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Familietheater

Ben je op zoek naar een leuke gezinsuitstap
in het weekend?
In het familieaanbod van Cultuurcentrum
Maasmechelen vind je vast iets dat je zal
bevallen. Zeker verder lezen dus!

Zo 24 november 2019 - 15 uur

KAPITEIN WINOKIO
15 JAAR HANDJES DRAAIEN …
(VANAF 3 JAAR)

Kapitein Winokio doet al 15 jaar de handjes
van alle kampioenen draaien en dat verdient
een groot feest! Daarom brengt de Kapitein
samen met Mevrouw de Poes en zijn
muziekmatrozen een selectie van zijn beste
nummers. Kom, zing, dans, lach en vier met
ons mee!
12 euro / 10 euro: abo & groep / 8 euro: -12j

Za 30 november 2019 - 14 uur

THEATER FROE FROE
KILLIE BILLIE

(VANAF 8 JAAR)

Op een dag komt de crash. Papa en Mama
gaan uit elkaar. Dat heeft zijn voordelen, je
krijgt alles dubbel en woont in twee huizen.
Maar Billie wil maar één ding: zijn ouders
terug bij elkaar. Killie Billie is figurentheater
op speed. Een zotte rollercoaster van spel,
muziek en video vol spannende momenten.
8 euro / 7 euro: abo & groep / 6 euro: -12j

Zo 19 januari 2020 - 15 uur

BEELDSMEDERIJ DE MAAN
DE TUIN VAN DE WALVIS

(VANAF 5 JAAR)

Wanneer Walvis een tuin op zijn rug wil,
gaat sprinkhaan zijn wens verwezenlijken.
Maar een tuin op de rug … wordt Walvis daar
gelukkiger van?
Deze prachtvertelling van meesterschrijver
Toon Tellegen neemt op milde wijze ons
consumptiegedrag onder de loep en is een
mix van theater, luisterspel en een levend
schilderij.
8 euro / 7 euro: abo & groep / 6 euro: -12j

Zo 2 februari 2020 - 15 uur

COLLECTIEF DOFT
KAPOTTEPOPPENKOPPEN

(VANAF 8 JAAR)

Ze kan al rekenen en tekenen en zwemmen
als een vis. Ze kan al vijf maal twee en twee
maal vijf en beleefd dat ze al is! Mama, Papa
en Nonkel zijn zo trots op hun kleine Meid.
Tot ze ontdekken dat hun Meid geen enkel
probleem heeft. En dat is een probleem!
Collectief dOFt is een jong gezelschap dat
een aanstekelijke mix van theater en dans
brengt.
8 euro / 7 euro: abo & groep / 6 euro: -12j

Zo 16 februari 2020 - 15 uur

KOEKELBERGSE ALLIANTIE
VAN KNUTSELAARS (K.A.K.)
SNØW

Za 14 maart 2020 - 15 uur

SPROOKJES ENZO | PIETRO
CHIARENZA
CLICK

(VANAF 3 JAAR)

Click is een interactieve circusvoorstelling
in een sprookjesachtige circuspiste met
een carrousel van dansende lichtjes,
een schommelende kroonluchter, een
kandelaar op de toppen van zijn tenen
en schemerlampjes die verstoppertje
spelen. Click is de perfecte formule om de
verbeelding van jonge kinderen eindeloos
te prikkelen.
Plus gratis kleuterworkshop achteraf.
8 euro / 7 euro: abo & groep / 6 euro: -12j

Zo 26 april 2020 - 14 uur & 15 uur

RASA
HAAR

(2,5 TOT 5 JAAR)

Haar is een kunst-, speel- en voel-installatie
(met kunstwerken van o.a. Nick Cave
en Christophe Coppens), waarin jonge
kinderen met alle zintuigen mogen bewegen
en beleven.
Rasa maakt tentoonstellingen voor jonge
kinderen en toont hoe ze naar kunst
kunnen kijken. Traag, niet zappend van
beeld naar beeld, maar nieuwsgierig en met
verwondering. Wij voorzien om 14 en 15 uur
een rondleiding die 45 minuten duurt.
4 euro / 4 euro: abo & groep / 3 euro: -12j

Za 1 februari 2020 – 9 uur

CC MAASMECHELEN
ZOEKT JONG DANSTALENT

(13 TOT 21 JAAR)

Hou je van dansen en heb je zin om deel te
nemen aan een nieuwe dansproductie voor
jongeren?
Waag dan je kans tijdens de audities op 1
februari. Inschrijven kan via
info@ccmaasmechelen.be met vermelding
‘audities dansvoorstelling’.

UiTPAS-kansentarief
Mensen die recht hebben op verhoogde
tegemoetkoming en in het bezit zijn van een
UiTPAS-kansentarief kunnen tickets kopen aan
20% van bovenvermelde tarieven (meer info via
www.uitinmaasmechelen.be/uitpas).

INFO EN TICKETS:
WWW.CCMAASMECHELEN.BE

(VANAF 3 JAAR)

Een pinguïn, een frigo, een geschifte kok
en een vuilniszak komen in opstand tegen
alle Grote Mensen die niet geloven in de
klimaatcrisis.
Snøw is een hilarische kleutervoorstelling
over de treurnis van smeltende ijsjes,
maar ook over menselijke warmte die voor
verkoeling van de planeet kan zorgen. Plus
gratis kleuterworkshop achteraf.
8 euro / 7 euro: abo & groep / 6 euro: -12j
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