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do 3/11, 13.30 uur’• duur: 35’’• WZC Edouard Remy 1  • gratis

elke dag, 10.00 - 18.00 uur (doorlopend) • WZC Edouard Remy 1  

Rode Hond FestivalcentrumOpeningsfeest

Rode Hond trapt de elfde editie af met een vrolijke noot. Speciaal voor de sympa-
thiekste hond van Leuven maakt Pieter Putzeys, leerkracht aan de Abdijschool in 
Vlierbeek en liedjesmaker voor onder anderen Slongs Dievanongs, het supermee-
zingbare en gloednieuwe Rode Hondlied. Zing luidkeels mee met het net opgerichte 
Rode Hondkoor dat bestaat uit de bewoners van woonzorgcentrum Edouard Remy, de 
kinderen van de Abdijschool en de buurtbewoners van de Frederik Lintsstraat.

Het koor opent het Festivalcentrum, samen met de ganzenfanfare, cultuurschepen 
Denise Vandevoort en burgervader Louis Tobback! In stoet! 
De eerste 500 meezingers krijgen een gratis cd’tje van het Rode Hondlied.

MET RODE HONDKOOR EN GANZENFANFARE Rode Hond opent, voor de derde keer, een eigen Festivalcentrum. Dit keer houdt de 
hond halt op een bijzondere locatie: woonzorgcentrum (WZC) Edouard Remy, in het 
hart van de stad. Het wordt dé pleisterplek van het festival. Om rond te hangen en 

plezier te maken. Met je gezin én samen met de bewoners van het centrum: 
je kan er heerlijk lunchen, je haren laten knippen, tickets kopen, een gratis buggy 

uitlenen, échte kunstenaars ontmoeten, al je vragen stellen en veel meer!

elke dag, 11.30 - 13.30 uur (doorlopend) • pianoconcert om 12.30 uur

Lampetten: ken je dat? Dat is lang en veel eten en drinken en Rode Hond doet dat graag 
in de Lampetzaal van het woonzorgcentrum. Op het menu onder andere soep, frietjes, 
spaghetti en ook vegetarische schotels, allemaal aan democratische prijzen.

Elke middag hoor je een pianoconcertje van een bijzonder Leuvens talent. Smakelijk!

LEKKER ETEN MET PIANOMUZIEK ZOVRDO ZA

elke dag, 10.00 - 18.00 uur (doorlopend)

In het Festivalcafé bieden we je allerlei leuke activiteiten aan, maar je kan er ook de hele dag 
terecht voor een hapje en een drankje. Op het binnenplein kan je jezelf en je kroost trakteren 
op heerlijke soep, wafels en pannenkoeken aan de retrocaravan van Fantastic Wheels.

FESTIVALCAFÉVRDO ZOZA

DO
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elke dag, 10.30 uur • duur: 45’
alle leeftijden • gratis

elke dag, 14.00 - 15.00 uur 
(doorlopend) • alle leeftijden

gratis

Tadaaaaaaaaa! Geen café zonder een streepje livemuziek. 
Deze gasten spelen voor jou ten dans:

• do 3/11: De kinderen van de Abdijschool Vlierbeek   
 zingen liedjes uit Bill De Krokodil (gemaakt   
 door hun leerkracht Pieter Putzeys).

• vr 4/11: Saartje van Camp (Spinvis) trakteert op 
 heerlijke cellomuziek.

• za 5/11: Reginald en de Bosbeesten hangen het beest uit.

• zo 6/11: De Zingende Apen doen kinderen van toen en nu  
 meezingen met liedjes van Urbanus en K3.

Een muziekverzoekprogramma voor 
jong en oud, maar deze keer zonder 
Lutgart Simoens. Vraag je favoriete 
plaatjes aan bij de huisdj’s van WZC 
Edouard Remy: Jef & Johny. Dansen 
dansen maar!

Zowel jong als oud houdt van bingo. 
Speel de Rode Hondversie van dit 
spel, met de mooiste retroplaatjes  
zonder cijfers of letters, dus ook 
geschikt voor de allerkleinsten. 
Theatergezelschap Het Ongerijmde 
met Jenne Decleir, Danny Timmermans 
(van Welkom in de Wilton en W817), 
Machteld Timmermans en An Tuts 
(van FC De Kampioenen), zijn onze 
knotsgekke presentatoren die alles in 
goede of minder goede banen leiden! 

Magie van dichtbij! Net zoals de vorige 
jaren zet goochelaar Raphael Van den 
Bergh de natuurwetten op zijn kop, 
laat kaarten in het niets verdwijnen, 
leest je gedachten en zaagt al eens 
een onschuldig meisje doormidden.

DOETAFELS MUZIEKCAFÉ

VRAGEN STAAT VRIJ

BINGO! BINGO! 

RAPHAEL EN DE 
ZWEVENDE TAFEL 

elke dag, 10.00 - 18.00 uur (doorlopend)
 alle leeftijden • gratis

Vrij en ongedwongen ontdekken, 
exploreren, spelen en bricoleren … Een 
schat aan materialen, een feest voor de 
zintuigen, het hoofd en het hart. Samen 
met de bewoners van WZC Edouard 
Remy en de F. Lintsstraat kan je aan 
deze doetafels weven met papier, wol-
len popjes maken, haken en breien ... 

 

elke dag, 15.30 uur • duur: 30’ • alle leeftijden • gratis

VR VRZO ZODO DOZA ZAFESTIVALCAFÉ FESTIVALCAFÉ

do 3/11, 11.30 en 16.30 uur 
vr 4, za 5 en zo 6/11, 11.30, 13.30 en 

16.30 uur • duur: 20’ 
alle leeftijden • gratis

OPROEP: EEN BUDDY IS EEN VRIEND

Sommige mensen in WZC Edouard Remy hebben geen familie en/of krijgen 
weinig bezoek. Rode Hond en WZC Edouard Remy zoeken gezinnen 

die graag buddy willen worden van die bewoners. 

Woon je in de buurt en/of wil je een extra oma of opa? Wil je regelmatig 
leuke vrijetijdsactiviteiten ondernemen? Samen een kopje koffie drinken, een 
babbel, een boek lezen of een gezelschapsspel spelen … Deze vriendschap-

pelijke contacten helpen het sociaal isolement te doorbreken.

Je kan rekenen op voldoende vorming en ondersteuning en een degelijke 
verzekering tijdens je engagement. Je kan ook met meerdere gezinnen buddy 

worden van één bewoner. Geef een seintje op 016 24 84 20, dan nodigt WZC 
Edouard Remy je uit voor een kennismaking.
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De animatoren van WZC Edouard Remy zijn altijd te vinden voor een grap en maken 
graag plezier. Samen stippelden ze een knotsgek parcours uit in en rond het 

centrum. Ga aan de slag met verfknikkers en plak je kauwgum aan de kauwgom-
ballenboom!

Eerst op de brommer, dan op het paard en ook nog in het busje! Pak de flosj! 
Is er iets fijner dan een oude draaimolen?

Vier op een rij, Jenga, Mikado ... in ’t 
supergroot, voor mega spel- en 
speelplezier!

WAAR IS REMY?

KERMISVERMAAK

XL GAMES

INTERACTIEVE DOE- EN ZOEKTOCHT

DRAAIMOLEN

GROTE SPELEN

elke dag, 10.00 - 18.00 uur (doorlopend) • start aan onthaal • alle leeftijden • gratis

elke dag, 10.00 - 18.00 uur (doorlopend) • buitenplein • alle leeftijden 
€ 2, ter plaatse te betalen

elke dag, 10.00 - 18.00 uur 
(doorlopend)

binnenplein • alle leeftijden
gratis

Een aaibaar en kleurrijk pad voor jonge kinderen. Dit 
pad is om te voelen en te kijken. Dus schoenen uit! 
Soms is het glad en koud: ’t lijkt wel sneeuw! Voel 
maar met je tenen. Wat kriebelt daar zo aan je voeten? 
Is dat gras?

Kunstenaar Joris van Oosterwijk maakt en 
verzamelt levensgrote afdrukken van mensen. 

Joris legt je voorzichtig in de verf, en als je 
daarna opstaat zie je dat er een heel gedetail-
leerde momentopname is ontstaan. Het is een 
beeld dat lijkt uit te drukken wie je echt bent. 
Wees verwonderd door je eigen indruk of kom 
kijken hoe Joris een indruk/afdruk maakt van 

een ander. Het is haast theater. 

O ja, trek oude kleren aan en ... douchen 
achteraf kan!

Joris van Oosterwijk

Diederike Smits

OPEN ATELIER

elke dag, 10.00 - 18.00 uur (doorlopend) 
glazen gang • 2 tot 6 jaar • gratis

elke dag, 11.00 - 14.00 uur en 15.00 - 18.00 uur (doorlopend) • oude wasplaats
alle leeftijden • gratis, afdruk ter plaatse te betalen
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ZOZA

VR ZODO ZA

IN EN ROND HET FESTIVALCENTRUM 

STAMPING PROJECT: LAAT JE STEMPELEN!

INTERACTIEVE INSTALLATIEVRDO ZOZA

PIETERPEUTERPAD
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elke dag, 10.00 - 18.00 uur 
(doorlopend) 

11.00 uur: Boekendomino

13.00 uur: Boekenkaartenhuis

14.00 uur: Hindernissenparcours

15.00 uur: Alfapret voorleessessie

16.00 uur: Knutselen met boeken 

bibliotheek • alle leeftijden
gratis

elke dag, 12.00 - 16.00 uur 
(doorlopend) • lokaal Van Diest

alle leeftijden • gratis

De dames van De taart op de kers tove-
ren je met vrolijke kleurtjes en penselen 
in een wip om tot vlinder, prinses, dino, 
tijger en nog zoveel meer. 

Wist je dat WZC Edouard Remy ook een 
eigen bib in huis heeft? Voor de gele-
genheid wordt hun collectie aangevuld 
met de leukste jeugdboeken, strips, 
prentenboeken en tijdschriften. En 
natuurlijk wordt er in deze pop-up-
bib ook voorgelezen, gebouwd en 
geknutseld met afgevoerde boeken en 
nog veel meer leuks!

De bewoners van het woonzorgcen-
trum mogen dan al wat ouder zijn, 
ze spelen toch graag Kinect op hun 
XBOX en jij mag meedoen. Bewegen en 
spelen maar!

In elke handtas zit een hele wereld, 
vooral in de handtas van oma. Wat een 

supertoffe hebbedingetjes zeult zij 
allemaal mee! Ieder spulletje heeft zijn 

verhaal. Herinnering maar ook fantasie. 
Oude en jonge mensen vinden heden en 

verleden samen in de tas van oma. 

Oma’s handtas brengt tassen vol gezel-
lige verhalen, vol leuke momenten tus-
sen baby’s, peuters en oma’s en opa’s. 
Met livemuziek van toen, nu en straks.

KINECT (XBOX) OMA’S HANDTAS 

JIJ DINO, IK PRINSES

POP-UP BIB

elke dag, 10.00 - 11.30 uur en 
13.30 - 18.00 uur (doorlopend)

Lampetzaal • alle leeftijden • gratis

do 3, vr 4 en za 5/11, 11.00 en 15.00 uur • zo 6/11, 10.00 en 11.30 uur
duur: 40’ • verzamelen aan onthaal • 2 tot 6 jaar • € 7

IN EN ROND HET FESTIVALCENTRUM 
GAMESVR

VR

VR

VR

DO

DO

DO

DO

ZOZA

ZOZA

ZOZA

ZOZA

Is je haar een vogelnest of heeft het een 
eigen willetje? Laat je haar stylen en 
knippen door de Rode Hondkapster en 
je kan weer onder de mensen komen! 

HET TRIMSALON

elke dag, 10.00 - 18.00 uur 
(doorlopend) • kapsalon • alle leeftijden 

€ 5, ter plaatse te betalen

VRDO ZOZAKINDERKAPPER THEATER

Het familieportret: een vergeten tra-
ditie. Laat een bijzonder gezinsportret 
maken. De buurtbewoners van de 
F. Lintsstraat koesteren deze herinne-
ringen ook en maken jullie portret. 

DE GEVOELIGE PLAAT 

elke dag, 14.00 - 17.00 uur (doorlopend)
lokaal Sibenaler • alle leeftijden

gratis

VRDO ZOZAFOTOGRAFIE

SCHMINKSTAND

LITERATUUR

De bewoners van WZC Edouard Remy 
zijn echte sportievelingen en hebben 
zelfs hun eigen gymruimte. Speciaal 
voor Rode Hond nodigen ze kinderen 
en hun families uit om mee te fietsen, 
te roeien en te turnen.

BLIJF FIT!

do 3/11, 14.00 - 15.30 uur (doorlopend) 
vr 4/11, 10.00 - 11.30 uur en 14.00 - 15.30 

uur (doorlopend) • De Berliotzaal
alle leeftijden • gratis

VRDO GYMNASTIEK

Theater De Spiegel

concept en regie Karel Van Ransbeeck compositie Johan Derycke spel Maarten Leo Reinhard 
en Lieve Van Vlierberghe muziek Taira Kensuke (fagot)

©
 S

en
ne

 V
an

 L
oo

ck

8 9



za 5 en zo 6/11, 13.30 en 16.00 uur • duur: 65‘
verzamelen aan onthaal • vanaf 6 jaar • € 8

Het dj-duo The Marvelous Magpies heeft zich gespecialiseerd in het oplichten van 
onschuldige oudjes in bejaardentehuizen en dienstencentra. Als dekmantel gebruiken 
ze hun show, waarin ze plaatjes draaien uit de tijd van toen. Alles verloopt volgens 
plan tot een oude vrouw roet in het eten gooit. The Marvelous Magpies vergeten lang-
zaam waarvoor ze gekomen zijn en worden meegezogen in de herinneringen van de 
oude vrouw. Over Berra, meneer Nils én zijn vrouw Johanna … Over de kwajongens-
streken van een oude man en een kleinkind dat leerde fluiten.

Een ontroerend verhaal over ouder worden, eenzaamheid en verlangen.

tekst Joep Conjaerts naar Ulf Stark in opdracht van luxemburg muziek Geert Chatrou en 
Joep Conjaerts spel Vanessa Broes, Geert Chatrou en Joep Conjaerts 

regie en dramaturgie Arlette Van Overvelt
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KUN JE FLUITEN JOHANNA? 
THEATER ZOZA

luxemburg

Volg een parcours in de stad, langs gebouwen, 
standbeelden en pleintjes die je wellicht nooit 
eerder zag. Onderweg zijn er gekke opdrachten en 
raadsels die je moet oplossen, samen met je grote 
broer/zus, (groot)ouder(s) of beste vriend. In je Rode 
Hondzakje zitten het wandelplan en een paar kleine 
voorwerpen waarmee je aan de slag gaat: een stukje 
krijt, een lint en nog wat andere spulletjes.

OP STAP IN DE STAD

WONDERLAND

INTERACTIEVE ZOEKTOCHT

korte wandeling: vanaf 4 jaar
van Festivalcentrum 1  naar Huis van het Kind Leuven 11

lange wandeling: vanaf 8 jaar • van Festivalcentrum 1  naar STUK 7  
elke dag, 10.00 - 18.00 uur (doorlopend) • duur: 60’ (korte wandeling) of 90’ 

(lange wandeling) • vertrek aan onthaal • € 7, inclusief Rode Hondzakje

VRDO ZOZA

30CC & Stad en Architectuur

Stad en Architectuur

Waag een sprong in de toekomst en beland op 
het eiland EUtopia. Met boeiende doe-opdrachten 
ga je aan de slag om je eigen droomeiland 
te fantaseren: een zwevend speelparadijs, 
een futuristisch ruimteschip of een geheim 
luilekkerland? Alles kan. Een spannende zoektocht 
die je wildste dromen een beetje echt maakt.

elke dag, 11.00 - 18.00 uur (doorlopend) • M - Museum Leuven 14  • vanaf 8 jaar 
kinderen: gratis • ouders: € 5 • M-bassadeur gezinskaart: gratis

ARCHITECTUUR / QUIZVRDO ZOZA

IN DE STAD
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do 3/11, 11.00 uur • za 5/11, 14.30 uur • duur: 105’ • Cinema ZED 7

 vanaf 10 jaar • € 6 

do 3 en vr 4/11, 13.00 - 17.30 uur (doorlopend)  
za 5/11, 10.00 - 16.00 uur (doorlopend) • Kunst in Huis 13  • vanaf 6 jaar • gratis

Het weesmeisje Sophie komt tijdens 
een slapeloze nacht oog in oog te staan 
met een reus. Hij neemt haar mee 
naar reuzenland. Gelukkig is hij een 
GVR: een Grote, Vriendelijke Reus. Ze 
worden dikke vrienden en bedenken 
een plan om het op te nemen tegen de 
gemene reuzen.

Na verschillende verfilmingen van grote 
klassiekers van Roald Dahl werd het hoog 
tijd om ook De GVR op het grote scherm 
te brengen. Het werd een job voor nie-
mand minder dan Steven Spielberg.  

Oh nee! Er is een kunstroof 
gepleegd bij Kunst in Huis. Enkel 

een kale plek aan de muur en 
mysterieuze voetafdrukken blijven 
over. Wat nu? De politie heeft een 

aantal verdachten gearresteerd, 
maar kan de dief niet strikken. 

Ze hebben de hulp van een echte 
speurneus nodig. Help jij de dief 

te vatten?

Nederlands gesproken • VS 2016 regie Steven Spielberg 

DE GVR

GEZOCHT: SPEURNEUS

Een plek waar je samen met je jonge kind kan  
wegdromen, waar allerlei sfeermaterialen verwondering 
opwekken en de zintuigen prikkelen.

Geïnspireerd door Miró, Picasso en andere moderne 
kunstenaars. Kinderen kunnen ongeremd kennismaken 
met nieuwe materialen en technieken en tonen zo hun 
originaliteit en durf.

Verken samen met je kind de spel- en ontmoetingsruimte 
en ontmoet er andere ouders en kinderen. Er is speelgoed 

op maat van baby’s en peuters, een plek om de kinderen 
te verzorgen, een keukenhoek om iets te drinken of eten te 

geven en een leuke zithoek voor de ouders.

WONDERZOLDER

KINDERKUNSTENATELIER

SPEELB(R)ABBEL

do 3, vr 4 en za 5/11, 10.00 - 16.00 uur (doorlopend)
Huis van het Kind Leuven 11  • 0 tot 4 jaar • gratis

do 3, vr 4 en za 5/11, 10.00 - 16.00 uur (doorlopend) 
Huis van het Kind Leuven 11  • 2 tot 4 jaar • gratis

do 3, vr 4 en za 5/11, 10.00 - 16.00 uur (doorlopend)
Huis van het Kind Leuven 11  • 0 tot 4 jaar • gratis

VOOR DE ALLERKLEINSTEN

VOOR DE ALLERKLEINSTEN

VOOR DE ALLERKLEINSTEN
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HUIS VAN HET KIND
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Een gezinsparcours 
door de tentoonstel-
ling Op zoek naar 
Utopia laat je de 
toekomst kneden, op 
kindermaat. Samen fi-
losoferen, goed kijken 
naar de kunstwerken 
en creatieve opdrach-
ten zijn de voornaam-
ste ingrediënten van 
het parcours. 

Tijdens Rode Hond woont  
de grootse tentoonstelling  
Op zoek naar Utopia in M.  

Ontdek de idealen en 
droombeelden van kun-
stenaars en durf zelf te 

dromen over de toekomst, 
in kleine gezinsworkshops 
in de museumzalen. Drop 

in, drop out: wandel binnen 
wanneer je wil, vertrek wan-

neer je uitgespeeld bent. 

UTOPIA VOOR HET GEZIN 

UTOPIA FAMILIEFEEST

Kopergietery

M - Museum Leuven en De Bib Leuven i .s .m. Artforum

elke dag, 11.00, 13.30 en 15.30 uur • duur: 60’ • M - Museum Leuven 14  • 4 tot 10 jaar
kinderen: gratis • ouders: € 5, ter plaatse te betalen (excl. audiotour) 

M-bassadeur gezinskaart: gratis

do 3/11, 14.00 - 17.00 uur (doorlopend) • M - Museum Leuven 14  • vanaf 4 jaar
kinderen: gratis • ouders: € 5 (excl. audiotour) • M-bassadeur gezinskaart: gratis

GEZINSPARCOURS

WORKSHOP 
FAMILIEFEEST MET WORKSHOPS DO

BAM!LABO

VRDO

VRDO

ZOZA

ZOZA
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DO THEATER

do 3/11, 13.30 en 15.30 uur • duur: 60’ • De Bib, filiaal Kessel-Lo  9  • vanaf 8 jaar • € 7 

do 3 en za 5/11, 14.00 - 17.00 uur (doorlopend) in De Bib Leuven  10   
vr 4/11, 14.00 - 17.00 uur en zo 6/11, 14.00 - 17.30 uur (doorlopend) in  

M - Museum Leuven  14  • vanaf 8 jaar • gratis

Siri. Een mooie vrouw vol mooie woorden. Het lijkt 
alsof alles wat ze zegt grote poëzie is. 

Iris. Een mooie vrouw vol mooie beelden. Het lijkt 
alsof alles wat ze zegt één groot schilderij is. 

Samen met Siri en Iris beleef je een bloedstollend 
avontuur in een magische wereld vol boeken. Aan 
de hand van verhalen, wachtwoorden, codes en 
heel veel fantasie duik je in een wereld waar niks 
is wat het lijkt. Of toch? 

Experimenteer met de toekomst van 
Leuven. Beter, anders en mogelijk! In een 
mobiel BAM!LABO werk je een ideale stad 
uit, onder begeleiding van auteur Carmien 
Michels en illustrator Wide Vercnocke. Al-
les en iedereen is welkom: ballonscholen, 
frietprinters, maandokters en trolifanten. 
Met je ontwerpen trek je de straat op en 
installeer je een nieuwe stad. Op zondag 
wordt deze stad officieel ingehuldigd.

tekst, creatie en scenografie Christine Verheyden en Audrey Dero  
in samenwerking met nieuwe Stadsbibliotheek Gent (de Krook)

VERLOREN

14 15
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concept en realisatie Ief Spincemaille distributie Werktank

concept en regie Karel Van Ransbeeck compositie Joeri Wens en Nicolas Ankoudinoff  
spel Alain Ongenaet (schimmen- en lichtspel), Joeri Wens (percussie) en Nicolas Ankoudinoff 

(sax en fluit) met steun van PIEP, cultuurkriebels voor de allerkleinsten.

Sien Verschaeren en Goedele Pauwelyn / Artforum tBEDRIJF/HANGAAR 

Ief Spincemaille Theater De Spiegel

INTERACTIEVE INSTALLATIE MUZIEKTHEATER

VIRTUAL GROUND NIET DRUMMEN
VRDO VRDO

VRDO VRDO

ZOZA

ZA
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do 3, vr 4 en za 5/11, 14.00 - 17.00 uur (doorlopend)

De Bib Leuven/Young Adults 10  • alle leeftijden • gratis
do 3/11, 14.00 - 19.00 uur (doorlopend) • vr 4, za 5 en zo 6/11, 14.00 - 18.00 uur 

(doorlopend) • STUK/Onthaal 7  • alle leeftijden • gratis

do 3/11, 14.00 - 19.00 uur (doorlopend) • vr 4, za 5 en zo 6/11, 14.00 - 18.00 uur  
(doorlopend) • STUK/Onthaal  7  • vanaf 5 jaar • gratis

do 3/11, 14.00 en 16.00 uur • vr 4/11, 11.00 en 16.00 uur
duur: 45’ • STUK/Labozaal  7  • vanaf 2 jaar • € 8

De Bib is gekaapt! De 
tijd staat stil. Kom 

langs en geef de bib 
een gezicht in het  

reuze portrettenatelier.
Schilder een portret 
op een klein of groot 

paneel. Doe mee, want 
we maken er VEEL!

Digital native of niet? tBEDRIJF en  
HANGAAR prikkelen jong en oud om deel te 
nemen aan een partijtje hinkelen. Geen nood 
aan stoepkrijt of steentjes. Wanneer je op 
een van de oplichtende vlakken komt, ont-
vouwt het spel zich vanzelf. Dieptecamera’s, 
hopen software en slimme projecties volgen 
je bewegingen en maken van dit eeuwenou-
de spelletje een crossmediale ervaring.  

Virtual Ground nodigt je uit om 
een spiegelinstrument onder je 
ogen te houden en te wandelen. 
Zo lijkt het alsof je over het 
plafond loopt, langsheen de 
betimmering, de schildering 
of de gewelven. Een eenvoudi-
ge interventie, maar met een 
grote fysieke impact. Probeer 
je evenwicht te bewaren terwijl 
je je een weg baant van het 
onthaal, doorheen de hal, naar 
het binnenplein.

Niet drummen is een muziektheatervoorstel-
ling vol aanstekelijke ritmische muziek en 

verwonderlijk figurenspel.

Knikkers, bollen, ballen, drumvellen, trommels, 
water ... Een schaduwbeeldkunstenaar, een 

fluitist-saxofonist en een percussionist nemen 
je mee op een ontdekkingstocht van klanken, 

geluidjes, muziek en ritmes. Jong en oud, klein 
en groot genieten van een beeldend concert. 

Rock-’n-roll en poëzie.

PORTRETTENKABINET <H=0.P>HOP!
WORKSHOP MEDIAKUNST ZOZA
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taal in ’t Leives (Leuvens dialect) Nederlands ondertiteld • VS 2004 regie Brad Silberling 

Spoor 6
STAN STEMPELS LEMONY SNICKET’S  

‘A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS’

THEATERDO

DO

do 3/11, 14.00 uur in 30CC/Wagehuys  6  • za 5/11, 16.30 uur in Cinema ZED  7  
duur: 78’ • vanaf 6 jaar • € 6

do 3/11, 14.30 en 16.00 uur • duur: 45’ • Tweebronnen/Auditorium  10  
vanaf 6 jaar • € 6

do 3/11, 14.00 en 16.00 uur • duur: 60’ • Zaal De Kring  16  • 3 tot 8 jaar • € 6 do 3/11, 14.30 uur • duur: 108’ • Cinema ZED  7  • vanaf 10 jaar • € 6

De brutale eend Solan zet zijn Noorse 
dorpje opnieuw op stelten wanneer 
hij een geheime weddenschap ver-
liest. Samen met de voorzichtige egel 
Ludwig en de lieve uitvinder Reodor 
moet hij nu deelnemen aan de grote 
race tegen het naburige dorpje. De 
nieuwe Solan & Ludwig-film uit 
de befaamde Noorse stop-motion 
animatiestudio Qvisten Animation 
wordt een spannend avontuur in 
een oergezellige Noorse sfeer.

Een klein meisje beleeft de nacht van 
haar leven in het circus. Ze maakt 
kennis met clowns en acrobaten, 
jongleurs en dierentemmers. Stap sa-
men met haar de circuswereld binnen 
en laat je betoveren. Een woordeloze 
vertelling, live getekend door Mattias 
De Leeuw.
Na de vertelling teken je zelf je circus 
bij elkaar in het wondere tekencircus!

Nederlands gesproken • Noorwegen 2016 regie Rasmus A. Sivertsen

“Ik ben Stan Stempels en 
mijn fiets is kapot. Mijn band 

staat plat. Mijn stuur draait 
zot. Ik ben Stan Stempels en 

ik vind dat niet leuk. Een slag 
in mijn wiel. In mijn spatbord 

een deuk.” 

Wie komt deze postbode 
helpen om tijdig alle kaartjes 

en brieven in de juiste brie-
venbussen te steken?

Violet, Klaus en Sunny zijn drie slimme kinderen 
die wees worden wanneer hun steenrijke ouders 

omkomen in een brand. Ze erven een fortuin, maar 
krijgen dat pas als het eerste kind oud genoeg is. 

Tot dan moeten ze wonen bij de vreemde Graaf 
Olaf, maar die is enkel uit op hun geld.

Geniet van grimmige locaties, donkere humor, 
Jim Carrey en zijn gekende gekkebekkentrekkerij 
en Meryl Streep als een heks die zo uit een Roald 

Dahlboek lijkt gewandeld.

SOLAN & LUDWIG 2
FILM DO VERTELLING + WORKSHOPZA

DO FILM

CIRCUSNACHT
Mattias De Leeuw / Artforum
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regie en muziek Fons Merkies naar de boeken van Rien Poortvliet en Wil Huygen  
script en liedteksten Dick Feld spel Dick Feld, Wesley de Ridder, Christiaan Koetsier en 

Linda Korevaar 

concept Letizia Renzini en Revue Blanche regie en video Letizia Renzini spel Revue 
Blanche: Lore Binon (sopraan) Caroline Peeters (fluiten) Anouk Sturtewagen (harp) en Kris 

Hellemans (altviool) muziek Luciano Berio, Cathy Berberian en Revue Blanche

Theater Terra (NL)

Zonzo Compagnie

MUZIEKTHEATER

MUZIEKTHEATER

DE KABOUTER VAN RIEN POORTVLIET

BERBERIO

DO

DO

DO

 

do 3/11, 14.30 en 15.30 uur • duur: 40’ • De Bib Leuven/Kinderbib  10   
vanaf 3 jaar • gratis

do 3/11, 15.00 uur • duur 60’ • 30CC/Schouwburg  5  • vanaf 4 jaar • € 8 do 3/11, 15.00 en 19.00 uur • duur: 50’ • STUK/Soetezaal  7  • vanaf 6 jaar • € 8

Al meer dan 15 jaar geleden 
vloeiden Nellie en Cezar uit de 
tekenpen van Ingrid Godon en 

veroverden de harten van alle kleu-
ters! Samen met de grote Nellie en 

Cezar-poppen vertelt André jullie 
graag hun avonturen! 

Lise betreedt het boek van de ka-
bouters en beleeft met haar nieuwe 

vriendjes een groot avontuur. Ze 
reizen op de rug van een gans, in de 

bek van een leeuw en in een lucht-
ballon naar de Noordpool. Het is de 
enige plek waar nog kabouters wo-
nen die gedachten kunnen lezen en 

met dieren kunnen praten. Ze wil het 
sprookje van de kabouters redden, 

voordat kinderen over de hele wereld 
de kabouters zijn vergeten. Zou haar 
dat lukken? Want jij gelooft toch ook 

dat de kabouters écht bestaan?

Een performance over de mythische componist Luciano Berio en zijn muze,  
Cathy Berberian.

Je hoort een gezongen stripverhaal, neemt deel aan het mixen van verschillende 
componisten en krijgt heerlijke folksongs voorgeschoteld. De onsterfelijke, hyperge-
talenteerde, waanzinnige zangeres gidst je doorheen de muziekgeschiedenis, verlegt 
ondertussen wat muzikale grenzen en laat zien dat de muziekwereld een kruitvat van 

creatieve mogelijkheden is.

ALFAPRET:  
NELLIE & CEZAR

VERTELLING
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DO

do 3/11, 16.00 uur • zo 6/11, 11.00 uur (ontbijt: 9.30 uur) • duur: 45’  
30CC/Wagehuys  6  • vanaf 5 jaar • € 6 • € 15, inclusief ontbijt - max. 65 plaatsen

vr 4/11, 11.00 uur • za 5/11, 14.00 uur • duur: 2 uur • M - Museum Leuven  14  
vanaf 10 jaar • kinderen: € 3 • ouders: € 5 (excl. audiotour)

M-bassadeur gezinskaart: gratis

Mannetje Tak woont in een boom samen met 
zijn Vrouwtje en hun drie Twijgjes.Tijdens zijn 
ochtendwandeling wordt hij door een speelse hond 
meegenomen en tuimelt hij van de ene onfortuin-
lijke situatie in de andere, steeds verder weg van 
zijn boom. Zal hij terug bij zijn gezinnetje geraken? 
Opnieuw een betoverende verfilming van een boek 
van Julia Donaldson. Op zondag kan je de film 
combineren met een uitgebreid ontbijtbuffet!

In 2016 is het 500 jaar geleden 
dat Thomas More Utopia 
uitbracht in Leuven. Druk 
vandaag jouw toekomstbeeld, 
met een echte drukpers. Expe-
rimenteer met woord en beeld, 
ga actief en creatief aan de 
slag als een echte redacteur.

Nederlands gesproken • 2015 regie verschillende regisseurs

MANNETJE TAK

DRUK JE STEMPEL OP DE TOEKOMST 
M - Museum Leuven en Universiteitsbibliotheek 

ZOFILM

WORKSHOP

FILM

CIRCUSWORKSHOP

Nederlands ondertiteld • VS, België 2016 regie Tim Burton

MISS PEREGRINE’S HOME 
 FOR PECULIAR CHILDREN

PARKOUR
Cirkus in Beweging

do 3/11, 16.30 uur • vr 4/11, 14.30 uur • duur: 108’ • Cinema ZED  7  • vanaf 11 jaar • € 6

vr 4/11, 10.00 uur: 6 tot 9 jaar met 
begeleidende (groot)ouder 

duur: 60’  

11.15 uur: 10 tot 12 jaar met  
begeleidende (groot)ouder

duur: 75’ • Cirkus in Beweging  8  
€ 4 (verplicht in duo deelnemen:  

2 tickets nodig)

Jacob komt onverwacht terecht op een  
mysterieus eiland waar Mevrouw  

Peregrine een weeshuis heeft voor kin-
deren met speciale magische krachten, 

maar ook machtige vijanden. Het lijkt 
erop dat hij hen moet beschermen … 

maar hij is toch maar een gewone jongen? 

Regisseur Tim Burton (Edward  
Scissorhands, Alice in Wonderland) 

creëert keer op keer ongekende  
fantasiewerelden met een  

fluweelduister randje.

Breng je papa of mama mee, en 
verleg samen je grenzen. Je leert 

over allerlei obstakels springen en 
klimmen, en wie weet mag je ook 

eens een salto proberen. Je werkt 
ook aan lichaamskracht en conditie.

VRDO

VR

VR

ZA
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THEATER

Spoor 6 Artforum

vr 4/11, 11.00 uur • duur: 60’ • Zaal De Kring  16  • 3 tot 9 jaar • € 6 
vr 4, za 5 en zo 6/11, 14.00 - 17.00 uur (doorlopend) • OPEK/Box  15   

vanaf 6 jaar • gratis

De dierentuindirecteur 
pakt zijn koffers voor 

een safari in Afrika, op 
zoek naar nieuwe dieren 

voor zijn zoo. Maar hij 
heeft net de nachtwaker 

aan de deur gezet. Wie 
gaat nu de leeuwen op 

tijd naar bed sturen? Wie 
geeft de giraffen hoest-

siroop? Wie poetst de 
tanden van de krokodil? 

Wist je dat kunstwerken nog verrassen-
der worden als je ze op een leuke manier 
presenteert? Kleuren, materialen, geluid, 
licht, er zijn wel duizend dingen waarmee 

een tentoonstellingsmaker kan spelen! 
In deze workshop ga je aan de slag voor 
de tentoonstelling Als Ooit, die later dit 
najaar plaatsvindt. Je wordt scenograaf 

voor één dag en creëert een volledig 
nieuwe wereld waarin de kunstwerken de 

hoofdrolspelers zijn. 

begeleiding Isa De Wispelaere, Hadewych Becuwe en Charlotte Van Buylaere

VR

VR

WAT EEN ZOOTJE!
ZOZAWORKSHOP / EXPOVR

DE EXPOBOUWERS
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Lien Tallon
Kim Crabeels en Emma Thyssen / Artforum

VR WORKSHOP

VERTELLINGEXPERIMENTEEL  
RECYCLAGE 
ATELIER FLUGZEUG

MENEER BLOBVIS ZKT EEN LIEFJE 

vr 4/11, 14.00 - 17.00 uur (doorlopend) • De Bib Leuven  10   
alle leeftijden • gratis

vr 4/11, 14.00 en 16.00 uur • duur: 45’  
Tweebronnen/Auditorium  10  • vanaf 6 jaar • € 6

We lopen in het spoor van De Grote 
Vriendelijke Reus van Roald Dahl 
en gaan op zoek naar de mooiste 
dromen of de spannendste nacht-
merries! We bouwen onze eigen 
dromenvanger en bewaren de 
beste dromen in goed afsluitbare 
bokalen en maken zo ons eigen 
dromenkabinet.

Meneer Blobvis zit diep, wel 1200 meter! 
Hij woont eenzaam op de bodem van 
de zee. Hij is met uitsterven bedreigd 
en dus dringend op zoek naar een 
liefje. Maar dat is niet simpel als je de 
lelijkste vis op aarde bent. Gelukkig snelt 
Mevrouw Tortel van Dating Bureau Til 
Forever hem te hulp. Of Meneer Blobvis 
ook écht zijn maatje vindt? Dat ontdek je 
tijdens de Grote Blobvis Quiz. ©
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VR

VR

Tuning People

Mooss

THEATER

BONTE NACHT

BONTE NACHT WORKSHOP

vr 4/11, 14.00 en 17.00 uur • duur: 60’ • OPEK  15  • vanaf 4 jaar • € 8

vr 4/11, 15.00 uur • duur: 90’ • OPEK/atelier Wisper  15

vanaf 4 jaar • € 5 (verplicht in duo deelnemen: 2 tickets nodig)

Tuning People en de verbeeldingswe-
reld van kinderen, het is een gouden 
match. Na Tape voor Kleuters (2011) en 
Leeghoofd (2013) creëren ze met Bonte 
Nacht een bewegend schilderij. Drie 
mensen met emmers verf en gebrico-
leerde schilderobjecten bekladden hun 
omgeving en zichzelf. Ze veranderen in 
extravagante wezens en glibberen van 
het ene schilderachtige landschap naar 
het andere. De topcast verheft vlekken 
maken tot kunst en maakt van smossen 
een weldaad. 

spel Katrien Valckenaers, Maxim Storms en Greet Jacobs regie Jef Van gestel choreografie 
Karolien Verlinden geluidsontwerp Wannes Deneer productie Tuning People en DE MAAN 

begeleiding Maria Wilken-Keeve
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‘Bont’ betekent: heel veel kleuren door mekaar. In de voorstelling Bonte 
Nacht duiken de acteurs letterlijk in de verf. Ze spetten, druppen, gooien, 
kwakken. Goesting gekregen om dit zelf ook te doen? De workshop belooft 

speel- en experimenteerplezier met verf. Jong en oud zijn welkom om samen 
een betoverende wereld vol kleur bij elkaar te smossen.

WORKSHOP IN DUO

vr 4/11, 14.30 uur • duur: 2 uur • 30CC/Wagehuys  6  • vanaf 9 jaar • € 9

tekst Paul Verrept spel Sara De Bosschere en Luc Nuyens video en geluid Eric Engels

Het Verloren Voorwerp is het verhaal van 
Madam en Meneer. Ze gaan op zoek naar wat ze 

kwijt zijn. Wat is toch dat geheimzinnige ding 
dat ze maar niet vinden? Na hun vorige succes-

voorstelling Twee Vrienden schreef auteur en 
illustrator Paul Verrept een nieuw verhaal voor 
Sara De Bosschere en Luc Nuyens. Deze kleine 
productie is groots in tekst en (levens)filosofie. 
Na de voorstelling filosoferen kinderen (verder) 

in kleine groepjes (60’). Bij een drankje in de 
foyer krijgen ook ouders filosofische vragen 

voorgelegd. De voorstelling en de filosofeer-
sessies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Over alles en niets en alles daartussen.

Villanella en de Roovers

THEATER + FILOSOFIESESSIE

THEATER

KONING ACHTERSTEVOREN

HET VERLOREN VOORWERP

Spoor 6

vr 4/11, 14.00 en 16.00 uur • duur: 70’ 
Zaal De Kring  16  • 3 tot 11 jaar • € 6

Deze achterstelling zet de wereld op zijn kop. Koning 
Achterstevoren kruipt ’s morgens klaarwakker in zijn bed 
en groet zijn bovendanen met een nietgemeend ‘tot gis-
teren’. Samen met de koning, zijn werkman Walter en een 
kabouter wordt het een achterstelling boordeleeg muziek 
en verrassingen in het koninklijk park. De jonge bovenda-
nen kunnen slapjes deelnemen door hun slechtste beentje, 
stemmetje en snoetje achter te zetten.

VR

VR
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Nederlands gesproken • Denemarken 2016 regie Jacob Ley 

Katelijne Billet
DE HEKSEN

JULIUSvr 4/11, 15.00 uur • duur: 60’ • 30CC/Minnepoort 3  • vanaf 6 jaar • € 8

vr 4/11, 16.00 uur • duur: 45’ • De Bib Leuven/Kinderbib  10  • vanaf 6 jaar • gratis

vr 4/11, 15.00 uur • duur: 45’ • De Bib Leuven/Kinderbib  10  • vanaf 6 jaar • gratis

vr 4/11, 16.30 uur • 30CC/Schouwburg  5  
zo 6/11, 16.00 uur • 30CC/Wagehuys  6  • duur: 75’ • vanaf 7 jaar  • € 6

De schuur van Rosies vader 
staat vol geheimzinnig gereed-
schap en gekke apparaten. 
Rosie krijgt er onverwacht be-
zoek van een mannetje met een 
pakketje. Een doos met daarin 
een antwoord. Maar waar-
op? Op welke vraag? Kunnen 
zeepaarden galopperen? Zijn 
sterren gaatjes in het donker?

Samen gaan ze op zoek welke 
vraag bij het antwoord hoort. 
Rosie ontdekt wat verdwijnen 
is. En wat je allemaal kunt zien 
met de ogen toe. Vinden ze de 
juiste vraag en durft Rosie die 
wel te stellen?

Gruwelijke stiefzussen, rare tantes, ge-
vaarlijke krokodillen en slimme varkens 
zijn een paar van de leuke figuren die je 

in de rijmpjes van Roald Dahl tegenkomt.

Met veel humor en vertelplezier brengt  
Katelijne Billet deze verhalen op rijm. 
Hou je vast. Zet je klaar op het puntje 

van je stoel. En laat je meeslepen met 
vertellingen uit Gruwelijke rijmen en 

Rotbeesten van Roald Dahl.

tekst Jaap Robben spel Laura de Vries en Joep Conjaerts muziek Joep Conjaerts  
regiecoach Agnes Bergmeijer

Echte heksen bestaan. Ze wonen in gewone huizen en zien eruit als gewone vrouwen.

Maar let op: ze zijn gevaarlijk. Vooral kinderen lopen een groot gevaar in de buurt van 
heksen. Katelijne Billet, alias Katz, weet precies hoe je een echte heks kan herkennen.

Wil jij ook vermijden dat een echte heks je te pakken krijgt, kom dan luisteren naar 
het verhaal De heksen van Roald Dahl.

Julius woont in een weeshuis. 
Zoals altijd kijkt hij erg uit naar 
Kerstmis, want dan komt de 
Kerstman op bezoek. Wanneer 
de oudere jongens beweren dat 
de Kerstman eigenlijk de direc-
teur is die zich verkleedt, verliest 
Julius zijn geloof in kerst. Maar 
dan gebeurt er iets vreemds …

Een heerlijke film in de beste 
kerstfilmtradities, met een 
prachtige setting in de Scandina-
vische natuur.

MUZIEKTHEATER

FILM

HOEVEEL ZOU DE WERELD WEGEN? GRUWELIJKE RIJMEN EN ROTBEESTEN
Theatergroep Fien (NL) Katelijne Billet

VERTELLING

VERTELLING
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Nederlands ondertiteld • VS 1991 regie Barry Sonnenfeld 

Nederlands gesproken • Belgie 2016 regie R. Kan Albay 

THE ADDAMS FAMILY

ISRA EN HET MAGISCHE BOEK

KINDERKLANKEN 

HUIS-, TUIN- EN KEUKENCIRCUS 
 IN HET CIRCUSHOTEL

Cirkus in Beweging

vr 4/11, 16.30 uur • duur: 99’ • Cinema ZED  7  • vanaf 10 jaar • € 6

vr 4/11, 19.30 uur • 30CC/Schouwburg  5  
zo 6/11, 14.00 uur • 30CC/Wagehuys  6  • duur: 85’ • vanaf 8 jaar • € 6

za 5/11, 10.00 uur (3 maanden tot 1 jaar), 11.00 uur (1 tot 2 jaar), 14.00 uur (2 tot 3 
jaar), 15.00 uur (3 tot 4 jaar) • duur: 60’ • Huis van het Kind Leuven  11  • € 4,50

za 5/11, 10.00 uur: 6 tot 9 jaar met begeleidende (groot)ouder 
11.15 uur: 10 tot 12 jaar met begeleidende (groot)ouder • duur: 60’

Cirkus in Beweging  8  • € 4 (verplicht in duo deelnemen: 2 tickets nodig)

Welkom bij de familie Addams, een rijke, 
maar macabere familie. Al 25 jaar is non-
kel Fester spoorloos. Een sluwe advocaat 

vindt een nepnonkel en stelt hem voor aan 
de familie. Het plan om zo het familiefor-

tuin in handen te krijgen lijkt te lukken, 
maar dit is buiten de dochter gerekend …

Het regiedebuut van Barry Sonnenfeld 
(Men in Black, Wild Wild West) was meteen 

een schot in de roos. Door de geweldige 
cast en de pittige regie werd The Addams 

Family een instant klassieker.

De 9-jarige Isra is op schooluitstap 
in een historische bibliotheek. Via 
een magisch boek belandt ze in het 
Snoepkasteel. Daar ontdekt ze een 
jongetje, opgesloten tussen de taar-
ten en het snoepgoed. Misschien kan 
Isra samen met hem ontsnappen.

Een Vlaams fantasierijk sprookje, 
een ode aan de verbeeldingskracht 
in de traditie van de oude sprookjes-
verhalen.

Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor 
muziek. Tijdens deze workshop wordt 
die gevoeligheid verder aangewak-
kerd. Vanuit een thema of verhaal 
wordt ingespeeld op de leefwereld 
van de deelnemertjes. Gaandeweg 
bouw je een repertoire op waar je 
thuis verder van kan genieten. Sa-
men met je jonge kind zingen, spelen 
en bewegen prikkelt hun muzikale 
gevoeligheid en versterkt jullie band.

Welkom in het spannende en verrassende  
Circushotel! Niet om te blijven slapen, maar om het 

huis-, tuin- en keukencircus te ontdekken. In elke 
kamer kom je iets nieuws tegen. Jongleren met 

grootmoeders servies kan je in de eetkamer, in het 
salon kan je balanceren op de salontafel, in de keuken 

jongleren we met allerlei keukengerei, zelfs in het 
‘kleinste kamertje’ kan je circus beleven.

Ontdek het hotel samen met je ouders en vrienden en 
‘circus’ nadien verder in de grote circuskapel.

FILM

FILM

VOOR DE ALLERKLEINSTEN

CIRCUSWORKSHOP
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BURn (kort voor Breakdance, Urban en Rap) opent zijn deuren! Alle kinderen en 
ouders die iets willen (bij)leren over de urban arts zijn welkom!

Zin om eens op een  
podium te staan als 
een echte rapper? Deze 
workshop brengt je in de 
wereld van rijm en woord 
en helpt je bij het schrijven 
van een eigen lied dat past 
op trendy beats. Daarna is 
het podium van jou! 

Maak je eigen sjabloon of stencil als basis voor jouw streetart. Of gebruik de bestaande 
sjablonen en letters om een statement, quote, gedicht of gevoel tot uiting te brengen. 

Creëer een uniek kunstwerk!

Krijg je honger van al deze activiteiten? Niet erg, want in de Urban Cookingstand 
maak je een eigen snack om wandelend door de stad op te eten.

Leer spectaculaire moves op maat van funk, break, rap en R&B. Mix breakdance, 
popping, locking en andere invloeden tot jouw style.

Ga zelf aan de slag als graffiti-artiest. Leer alles over graffiti spuiten en schuw de 
spuitbus niet. Of waag je aan de reuzekrijttekening van de graffiti(krijt)artiesten. 

Kom jij ze mee inkleuren?

Word een echte Bboy of 
Bgirl. Begin je al maar op te 
warmen voor alle tricks van 
breakdance. Footwork, wind-
mills, swipes, battle ... niets 
zal je nog vreemd zijn! 

DÉ URBAN HOTSPOT TIJDENS RODE HOND

RAP / BEATBOXEN

STENCIL-ART  

URBAN COOKING 

HIPHOP / STREETDANCE
GRAFFITI / REUZEKRIJTKUNST

BREAKDANCE

11.30 en 14.00 uur: 
rap

13.00 en 16.00 uur: 
beatboxen 

duur: 60’  

vanaf 6 jaar • € 4

11.00 uur - 16.00 uur (doorlopend) • vanaf 5 jaar • € 2, ter plaatse te betalen

12.00 - 14.00 uur (doorlopend) • vanaf 5 jaar • € 2, ter plaatse te betalen

14.00 en 15.30 uur • duur: 60’ • vanaf 6 jaar • € 4 
11.00 - 16.00 uur (doorlopend) • graffiti: vanaf 6 jaar

reuzekrijtkunst: vanaf 3 jaar • gratis

11.00 - 16.00 uur (doorlopend)
vanaf 5 jaar • gratis

FAMILIEWORKSHOPS

BURN

za 5/11, vanaf 11.00 uur • Jeugdcentrum Vleugel F  12  

ZA
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concept Greet Jacobs, Julie Delrue en Alexia Leysen regie Alexia Leysen spel Greet Jacobs 
of Julie Delrue of Femke Stallaert 

een creatie van Artforum, fABULEUS, LUCA Drama, Mooss, Het nieuwstedelijk,  
Cie.Tartaren en WiSPER in samenwerking met jachtclub VVW Leuven

MIEREN SLAPEN NOOIT HET VERHAAL VAN HET ONBEKENDE EILAND

NNNIAUWWW

za 5 en zo 6/11, 11.00 en 15.00 uur • duur: 60’ • 30CC/Predikherenkerk  4  
vanaf 8 jaar • € 8 

za 5 en zo 6/11, 11.00 uur • duur: 60’ • Zaal De Kring  16  • 3 tot 8 jaar • € 6

za 5/11, 11.00, 12.30, 15.00 en 16.30 uur • duur: 90’ • OPEK  15  • vanaf 7 jaar • € 8

Treed binnen in een wereld die van boven tot 
onder behangen is met kranten. Welkom in de 
habitat van Margriet Van den Eynde, een vrouw 
die je graag alles vertelt wat ze weet. Ze helpt 
je de wereld te begrijpen. Want weten stelt ge-
rust. Maar het liefst van al vertelt ze over haar 
grootste passie: de natuur …

Een hartverwarmende, uitdagende voorstelling 
over het eeuwige gevecht tussen natuur en 
cultuur. En over hoe we moeten omgaan met 
die immense stroom informatie die dagelijks op 
ons afkomt. Hoe overleven in tijden van overkill?

Een piloot landt voor je neus. 
Hij vertelt de passagiers leu-
ke vliegtuigverhalen en zingt 
en danst met hen op luchtige 
liedjes. Maar waar is Plas? 
Een luchtige voorstelling 
voor iedereen die meevliegt. 
Je zal in de wolken zijn!

Ga aan boord en vaar uit naar een onbe-
kende bestemming op de Leuvense Vaart! 
Speciaal voor Rode Hond slaan de bewo-
ners van OPEK en de jachtclub de handen 
in elkaar voor een poëtische ontdekkings-
reis. De inspiratiebron is een kortverhaal 
van José Saramago over een man die een 
boot krijgt van de koning om een onbekend 
eiland te gaan zoeken. Als gezelschap 
krijgt hij de poetsvrouw van de koning.

THEATER OP HET WATER

THEATER

THEATER

BRUT & Villanella OPEK

Spoor 6
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BOOTJE BOUWEN

za 5 en zo 6/11, 14.00 - 17.00 uur (doorlopend) • duur: 60’ • OPEK   15  
vanaf 8 jaar, begeleid door een volwassene 

€ 4 (verplicht in duo deelnemen: 2 tickets nodig)

“Al die willen te kaap’ren varen, 
moeten kinderen met baarden zijn.” 
Laat de piraat in jezelf los en bouw 

je eigen droomboot uit recupmateri-
aal. Duikboot, zeilboot of catama-
ran? Laat je fantasie de vrije loop 
en ga per duo aan de slag: boren, 

lijmen, sjorren … Wie weet ga je met 
je eigen droomboot naar huis!

FAMILIEWORKSHOP

REused
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idee en spel Hanne Struyf en Sofie Joan Wouters coaching Katrien Pierlet  
decor Aidan Radier – Gekkewerk

JIJ TUSSEN VELE ANDEREN

REPARATIES EN  
HERSTELLINGEN

FAMILIECIRCUS

za 5/11, 14.00 uur en 16.00 uur  
duur: 45’

Tweebronnen/Auditorium  10  
vanaf 6 jaar • € 6 

za 5/11, 14.00 uur en 17.00 uur • zo 6/11, 11.00 uur en 14.00 uur • duur: 60’
30CC/Kapel Romaanse Poort  2  • vanaf 7 jaar • € 6

za 5/11, 14.00 uur • duur: 90’ • Cirkus in Beweging  8  • vanaf 6 jaar met  
begeleidende (groot)ouder • € 4 (verplicht in duo deelnemen: 2 tickets nodig)

Er zijn lieve mensen, boze mensen, 
koppige en slimme mensen, grappige 

en enge mensen. Miljoenen mensen 
op de wereld, als miertjes in het gras. 

En toch is er niet één zoals JIJ! 

Siska Goeminne vertelt over mensen 
en mensjes, met al hun mooie en 

gekke trekken, en Merel Eyckerman 
tekent prachtig live. Met een liedje 

van Bart Voet.

De Gezusters Hirngespinst trekken met hun experimen-
teel theatraal laboratorium de wereld rond. Ze proberen 
op alle mogelijke manieren de wereld mooier, gezonder 
en vooral beter te maken. Ze polsen onder anderen bij de 
koning, bejaarden, mijnwerkers, en wie nog allemaal …  
Ze komen ook naar Rode Hond want de Gezusters heb-
ben de hulp van kinderen en families nodig! 

Kom samen met je oma of opa allerlei 
leuke circustechnieken uitproberen. 
Leer samen met je oma bordjes draai-
en of jongleren, en wie weet mogen jij 
en je opa ook wel eens aan de trapeze 
zwieren. Laat je oma of opa je helpen 
terwijl je op een bal of ton probeert 
te staan. Als je oma of opa hier geen 
zin in heeft, mag je ook mama of papa 
meebrengen.

We voorzien iets lekkers als vieruurtje.

THEATERINSTALLATIE

CIRCUSWORKSHOP

VERTELLING

Siska Goeminne en Merel Eyckerman / Artforum

Gezusters Hirngespinst
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BENEFIETCONCERT PETER EN DE WOLF 

za 5/11, 13.30 uur • duur: 75’ • OPEK  15  • vanaf 5 jaar • € 8 

Veel Vlaamse artiesten zijn begaan met het lot van 
vluchtelingen. Zo ook de muzikanten van Brussels 

Philharmonic. Ze zijn ervan overtuigd dat muziek 
mensen kan verbinden over grenzen en culturen 

heen en kozen voor het muzikale sprookje Peter en 
de Wolf, met een Nederlandse én een Arabische 

verteller: Marc Schillemans en Mokhallad Rasem. 
De illustraties van Matthias De Leeuw ondersteu-
nen het verhaal en animatoren Tine Joris en Sien 

Wynants zorgen voor een speelse interactie tussen 
de muzikanten, het verhaal en de muziek, en het 

publiek … De opbrengst van dit concert gaat inte-
graal naar het Vluchtelingenhuis Leuven.

CONCERT

Brussels Philharmonic
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SPROOKJESTROEP

Hallo, wij zijn Jacoba en Wilhemina. Beter 
bekend als de nichtjes Grimm. We beloof-
den onze nonkels om op hun sprookjes-
bos te passen, maar dat was niet zo slim. 
Alles draait hier in de heksensoep! Straks 
wordt het één grote sprookjestroep. Naar 
een einde zoals “... nog lang en gelukkig” 
zijn we nu op zoek, want zo eindigt toch 
ieder sprookjesboek. 

THEATER

Spoor 6
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MET OPA OP DE FIETS  

za 5/11, 14.30 en 16.00 uur • duur: 45’ • De Bib Leuven/Kinderbib  10  
vanaf 4 jaar • gratis

Met opa op de fiets of Met opa naar de Sint, illustratrice Marja Meijer en auteur 
Stefan Boonen maakten samen al zes boeken over deze geweldige opa en zijn klein-
kinderen. Het zijn herkenbare en grappige verhalen. Speciaal voor Rode Hond zal 
Marja live illustreren terwijl Stefan enkele verhalen brengt. Na het vertellen is er tijd 
voor een korte workshop. 

VERTELLING + WORKSHOP

Stefan Boonen en Marja Meijer
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spel Job Raaijmakers, Kim van Zeben, Manon Nieuweboer, Isabelle Houdtzagers en Michiel 
Blankwaardt compositie en muziek Wim Conradi

KLUCHT

za 5/11, 15.00 uur • duur: 60’ • 30CC/Schouwburg  5  • vanaf 6 jaar • € 8

KLUCHT is een klucht 
met 15 deuren en 

personages die de hele 
tijd stiekem willen 

zoenen. Een fysieke, 
snelle slapstick-

voorstelling waarin 
vijf acteurs continu 

verliefd worden, 
zich verstoppen en 

smoesjes verzinnen. 
Een vrolijk, ouder-

wets theateruitje voor 
kinderen waarin alle 

samenlevingsvormen 
zonder problemen de 

revue passeren. Voor ’t 
eerst in Vlaanderen! 

Tijdens vorige tour-
nees raakten René 

Geerlings (regie) 
en Job Raaijmakers 
(tekst) gefascineerd 

door de conservatie-
ve reacties van hun 

kinderpubliek. In 
KLUCHT spelen zij met 

dit ongemak: De Zoen 
hangt altijd in de lucht 

en er is de voortdu-
rende dreiging van de 

broek die uitgaat.

THEATER

BonteHond (NL)

©
 K

am
er

ic
h&

B
ud

w
ilo

w
it

z-
EY

ES
2

za 5/11, 14.00 en 16.00 uur
duur: 60’ • Zaal De Kring  16

3 tot 10 jaar • € 6
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concept Luanda Casella en Maïté Van Keirsbilck tekst Luanda Casella spel Joris Hessels en 
Maïté Van Keirsbilck stem, radio en vertalingen Michiel Dendooven met dank aan Kopergietery, 

Kringloopcentrum, De Stuyverij en Stad Gent begeleiding workshop Timelab Gent

VERLOREN VOORWERPEN

za 5/11, 15.00 uur: voorstelling • duur: 60’ • € 6
za 5/11, 16.00 - 18.00 uur (doorlopend): workshop 

€ 7, pakket enkel ter plaatse te koop • 30CC/Minnepoort  3  • vanaf 10 jaar

Gebruikte je ooit de type-
machine, cassetteradio 
of draaischijftelefoon? 
De kans is groot van niet. 
We leven intussen in het 
tijdperk van internet, 
iPhone, gps, Facebook en 
Twitter. We daten, gamen 
en zijn steeds online en 
bereikbaar.

In Verloren voorwerpen 
nemen Joris Hessels 
(Radio Gaga) en Maïté 
Van Keirsbilck (beeldend 
kunstenaar) je mee naar 
Nostalgia, waar in een 
grote ‘machinekamer’ het 
verhaal wordt verteld van 
Nico, het digitale meisje dat 
altijd te laat is.

Na de voorstelling is er 
een workshop in de foyer. 
Je maakt er robotinsecten 
uit gerecycleerd materiaal, 
met zo weinig mogelijk 
elektronische onderdelen 
en aangedreven door het 
licht. Voorkennis is niet 
vereist.

VOORSTELLING + WORKSHOP

Maïté Van Keirsbilck en Joris Hessels

ZOZA

creatie Katrien Oosterlinck dans Marisa Cabal, Charlie Denat en Caroline Mathieu  
artistiek advies Alexandra Meijer danscoach Charlotte Vanden Eynde  
productie keski.e.space in samenwerking met Kosmonaut Production

RAAKLIJNEN

za 5/11, 15.00 en 16.30 uur • zo 6/11, 11.00, 14.00 en 16.00 uur • duur: 45’ 
STUK/Labozaal  7  • vanaf 7 jaar • € 8

Een vierkante ruimte is gevuld met gekleurde en meetkundige vormen die een 
bijzondere wereld scheppen waarin aparte spelregels gelden. De dansers spelen met 
de afstand tussen jou en hen. Is het een armlengte, een voet of een vinger? Ben je 
dichtbij of net ver weg? En hoe voel je je daarbij?

Ontdek samen met de dansers de verbondenheid tussen mensen en de invloed van 
anderen op je eigen manier van zijn. 

Na iedere vertoning is er een gratis beeldende workshop (duur: 40’).

DANS

keski .e.space/Katrien Oosterlinck 
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tekst en regie Hanneke Paauwe spel Sien Eggers spel in film Lukas Smolders

za 5/11, 17.00 uur • duur: 60’ • 30CC/Wagehuys  6  • vanaf 9 jaar • € 7

za 5/11, 19.30 uur • duur: 90’ • Cirkus in Beweging  8  • vanaf 3,5 jaar • € 3

Fee Canapé is een specialist in het verber-
gen van alles waar ze zich voor schaamt. 
Ze zit vol goede bedoelingen en probeert 
het iedereen naar de zin te maken. Vooral 
haar moeder. Als ze van tandenfee promo-
veert tot depanneerfee krijgt ze eindelijk 
een toverstaf en een bieper.

Dat begint hier al goed is een humoris-
tisch en kwetsbaar verslag van het leven 
van een fee met faalangst. Het wordt een 
voorstelling over falen en schaamte, over 
spijt hebben en stommiteiten begaan. 
Over perfectie en prestatiedwang. Over 
het verschil tussen feeën en mensen.

Je bent van harte welkom om de 
studenten en artiesten van Cirkus 
in Beweging aan het werk te zien. 

Ze toveren hun strafste trucs en acts 
uit hun hoed. Zwierende trapezes, 
rondvliegende balletjes, salto’s ... 
Wat er juist te zien zal zijn, is een 
verrassing, maar leuk wordt het in 
ieder geval!

DAT BEGINT HIER AL GOED

OPEN PISTE - CIRCUSAVOND

HETPALEIS / Hanneke Pauwe

Cirkus in Beweging

THEATER

CIRCUS

FILMSTRIP
Bij het maken van een film wordt 

er na het schrijven van het scena-
rio een soort stripverhaal gemaakt, 

het storyboard. Bedenk je eigen 
filmstrip en toon het effect van 

verschillende camerastandpunten. 
Hoe kan je ze gebruiken om je 

eigen verhaal te vertellen? Maak 
foto’s met een iPad en plaats die in 

een digitaal stripverhaal. Aan het 
einde van de workshop bewonder 

je elkaars filmstrip.

WORKSHOP

WORKSHOP

zo 6/11, 14.00 uur • duur: 3 uur • Jeugdcentrum Vleugel F  12  
vanaf 8 jaar • € 6 (verplicht in duo deelnemen: 2 tickets nodig)

max: 10 duo’s (volwassene – kind)

STOP-MOTION 

zo 6/11, 14.00 uur • duur: 3 uur • Jeugdcentrum Vleugel F  12   
6 tot 9 jaar • € 6 (verplicht in duo deelnemen: 2 tickets nodig) 

max: 10 duo’s (volwassene – kind)

Animatiefilms zijn leuk om te zien, 
maar ook erg leuk om zelf te maken! 

Verdiep je in de animatiefilmtech-
niek, een wonderlijke manier van 

beeld-per-beeld filmen waarmee je 
letterlijk alles tot leven kan wekken. 

Ga aan de slag met camera en laptop 
en laat allerhande materialen, zoals 

plasticine, popjes, tekeningen, of zelfs 
voorwerpen hun verhaal vertellen. 

Kijk hoe alles tot leven komt!

ZO

ZO
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Nederlands ondertiteld • India 2015 regie Nagesh Kukunoor 

van en met Bram Dobbelaere, Sander De Cuyper en Gab Bondewel met steun van de 
Vlaamse Gemeenschap (Circusdecreet), Humorologie, Mira Miro en Theater op de Markt

Kom met je fiets naar deze voorstelling, stal hem in de fietsenstalling onder het Rector De 
Somerplein en krijg een presentje.

in samenwerking met directie duurzaam beleid van de stad Leuven

DON QUICHOT 

DHANAK

LE CIRQUE DÉMOCRATIQUE DE LA BELGIQUE

zo 6/11, 14.00 en 16.00 uur • duur: 60’ • Zaal De Kring  16  • vanaf 4 jaar • € 6

zo 6/11, 14.30 uur • duur: 106’ • Cinema ZED  7  • vanaf 10 jaar • € 6

zo 6/11, 17.00 uur • duur: 60’ • 30CC/Schouwburg  5  • vanaf 8 jaar • € 8

De Spaanse edelman Don Quichot De La 
Mancha gaat op avontuur samen met zijn 
lievelingspaard Rocinante en zijn schild-

knaap Sancho Panza. Hij haalt heldhaftige 
streken uit om indruk te maken op zijn 

geliefde Dulcinea. Gek gemaakt door boe-
ken, blijft hij dolend zoeken naar gevaren 

in alle hoeken. Een muzikale theatervoor-
stelling, trouw aan het boek maar met 

een vrolijke knipoog naar vandaag.

Pari woont met haar broertje Chotu 
in een mooi dorpje in India. Chotu 
is blind, maar allesbehalve verdrie-
tig: hij is een vrolijke betweter die 
leven in de brouwerij brengt. Pari 
heeft hem ooit beloofd dat hij terug 
zou kunnen zien op zijn negende 
verjaardag. Maar die verjaardag 
komt eraan en Pari weet niet hoe ze 
haar belofte kan nakomen. 

Een vrolijke roadmovie doorheen 
het kleurrijke India, vol spranke-
lende humor, fascinerende perso-
nages én aanstekelijke muziek.

Deze cabaretvoorstelling is – de naam zegt het zelf – heel erg Belgisch en heel erg 
democratisch: je kan stemmen en meebeslissen over zowel vorm als inhoud.  

Jouw wil is wet! 

Deze voorstelling kan door jouw keuze alle mogelijke vormen aannemen: van een 
jongleernummer met een 24-delig servies tot een vier meter hoge duik in een  

zwembadje van 30 cm diep. 

Een humoristisch onderzoek naar de grenzen van de democratie en de dictatoriale 
neigingen van de meerderheid. Een heerlijk staaltje democratie en (foute) inspraak!

FILM

CABARETTHEATER

Spoor 6 Cie Pol & Freddy

Fietsactie!
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RODE HOND BREEKT UIT
Voor de derde keer strijkt het festival ook neer in de Leuvense centrale gevangenis, 
speciaal voor gedetineerde vaders en hun jonge kinderen. Tijdens de bezoekuren op 

zondag 6 november kunnen deze gezinnen genieten van enkele Jekino filmworkshops.

EXTRA / DERDE EDITIE

BARTO

zo 6/11, 17.00 uur • duur: 60’ • 30CC/Minnepoort  3  • vanaf 4 jaar • € 8 

Barto is een komische en excentrieke figuur die zijn publiek verleidt met technische 
stunts die hij ook nog eens op een grappige manier inleidt. Een kleurrijk geheel met 
een gekke tint, waar lichaamstorsies, jongleren, koorddansen en clowning in elkaar 

verstrengeld raken. 

Barto studeerde bewegingstheater bij J. Lecoq in Parijs en kaapte prijzen weg op 
grote internationale festivals. Hij presenteerde zijn act wereldwijd en voor de groot-

ste circussen in Europa. 

ZOCLOWNERIE / CIRCUS
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Festivalcentrum en Festivalcafé, 
WZC Edouard Remy, A. Vesaliusstraat 10, Leuven

30CC/Kapel Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven

30CC/Minnepoort, Dirk Boutslaan 62, Leuven

30CC/Predikherenkerk, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Leuven

30CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, Leuven

30CC/Wagehuys, Brusselsestraat 63, Leuven

Cinema ZED & STUK, Naamsestraat 96, Leuven

Cirkus in Beweging, E. Ruelensvest 127, Leuven

De Bib, filiaal Kessel-Lo, Stadionlaan 4, Kessel-Lo

De Bib Leuven & Tweebronnen/Auditorium, Diestsestraat 49, Leuven

Huis van het Kind Leuven, Savoyestraat 4, Leuven

Jeugdcentrum Vleugel F, Brusselsestraat 61a, Leuven

Kunst in Huis, Rijschoolstraat 4, Leuven

M – Museum Leuven, L. Vanderkelenstraat 28, Leuven

OPEK, Vaartkom 4, Leuven

Zaal De Kring, J. Pierrestraat 60, Kessel-Lo 
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30CC/Ticketbalie Rijschoolstraat 4, Leuven
Tijdens het festival: in het Festivalcentrum  1  
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TICKETS & RESERVATIES FESTIVALPARTNERS
ALGEMEEN

VOOR ALLE AANBOD EXTRA T ICKETS STUK

TICKETS CINEMA ZED

• www.30CC.be (24 uur/24 - 7 dagen/7)

• 30CC/Ticketbalie & 016 300 900 
 Rijschoolstraat 4, Leuven 

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

• Onthaal WZC Edouard Remy &  
 016 300 900  1   
 enkel tijdens het festival, 
 10.00 - 18.00 uur

• www.stuk.be (24 uur/24 - 7 dagen/7)

• STUK/Onthaal 7  
 ma-vr: 10.00 -  22.30 uur 
 za: 16.30 - 17.00 uur en 19.30 - 22.30 uur 
 zo: 14.30 - 17.00 uur en 19.30 - 22.30 uur 
 za 5/11: 13.30 - 18.00 uur 
 zo 6/11: 10.30 - 11.00 en 13.30 - 18.00 uur

• 016 320 320 
 ma-vr: 10.00 - 13.00 uur en 14.00 -  
 18.00 uur

Via websites en balies van 30CC of STUK (zie hierboven), niet telefonisch

OPGELET: Vanaf vrijdag 28 oktober kan je enkel nog tickets kopen via de locaties zelf: bij 
STUK voor vertoningen in Cinema ZED en bij 30CC voor vertoningen in 30CC/Schouwburg 
en 30CC/Wagehuys.

• Tenzij anders vermeld zijn de tickets in voorverkoop tot de dag voordien.   
 Resterende tickets zijn de dag zelf te koop aan de zalen, zolang de voorraad strekt. 

• Voortaan kan je alle tickets kopen via 30CC. STUK is een extra verkooppunt voor  
 tickets van STUK en Cinema ZED.

• De ticketprijs geldt per persoon en staat bij elke activiteit vermeld. Bij sommige  
 gratis activiteiten kan reservatie verplicht zijn.

• Ook als ouder(e) heb je een ticket nodig. 

• Rode Hond vraagt om altijd de aangegeven minimumleeftijd te respecteren. 
 Te jonge kinderen verliezen sneller hun aandacht en kunnen het publiek en de  
 spelers storen. De activiteiten voor de allerkleinsten herken je aan het icoon        .

• Bij de activiteiten met het icoon        vormt taal geen hindernis. Ze zijn bij uitstek  
 geschikt voor een internationaal publiek.

30CC, het cultuurcentrum 
van Leuven  
www.30CC.be
Voor de 11de keer het warme 
nest van Rode Hond en ook de 
rest van het jaar dé culturele 
motor van Leuven.

Artforum   
www.artforum.be
Een heerlijk aanbod vol kunst 
voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Een open huis voor kinderen, 
jongeren en kunstenaars.

Cinema ZED   
www.cinemazed.be
“Geen reclame, geen pauzes, 
geen popcorn. Enkel pure 
cinema.” Jouw filmhuis 
voor gloednieuwe releases, 
documentaires, klassiekers 
en kortfilms.

Cirkus in Beweging
www.cirkusinbeweging.be
Het oudste en grootste 
circusatelier in Vlaanderen 
bevordert via het circusspel 
de volledige ontwikkeling van 
kinderen en jongeren.

De Bib Leuven   
bib.leuven.be
Veel meer dan alleen maar 
een reuze-uitleenfabriek 
van boeken: je vindt er 
ook vele leuke activiteiten, 
gratis internet, kranten 
en tijdschriften, en een 
uitgebreid aanbod muziek, 
dvd’s en games. 

fABULEUS   
www.fabuleus.be
Dit Leuvens stadsgezelschap 
maakt professionele 
theater- en dansproducties 
met jongeren en biedt een 
creatiecontext aan pas 
afgestudeerde makers.

Huis van het Kind 
www.leuven.be/
huisvanhetkind
Dé toegangspoort voor 
diensten en activiteiten voor 
(aanstaande) gezinnen.

Jeugdcentrum Vleugel F  
www.vleugelf.be
Jeugdcentrum Vleugel F is de 
thuisbasis van de Leuvense 
jeugddienst. Ontdek hun 
aanbod voor kinderen op 
www.vleugelf.be.

Kunst in Huis 
www.kunstinhuis.be 
Leen hedendaagse beeldende 
kunst vanaf € 10 per maand. 
Kopen kan ook.

M - Museum Leuven 
www.mleuven.be 
Laat je verrassen door 
de collectie, de tijdelijke 
tentoonstellingen, de 
imposante architectuur of  
de creatieve uitdagingen.

Mooss
www.mooss.org
Ontdek kunst en erfgoed 
via actieve werkvormen en 
producten of sluit je aan 
bij de kunstjeugdbeweging 
BAZART. 

OPEK
www.opek.be
Bruisend kunstenhuis 
aan de Vaartkom en 
thuisbasis van Artforum, 
De FactorY, fABULEUS, 
het nieuwstedelijk, LUCA 
Drama, Mooss, Urban 
Woorden, WISPER en Café 
Entrepot. 

Stad en Architectuur  
www.stadenarchitectuur.be
Maakt hedendaagse 
architectuur zichtbaar, 
ervaarbaar en 
bediscussieerbaar in 
tentoonstellingen, debatten 
en educatieve activiteiten.

STUK Kunstencentrum 
www.stuk.be
Het huis voor Dans, Beeld 
en Geluid is er ook voor 
families. Het gezellige 
STUKcafé wordt extra 
kindvriendelijk tijdens 
Rode Hond.

Theater Spoor 6
www.spoor6.be
Blinkt uit in 
kindertheatervoorstellingen, 
workshops drama en 
mobiele animatie.
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KALENDER DONDERDAG 3 NOVEMBER
UUR DUUR LEEFTIJD TITEL GENRE LOCATIE PRIJS PAG.

10.00 hele dag alle Rode Hond Festivalcentrum festivalcentrum 1 € /G (°) 3
11.00 40' 2-6 Oma's handtas theater 1 € 9
11.00 105' 10+ De GVR film 7 € 13
11.00 60' 4-10 Utopia voor het gezin gezinsparcours 14 € /G (°) 14
13.30 35' alle Rode Hond Openingsfeest feest 1 G 2
13.30 60' 4-10 Utopia voor het gezin gezinsparcours 14 € /G (°) 14
13.30 60' 8+ Verloren theater 9 € 15
14.00 45' 2+ Niet drummen muziektheater 7 € 17
14.00 78' 6+ Solan & Ludwig 2 film 6 € 18
14.00 60' 3-8 Stan Stempels kindertheater 16 € 18
14.30 45' 6+ Circusnacht vertelling + workshop 10 € 19

14.30 108' 10+ Lemony Snicket's 'A series of 
unfortunate events' film 7 € 19

14.30 40' 3+ Alfapret: Nellie & Cezar vertelling 10 G 20
15.00 40' 2-6 Oma's handtas theater 1 € 9
15.00 60' 4+ De kabouter van Rien Poortvliet muziektheater 5 € 20
15.00 50' 6+ Berberio muziektheater 7 € 21
15.30 60' 4-10 Utopia voor het gezin gezinsparcours 14 € /G (°) 14
15.30 60' 8+ Verloren theater 9 € 15
15.30 40' 3+ Alfapret: Nellie & Cezar vertelling 10 G 20
16.00 45' 2+ Niet drummen muziektheater 7 € 17
16.00 60' 3-8 Stan Stempels kindertheater 16 € 18
16.00 45' 6+ Circusnacht vertelling + workshop 10 € 19
16.00 45' 5+ Mannetje Tak film 6 € 22

16.30 108' 11+ Miss Peregrine's home for 
peculiar children film 7 € 22

19.00 50' 6+ Berberio muziektheater 7 € 21

KALENDER VRIJDAG 4 NOVEMBER
UUR DUUR LEEFTIJD TITEL GENRE LOCATIE PRIJS PAG.

10.00 hele dag alle Rode Hond Festivalcentrum festivalcentrum 1 € /G (°) 3
10.00 60' 6-9 Parkour circusworkshop 8 € 23
11.00 40' 2-6 Oma's handtas theater 1 € 9
11.00 60' 4-10 Utopia voor het gezin gezinsparcours 14 € /G (°) 14
11.00 45' 2+ Niet drummen muziektheater 7 € 17
11.00 2 uur 10+ Druk je stempel op de toekomst workshop 14 € /G (°) 23
11.00 60' 3-9 Wat een zootje theater 16 € 24
11.15 75' 10-12 Parkour circusworkshop 8 € 23
13.30 60' 4-10 Utopia voor het gezin gezinsparcours 14 € /G (°) 14
14.00 45' 6+ Meneer Blobvis zkt een liefje vertelling 10 € 25
14.00 60' 4+ Bonte Nacht theater 15 € 26
14.00 70' 3-11 Koning Achterstevoren theater 16 € 27

14.30 108' 11+ Miss Peregrine's home for 
pecular children film 7 € 22

14.30 2 uur 9+ Het verloren voorwerp theater + filosofiesessie 6 € 27
15.00 40' 2-6 Oma's handtas theater 1 € 9
15.00 90' 4+ Bonte Nacht - Workshop workshop in duo 15 € 26
15.00 60' 6+ Hoeveel zou de wereld wegen? muziektheater 3 € 28
15.00 45' 6+ De heksen vertelling 10 G 28
15.30 60' 4-10 Utopia voor het gezin gezinsparcours 14 € /G (°) 14
16.00 45' 2+ Niet drummen muziektheater 7 € 17
16.00 45' 6+ Meneer Blobvis zkt een liefje vertelling 10 € 25
16.00 70' 3-11 Koning Achterstevoren theater 16 € 27

16.00 45' 6+ Gruwelijke rijmen en  
Rotbeesten vertelling 10 G 29

16.30 75' 7+ Julius film 5 € 29
16.30 99' 10+ The Addams Family film 7 € 30
17.00 60' 4+ Bonte Nacht theater 15 € 26
19.30 85' 8+ Isra en het magische boek film 5 € 30

DOORLOPEND
START EINDE LEEFTIJD TITEL GENRE LOCATIE PRIJS PAG.
10.00 18.00 4+ Op stap in de stad interactieve zoektocht 1 € 11
10.00 16.00 0-4 Wonderzolder /  Speelb(r)abbel voor de allerkleinsten 11 G 12
10.00 16.00 2-4 Kinderkunstenatelier voor de allerkleinsten 11 G 12
11.00 18.00 8+ Wonderland architectuur/quiz 14 € /G (°) 11
13.00 17.30 6+ Gezocht: speurneus spel 13 G 13

14.00 17.00 4+ Utopia Familiefeest familiefeest met 
workshops 14 € /G (°) 14

14.00 17.00 8+ Bam!Labo workshop 10 G 15
14.00 17.00 alle Portrettenkabinet workshop 10 G 16
14.00 19.00 5+ Virtual ground interactieve installatie 7 G 16
14.00 19.00 alle <H=0.P>HOP! mediakunst 7 G 17

DOORLOPEND
START EINDE LEEFTIJD TITEL GENRE LOCATIE PRIJS PAG.
10.00 18.00 4+ Op stap in de stad interactieve zoektocht 1 € 11
10.00 16.00 0-4 Wonderzolder / Speelb(r)abbel voor de allerkleinsten 11 G 12
10.00 16.00 2-4 Kinderkunstenatelier voor de allerkleinsten 11 G 12
11.00 18.00 8+ Wonderland architectuur/quiz 14 € /G (°) 11
13.00 17.30 6+ Gezocht: speurneus spel 13 G 13
14.00 17.00 8+ Bam!Labo workshop 14 G 15
14.00 17.00 alle Portrettenkabinet workshop 10 G 16
14.00 18.00 5+ Virtual ground interactieve installatie 7 G 16
14.00 18.00 alle <H=0.P>HOP! mediakunst 7 G 17

14.00 17.00 alle Experimenteel recyclage 
atelier Flugzeug workshop 10 G 24

14.00 17.00 6+ De expobouwers workshop/expo 15 G 25

°: een compleet overzicht van welke activiteiten gratis zijn en welke niet vind je terug op de vermelde pagina’s. 
€: deze voorstelling is betalend - de exacte prijzen vind je op de detailpagina. 

G: deze voorstelling is gratis. 

°: een compleet overzicht van welke activiteiten gratis zijn en welke niet vind je terug op de vermelde pagina’s. 
€: deze voorstelling is betalend - de exacte prijzen vind je op de detailpagina. 

G: deze voorstelling is gratis. 

52 53



KALENDER ZONDAG 6 NOVEMBER
UUR DUUR LEEFTIJD TITEL GENRE LOCATIE PRIJS PAG.

10.00 hele dag alle Rode Hond Festivalcentrum festivalcentrum 1 3
9.30 135' 5+ Mannetje Tak ontbijt + film 6 € 22

10.00 40' 2-6 Oma's handtas theater 1 € 9
11.00 45' 5+ Mannetje Tak film 6 € 22
11.00 60' 4-10 Utopia voor het gezin gezinsparcours 14 € /G (°) 14
11.00 60' 8+ Mieren slapen nooit theater 4 € 34
11.00 60' 3-8 Nnniauwww theater 16 € 34
11.00 60' 7+ Reparaties en herstellingen theaterinstallatie 2 € 36
11.00 45’ 7+ Raaklijnen dans + workshop 7 € 41
11.30 40' 2-6 Oma's handtas theater 1 € 9
13.30 65' 6+ Kun je fluiten Johanna? theater 1 € 10
13.30 60' 4-10 Utopia voor het gezin gezinsparcours 14 € /G (°) 14
14.00 85' 8+ Isra en het magische boek film 6 € 30
14.00 60' 7+ Reparaties en herstellingen theaterinstallatie 2 € 36
14.00 45' 7+ Raaklijnen dans + workshop 7 € 41
14.00 3 uur 8+ Filmstrip workshop 12 € 43
14.00 3 uur 6-9 Stop-motion workshop 12 € 43
14.00 60' 4+ Don Quichot theater 16 € 44
14.30 106' 10+ Dhanak film 7 € 44
15.00 60' 8+ Mieren slapen nooit theater 4 € 34
15.30 60' 4-10 Utopia voor het gezin gezinsparcours 14 € /G (°) 14
16.00 75' 7+ Julius film 6 € 29
16.00 65' 6+ Kun je fluiten Johanna? theater 1 € 10
16.00 45' 7+ Raaklijnen dans + workshop 7 € 41
16.00 60' 4+ Don Quichot theater 16 € 44

17.00 60' 8+ Le cirque démocratique de la 
Belgique cabaret 5 € 45

17.00 60' 4+ Barto clownerie/circus 3 € 46

DOORLOPEND
START EINDE LEEFTIJD TITEL GENRE LOCATIE PRIJS PAG.
10.00 18.00 4+ Op stap in de stad interactieve zoektocht 1 € 11
11.00 18.00 8+ Wonderland architectuur/quiz 14 € /G (°) 11
14.00 17.30 8+ Bam!Labo workshop 14 G 15
14.00 18.00 5+ Virtual ground interactieve installatie 7 G 16
14.00 18.00 alle <H=0.P>HOP! mediakunst 7 G 17
14.00 17.00 6+ De Expobouwers workshop/expo 15 G 25
14.00 17.00 8+ Bootje bouwen familieworkshop 15 € 35

°: een compleet overzicht van welke activiteiten gratis zijn en welke niet vind je terug op de vermelde pagina’s. 
€: deze voorstelling is betalend - de exacte prijzen vind je op de detailpagina. 

G: deze voorstelling is gratis. 

KALENDER ZATERDAG 5 NOVEMBER
UUR DUUR LEEFTIJD TITEL GENRE LOCATIE PRIJS PAG.
10.00 hele dag alle Rode Hond Festivalcentrum festivalcentrum 1 G 3
10.00 60' 3m - 1 Kinderklanken voor de allerkleinsten 11 € 31
10.00 60' 6-9 Huis-, tuin- en keukencircus in het circushotel circusworkshop 8 € 31
11.00 40' 2-6 Oma's handtas theater 1 € 9
11.00 60' 4-10 Utopia voor het gezin gezinsparcours 14 € /G (°) 14
11.00 60' 1-2 Kinderklanken voor de allerkleinsten 11 € 31
11.00 60' 8+ Mieren slapen nooit theater 4 € 34
11.00 60' 3-8 Nnniauwww theater 16 € 34
11.00 90' 7+ Het verhaal van het onbekende eiland theater op het water 15 € 35
11.15 60' 10-12 Huis-, tuin- en keukencircus in het circushotel circusworkshop 8 € 31
11.30 60' 6+ BURn - Rap familieworkshop 12 € 32
12.30 90' 7+ Het verhaal van het onbekende eiland theater op het water 15 € 35
13.00 60' 6+ BURn - Beatboxen familieworkshop 12 € 32
13.30 65' 6+ Kun je fluiten Johanna? theater 1 € 10
13.30 60' 4-10 Utopia voor het gezin gezinsparcours 14 € /G (°) 14
13.30 75' 5+ Benefietconcert Peter en de Wolf concert 15 € 36
14.00 2 uur 10+ Druk je stempel op de toekomst workshop 14 € /G (°) 23
14.00 60' 2-3 Kinderklanken voor de allerkleinsten 11 € 31
14.00 60' 6+ BURn - Rap familieworkshop 12 € 32
14.00 60' 6+ BURn - Hiphop / Streetdance familieworkshop 12 € 33
14.00 60' 7+ Reparaties en herstellingen theaterinstallatie 2 € 36
14.00 90' 6+ Familiecircus circusworkshop 8 € 37
14.00 45' 6+ Jij tussen vele anderen vertelling 10 € 37
14.00 60' 3-10 Sprookjestroep theater 16 € 38
14.30 105' 10+ De GVR film 7 € 13
14.30 45' 4+ Met opa op de fiets vertelling + workshop 10 G 38
15.00 40' 2-6 Oma's handtas theater 1 € 9
15.00 60' 3-4 Kinderklanken voor de allerkleinsten 11 € 31
15.00 60' 8+ Mieren slapen nooit theater 4 € 34
15.00 90' 7+ Het verhaal van het onbekende eiland theater op het water 15 € 35
15.00 60' 6+ Klucht theater 5 € 39
15.00 60' 10+ Verloren voorwerpen voorstelling 3 € 40
15.00 45' 7+ Raaklijnen dans + workshop 7 € 41
15.30 60' 4-10 Utopia voor het gezin gezinsparcours 14 € /G (°) 14
15.30 60' 6+ BURn - Hiphop / Streetdance familieworkshop 12 € 33
16.00 65' 6+ Kun je fluiten Johanna? theater 1 € 10
16.00 60' 6+ BURn - Beatboxen familieworkshop 12 € 32
16.00 45' 6+ Jij tussen vele anderen vertelling 10 € 37
16.00 60' 3-10 Sprookjestroep theater 16 € 38
16.00 45' 4+ Met opa op de fiets vertelling + workshop 10 G 38
16.30 78' 6+ Solan & Ludwig 2 film 7 € 18
16.30 90' 7+ Het verhaal van het onbekende eiland theater op het water 15 € 35
16.30 45' 7+ Raaklijnen dans + workshop 7 € 41
17.00 60' 7+ Reparaties en herstellingen theaterinstallatie 2 € 36
17.00 60' 9+ Dat begint hier al goed theater 6 € 42
19.30 90' 3,5+ Open piste - Circusavond circus 8 € 42

DOORLOPEND
START EINDE LEEFTIJD TITEL GENRE LOCATIE PRIJS PAG.
10.00 18.00 4+ Op stap in de stad interactieve zoektocht 1 € 11
10.00 16.00 0-4 Wonderzolder / Speelb(r)abbel voor de allerkleinsten 11 G 12
10.00 16.00 2-4 Kinderkunstenatelier voor de allerkleinsten 11 G 12
10.00 16.00 6+ Gezocht: speurneus spel 13 G 13
11.00 18.00 8+ Wonderland architectuur/quiz 14 € /G (°) 11
11.00 16.00 6+ BURN - Graffiti familieworkshop 12 G 32
11.00 16.00 3+ BURn - Reuzekrijtkunst familieworkshop 12 G 32
11.00 16.00 5+ BURn - Stencil-Art familieworkshop 12 € 33
11.00 16.00 5+ BURn - Breakdance familieworkshop 12 G 33
12.00 14.00 5+ BURn- Urban Cooking familieworkshop 12 € 33
14.00 17.00 8+ Bam!Labo workshop 10 G 15
14.00 17.00 alle Portrettenkabinet workshop 10 G 16
14.00 18.00 5+ Virtual ground interactieve installatie 7 G 16
14.00 18.00 alle <H=0.P>HOP! mediakunst 7 G 17
14.00 17.00 6+ De Expobouwers workshop/expo 15 G 25
14.00 17.00 8+ Bootje bouwen familieworkshop 15 € 35
16.00 18.00 10+ Verloren voorwerpen workshop 3 € 40
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MET DE STEUN VAN

WWW.30CC.BE & 016 300 900

INFO & TICKETS

Verantwoordelijke uitgever: schepen Denise Vandevoort, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

WWW.RODEHOND.BE

30CC/Ticketbalie
Rijschoolstraat 4, Leuven 
tijdens het festival ook in 

Festivalcentrum Edouard Remy


