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© Diego Franssens

Kleuters

2de en 3de kleuterklas

De Maan
Le Carnaval des animaux
(Op zoek naar het varken)
Di 08.11.2022 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 50 minuten
Max. 200 kinderen
Met een reuzerugzak vol dieren gaan een alleenstaande
vader en zijn kind op zoek naar het enige dier dat niet mag
meedoen in de dierenmars. Tijdens hun muzikale reis
ontdekken ze de schone en lelijke kanten van de wereld. De
kippen nemen je mee naar de sweatshops, de schildpad naar
de zenmeditaties. Via figuren, animatie en muziek worden
jong en oud meegezogen in de beeldende kracht van deze
19de-eeuwse klassieker. www.demaan.be

2de en 3de kleuterklas

dOFt
ZOZOÖFZO
Di 29.11.2022 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: +- 60 minuten
Max. 150 kinderen
ZOZOÖFZO is een onvergetelijke, spannende en beeldende
beleving waarin de betekenis van abstracte begrippen als
‘goed’ en ‘slecht’ onder de loep genomen wordt. Groenten en
fruit kunnen slecht worden. Maar kunnen mensen dat ook?
Ze doen hun best. Dat is zeker. Maar voor wie is dat genoeg?
Zo, zo of zo? Een verrassende en uitdagende voorstelling vol
theater en dans. www.doft.be

2de en 3de kleuterklas

Anna’s Steen
Neef!
Di 28.02.2023 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 50 minuten
Max. 140 kinderen
Ik ben Hond en dat is Wolf. Wolf is mijn neef en ik ben de neef
van Wolf en dat is wel een beetje raar… Vind je niet, Wolf? Wolf
is iets van plan en Hond weet van niets, als dat maar goed
komt… Een verhaal vol plezier en ironie over twee vrienden
die heel verschillend zijn en elkaar niet kunnen missen…
Gebaseerd op de heerlijk geestige verhalen over Wolf en Hond
van Sylvia Vanden Heede (schrijfster van o.a. de succesreeks
Vos en Haas). www.annassteen.com
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2de en 3de kleuterklas

2de en 3de kleuterklas

Theater FroeFroe

Salibonani

Zippi

Dansje in de regen

Do 23.03.2023 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 50 minuten
Max. 120 kinderen – scène-op-scène

Ma 27.03.2023 – 10.30 en 13.30 uur – Kleine zaal
Duur: 50 minuten (inclusief naspel)
Max. 100 kinderen

Een jongetje ontmoet een olifant die heel graag mee
verstoppertje wil spelen. Het jongetje begrijpt er niks van.
Olifanten kunnen zich niet verstoppen, ze zijn gewoon te
groot. Maar vooroordelen kunnen zooooo fout zijn! Wanneer
zie je iemand echt staan? Hoe anders mogen vrienden zijn?
Een hilarisch filosofische voorstelling voor jong en klein
publiek, geïnspireerd op het bekroonde boek Heb jij misschien
Olifant gezien van David Barrow. www.froefroe.be

Meester TicoTico verzamelt klanken en geluiden in zijn
klankenpaleis. Samen met zijn leerling Lotta tokkelt, tingelt
en pingelt Meester TicoTico op rare muziekinstrumenten
en maken ze de gekste melodietjes. Schoon, grappig en
pingelend theater voor kinderen en volwassenen van iedere
leeftijd. Een beetje sprookje, een snufje concert en een
lepeltje humor vormen samen het recept van deze heerlijke
theatervoorstelling. www.salibonani.be

Basis

Basisonderwijs 1ste en 2de leerjaar

Theater FroeFroe
Roodhapje
Do 13.10.2022 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 50 minuten
Max. 200 leerlingen
Roodkapje is deze week bij haar mama. Moeder vraagt haar
een klusje te doen. Het is een hele trip door het grote bos
naar grootmoeder. Gelukkig is Roodkapje niet bang, ze houdt
van dieren, vooral van eekhoorns, konijntjes en iets minder
van grote boze wolven. En wil het toeval nu dat ze juist die
tegenkomt vandaag. Nieuwe tijden, dezelfde sprookjes, of
toch net niet... Roodhapje is FroeFroe ten top: een geflipt
grappige tekst, straffe muziek én sterk figurentheaterspel in
een flitsende en spetterende voorstelling. www.froefroe.be
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Basisonderwijs 1ste en 2de leerjaar

Basisonderwijs 1ste en 2de leerjaar

Lennaert Maes & Fleur Hendriks

Theater Gnaffel

Red en Lily
Do 08.12.2022 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 60 minuten
Max. 200 leerlingen

Weet je nog Sammie?
Do 19.01.2023 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 60 minuten
Max. 175 leerlingen

Een gloednieuw kinderconcert over helden en heldinnen.
Red en Lily wonen nu al een jaar naast elkaar. Red heeft Lily
geleerd hoe je een superheld(in) kan zijn. Want als hij het kan,
kan iedereen het. Als je het maar samen doet! Iets of iemand
bedreigt de wereld. Red en Lily weten het niet, want ze
hebben hem, haar of hét nog nooit gezien. Toch gebeuren er
rare dingen.... Gaat het Red en Lily lukken? Of is er iets anders
aan de hand? Helpen jullie mee?

Weet je nog Sammie? is een speelse, muzikale voorstelling
met kleurrijk poppenspel en magische beelden. Han, Lotte en
Klaasje besluiten op reis te gaan om anderen te ontmoeten
die ook iets of iemand verloren hebben. Samen zoeken ze
uit hoe je kunt omgaan met verlies en verdriet. Met gevulde
rugzakken en een lange lijst met vragen gaat het drietal op
pad. Hoe doe je dat, afscheid nemen? Hoe bewaar je iemand
in je hart? En welke kleur heeft verdriet? www.gnaffel.nl

Basisonderwijs 1ste en 2de leerjaar

Basisonderwijs 1ste en 2de leerjaar

WIRWAR producties
HOKJE
Do 16.03.2023 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 55 minuten
Max. 200 leerlingen
In de circustheatervoorstelling HOKJE proberen vier
acrobaten met salto’s en kunst- en vliegwerk uit hun hokjes te
komen. Bij het circus staan de sterke jongens altijd onderaan
en zweven de meisjes hoog in de lucht. Maar wat als dat nu
eens omgekeerd is? In HOKJE willen de acrobaten niet alleen
maar hun kunsten vertonen. De onderman wil laten zien dat
hij meer is dan een bonk spieren, en het stille bovenmeisje wil
ook wel eens lekker hard schreeuwen.
www.wirwarproducties.nl

Ook muizen gaan naar de hemel
Filmvoorstelling
Di 02.05.2023 – 10.00 en 13.15 uur
Duur: 87 minuten
Na een onverwacht ongeluk komen een jonge muis met
een opvliegend karakter en een onzekere vos samen in de
dierenhemel terecht. In deze nieuwe wereld moeten ze leren
hun natuurlijke instincten te bedwingen om met elkaar de
uitdagingen van deze prachtige, maar spannende omgeving
aan te gaan. Ook muizen gaan naar de hemel is een prachtige
stop-motionfilm voor de hele familie, over het overwinnen van
vooroordelen en de kracht van vriendschap.
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© Rudy Schuerewegen

Basisonderwijs 3de en 4de leerjaar

Basisonderwijs 3de en 4de leerjaar

Nic Balthazar, Bert Huysentruyt &
Annabelle Dewitte

Sprookjes enzo

Badaboem
Di 04.10.2022 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 60 minuten
Max. 200 leerlingen
Met nu al meer dan 75 swingende voorstellingen op de teller is
Badaboem de heerlijk geestige theaterhit voor iedereen. Jong
en oud gaan naar buiten met een brede smile op de lippen
en de Badaboem oorwurm in de kop. Het is echter ook een
poëtisch verhaal over een trommelaar die hopeloos verliefd is
op een prachtige drumster. Dat alles in een knetterende tekst
op rijm, vol humor, maar ook met een diepere grondlaag, bij
jong en oud herkenbaar: de strijd tegen je eigen kritische
stem.

Kat met Laarzen
Do 26.01.2023 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 60 minuten
Max. 200 leerlingen
Hé jij .., ja jij .., ik heb het tegen jou! Zou jij een kat vertrouwen
die laarzen aan heeft en kan praten? Wij niet, of wacht…
misschien toch wel? Kat met Laarzen is een betoverende
voorstelling van Sprookjes enzo! Ditmaal met steracteur Jo
Jochems, die alle figuren prachtig gestalte geeft. Kat met
laarzen is poëtisch theater vol verbeelding. Een ondeugend
verhaal op kousenvoeten. Miaaauw!
www.sprookjesenzo.be

© Sarah De Graeve

Basisonderwijs 3de en 4de leerjaar

Basisonderwijs 3de en 4de leerjaar

Dimitri Leue, Inge Paulussen &
Jonas Leemans

Captain Nova

Quinnie & Quinn
Do 30.03.2023 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 60 minuten
Max. 200 leerlingen
Quinnie & Quinn ontsnappen aan hun Grote Leider en
hun wereld vol regels. Ze komen terecht in een wereld
van angsten en onzekerheid. Het is een zoektocht naar
vrijheid. Langs verlaten steden, watervallen en ontploffende
paddenstoelen. Niets lijkt wat het is, of lijkt dat alleen
maar zo en is alles exact wat het lijkt? Steeds weer nieuwe
uitdagingen kruisen hun pad.
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Filmvoorstelling
Di 09.05.2023 – 10.00 en 13.15u
Duur: 90 minuten

Gevechtspiloot Nova reist terug in de tijd om een desastreuze
milieuramp te voorkomen. Er is alleen een klein probleempje:
de tijdreis verjongt haar. En wie luistert er nu naar een meisje
van twaalf?! Dit spannende en milieubewuste avontuur met
veel respect voor de stem van kinderen, won de prijs van
Beste Kinderfilm op het Nederlandse Cinekid Festival.

Basisonderwijs 3de en 4de leerjaar

Bezoek Lommelse beiaard, orgel,
toren en mysterieuze gewelven
Met Stadsbeiaardier Liesbeth Janssens
Di 23.05.2023 – 10.30 en 13.30 uur
Di 30.05.2023 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 60 minuten
Locatie: Sint-Pietersbandenkerk Lommel-Centrum
Bezoek de beiaard van Lommel in de toren van de SintPietersbandenkerk en ontdek hoe de toren er vanbinnen
uitziet en wat het schip van de kerk is. Klim 142 trappen en
laat je onderdompelen door de muziek op het orgel en de
beiaard. Wist je dat er een klok hangt van meer dan 600 jaar
oud? En dat de Lommelse beiaard de tweede grootste is van
ons land? Deze activiteit is gratis voor scholen die deelnemen
aan het aanbod van De Adelberg.

© Kathleen Michiels

Basisonderwijs 5de en 6de leerjaar

Theater Tieret
Raspoetin
Di 18.10.2022 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 55 minuten
Max. 220 leerlingen
Aan het hof van Tsaar Nicolaas II zwaait Raspoetin de plak.
Door sommigen aanbeden, door velen verwenst, maar
vooral door iedereen gevreesd. Precies 100 jaar na zijn dood
ontrafelen we heel zorgvuldig de waarheid achter de mythe.
In een meeslepende, historische én hysterische rollercoaster
en met een wolk van wierrook en kruitdamp vertelt Theater
Tieret het verhaal van de laatste Tsaar, zijn dochter Anastasia,
de zwakke kroonprins Aleksej en vooral van hem… Raspoetin!
www.tieret.be

© Kristel Dierckx

Basisonderwijs 5de en 6de leerjaar

Basisonderwijs 5de en 6de leerjaar

Laïka

Speelman

Vuur/toren

Nautilus

Do 09.02.2023 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 60 minuten
Max. 200 leerlingen

Di 21.03.2023 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 65 minuten
Max. 200 leerlingen

Drie vuurtorenwachters houden het licht brandend in een
toren. Aan de rand van de woeste oceaan, in weer en wind,
werken ze met gevaar voor eigen leven. Alleen maar om
anderen veilig thuis te brengen. Maar wat als het licht sputtert
en dooft? Wie loodst hen naar een veilige haven als de wereld
hen vergeten is? Hoe lang houd je het vuur brandend in je
hart als iedereen je heeft verlaten? Vuur/toren is een visuele,
dynamische en tragikomische voorstelling over de drie laatste
vuurtorenwachters ter wereld. www.laika.be

Theater Speelman gaat aan de slag met de klassieker
20.000 mijlen onder zee van Jules Verne. In deze wervelende
muziektheatermonoloog zet acteur Gert Jochems de pet op
van de legendarische Kapitein Nemo. Twee muzikanten en
één verteller nemen je mee 20.000 mijlen onder zee. Nautilus
is een verhaal over een duikboot, zijn kapitein en hun missie.
Duik mee in een wereld vol octopussen, wetenschap, natuur,
onderwaterwandelingen en verdwenen continenten.
www.speelmanvzw.be
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Basisonderwijs 5de en 6de leerjaar

Hitler heeft mijn roze
konijn gestolen
Filmvoorstelling
Di 16.05.2023 – 10.00 en 13.15 uur
Duur: 119 minuten
Anna heeft het te druk met schoolwerk en vrienden om te
beseffen dat de wereld op springen staat. Overal in Berlijn
duiken posters op met de afbeelding van Hitler en de sfeer
van oproer hangt in de straten. Wanneer haar vader, een joods
journalist, verdwijnt en de familie halsoverkop moet vluchten
uit Duitsland, beseft Anna dat het leven nooit meer hetzelfde
zal zijn. Vanaf nu is ze een vluchteling, die nieuwe talen leert
en nieuwe vrienden moet maken. Een ontroerende maar erg
actuele jeugdfilm.

Secundair

© Constantin Trommlitz

Secundair onderwijs 1ste graad

Danstheater AYA
Matties
Do 20.10.2022 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 75 minuten
Max. 220 leerlingen
Matties gaat over het vinden van je plek op het meedogenloze
slagveld van de school. Een tijd waarin je vrienden
belangrijker worden dan je familie. Hoor je erbij? Wie is jouw
vriend? Matties is een meeslepende dansvoorstelling. Een
zoektocht naar de mechanismen achter vriendschap, ergens
bij willen horen en dat bijzondere gevoel als je een klik hebt
met iemand. www.aya.nl
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Secundair onderwijs 1ste graad

Collectief Verlof
Alias
Di 24.01.2023 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 60 minuten
Max. 200 leerlingen
Collectief Verlof onderzoekt in Alias hoe hard iemand zich
in bochten kan wringen om graag gezien te worden. Daan is
zo iemand! Hij maakt allerlei verzonnen accounts aan. Tot
een zekere Stella hem voorstelt om elkaar te zien... Deze
voorstelling nodigt uit om het met jongeren te hebben over
graag zien, jezelf zijn en privacy. De voorstelling velt geen
oordeel, maar roept vooral veel vragen op, waarover nog
lang kan worden nagepraat. Verwacht je aan knallende livemuziek, ongemakkelijke stiltes en een nodige portie humor!
www.collectiefverlof.be

Secundair onderwijs 1ste graad

Tom Cools
Ça va? Ça va.
Do 16.02.2023 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 60 minuten
Max. 250 leerlingen
Tom bewees met Over gamen of game over? dat hij jongeren
kan boeien met een educatieve voorstelling die zich afspeelt
in hun leefwereld. Aangrijpend als het moet, humoristisch
als het kan. Als je aan iemand vraagt hoe het met hem/
haar gaat dan hoor je vaak ça va. Een dooddoener die vaak
wordt gebruikt in het gevoelsspectrum tussen ‘ik voel me
volledig top’ tot ‘er zijn anderen die het nog slechter hebben
als mij’. Een broodnodige voorstelling voor jongeren over
weerbaarheid en veerkracht.

© Hotel Hungaria

Secundair onderwijs 1ste, 2de & 3de graad

Onze Natuur, De Film
Filmvoorstelling
Do 06.10.2022 – 10.00 en 13.15 uur
Duur: +- 80 minuten
Een ambitieuze natuurdocumentaire over de natuur in
onze achtertuin. Prachtige verhalen over bekende en
onbekende dieren die verwondering en respect voor onze
natuur vergroten. Een verhaal van de overwinnaars, de
opportunisten, de uitvreters, de vechters, de slimmeriken, de
bazen. Maar ook dat van de verliezers, de soorten die we over
een paar jaar misschien niet meer tegenkomen… Survival of
the fittest, in zijn meest wrede en fascinerende vorm, in een
land waar geen ruimte lijkt te zijn voor die wilde natuur.

Secundair onderwijs 1ste, 2de & 3de graad

The Velvet Queen
Filmvoorstelling (De sneeuwpanter
Do 27.10.2022 – 10.00 en 13.15 uur
Duur: 92 minuten
De populaire Franse schrijver Sylvain Tesson trekt samen
met de gerenommeerde natuurfotograaf Vincent Munier naar
de Tibetaanse hoogvlakte, op zoek naar één van de meest
schuchtere dieren op aarde: de sneeuwpanter. Tijdens het
lange wachten in arctische temperaturen stelt Tesson zich
de vraag wie er wie aan het bekijken is. Oogstrelende beelden
en de soundtrack van Warren Ellis en Nick Cave maken van de
film een hypnotische kijkervaring.
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© Sara De Graeve

Secundair onderwijs 2de & 3de graad

Secundair onderwijs 2de & 3de graad

Boost

Sierens & Co

Interesting Mistakes
Di 25.10.2022 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 60 minuten
Max. 250 leerlingen
Met meterslange bamboes bouwen twee mensen een
verticale droomwereld. Een uitdagend spel ontstaat waarin
grenzen worden opgezocht. Ze willen de hoogte in en
dromen ervan te vliegen. In hun enthousiasme en met hun
hoofd in de wolken vergeten zij dat vliegen ook vallen kan
betekenen. Maar in onvoorziene creaties schuilen spannende,
nieuwe mogelijkheden... Boost Producties staat bekend om
haar prachtig beeldend circustheater. Deze voorstelling is
wederom een lust voor het oog én het brein.
www.boostproducties.nl

Mouchette
Ma 21.11.2022 – 13.30 uur
Duur: 60 minuten
Max. 200 leerlingen
Mouchette en Arsène wankelen door de wereld. Zij moet als
meisje van 14 voor haar jonge zusje zorgen en het huishouden
van haar zieke moeder bestieren. Hij is platzak, kwaad en
verloren omdat zijn vrouw niets meer van zich heeft laten
horen. Wanneer het komt tot een ontmoeting, ontstaat
ongewild een vreemde samenhorigheid waaraan ze zich
allebei vastklampen. Een pakkend maar vooral ook een straf
en grappig verhaal. Herkenbaar voor jongeren in een situatie
van mantelzorg. Een echte eye-opener voor jongeren uit een
stabiele familiesfeer.

© Bram Tack

Secundair onderwijs 2de & 3de graad

Secundair onderwijs 2de & 3de graad

De Mannschaft

Michael Schack

Melissa, nee Aisha of nee, toch Melissa

Rechtop!

Do 24.11.2022 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: +- 60 minuten
Max. 200 leerlingen

Di 17.01.2023 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: 70 minuten
Max. 250 leerlingen

Melissa, of nee, Aïsha, of nee, toch Melissa gaat over iemand
die twijfelt over alles, maar vooral over zichzelf. Iemand
die geen idee heeft wie ze is en wat ze met haar leven
aan moet. Compleet de weg kwijt, verdwaald, van ’t padje
af. De Mannschaft onderzoekt met deze voorstelling de
maakbaarheid van de waarheid, of hoe ieder zijn eigen versie
heeft van de werkelijkheid. Een lekker stevig thema, gebracht
met veel humor en een taal die er boenk op is voor jongeren
of iedereen die ooit jong is geweest. www.demannschaft.be

Drummer en solo muzikant Michael Schack wil met zijn
nieuwe voorstelling Rechtop! jongeren muzikaal verbinden
in plaats van ze te ‘beleren’. Het jonge publiek kan elkaar zo
meer leren respecteren dan elkaar ‘ambeteren’. Rechtop!
wordt zo een verbindende creativiteitsbooster, waarin de
door Tomorrowland clichématig omschreven “The People Of
Tomorrow” samen met hun leerkrachten helemaal zichzelf
kunnen zijn, muziekjes goed en minder goed mogen vinden,
en interactief mee de show maken. Een inspirerende muzikale
voorstelling! www.michaelschackmusic.com
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© Bart Grietens

Secundair onderwijs 2de & 3de graad

De Dansers
Hold Your Horses
Vr 10.02.2023 – 13.30 uur
Duur: 60 minuten
Max. 200 leerlingen
Hold Your Horses is een dansconcert over het verlangen
naar houvast. De Dansers vertellen hun verhaal met twaalf
handen, inclusief bijbehorende lijven en een paar gitaren.
Hold Your Horses kent een spectaculaire, acrobatische
bewegingstaal, maar raakt nooit de menselijke sensitiviteit
kwijt. Als één lichaam worden de dansers voortgestuwd door
de livemuziek van Guy Corneille. Op zoek naar grip op de
wereld, die steeds ongrijpbaarder wordt.
www.dedansers.com

Secundair onderwijs 2de & 3de graad

Wim Claeys
Zwartzak
Di 25.04.2023 – 10.30 en 13.30 uur
Duur: +- 60 minuten
Max. 150 leerlingen
Locatie: Duits Militaire Begraafplaats, Dodenveldstraat 30,
Lommel
Een grappig en ontroerend verhaal verteld, gezongen en
gespeeld door Wim Claeys (en zijn accordeon). Na IJzer
graaft hij met deze coming of age door zijn eigen verleden.
Opgegroeid als zoon van een Oostfronter en gekneed door
het militante Vlaams-nationalisme, blikt de veertiger met
weerzin, loutering en mildheid terug op zijn jeugd. De
muziek in combinatie met de bijzondere locatie zorgt voor
een indringende voorstelling over een stukje - verwerkte of
onverwerkte - vaderlandse geschiedenis.

© Ben van Duin

Secundair onderwijs 2de & 3de graad

More Dogs
Real Boys
Vr 12.05.2023 – 13.30 uur
Duur: 60 minuten
Max. 200 leerlingen
Vijf Pinokkio’s proberen echte jongens te worden. In een
geflipt libretto bezingen ze popcultuur, online profilering
en de avonturen van een houten pop. In een parade van
imposante decorstukken, afgelijnde choreografieën,
bonkende beats en kitscherige kostuums verdwalen ze
steeds verder in de schemerzone tussen echt en nep. Deze
muziektheatervoorstelling biedt een kritisch perspectief
voor een cultuur waarin de dingen pas bestaansrecht krijgen
wanneer ze geshared worden en waarin authenticiteit een
even gewichtig als hol begrip is geworden.

ieder zijn smaak
ieder zijn droom
ieder zijn passie
ieder zijn gevoel
ieder zijn moment
ieder zijn dada
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Praktische info

Start inschrijvingen

Schoolvoorstellingen
2022-2023

Inschrijven voor de schoolvoorstellingen kan vanaf vrijdag 19 augustus 2022 en dient
uiterlijk dinsdag 6 september 2022 te gebeuren.
Hoe inschrijven?
• bij voorkeur via het online reservatieformulier op de website. In het menu op de
homepage kan je de knop ‘Scholen’ aanklikken en van daaruit het reservatieformulier
invullen en verzenden.
• per email reservaties@ccdeadelberg.be. Vermeld voor welke voorstelling(en) je
wenst te reserveren, het aantal leerlingen en het voorkeurmoment.

Meer weten?
Het programma en meer
praktische info kan je nalezen op
de website:
www.ccdeadelberg.be/
schoolvoorstellingen

Alle inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst genoteerd. Deze volgorde is
bepalend wanneer het maximaal aantal leerlingen overschreden wordt.
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het voorkeurmoment dat aangeduid
is op het inschrijvingsformulier. Wijzigingen zijn echter niet uit te sluiten.
Indien er slechts één voorstelling georganiseerd kan worden, is dit om organisatorische
redenen steeds een namiddagvoorstelling!
Uw inschrijvingen worden in september per email door ons bevestigd door middel van
het definitieve deelnameschema. Dit is vanaf dan bindend!

Toegangsprijzen
Kleuters en basisonderwijs: 4,00 euro per leerling.
Secundair onderwijs: 5,00 euro per leerling.

Reglement betoelaging busvervoer
Contact
Adelbergpark 1
3920 Lommel
011 399 699
info@ccdeadelberg.be
reservaties@ccdeadelberg.be

Stad Lommel voorziet voor de Lommelse scholen een subsidie voor het busvervoer van
en naar de schoolvoorstellingen van CC De Adelberg. Alle informatie over deze subsidie
kan je terugvinden op de website.

Lesbrieven
Van de meeste voorstellingen zijn er lesbrieven beschikbaar. Hierin vind je een
inleiding, maar ook héél wat tips tot verwerking zodat een voorstelling méér wordt
dan enkel de beleving in de theaterzaal. Deze lesbrieven zijn te downloaden via onze
website op de pagina van de betreffende voorstelling en worden uiterlijk twee weken
vooraf per email verzonden.

De voorstelling
Gelieve ongeveer een kwartier vóór aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn,
zodat het plaatsnemen ordentelijk en rustig kan gebeuren.
Jassen dienen verplicht ondergebracht te worden in de afsluitbare vestiaire.
Snoepgoed, drank, gsm’s, boekentassen... zijn niet toegelaten in de theaterzaal.
Tijdens de voorstelling blijven de leerlingen onder toezicht van de begeleidende
leerkracht.

Betalingen
Betalingen gebeuren via overschrijving na ontvangst van onze factuur.
Afwezige leerlingen, die ingeschreven waren voor deelname aan de geplande
voorstelling, kunnen enkel op de factuur in mindering gebracht worden mits melding
aan de verantwoordelijke van het cultuurcentrum.

Annulatievergoeding
Groepen die ingeschreven zijn, maar niet of te laat komen opdagen, dienen toch het
voorziene toegangsgeld te betalen. Na het begin van de voorstelling kunnen geen
laatkomers meer toegelaten worden.

