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Familievoorstellingen

bruishuis

Cools & Zoon

Disney. Zonder toegevoegde suiker (5+)

zon 29 sep
15 uur

We starten het seizoen muzikaal met de leukste Disneyliedjes, gebracht door Frank
Cools en zoon Leonard. Mary Poppins wou er nog wel ‘a spoonful of sugar’ bovenop
doen, maar Cools & Zoon doen het zonder toegevoegde suiker. Het wordt supercalifragilisticexpialidocious! We zetten het familieseizoen feestelijk in met enkele
extraatjes. Hou onze website in de gaten!

f ABULEUS

© Clara Hermans

nesten (4+)

zat 26 okt
15 uur

Drie eenzame figuren in een wereld van karton. Ze lijken op zoek naar iets. Een
vriend? Een dak? Een thuis? Of is dakloos nog iets anders dan thuisloos? Al bouwend vinden ze houvast in de ruimte en bij elkaar. Jong en oud zullen genieten van
deze grappige, licht surrealistische en woordeloze voorstelling.

Binti jeugdfilm (8+)
woe 30 okt
14 uur

De twaalfjarige Binti droomt ervan om een bekende vlogger te worden. Maar op
een dag moet ze met haar papa Jovial vluchten voor de politie, die hen het land
wil uitzetten. Schuilend in een boomhut ontmoet ze Elias en de twee worden
vrienden. Samen smeden ze een plan: de papa van Binti moet trouwen met de
mama van Elias, zodat ze in het land kunnen blijven.
TICKETS € 5 / € 1,25 UiTPAS met kansentarief

DIY-festival

zon 27 okt - don 31 okt
Met o.a. Makerslab De Shack, Filmlabo,
workshop Vloggen en workshop Coderdojo.
MEER INFO www.ccdeherbakker.be

Kunstendag
voor Kinderen
Vijf Eeklose organisaties slaan de handen in elkaar om de kinderen een onvergetelijke namiddag te bezorgen. Verwacht je aan muzikale voorstellingen, zotte workshops
en toffe randanimatie!
Alle activiteiten vinden deze editie plaats in het cultuurcentrum. Het volledige
programma wordt na de zomer bekend gemaakt, de ticketverkoop start op din 1 okt.
TICKETS € 6 (-12) / € 1,50 UiTPAS met kansentarief / begeleiders gratis

zon 17 nov
13.30 - 17 uur

Ultima Thule
© Thomas D’Hanens

Saperlipopette (6+)

zon 15 dec

15 uur

Een oude man houdt zich stil. In zijn kamer. In zijn hoofd. Een meisje staat voor z’n
deur. Zomaar, ineens. Speels en zot en onbezonnen. Ze neemt hem bij de hand. Naar
daar waar de verbeelding het verlies verlicht.
Door de wonderlijke ontmoeting met een meisje wordt de eens zo grijze wereld van
een oude man met een groot verdriet, beetje bij beetje terug gevuld met kleur.

Ernest en Célestine
jeugdfilm - Winterpret (4+)

vri 3 jan
14 uur

Ernest is een dikke beer die dol is op muziek en confituur. Het kleine weesmuisje
Célestine woont bij hem in huis. Bij het vallen van de eerste sneeuwvlokken maken
ze zich klaar voor de winter. Ditmaal nemen ze jou in vier verhalen mee naar een
prachtige winterwereld.
TICKETS € 5 / € 1,25 UiTPAS met kansentarief

4Hoog
© 4Hoog

Kom Wel (3+) - PREMIÈRE

zon 9 feb
15 uur

Een voorstelling over hoop, pech en geluk, over verschillen en gelijkenissen en over
hoe het glas voor de één half vol kan zijn, en voor de ander half leeg. Over geloven in
jezelf én in de ander. O, en dat het prima is om anders te zijn natuurlijk. We zijn bijzonder fier dat we de gastheer zijn voor de première van de nieuwste creatie van 4Hoog!
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kabinet k
zat 22 feb
19.30 uur

As long as we are playing (8+)
Een voorstelling als een speeltuin, waarin de aanstekelijkheid van het spel het vertrekpunt vormt voor elke beweging en interpretatie. Spel als een onuitputtelijke bron
van impulsen. Verwacht je aan een poëtische dansvoorstelling met livemuziek en
verschillende generaties op scène.

Gruwelijke Rijmen

jeugdfilm (6+)

De verfilming van Roald Dahls ‘Gruwelijke Rijmen’ brengt een hele parade sprookjesfiguren bij elkaar in een ingenieus verhaal voor alle leeftijden. Even hilarisch als
poëtisch, vol ondeugende twists en verrassende ontknopingen.
TICKETS € 5 / € 1,25 UiTPAS met kansentarief

woe 26 feb
14 uur
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Le Clan des Songes
zon 8 maa
11 en 15 uur

Fragile (3+)

Een gek mannetje vertrekt in zijn eentje op pad, enkel met een koffertje vol magie en
verwondering. Zijn avontuurlijke reis verloopt over één lijn. Soms is die hobbelig, soms
onderbroken, soms heuvelachtig, maar voortdurend in verandering. Geïnspireerd op
de bekende animatiereeks ‘La Linea’ uit de jaren 80.

de Bende 5.0
© Grégoire De Poorter

zat 18 apr - 19.30 uur en zon 19 apr - 15 uur
De Bende, een initiatief voor jongeren met podiumkriebels, is al een vaste waarde
geworden in de programmatie van CC De Herbakker. In de voorbije vier edities maakte
een groep jongeren een eigen theaterproductie onder begeleiding van Geert Faes en
Wim De Winne. Wat de vijfde editie zal worden, zal voor een groot deel van ‘de Bende’
zelf afhangen. Laat u gerust verrassen!

TICKETPRIJS (tenzij anders vermeld)
€ 7 (-12) / € 1,75*
€ 13 / € 3,25*
* UiTPAS met kansentarief

zaal Pastoor De Nevestraat 10, Eeklo
tickets en info Molenstraat 36, Eeklo
09 218 27 27 – info@ccdeherbakker.be
www.ccdeherbakker.be

