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‘WIE’ IS DE RIDDERBUURT? 
De vlag van de Ridderbuurt

Kijk! Kunst in mijn straat!

Groot Openingsfeest 

Rode Hond opent ook deze keer een eigen Festivalcentrum. Hij 
beperkt zich dit jaar niet tot één locatie, hij hangt rond in een hele 
straat: de Riddersstraat. Het Festivalcentrum wordt dé pleisterplek 
van het festival. Je bent welkom in kinderwerking Fabota, 
kleuterschool Sint-Jan, wassalon Primus én in de woonkamers van 
de buurtbewoners zelf. Van een hartelijk ontvangst gesproken! 

R I D D E R S S T R A AT  •  DA G E L I J K S  O P E N  VA N  1 0 . 0 0  T O T  1 8 . 0 0  U U R

Op www.rodehond.be ontdek je het volledige aanbod van Rode Hond, compleet met timing en  
prijzen. In het Festivalcentrum valt er altijd wel iets te beleven. Veel van het aanbod is gratis.  

Welkom!

Van zaterdag 28 tot en met dinsdag 31 oktober ben je van harte welkom op mijn 12de festival in Leuven. 
Met mijn zestien cultuurpartners zorg ik opnieuw voor een rijk programma vol theater, dans, film, 
workshops, circus, literatuur en nog veel meer. 

Voor het eerst pak ik uit met een echte festivalstraat: de Riddersstraat. Je bent er elke festivaldag  
welkom en uiteraard houden we hier op zaterdag 28 oktober het Groot Openingsfeest. Zet je fiets  
al maar klaar!

Dit nieuwe magazine geeft je een mooie selectie uit het aanbod. Het volledige programma met alle 
informatie per activiteit ontdek je op www.rodehond.be. Met enkele handige filters (leeftijd, datum, 
discipline en locatie) stel je snel je eigen programma samen.

Alvast heel veel plezier! Pootje!

  Rode Hond

FESTIVALCENTRUM  
RIDDERSSTRAAT

INHOUDSTAFEL Rode Hond heet iedereen 
van harte welkom, samen 
met de mensen uit de 
Ridderbuurt. En dat doen 
ze met vlag en wimpel, 
want zij krijgen als eerste 
en enige buurt in Leuven 
een eigen vlag! Beeldend 
kunstenaar Marijs  
Kempynck werkt, samen 

Kinderen uit de Ridderbuurt gidsen je rond en vertellen  
honderduit over de kunst in hun buurt (alle leeftijden,  
zo + ma). Wien Bogaert (Mooss) werkt samen met de 
kinderen het kunstenparcours uit. 

Wien: “De kinderen (tussen 8 en 12 jaar) zijn niet alleen de gids, ze zijn in feite  
ook ‘de baas’. Zij bepalen wat kunst is. Welke voorwerpen uit hun huis hebben 
bijvoorbeeld artistieke waarde? Welke dingen passen nog in de tentoonstelling 
doorheen de straat?” 

“Kinderen leren ook hoe ze een groepje rondleiden en mensen op een actieve 
manier betrekken. Met spelletjes en foto-opdrachten bijvoorbeeld. Wie weet mag 
je als publiek een nieuw lijnenalfabet ontwerpen, naar het voorbeeld van het 
kunstenaarskoppel Droste en Rombouts. Je passeert zeker langs hun kunstwerk  
in School 4, maar verder ligt er (nog) niets vast. De kinderen krijgen carte blanche.”

De vlag wordt de eerste 
keer gehesen bij de officië-
le opening van het festival 
op zaterdag 28 oktober. 
Samen met de tromme-
laars van percussiegroep 
Fabotastix, het koor en de 
steltenlopers van Fabota, 
het rare figuurtje Sjoebie 
en een stoet van gepimpte 

Ga tijdens het festival zelf 
op wandelzoektocht, op zoek 
naar de verborgen artistieke 

schatten. Een routeplan 
krijg je aan de start in het 

Festivalcentrum of download 
je op  www.rodehond.be. 

met hen, nog vóór de start 
van het familiefestival 
aan de vlag. Een vlag is 
het symbool voor gemeen-
schap en verbinding. Wat 
bindt de bewoners van de 
Ridderbuurt? Hoe geven 
ze dat vorm? Wat zetten ze 
op hun vlag? Benieuwd? 
Wij ook! 

fietsen uit het Fietspimp- 
atelier (alle leeftijden,  
wo (!) + za)  wordt het 
festival afgetrapt … euh af-
gefietst! Kom met je eigen 
fiets en rij met veel bel- 
gerinkel mee in de stoet 
door de Riddersstraat. 
Vertrek om 11.00 uur aan 
het Sint-Jacobsplein.
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WANDELZOEKTOCHT: KIJK! 
KUNST IN DE RIDDERBUURT!
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FABOTA FESTIVALCAFÉ 
Geen Festivalcentrum zonder café. Hier kan je de hele dag terecht voor een hapje, een drankje en flink 
wat plezier. Je komt in deze oase terecht via het steegje op nummer 33 van de Riddersstraat. 

Muziekcafé

De wasnimf 

De Rode Hond-goochelaar 
Beleef magie van dichtbij! Een 
goochelaar zet de natuurwetten op 
zijn kop, laat kaarten in het niets 
verdwijnen, leest je gedachten 
en zaagt al eens een onschuldig 
meisje doormidden (alle leeftijden, 
za-di).

Shoes
Je kan er nooit genoeg hebben: 
Shoes (3+, ma + di). Tenminste, 
dat vinden Simone en Solange. De 
twee dames uit Brussel fantaseren 
er vele verhalen over, terwijl ze elk 
paar schoenen met de grootste liefde 
en zorg behandelen. Tel het aantal 
schoenen in de zaal van Cie Tartaren.

Met vlag en wimpel
Marijs Kempynck maakt(e) met de bewoners van de Ridderbuurt een vlag. Ook 
Rode Hond fans maken een eigen vlag in haar doe-atelier (alle leeftijden, za-di).

In de kleuterschool moet 
je zijn voor sport en spel. 
Op het Fietsparcours (alle 
leeftijden, za-di) staat een 
arsenaal aan (loop)fietsen 
voor je klaar. Voorts tref 

je geen gewone juf of 
meester voor de klas, 
maar doet een vrolijke 
circusleraar je jongleren 
met bordenwissers in de 
workshop School-, tuin- en 

keukencircus van Cirkus 
in Beweging (6+, ma). Heb 
je zin om met het hele 
gezin in de voetsporen 
van circusfamilies zoals de 
Ronaldo’s, de Picolini’s, de 

Pipo’s en zovele anderen 
te treden? In de workshop 
Familiecircus (6+, di) leer 
je alle kneepjes van het 
vak. 

Op zaterdag maakt  
Schelpenman muziek door 
op schelpen te blazen alsof 
het trompetten zijn! 

Stef Langmans serveert 
Hair-O-Dynamics op 
zondag. Hij laat zich 
inspireren door eeuwen-
oude fakirs en vervlogen 
haarknooptechnieken uit 
het traditionele circus! 

Baz & Wits slaan aan het 
rappen op maandag. 

En op dinsdag blazen  
Marleen Vertommen en 
Jowan Merckx de blokfluit 
nieuw leven in, samen met 
de blokfluitklas van het 
SLAC/Conservatorium.

Maak kennis met de allerproperste 
wasnimf, Anke Jochems. ’s Nachts 
slaapt ze in een van de grote 
droogtrommels, overdag lost ze 
sudoku’s op, zingt ze liedjes of 
leest ze de toekomst in waspoeder 
van mensen die hun was komen 
doen (alle leeftijden, za-di). 

Geen café zonder een streepje livemuziek en andere truken van de foor, elke dag bij het vieruurtje. 

Baz & Wits

De wasnimf

School-, tuin- en keukencircus

Shoes
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Idiosyncratische Machine / Vormdrukkers  

Kristof Van Gestel en Els Baeten nodigen je uit om mee te tekenen en te 
zeefdrukken in hun kunstenaarsatelier (alle leeftijden, za-di). Hun  
Idiosyncratische Machine draait op volle toeren op zaterdag: vanuit alledaagse 
voorwerpen ontstaan onverwachte abstracte vormen.  Dan zijn de Vormdrukkers 
aan de beurt. De abstracte vormen worden gezeefdrukt op posters. Interpre-
teer de vormen en zet ze naar je hand: is het een figuur, een landschap, of ... 
gewoon een abstracte vorm?

SINT-JAN KLEUTERSCHOOL 

Idiosyncratische Machine / Vormdrukkers  

ZONDAG: STILTEDAG

Op zondag schuif je de drukke 
agenda opzij en maak je tijd voor 
elkaar met een sessie yoga voor het 
hele gezin (alle leeftijden). • 
Of luister naar het intrigerend 
verhaal Banksje (8+) van Valentine 
Kempynck. Zij bouwt bankjes 
op nokken van daken met twee 
bakstenen van het huis en 
geeft zo een plek aan overleden 

Verder laat je je schminken bij de dames van De taart op de kers, je haar stylen door de Rode Hond-kapper of een familieportret 
 maken door de sympathieke fotografen. Of lees boeken in de bibliobus en beleef een bijzondere kamishibai-vertelling. 

familieleden of vrienden, zodat 
ze kunnen uitrusten of gewoon 
dichtbij zijn. •  
Valentine begeleidt ten slotte 
grootouder en kleinkind in de 
workshop Wat jij voor mij betekent 
(8+). Twee zielen op het kruispunt van 
herinneringen en toekomstdromen, 
werken samen aan een schilderij. 
Eenvoudig en vederlicht.

Banksje
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Bea Vandewiele is moeder van vier kinderen en oma van zeven kleinkinderen. De jongste is bijna twee, 
de oudste bijna tien. Bea heeft altijd veel belangstelling gehad voor literatuur, theater en andere podium-
kunsten, maar als jonge, werkende moeder lukte het amper om voorstellingen bij te wonen. Nu heeft ze de 
tijd om met kinderen én kleinkinderen te genieten ... van Rode Hond bijvoorbeeld.

“Mag ik hier meteen een advies 
geven? Papa’s, mama’s en groot- 
ouders: hou alsjeblieft rekening met 
de leeftijd van de kinderen waar-
voor een stuk gemaakt is. Neem 
jongere broers en zusjes niet mee 
als de voorstelling niet voor hen be-
doeld is. Kindjes die zitten te zuch-
ten en te draaien, het is meestal een 
teken dat het stuk niet binnenkomt 
bij hen. Of dat het te lang duurt …” 

PUZZELEN
“Op het moment dat het programma van Rode Hond verschijnt, begin ik aan 
een schemaatje. Voorstellingen die mijn interesse dragen, krijgen drie uit-
roeptekens, bij andere zet ik een vraagteken en ga ik op zoek naar extra info. 
Ik google naar recensies of steek mijn licht op bij ‘kenners’. En dan beginnen 
we te puzzelen: met mijn dochter en schoondochter verdelen we de activi-
teiten. Én de kinderen. Want elk kind is anders. Voor kleinzoon Adriaan  bij-
voorbeeld mag een stuk rechttoe rechtaan zijn, er mag wat actie inzitten. De 
oudste kleindochter, Sien, kiest ondertussen zelf mee. Zij heeft een voorkeur 
voor dingen waaraan ze zelf kan deelnemen.“

HET PUBLIEK HEEFT ALTIJD GELIJK 
“Ik ben eigenlijk nog geen enkele keer ontgoocheld in Rode Hond. Ook de kleinkinderen blijven herinneringen delen 
als ze enthousiast zijn: ‘Oma, weet je nog toen die keer dat we in het stadhuis mee beslisten of de burgemeester mocht 
blijven of niet?’ Dat vonden ze de max.” 

“De activiteiten van de randanimatie blijven overigens even sterk hangen, merk ik. Als er voor of na een voorstelling 
iets extra te beleven valt, dan zorg ik er voor dat we wat te vroeg zijn. Door de jaren heen is de randanimatie alleen maar 
toegenomen. Waarvan ikzelf het meest geniet? Sowieso is het heerlijk wanneer dingen aanslaan bij kinderen en je ze 
ziet meegaan in het verhaal. Ja, dat ontroert. Als ik dan zelf ook nog geraakt word door het stuk, dan is iedereen blij.”

“KUNSTENFESTIVAL VOOR DE HELE FAMILIE”

OMA’S OOK BESMET MET 
RODE HOND

76

RODE HOND  FIETSEN
Zet je beste wieltje voor!

Rode Hond is gek op fietsen. Vooral om met zijn oren flapperend in de 
wind van festivalplek naar festivalplek te rijden. Om jou aan te moe-
digen om hetzelfde te doen, geven we je drie tips om je tweewieler een 
extra coole toets te geven. 

Wil je met deze en andere leuke ideeën aan de slag? Kom dan zeker naar het grote Fietspimpatelier in Fabota en  
verander jouw tweewieler in een fleurige velokar, stalenrosmachine of een echte hipstermobiel. Deelnemen is gratis! 

Maak van je fiets een kunstwerk, maar zorg ervoor dat hem steeds veilig kan gebruiken.

A L L E  L E E F T I J D E N ,  W O  2 5  ( 1 4 . 0 0 - 1 7 . 0 0  U U R )  +  Z A  2 8  O K T O B E R  ( 9 . 0 0 - 1 1 . 0 0  U U R )

Laat je horen, met twee speelkaar-
ten roffelend tussen je spaken.

tip 1 
een groene motor

Versier je spaken met gekleurde 
rietjes voor een fleurig effect.

tip 2 
het kleurenwiel

Met wapperende lintjes aan je 
handvaten zoef je door de straten.

tip 3
wapperend in de wind 

RODE HOND OP DE FIETS
Met je kunstige fiets ben je zeker welkom op het Groot Openingsfeest (alle leeftijden, za). Achter de vlag van de  
Ridderbuurt vorm je een bonte stoet, samen met de trommelaars van Fabotastix, het koor en de steltenlopers van 

Fabota en het rare figuurtje Sjoebie. Elke festivaldag kan je jouw fietskunsten ook testen op het Fietsparcours  
(alle leeftijden, za-di). Je kan hier ook een groot arsenaal aan (loop)fietsen uitproberen.

Bea met kleinkinderen Sien, Lena en Adriaan



OP HET PODIUM
Het licht dooft. Kinderen houden hun adem in. Er ontspint zich iets op het podium. Als het licht weer 
aangaat, is er iets bijzonders gebeurd. Rode Hond programmeert mooie verhalen op vele podia in de stad. 
Hier een greep uit het aanbod, in vijf rode draden.

DUIK IN EEN VERHAAL
Vertellingen met een begin, een midden en een  
einde. Een formule die altijd werkt. Bijvoorbeeld in  
Eet je stekels op! (5+, ma + di). Léopold helpt een 
oud energiek dametje op het platteland om bramen 
te plukken. Tot hij iemand hoort grijnzen en zich 
prikt. Deze voorstelling in STUK is de Nederlands-
talige versie van het bekroonde Mange tes ronces! 
van de Brusselse theatermaker Manah Depauw. 

WEINIG WOORDEN
In een verhaal duiken is perfect 
mogelijk zonder al te veel woor-
den. Altijd weer (5+, di) is een 
geestige mimevoorstelling over 
het mannetje en het vrouwtje in 
een weerhuisje. Een van de twee 
staat altijd buiten, zodat ze nooit 
samen zijn, ondanks het hevige 
verlangen naar elkaar. Slapstick 
met een vleugje tragiek. In  
30CC/Minnepoort. 

Nesten (4+, ma) is een visuele 
en fysieke voorstelling in OPEK 
over veiligheid, geborgenheid en 
vriendschap. Is ‘thuis zijn’ een ge-
voel dat bij jezelf, bij een ander of 
in de ruimte om je heen zit? Mis 
zeker de aansluitende workshop 
Welkom thuis van Mooss niet  
(4+, ma).

Les Sœurs (5+, zo) is een menge-
ling van beeldende kunst, muziek, 
dans en theater in een immens 
houten kader met verdiepingen, 
planken, touwen en planten in 
30CC/Wagehuys. Je ziet twee  
reuzegrote poppen – twee zussen – 
aan draden schommelen. En dan 
komen ze tot leven.

MUZIEK EN DANS
Het muzikale circus Blij Bang Boos Bedroefd (4+, ma) van Kapitein Winokio in  
30CC/Schouwburg jongleert met emoties. Angsthazen, krokodillentranen en bibber-
beentjes vliegen tussen de clownsneuzen door. Circusdirecteur Dimitri Leue regisseert 

de show met Kapitein Winokio, Mevrouw de Poes en de Muziekmatrozen. Wedden dat jij 
ook blij wordt van deze voorstelling? Of bang? Boos? Bedroefd?

DOE EENS IETS SPANNENDS

Ivoren Toren (6 +, ma) is een 
muzikale voorstelling, een 
oase van concentratie, stilte 
en intimiteit. Een celliste 
en een beeldend kunstenaar 
improviseren een kunstwerk 
in 30CC/Wagehuys. De inkt 
vervloeit met het papier, de 
muziek klinkt voller en dan 
wordt het stil. Eén iemand 
krijgt het kunstwerk mee 
naar huis. 

Wat als het licht dooft en er helemaal 
niets gebeurt in de Schouwburg? Jetse 
Batelaan van Theater Artemis is een 
van de meest eigenzinnige theater-
makers in ons taalgebied en schuwt 
het experiment niet. Je weet niet wat 
te verwachten in Voorstelling waarin 
hopelijk niets gebeurt (8+, za).  

Áltijd spannend is 
een spectaculaire 
circusact. Als jij 
niet meteen op het 
tipje van je stoel 
zit, dan beleven de 
artiesten spannende 
tijden ... Uitsmijter 
van het festival is 
CIRCUS! (alle leef-
tijden, di). Niet te 
missen, omdat oud 
en nieuw talent uit 
binnen- en buiten-
land zijn opwach-
ting maakt in  
30CC/Schouwburg. 

Als je van buiten de lijntjes  
kleuren houdt, is Plock! (4+, za) in  
30CC/Minnepoort dé aanrader.  
Camiel probeert het schilderij van 
zijn grote voorbeeld Jackson Pollock 
na te maken. Hij druipt met verf, 
giet, spat, smijt. Je krijgt een be-
schermingspak aan zodat je kleren 
proper blijven. Spannend!

Je mag ook zelf aan de 
dans: STUK organiseert 
een feestje, met de toe-
passelijke naam PARTY 
(6-10, za + zo).  Het is 
een interactieve perfor-
mance waarbij publiek 
en performers samen 
dansen. Funky zijn, gek 
doen … PARTY is een 
uitnodiging om uit de bol 
te gaan. 

ACTIE!
Familievoorstellingen spelen altijd 
in op het enthousiasme van de 
toeschouwer, maar sommige doen 
nog net ietsje meer beroep op het 
publiek dan andere.

Ben je in voor culinaire (inter)actie, 
kies dan voor Jammie! Jammie!  
(3-8, zo) van Spoor 6 in zaal De 
Kring. Kok Kiko wil zijn nieuw 
restaurant openen, maar heeft nog 
heel wat werk. Hij rekent op jouw 
hulp bij het dekken van de tafel, de 
klanten ontvangen, hun jassen aan-
nemen, de menukaarten uitdelen … 
Wie voelt zich geroepen?

In Aardappelsoep (7+, zo) van Laika 
hoef je niet te helpen bij het koken: 
een mevrouw die door het ministe-
rie is aangesteld, toont wat gezond 
en lekker eten is. In de foyer van 
30CC/Wagehuys maakt ze soep die 
haar doet terugdenken aan haar 
kinderjaren in een ander land, een 
land in oorlog. Na de voorstelling 
mag je proeven!  

Verwondering troef in de Buik van 
Bill (3-10, za + zo), want die wordt 
almaar ronder en ronder. Zou er een 
kindje in zijn buik zitten? Wordt 

Bill de perfecte papa? Gelukkig is 
er Tille, de charmante dame van de 
buurtwinkel die stiekem een boontje 
heeft voor Bill. Wie zet wie met 

de beide voetjes op de grond? Een 
hartverwarmende voorstelling van 
Spoor 6 in zaal De Kring. 

Plock

PARTY

98

Achteraan in dit magazine vind je een tijdrooster met alle voorstellingen. En op www.rodehond.be vind je 
alle info over alle voorstellingen, met prijzen en de juiste timing. Én met een handige zoekfilter. 

Eet je stekels op!

Jammie! Jammie!

Les Sœurs
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KLASSIEKERS, PREMIÈRES EN MEER

Liever samen van een film genieten? Dat treft, want Cinema ZED drijft zijn vertrouwde aanbod nog  
gevoelig op met het gloednieuwe festival Filmanjaro. Heel de herfstvakantie kan je er terecht voor film- 
ontbijten, nieuwe films, workshops, klassiekers en events. Op het complete programma is het nog even 
wachten, maar Rode Hond licht alvast een tip van de sluier.

EEN BERG FILMS

ASTRID LINDGREN EN ROALD DAHL 
De grappige, onvoorspelbare en soms zelfs griezelige verhalen 
van Astrid Lindgren en Roald Dahl zijn nog steeds een inspira-
tie voor filmmakers. Op Rode Hond geniet je van (recente) klas-
siekers als De GVR, Sjakie en de chocoladefabriek, Pipi Langkous 
of Lotta uit de Kabaalstraat, maar er zijn ook enkele opvallende 
nieuwigheden.

De klassieker Matilda (6+) wordt een verbluffende ervaring 
dankzij het Smell-O-Vision concept uit de jaren 50. Je krijgt een 
geurkaart en beleeft de film dus niet alleen met je ogen, maar 
ook met je neus!

In Gruwelijke Rijmen (7+) ontmoeten sprookjesfiguren elkaar. 
Sneeuwwitje en Roodkapje worden zo beste vriendinnen, maar wie 
eten de wolven dan op? De zeven dwergen, de oma of de biggetjes? 

Eveneens in première: Emil en Ida van de Hazelhoeve (3+). Emil 
haalt veel kattenkwaad uit en moet als straf in de schuur zitten. 
Tijdens zijn straf maakt hij met veel plezier houten popjes. Kleine 
zus Ida wil graag ook eens in de schuur vastzitten. Maar het lukt 
haar maar niet om ondeugend te zijn … of toch?

VOOR TIENERS
Ook de iets oudere kinderen worden op hun wenken bediend met enkele uitdagende premières, zoals Tschick (10+). De 
rijke, 14-jarige Maik zit zich thuis te vervelen bij het zwembad. Wanneer zijn vriend Tschick bij hem aanbelt met de 
sleutels van een gestolen auto, begint de reis van hun leven …

Minstens even spannend is Un sac de billes (10+), gebaseerd op de oorlogs-
herinneringen van de Frans-Joodse auteur Joseph Joffo. De twee broers 
Maurice en Joseph zitten vast in bezet Frankrijk. Om te ontsnappen aan 
de Duitsers en hun familie terug te vinden, moeten zij zich van hun meest 
moedige en ingenieuze kant laten zien. 

EN MEER
Filmanjaro is meer dan film kijken! Ga zelf aan de slag en word regisseur of 
acteur tijdens Pol & Wards Filmkamp of maak je eigen stop-motion animatiefilm. 
Creëer een slow-motion kaleidoscoop of kom heerlijk ontbijten voor de film.

Op www.rodehond.be en www.filmanjaro.be ontdek je vanaf vrijdag 6 oktober alle films, workshops en meer. 

Emil en Ida van de Hazelhoeve 

Gruwelijke Rijmen 

Un sac de billes 

http://www.rodehond.be
http://www.filmanjaro.be
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atelier 
besmettelijk 
beweging 
circus 
dans 
expo 
festival 
fiets 
film 
gezin 
hond 
jong 
jonkvrouw 
kunst 

leuven 
muziek 
parcours 
party 
performance
ridder 
speurtocht 
theater 
tiener 
vertelling 
viervoeter 
vlag 
woef 
workshop

WOORDZOEKER

HELP RODE HOND OP WEG

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

Oeps! Rode Hond is bij-
na te laat voor het Groot 
Openingsfeest. Fiets jij 
snel met hem naar het 
Festivalcentrum in de 
Riddersstraat?

“Rode Hond is er echt voor het hele 
gezin. Ik heb zelf drie kinderen van 
10, 8 en 5 jaar en we genieten al 
jaren samen van het feest. Als kun-
stenfestival draait het niet om ‘een 
uurtje je kinderen droppen’. Je krijgt 
een dagvullend programma waarin 
iedereen betrokken is, en dat is fijn. 
Als ouder word je helemaal meege-
zogen in de verwondering. Zien hoe 
je kind, hoe klein ook, betoverd kan 
zijn door een voorstelling, dat is het 
besmettelijke van Rode Hond. 

Cultuur voor jonge kinderen kan dat?

“Natuurlijk. Het mooie is dat de 
jongste kinderen enorm ontvankelijk 
zijn voor prikkels, ook culturele. 
Steeds meer gezelschappen richten 
zich heel bewust op die jonge doel-
groep, zonder de kwaliteit van hun 
producties uit het oog te verlie-
zen. Bij Rode Hond of Piep! geen 
betuttelende, hapklare producties 
die het kleine publiek onderschatten. 
Wel prikkelende voorstellingen die 
werken voor jong en oud.” 

Wat zijn jouw drie toptips voor de 
allerjongsten in deze Rode Hond?

“Zeker en vast de première van Het 
Monsterlijke Hertenbos (2+, za-di), 
een interactieve installatie van de 
Nederlandse kunstenares Chantal 
de Wolde. Zij maakt kunst die je 
mag aanraken en beklimmen. Met 
prikkelende materialen in felle kleu-
ren verpakt ze het STUK-gebouw 
als een toverbos waarin het heer-
lijk verdwalen is. Op de rug van 
een rijdend hertje bijvoorbeeld …”

“Het figurentheater Meneertje Meer 
(3-5, ma)  van Tg. Winterberg in  
30CC/Minnepoort wordt een  
magische voorstelling met zelf- 
gemaakte poppen. Mark Haayema 
schreef het verhaal. Zijn Meneertje 
Meer wil altijd meer, groter, duur-
der, hoger, sneller! Hij maakt zelfs 
meer Meneertjes van zichzelf. Die 
overspoelen de wereld. Maar daar 
wordt Meneertje dan toch niet zo 
gelukkig van.”

“De dansvoorstelling licht! (3+,  
za + zo) in STUK lijkt misschien 
wat experimenteel, maar ze klinkt 
echt veelbelovend! Dansers spelen 
met verschillende nuances en sfe-
ren van licht. Een zinderend, maar 
ook interactief gebeuren. Op het 
einde mogen kinderen en ouders 
zelf experimenteren.”

En wat als je daarna besmet bent?

“Dan is er nog veel meer in Rode 
Hond: het fijne is dat je niet alles 
vooraf moet beslissen en dus op 
het ritme van je kind kan deelne-

men. Start bijvoorbeeld met de vele 
gratis activiteiten in de Festival-
straat, wandel naar de Bib voor een 
vertelling of knutselworkshop en 
geniet daarna van het prikkelende 
aanbod van het Huis van het Kind.” 

 GEDEELDE 
VERWONDERING

VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Kim Crabeels is mama van drie, schrijfster van kinder- en jeugdboeken en de motor achter cultuurprikkels 
Piep!. Niet toevallig kijkt zij met bijzondere aandacht naar het aanbod voor de allerkleinsten tijdens Rode Hond.

Met de leeftijdsfilter op www.rodehond.be selecteer je heel eenvoudig het festivalaanbod voor de allerjongste kinderen. 

Het Monsterlijke Hertenbos

licht!
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WORKSHOPS 

Rode Hond is een bezig baasje. Ook dit jaar daagt hij jou uit om je  
creatieve, literaire, sportieve of nieuwsgierige beentje voor te zetten. 

POTEN (EN HANDEN)  
UIT DE MOUWEN!

COOLE MOVES
Is stilzitten echt niets voor jou? Dat treft! Cirkus in 
Beweging laat je proeven van Familiecircus (6+, di) en 
School-, Tuin- en Keukencircus (6+, ma) in het Festival-
centrum. Mag het nog wat avontuurlijker? Kies dan voor 
Parkour (6+, di) in Hal 5 en verleg je grenzen door over 
obstakels te klimmen en te springen. Samen bewegen 
vormt ook de rode draad in Welkom thuis (4+, ma) van 
Mooss waarin ouder en kind samen een huisje bouwen 
voor en rond elkaar. In de urban hotspot BURn leer je 
dan weer coole streetdance moves (6+, za).

PRET MET LETTERS

DROOMCREATIES
Geen urban arts in BURn 
zonder graffiti: waag 
je bijvoorbeeld aan de 
Graffitiwall of help bij het 
inkleuren van de reusach-
tige Krijtgraffiti (6+, za).

Ga je liever met stevige 
materialen aan de slag? 
Laat dan de uitvinder 
in jezelf helemaal los 
in RoboKop (8+, za + zo) 
van REused. Je knutselt 
met recupmateriaal. In 
Bamboepret (alle leef-
tijden, za, ma + di) van 
Artforum daagt kunste-
naar Dirk Langenberg je 
uit om op de binnenkoer 
van de Bib aan de slag te 
gaan met … bamboe! Een 
eindeloze knikkerbaan? 
Een spannend doolhof? 
Het kan allemaal!

Ook de allerkleinsten 
worden niet vergeten. In 
Peuterkrabbels (1,5-3, za) 
of Kleuterkrabbels  
(4-5, ma) ontdekken zij de 
zalen van M op een 
aangepaste manier. 
Meer prikkels vind je op 
de Wonderzolder (0-4, 
zo, ma + di ) of in het 
Kinderkunstenatelier  
(2-4, ma + di) van Huis 
van het Kind. 

Wie graag groot droomt, 
moet zeker binnenspringen 
in de Bib bij Stadsdromers 
(alle leeftijden, za, ma + 
di) van Sien Verschaeren 
en Isa Dewispelaere. Je 
stempelt een nieuwe, 
kleurrijke stad en laat 
ze daarna tot in de lucht 
groeien met mobielen 

van vogels, wolken en 
abstracte vormen.

Druk jij je droom of 
verhaal liever uit in 
beelden? Kies dan voor 
de familieworkshops 
Fotoreportage (9+, zo) of 
Stop Motion (6-9, zo) in 
Jeugdcentrum Vleugel F. 

De Bib blijft de favoriete pleisterplek van schrijvers, vertellers en tekenaars. llustratoren Tom Schamp (Letterenpret, 
8+, za) en Harriët van Reet (Gekke Letterdingen, 7+, di) nemen je mee in de speelse expo RetteKetetLetterpret (alle leef-
tijden, za, ma + di) en helpen je om je eigen gekke, beestige, betoverende letters te ontwerpen. 

Artforum nodigt ook nog andere gasten uit, zoals Kristof Devos (za), Gerda Dendooven (ma) en Kathleen Amant (ma). 
Tekenaar Benjamin Leroy en schrijver Jaap Robben brengen de grappige voorstelling Suzie Ruzie (4+, di) waarna jij 
jouw stoute beentje mag voorzetten, als je durft tenminste! 

Of duik samen met kunstenaars Mieke Lamiroy en Sandrine Lambert in het Bam!BriefLabo (6+, za-di). Je stuurt fles-
senpost, ontwerpt postzegels, schrijft gedichten en gaat aan de slag met een echte drukinstallatie. Opgelet: twee keer 
vertrekt de post vanuit M (6+, zo + di) !  Voor dromers die graag doen! Meer van dat ontdek je op de website.

SPEURNEUZEN
Is jouw neus even goed als die van Rode Hond? 
Ontdek dan de nieuwe collectie van M aan de hand 
van de Geurenzoektocht (6+, za-di). Volg je neus 
door het hele museum en ruik waar de schat zit! Of 
je kan de collectie van M ook met een nieuwe blik 
bekijken door het Gezinsparcours DoBeDo: Doen, 
Durven en Dromen (8+, za-di). De knapste speur-
ders hebben al hun zintuigen nodig in Gezocht: 
Kunstdetective (6+, za) bij Kunst in Huis. Weet jij 
welke schilderijen nagemaakt zijn? Help de direc-
trice om de echte kunstwerken terug te vinden!

RoboKop

Bamboepret

BURn

1716

Rode Hond breekt voor de derde maal uit en geeft op zondag een workshop Pimp je kledij of pet in de Leuvense 
centrale gevangenis, speciaal voor gedetineerde vaders en hun kinderen. 

Met de zoekfilter ‘workshop’ op www.rodehond.be krijg je een volledig overzicht.  
Voeg er je voorkeursdag en je leeftijd aan toe om een aanbod op jouw maat te krijgen.

Volwassenen zijn meer dan welkom om mee te doen.  
Bij de meeste workshops is het zelfs noodzakelijk om samen met een ouder deel te nemen.
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Suzie Ruzie - Benjamin Leroy & Jaap Robben Letterenpret
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RODE HOND PRAKTISCH
ALGEMEEN
• Tickets zijn in voorverkoop tot de dag voordien, tenzij anders  

 vermeld op www.rodehond.be. Resterende tickets zijn de dag  

 zelf te koop aan de zalen, zolang de voorraad strekt. 

• De ticketprijs geldt per persoon. Bij sommige gratis  
 activiteiten kan reservatie verplicht zijn.

• Ook als ouder/begeleider heb je een ticket nodig. 

• Rode Hond vraagt om altijd de aangegeven minimumleeftijd  
 te respecteren. Te jonge kinderen verliezen sneller hun aan- 

 dacht en kunnen het publiek en de spelers storen.

• Bij elke betalende activiteit kan je je UiTpas gebruiken.  

 Doe er dus zeker je voordeel mee. Alle info op  

 www.uitinleuven.be.

Op zondag 29 oktober schakelen we over op het winteruur (3 uur wordt 2 uur). Met een extra uurtje slaap ben je vast 

perfect uitgerust voor een volle Rode Hond dag. Hou er dus zeker rekening mee bij je planning.

Rode Hond bereik je het best te voet, per fiets of met het openbaar vervoer. De Lijn Vlaams-Brabant is al jaren een trouwe 

festivalpartner en vervoert je snel en erg voordelig. Geen parking zoeken, geen stress, gewoon genieten!  

Woon je in Leuven of in een van de deelgemeenten? Dan reizen kinderen jonger dan 12 jaar zelfs gratis. 

Tip! Maak gebruik van de Rode Hond zonnetrein die elk uur (tussen 11.00 en 17.00 uur) vertrekt aan het Festivalcentrum 

en halt houdt aan OPEK, F. Smoldersplein en STUK Kunstencentrum.

30CC/Ticketbalie, Rijschoolstraat 4

Festivalcentrum Riddersstraat (met extra fietsenstalling)

30CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21

30CC/Minnepoort, Dirk Boutslaan 62 

30CC/Wagehuys, Brusselsestraat 63 

Cinema ZED - Vesalius, Vesaliusstraat 9c 

De Bib Leuven & Tweebronnen/Auditorium,  
Diestsestraat 49

Hal 5, Locomotievenstraat 1, Kessel-Lo 

Huis van het Kind Leuven, Savoyestraat 4

Jeugdcentrum Vleugel F, Brusselsestraat 61a 

Kunst in Huis, Rijschoolstraat 4

M - Museum Leuven, L. Vanderkelenstraat 28 

OPEK, Vaartkom 4

STUK & Cinema ZED - STUK, Naamsestraat 96

Zaal de Kring, J. Pierrestraat 60, Kessel-Lo, (niet rolstoeltoegankelijk)

VERKOOPPUNTEN
Alle tickets kan je kopen via 30CC:

• www.30CC.be (24 uur/24 – 7 dagen/7)

• 30CC/Ticketbalie i  & 016 300 900 

 ma - vr: 12.00 - 18.00 uur | za: 12.00 - 17.00 uur

• Onthaal Festivalcentrum Fabota  & 016 300 900 
 enkel tijdens het festival, telkens van 10.00 tot 18.00 uur

M - Museum Leuven, STUK en Cinema ZED verkopen ook 

rechtstreeks tickets voor hun aanbod.

TICKETS & RESERVATIES

OPGELET

HOE GERAAK JE OP RODE HOND?

LOCATIES
i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Vaartstraat

BondgenotenlaanDiestsestraat

Havenkant

Brouwersstraat

Brusselsestraat

Dirk Boutslaan

Na
am

se
str

aa
t

Ri
dd

er
ss

tra
at

M
echelsestraat

Vaartstraat

BondgenotenlaanDiestsestraat
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TIENER  
BIJT HOND

Raken kinderen van het vierde, vijfde en/of zesde leerjaar ook 

besmet met de Rode Hond, of zijn tieners eerder immuun? 

We namen de proef op de som en lieten Jesse en Noor al even 

grasduinen in het aanbod. Zij tippen wat ze zeker zien zitten. 

Jesse is tien, woont in Heverlee en houdt van gamen. 
“Ik kan me niet precies herinneren wat we allemaal 
gezien hebben op Rode Hond. Ik zoek samen met mijn 
mama in het boekje wat interessant lijkt. Als ik zelf mag 
kiezen, ga ik voor fantasie. En wanneer een activiteit te 
hard lijkt op school en ik iets moet doen wat helemaal 
vastligt, dan pas ik liever.”

De tips van Jesse 
Parkour (di): “Ik volg al een paar jaar Parkour bij Cirkus 
in Beweging: over hindernissen klimmen, springen, je 
lichaamskracht gebruiken, een salto maken: ik wil het al-
lemaal kunnen … Wie er mee mag met mij? Ik ga het aan 
mijn papa vragen, want die werkt aan zijn conditie – hij 
loopt – dus ik ben benieuwd of hij hetzelfde kan als ik!”

Zigzagkind (zo): “Misschien kan ik wat inspiratie opdoen 
voor mijn eigen lentefeest. Een voorstelling in OPEK over 
een jongen die op avontuur gaat voor zijn ‘bar mitswa’, dat 
klinkt spannend.”

Noor is tien, woont in Kessel-Lo en houdt van weten-
schap, films en knutselen. Dans is niet zo aan haar 
besteed – “Ik heb geen zin om mijn nek te breken” - 
tenzij ze in de jury zou mogen zitten bij So you think 
you can dance. “Rode Hond, dat is samen met mijn 
broer, neefjes en nichtjes leuke dingen ondernemen in 
de herfstvakantie. ” 

De tips van Noor 
Een goeie film in Cinema ZED: “Als er iets tussen zit wat 
ik nog niet gehoord of gezien heb. Of als het zo’n goede 
film is, dat ik hem nog eens wil zien. Zou leuk zijn om 
met vriendinnetjes af te spreken. Yes, er komen verschil-
lende films van Roald Dahl. Matilda lijkt me perfect!”

Gezocht: Kunstdetective (za) bij Kunst in Huis: “Een zoek-
tocht tussen kunstwerken, dat vind ik spannend. Leuk 
om zelf te achterhalen welke schilderijen vervalst zijn.”

MatildaParkour

JESSE PEIRSMAN NOOR DE PRETER

TIENERTIPS VAN RODE HOND 

18

In Ifigeneia Koningskind (zo) in 30CC/Schouwburg 
wil Agamemnon zijn dochter offeren om de Trojaanse 
oorlog te winnen. Maar dat is buiten zijn vrouw 
gerekend. En Ifigenaia zelf! 

Hier is Hautnah in OPEK (zo) is een prikkelende 
installatie- en luistervoorstelling waarin een stad tot 
leven komt in een kijkdoos. 

Achteraan in deze brochure en op de website www.rodehond.be vind je het volledige programma.  
Met de leeftijdsfilter krijg je het aanbod voor tieners. 

Dance Karaoke (di) is hét ultieme dansfeest voor 
tieners om Rode Hond af te sluiten. Choreografen en 
Leuvense dansliefhebbers creëerden een videoclip op 
hun favoriete dansnummer. Probeer hun aanstekelijke 
dansmoves meteen uit op de dansvloer in het STUKcafé. 

BURn (za) is dé urban hotspot tijdens Rode Hond. Voor 
iedereen die iets wil bijleren over zoals rap, streetdance 
en graffitti in jeugdcentrum Vleugel F.
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KALENDER ZATERDAG 28 OKTOBER
uur duur leeftijd titel genre locatie prijs 

10.00 20' alle Rode Hond goochelaar circus 1 gratis

10.00 30' alle Kamishibai vertelling 1 gratis

10.00 60' 3m-12m Kinderklanken workshop 8 € 4

11.00 45' alle Openingsfeest feest 1 gratis

11.00 50' 3+ licht! dans 13 € 8

11.00 60' 1,5-3 Peuterkrabbels workshop 11 € 4

11.00 60' 1-2 Kinderklanken workshop 8 € 4

12.00 60' 8+ Picknicken met huisverteller Carmien Michels literatuur 11 € 4

12.30 20' alle Rode Hond goochelaar circus 1 gratis

13.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

13.00 50' 6+ BURn: Rap workshop 9 gratis

13.30 30' alle Kamishibai vertelling 1 gratis

14.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

14.00 60' 3-10 Buik van Bill theater 14 € 6

14.00 50' 6+ BURn: Streetdance workshop 9 gratis

14.00 90' 8+ Letterenpret workshop 6 € 6

14.00 60' 2-3 Kinderklanken workshop 8 € 4

15.00 30' alle Fabotakoor concert 1 gratis

15.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

15.00 60' 6-10 PARTY dans 13 € 8

15.00 60' 1,5-3 Peuterkrabbels workshop 11 € 4

15.00 50' 6+ BURn: Rap workshop 9 gratis

15.00 60' 3-4 Kinderklanken workshop 8 € 4

15.30 50' 4+ Plock! theater 3 € 8

15.30 20' alle Rode Hond goochelaar circus 1 gratis

16.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

16.00 30' alle Schelpenman concert 1 gratis

16.00 50' 3+ licht! dans 13 € 8

16.00 60' 3-10 Buik van Bill theater 14 € 6

16.00 60' 8+ Kijken met je ogen dicht vertelling 6 € 6

16.00 50' 6+ BURn: Streetdance workshop 9 gratis

17.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

18.00 50' 4+ Plock! theater 3 € 8

18.00 60' 8+ Voorstelling waarin hopelijk niets gebeurt theater 2 € 8

DOORLOPEND
start einde leeftijd titel genre locatie prijs

9.00 11.00 alle Fietspimpatelier workshop 1 gratis

10.00 18.00 alle Rode Hond Festivalcentrum 1 €/gratis

10.00 18.00 alle Vormidable interactieve installatie 1 gratis

10.00 18.00 6+ Kijk! Kunst in de Ridderbuurt wandelzoektocht 1 gratis

10.00 12.00 alle Fietsparcours fietsen 1 gratis

10.00 18.00 alle Bibliobus literatuur 1 gratis

10.00 17.00 alle Idiosyncratische Machine / Vormdrukkers doetafel 1 gratis

10.00 18.00 2+ Het Monsterlijke Hertenbos interactieve installatie 13 gratis

10.00 16.00 6+ Gezocht: Kunstdetective speurtocht 10 gratis

10.00 16.00 0-4 Wonderzolder workshop 8 gratis

10.00 16.00 0-4 Speelb(r)abbel workshop 8 gratis

10.00 17.00 alle RetteKetetLetterPret expo 6 gratis

11.00 18.00 6+ Geurenzoektocht zoektocht 11 € 5 (ouders)

11.00 18.00 8+ Gezinsparcours DoBeDo zoektocht 11 € 5 (ouders)

11.00 17.00 6+ BURn: graffitiwall/krijtgraffiti workshop 9 gratis

11.00 17.00 6+ BURn: breakdance workshop 9 gratis

11.00 17.00 6+ BURn: urban stencils/ petten pimpen workshop 9 gratis

12.00 16.00 alle Taart op de kers grime 1 gratis

13.00 17.00 alle Met vlag en wimpel doetafel 1 gratis

14.00 16.00 alle Fietsparcours fietsen 1 gratis

14.00 17.00 6+ Steltenlopen workshop 1 gratis

14.00 17.00 alle De Gevoelige Plaat familieportret 1 gratis

14.00 17.00 alle Bamboepret workshop 6 gratis

14.00 17.00 alle Stadsdromers workshop 6 gratis

14.00 17.00 6+ Bam!Brieflabo workshop 6 gratis

14.00 18.00 8+ RoboKop workshop 12 € 4

HET VOLLEDIGE EN ACTUELE PROGRAMMA - MET OOK ALLE FILMS 
VAN CINEMA ZED - VIND JE OP WWW.RODEHOND.BE!

KALENDER ZONDAG 29 OKTOBER
uur duur leeftijd titel genre locatie prijs 

10.00 60' alle Familieyoga workshop 1 € 4

10.00 20' alle Rode Hond goochelaar circus 1 gratis

10.00 30' alle Kamishibai vertelling 1 gratis

10.30 45' 5+ Les Soeurs theater 4 € 8

11.00 60' 8+ Banksje theater 1 € 4

11.00 30' 10+ Hier is Hautnah installatie 12 € 6

11.00 50' 3+ licht! dans 13 € 8

11.00 60' 3-10 Buik van Bill theater 14 € 6

11.30 30' alle Kamishibai vertelling 1 gratis

12.00 50' 7+ Aardappelsoep theater 4 € 8

12.30 20' alle Rode Hond goochelaar circus 1 gratis

13.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

13.30 60' 6+ Kijk! Kunst in mijn straat! kunstparcours 1 € 4

13.30 30' alle Kamishibai vertelling 1 gratis

14.00 3 uur 8+ Wat jij voor mij betekent workshop 1 € 8

14.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

14.00 30' 10+ Hier is Hautnah installatie 12 € 6

14.00 50' 3-10 Basta! theater 14 € 6

14.00 2 uur 9+ Fotoreportage workshop 9 € 6

14.00 2,5 uur 6-9 Stop Motion workshop 9 € 6

14.30 60' 6+ Kijk! Kunst in mijn straat! kunstparcours 1 € 4

15.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

15.00 45' 5+ Les Soeurs theater 4 € 8

15.00 75' 8+ Ifigeneia Koningskind theater 2 € 8

15.00 80' 10+ Zigzagkind muziektheater 12 € 8

15.00 60' 6-10 PARTY dans 13 € 8

15.30 60' 6+ Kijk! Kunst in mijn straat! kunstparcours 1 € 4

15.30 20' alle Rode Hond goochelaar circus 1 gratis  
16.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

16.00 60' alle Hair-O-Dynamics circus 1 gratis

16.00 50' 3+ licht! dans 13 € 8

16.00 50' 3-10 Basta! theater 14 € 6

16.00 30' 10+ Hier is Hautnah installatie 12 € 6

17.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

17.00 30' 10+ Hier is Hautnah installatie 12 € 6

19.30 80' 10+ Zigzakind muziektheater 12 € 8

DOORLOPEND
start einde leeftijd titel genre locatie prijs

10.00 18.00 alle Rode Hond Festivalcentrum 1 €/gratis

10.00 18.00 alle Vormidable interactieve installatie 1 gratis

10.00 12.00 alle Fietsparcours fietsen 1 gratis

10.00 18.00 alle Bibliobus literatuur 1 gratis

10.00 18.00 6+ Kijk! Kunst in de Ridderbuurt wandelzoektocht 1 gratis

10.00 17.00 alle Idiosyncratische Machine / Vormdrukkers doetafel 1 gratis

10.00 18.00 2+ Het Monsterlijke Hertenbos interactieve installatie 13 gratis

11.00 18.00 6+ Geurenzoektocht zoektocht 11 € 5 (ouders)

11.00 18.00 8+ Gezinsparcours DoBeDo zoektocht 11 € 5 (ouders)

12.00 16.00 alle Taart op de kers grime 1 gratis

13.00 17.00 alle Met vlag en wimpel doetafel 1 gratis

14.00 16.00 alle Fietsparcours fietsen 1 gratis

14.00 17.00 alle De Gevoelige Plaat familieportret 1 gratis

14.00 17.00 6+ Bam!Brieflabo workshop 11 gratis

14.00 18.00 8+ RoboKop workshop 12 € 4

14.30 17.00 alle STUK(je) taart dans en muziek 13 gratis

  ook geschikt voor anderstaligen / locatienummers: zie stadsplan p. 19

http://WWW.RODEHOND.BE
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KALENDER MAANDAG 30 OKTOBER
uur duur leeftijd titel genre locatie prijs 

10.00 50' 3+ Shoes theater 1 € 8
10.00 20' alle Rode Hond goochelaar circus 1 gratis
10.00 30' alle Kamishibai vertelling 1 gratis
10.00 90' 6+ School-, tuin- en keukencircus workshop 1 € 4
10.00 60' 2-4 Kinderkunstenatelier workshop 8 € 2
11.00 60' 3-8 Jammie! Jammie! theater 14 € 6
11.00 60' 4-5 Kleuterkrabbels workshop 11 € 4
11.00 60' 2-4 Kinderkunstenatelier workshop 8 € 2
11.30 30' alle Kamishibai vertelling 1 gratis
12.00 60' 8+ Picknicken met huisverteller Carmien Michels literatuur 11 € 4
12.00 60' 2-4 Kinderkunstenatelier workshop 8 € 2
12.30 20' alle Rode Hond goochelaar circus 1 gratis
12.30 20' 6+ Ivoren toren performance 4 € 6
13.00 20' 6+ Ivoren toren performance 4 € 6
13.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis
13.30 60' 6+ Kijk! Kunst in mijn straat! kunstparcours 1 € 4
13.30 30' alle Kamishibai vertelling 1 gratis
13.30 20' 6+ Ivoren toren performance 4 € 6
14.00 20' 6+ Ivoren toren performance 4 € 6
14.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis
14.00 90' 6+ School-, tuin- en keukencircus workshop 1 € 4
14.00 30' 4+ Nesten theater 12 € 4
14.00 40' 3-5 Meneertje Meer theater 3 € 8
14.00 60' 3-10 Bo's bos theater 14 € 6
14.00 60' 2-4 Kinderkunstenatelier workshop 8 € 2
14.15 50' 3-6 Heksje Mimi vertelling + workshop 6 gratis
14.30 60' 6+ Kijk! Kunst in mijn straat! kunstparcours 1 € 4
15.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis
15.00 20' 6+ Ivoren toren performance 4 € 6
15.00 50' 5+ Eet je stekels op! beeldend theater 13 € 8
15.00 60' 4-5 Kleuterkrabbels workshop 11 € 4
15.00 90' 7+ Stella vertelling + workshop 6 € 6
15.00 60' 2-4 Kinderkunstenatelier workshop 8 € 2
15.15 60' 4+ Welkom (t)huis workshop 12 € 4
15.30 60' 6+ Kijk! Kunst in mijn straat! kunstparcours 1 € 4
15.30 20' alle Rode Hond goochelaar circus 1 gratis
15.30 20' 6+ Ivoren toren performance 4 € 6
15.30 50' 3-6 Heksje Mimi vertelling + workshop 6 gratis
16.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis
16.00 30' alle Baz & Wits concert 1 gratis
16.00 40' 3-5 Meneertje Meer theater 3 € 8
16.00 60' 4+ Blij Bang Boos Bedroefd concert 2 € 14
16.00 60' 3-10 Bo's bos theater 14 € 6
16.30 30' 4+ Nesten theater 12 € 4
17.00 50' 3+ Shoes theater 1 € 8
17.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

DOORLOPEND
start einde leeftijd titel genre locatie prijs

10.00 18.00 alle Rode Hond Festivalcentrum 1 €/gratis
10.00 18.00 alle Vormidable interactieve installatie 1 gratis
10.00 12.00 alle Fietsparcours fietsen 1 gratis
10.00 18.00 alle Bibliobus literatuur 1 gratis
10.00 18.00 6+ Kijk! Kunst in de Ridderbuurt wandelzoektocht 1 gratis
10.00 17.00 alle Idiosyncratische Machine / Vormdrukkers doetafel 1 gratis
10.00 18.00 2+ Het Monsterlijke Hertenbos interactieve installatie 13 gratis
10.00 16.00 0-4 Wonderzolder workshop 8 gratis
10.00 16.00 0-4 Speelb(r)abbel workshop 8 gratis
11.00 18.00 6+ Geurenzoektocht zoektocht 11 € 5 (ouders)
11.00 18.00 8+ Gezinsparcours DoBeDo zoektocht 11 € 5 (ouders)
12.00 16.00 alle Taart op de kers grime 1 gratis
12.00 18.00 alle RetteKetetLetterPret expo 6 gratis
13.00 17.00 alle Met vlag en wimpel doetafel 1 gratis

14.00 16.00 alle Fietsparcours fietsen 1 gratis

14.00 17.00 alle De Gevoelige Plaat familieportret 1 gratis
14.00 17.00 alle Bamboepret workshop 6 gratis
14.00 17.00 alle Stadsdromers workshop 6 gratis
14.00 17.00 6+ Bam!Brieflabo workshop 6 gratis

HET VOLLEDIGE EN ACTUELE PROGRAMMA - MET OOK ALLE FILMS 
VAN CINEMA ZED - VIND JE OP WWW.RODEHOND.BE!

KALENDER DINSDAG 31 OKTOBER
uur duur leeftijd titel genre locatie prijs 

10.00 50' 3+ Shoes theater 1 € 8

10.00 20' alle Rode Hond goochelaar circus 1 gratis

10.00 15' alle Kamishibai vertelling 1 gratis

10.00 90' 5+ Familiecircus workshop 1 € 4

10.00 60' 6-9 Parkour workshop 7 € 4

10.00 60' 2-4 Kinderkunstenatelier workshop 8 € 2

11.00 50' 5+ Altijd Weer theater 3 € 8

11.00 60' 3-10 Wat een Zootje! theater 14 € 6

11.00 60' 2-4 Kinderkunstenatelier workshop 8 € 2

11.15 75' 10+ Parkour workshop 7 € 4

11.30 30' alle Kamishibai vertelling 1 gratis

12.00 60' 2-4 Kinderkunstenatelier workshop 8 € 2

12.30 20' alle Rode Hond goochelaar circus 1 gratis

13.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

13.30 30' alle Kamishibai vertelling 1 gratis

14.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

14.00 90' 5+ Familiecircus workshop 1 € 4

14.00 60' 6+ De Kletsmajoor theater 14 € 6

14.00 60' 4-8 Suzie Ruzie vertelling + workshop 6 € 6

14.00 90' 7+ Gekke Letterdingen workshop 6 € 6

14.00 60' 2-4 Kinderkunstenatelier workshop 8 € 2

15.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

15.00 50' 5+ Eet je stekels op! beeldend theater 13 € 8

15.00 60' alle CIRCUS! circus 2 € 10

15.00 60' 2-4 Kinderkunstenatelier workshop 8 € 2

15.30 20' alle Rode Hond goochelaar circus 1 gratis

15.30 60' 4-8 Suzie Ruzie vertelling + workshop 6 € 6

16.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

16.00 30' alle Blokfluit concert 1 gratis

16.00 60' 6+ De Kletsmajoor theater 14 € 6

17.00 50' 3+ Shoes theater 1 € 8

17.00 15' alle De Wasnimf performance 1 gratis

18.00 60' alle CIRCUS! circus 2 € 10

19.30 2 uur 10+ Dance Karaoke dans 13 gratis

DOORLOPEND
start einde leeftijd titel genre locatie prijs

10.00 18.00 alle Rode Hond Festivalcentrum 1 €/gratis

10.00 18.00 alle Vormidable interactieve installatie 1 gratis

10.00 18.00 6+ Kijk! Kunst in de Ridderbuurt wandelzoektocht 1 gratis

10.00 12.00 alle Fietsparcours fietsen 1 gratis

10.00 18.00 alle Bibliobus literatuur 1 gratis

10.00 17.00 alle Idiosyncratische Machine / Vormdrukkers doetafel 1 gratis

10.00 18.00 2+ Het Monsterlijke Hertenbos interactieve installatie 13 gratis

10.00 18.00 alle RetteKetetLetterPret expo 6 gratis

10.00 16.00 0-4 Wonderzolder workshop 8 gratis

10.00 16.00 0-4 Speelb(r)abbel workshop 8 gratis

11.00 18.00 6+ Geurenzoektocht zoektocht 11 € 5 (ouders)

11.00 18.00 8+ Gezinsparcours DoBeDo zoektocht 11 € 5 (ouders)

12.00 16.00 alle Taart op de kers grime 1 gratis

13.00 17.00 alle Met vlag en wimpel doetafel 1 gratis

14.00 16.00 alle Fietsparcours fietsen 1 gratis

14.00 17.00 alle De Gevoelige Plaat familieportret 1 gratis

14.00 17.00 alle Bamboepret workshop 6 gratis

14.00 17.00 alle Stadsdromers workshop 6 gratis

14.00 17.00 6+ Bam!Brieflabo workshop 11 gratis

  ook geschikt voor anderstaligen / locatienummers: zie stadsplan p. 19
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EDITIE

De herfstvakantie in Leuven belooft weer dolle pret voor jong én oud. Familiefestival Rode Hond trakteert je 

opnieuw op een vierdaagse vol theater, film, dans, workshops, circus, literatuur en nog veel meer. Zowat alle 

cultuurhuizen van de stad nemen deel aan deze 12de editie en de Riddersstraat wordt een echte Festivalstraat.  

In dit Magazine krijg je enkele smaakmakers uit het ruime programma.

MAAK JOUW FESTIVAL OP MAAT OP 
WWW.RODEHOND.BE
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