
KAPITEIN WINOKIO 
15 JAAR HANDJES DRAAIEN (3+) 
MAANDAG 28 OKTOBER 

Nieuwe theatertournee van dé Robin Hood van de kinder-
muziek, in de herfstvakantie. Kapitein Winokio viert 15 jaar 
Handjes Draaien, koekebakkevlaaien,…windjes laten en 
vooral: 15 jaar liedjes zingen. 

FAMILIEFILM 
HUISDIERGEHEIMEN 2 
DINSDAG 29 OKTOBER 
We houden van onze huisdieren, maar hoe goed kennen we 
ze echt? Ontdek het geheime leven van onze huisdieren. Van 
de makers van Verschrikkelijke Ikke.

FAMILIEVOORSTELLINGEN 
IN CC DE BROUCKERE



KUNSTENDAG VOOR KINDEREN  
(2,5 - 12 JAAR) ZONDAG 17 NOVEMBER GRATIS TOEGANG 
Op Kunstendag voor kinderen kan je samen met je familie een hele dag 
kunst kan beleven. Na een erg geslaagde eerste editie vorig jaar, bieden 
wij opnieuw een leuke dag aan voor het hele gezin, met ‘Zonder toege-
voegde suiker. Disney - De Klassiekers’ van Cools en zoon, Hamertje tik 
van Diederikes Toko, Massage-collage en Movo van FroeFroe / Brown 
Field Studio, activiteiten van onze partners en véél meer! 

EEN GREEP UIT HET PROGRAMMA: 
COOLS EN ZOON 
ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKER. DISNEY - DE KLASSIEKERS 
(5+) - CLUB DE B, 14 EN 16 UUR - € 5
Ze zullen er allemaal bij zijn: de liedjes uit Sneeuwwitje, Belle en het beest, De Kleine Zeemeermin, 
Aristokatten,… Cools& zn brengen ze zonder toegevoegde suiker. Ga zitten (of staan) voor een 
heerlijk concert.

DIEDERIKES TOKO  
HAMERTJE TIK  
(2,5+) - LOKALEN, DOORLOPEND
Een installatie waar je speelt met tastbaar materiaal, ontdekt hoe de dingen echt in elkaar zitten en 
de mechaniek ervan werkt. Hamertje Tik wordt een pleintje waar jonge kinderen verschillende huisjes 
ontdekken.

KATRIEN OOSTERLINCK 
MASSAGE-COLLAGE 
(6+) - CONGRESZAAL, 13.30-14.10, 14.15-14.55, 15.30-
16.10, 16.15-16.55 UUR
Rustgevende activiteit voor families en kinderen van 6 tot 12 jaar. Ouders en kinderen geven elkaar 
een korte massage. Daarna verbeeld je jouw sensaties in verschillende vormen en kleuren.

FROEFROE/BROWN FIELD STUDIO 
MOVO  
(5+) - TUIN DE BROUCKERE, DOORLOPEND
Movo is een kluizenaar, een onderzoeker van beweging. Hij droomt van vliegen. Samen met Mormel 
woont hij in zijn donkere werkruimte, omgeven door zijn ontwerpen en uitvindingen. Beweging heeft 
geen geheimen voor hem. Of toch?

EN OOK... 
WORKSHOPS,  
DOE-ACTIVITEITEN VAN ONZE PARTNERS EN VÉÉL MEER!
i..s.m. Gezinsbond, de Kunstacademie, Bib, Sociaal Huis en Huis van het Kind Torhout

T O R H O U T



SINTERKLAASSHOW  

PIETENBENDE  WOENSDAG 4 DECEMBER
Sinterklaas komt naar Torhout en hij brengt zijn knotsgekke Pietenbende mee. Kom genieten van een 
interactieve meespeelshow waarin zij zowel jong als oud voorbereiden op de komst van Sinterklaas. 
Liedjes, spelletjes, goocheltrucs… alles passeert de revue. Dus hopelijk jij ook! 

SPROOKJES ENZO 
WIT (2+) ZONDAG 15 DECEMBER 
Lichtspel, livemuziek, acrobatie, poppentheater en talloze 
magische voorwerpen. WIT, een interactieve theater- en 
circusvoorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen 
van iedere leeftijd. Met gratis workshop achteraf.

4HOOG  
WOLK (3+) ZATERDAG 4 JANUARI UITVERKOCHT
Familie / Meesterlijk kleutertheater in de kerstvakantie, een remake van een 
4Hoog-klassieker. Met gratis workshop achteraf.

LAIKA  
DE PASSANT 
(6+) ZONDAG  
12 JANUARI
Visueel, dansant en energiek thea-
ter. Sommige mensen voelen zich overal thuis. Anderen zijn er hun hele leven 
naar op zoek, zwervend van hot naar her, vol verlangen naar een plek om te 
blijven en eindelijk thuis te komen. Maar wat is dat eigenlijk, thuis?  
Met gratis workshop achteraf.

Reactie van het publiek: het was G E W E L D I G. Zo hard genoten. Mijn dochtertje trouwens ook - Katrien.
In het kader van stadsbreed project rond diversiteit ‘Mag anders? Anders mag!’

ANS EN WILMA CONCERTANTES 
ARIANE VAN VLIET EN ALICE REIJS 

(6+) ZONDAG 16 FEBRUARI
Een muzikale revue voor de hele familie! Kibbelend en 
kwetterend nemen de knotsgekke tantes u mee in hun 
absurde wereld vol humor, ontroering en gekissebis.  
Met gratis workshop achteraf.

wwwwww.4 hoog . b e
V.U.4HOOG, KAZEMATTENSTRAAT 17, 9000 GENT,     ONTWERP GERARD LEYSEN

3+



KESKI.E.SPACE  

ASSORTIMENS  
(6+) ZATERDAG 11 APRIL
Een bewegende en beeldende voorstelling op een niet-alle-
daagse locatie: het recyclagepark. Je maakt er kennis met al-
lerlei mensen. Figuren met een hoek af, een vijs los. Ze nemen 
je mee op sleeptouw doorheen het park en laten je, te midden 
van het afval, een fascinerende wereld zien en ontdekken.

PRIJZEN
• familievoorstellingen: € 10 (basis), € 9 (60+, Gezinsbond, EDC), € 7 (-26, kinderen), € 2,5 (Sociaal Tarief)
• Kapitein Winokio: € 15 (basis), € 14 (60+, Gezinsbond, EDC), € 12 (-26, kinderen), € 3,75 (Sociaal Tarief)
• Sinterklaasshow: € 2
• familiefilm: € 6 (basis), € 5 (60+, Gezinsbond, EDC), € 4 (-26, kinderen), € 1,5 (Sociaal Tarief)
EXTRAATJE BIJ FAMILIEVOORSTELLINGEN  
Het Cc zet in op beleving en verdieping. Daarom proberen we vanaf dit seizoen bij familievoorstellingen 
een creatieve omkadering aan te bieden: na de voorstelling gaan we aan de slag met een thema van de 
voorstelling, begeleid door een creatief docent. De omkadering duur max. 1 uur na de voorstelling en je 
kan bij de voorstelling nalezen of ze wordt aangeboden.

INFO EN TICKETS:  
WWW.CCDEBROUCKERE.BE  
OF  
AAN DE BALIE  
VAN HET CULTUURCENTRUM

CC DE BROUCKERE
Aartrijksestraat 6
050 22 11 50
ccdb@torhout.be 
www.ccdebrouckere.be


