dienst Jeugd van de Warande
Vormgeving: dienst communicatie de Warande
STORMOPKOMST komt tot stand dankzij de inzet van het personeel en de vrijwilligers
van de Warande.
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v.u. Sarah Rombouts - Warandestraat 42 - 2300 Turnhout

