Vooraanbod schoolvoorstellingen
4e Internationaal Stiltefestival
13 t/m 18 juni 2017

Barrowland Ballet | Tiger Tale – dans
~ Verenigd Koninkrijk

Luister, hoor je dat? Dat gehuil? Dat gejank dat door alle muren en vensters te horen is? Er sluipt
buiten iets wilds rond. Het meisje hoort het door haar slaapkamermuren.
Haar ouders zitten vast in hun dagelijkse routine en merken niets. Tot de dag waarop het binnendringt
en het hun hele wereld volledig op z’n kop zet. Het blijkt een tijger te zijn!
De komst van de tijger is een ode aan de verrassing, aan het speelse en aan de fantasie.
Credits

Duur
Leeftijdsindicatie
Website
Trailer

Choreograaf: Natasha Gilmore
Co-choreograaf: Robert Alan Evans
Dansers: Jade Adamson, Kai-Wen Chuang, Vince Virr
Muziek: Kim Moore
Decorbeeld: Fred Ponnerehn
Kostuums: Christine Dove
Producent: Belinda McElhinney
Dans
Woensdag 14 juni 2017 – ochtend – Chassé Theater Jupilerzaal
Donderdag 15 juni 2017 – ochtend/middag – Chassé Theater
Jupilerzaal
50 minuten
7+
http://barrowlandballet.co.uk/production/tiger-tale/
https://www.youtube.com/watch?v=XfFm-RAfFkA

Kosten voorstellingbezoek
Kosten verwerkingsles
Reserveren

€ 5,00 per leerling, inclusief lesmateriaal en gratis busvervoer
€ 1,00 per leerling
Jan Baanstra – Jan@destilte.nl – 076-5138125

Genre
Programma

Helios Theater | H2O – muziektheater
~ Duitsland

Water, we weten allemaal wat het is, maar als we er beter naar kijken, zit het vol met verassingen.
Water heeft een enorme kracht. Of het nu een smeltend blok ijs is, oplopende damp of een
verfrissende drankje met bubbels.
Enthousiaste spelers en toeschouwers die op hetzelfde moment poëzie maken. Misschien geeft dat
ene idee ons wel het wonder van het leven. Dit alles begint met een druppel…
Credits

Duur
Leeftijdsindicatie
Website
Trailer

Regie: Barbara Kölling
Spel: Michael Lurse, Marko Werner, Holger Kwik
Samenstelling: Roman D. Metzner
Muziektheater
Dinsdag 13 juni 2017 – ochtend/middag – Chassé Theater KZ
Woensdag 14 juni 2017 – ochtend – Chassé Theater KZ
30 minuten
2+
http://www.helios-theater.de/index.php?id=40
https://www.youtube.com/watch?v=uC-okEzdkEg

Kosten voorstellingbezoek
Kosten verwerkingsles
Reserveren

€ 5,00 per leerling, inclusief lesmateriaal en gratis busvervoer
€ 1,00 per leerling
Jan Baanstra – Jan@destilte.nl – 076-5138125

Genre
Programma

Architects of Air | Arboria Luminarium – beeldende kunst
~ Verenigd Koninkrijk

Elke Luminarium is een schitterende doolhof van kronkelende paden en stijgende koepels, waar de
islamitische architectuur, Archimedische vaste stoffen en gotische kathedralen versmelten tot een
inspirerende monument voor de schoonheid van licht en kleur.
Elke Luminarium is een origineel ontwerp. Het voornaamste verschil tussen de verschillende
Luminaria wordt gevonden in de weergave van de koepels en de indeling van de tunnels.
Credits
Genre
Programma

Duur
Leeftijdsindicatie
Website
Trailer

Artistieke directeur: Alan Parkinson
beeldende kunst
Dinsdag 13 juni 2017 – Koepelgevangenis Breda
Woensdag 14 juni 2017 – Koepelgevangenis Breda
Donderdag 15 juni 2017 – Koepelgevangenis Breda
Vrijdag 16 juni 2017 – Koepelgevangenis Breda
Tijdslot van 30 minuten
6+
http://www.architects-of-air.com/luminaria/arboria.html
-

Kosten voorstellingbezoek
Kosten verwerkingsles
Reserveren

€ 2,00 per leerling
€ 1,00 per leerling
Jan Baanstra – Jan@destilte.nl – 076-5138125

Vélo Théâtre | Enveloppes et Déballages – poppentheater
~ Frankrijk

Een postbode op zijn fiets bezorgt het theater van zijn dromen, gevangen in pakketten gevuld met
explosieve beelden. Door het uitpakken van deze geheime pakketten komt er een fabelachtige
voorstelling tot leven. Een groot avontuur vol tederheid, poëzie en humor.
Credits

Duur
Leeftijdsindicatie
Website
Trailer

Regie: Tania Castaing
Auteurs: Charlot Lemoine, Tania Castaing
Podiumbeeld: Charlot Lemoine, Tania Castaing
poppentheater
Dinsdag 13 juni 2017 – ochtend/middag – Theater de Stilte
Woensdag 14 juni 2017 – ochtend – Theater de Stilte
60 minuten
4+
http://www.velotheatre.com/enveloppes.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9bLIc_7BUow

Kosten voorstellingbezoek
Kosten verwerkingsles
Reserveren

€ 5,00 per leerling, inclusief lesmateriaal en gratis busvervoer
€ 1,00 per leerling
Jan Baanstra – Jan@destilte.nl – 076-5138125

Genre
Programma

de Stilte i.s.m. Greenbag en Dans Brabant | Festival op school – dans en muziek
~ Nederland

Binnen het programma ‘Festival op school’ coproduceren de Stilte, Greenbag en Dans Brabant een
3x3.
We experimenteerden er al uitgebreid mee in het Internationaal Stiltefestival: 3x3. Toen te zien op
bijzondere erfgoed locaties, sinds het seizoen 2016/2017 op school!
Bij 3x3 is het recept steeds hetzelfde, we dagen talentvolle makers in dans en muziek uit om binnen
een strak kader van 3x3 minuten, op een dansvloer van 3x3 meter , een voorstelling te creëren met
één danser en één muzikant. De muziek wordt net als de dans live uitgevoerd.
Credits
Genre
Programma

Duur
Leeftijdsindicatie
Website
Trailer

dans en muziek
Dinsdag 13 juni 2017 – ochtend/middag – op school
Woensdag 14 juni 2017 – ochtend – op school
Donderdag 15 juni 2017 – ochtend/middag – op school
60 minuten (10 minuten, 50 minuten workshop)
6+
www.destilte.nl/nl/voorstellingen/voorstellingen/3x3/
https://www.youtube.com/watch?v=1GfFPzppCQA

Kosten voorstellingbezoek
Reserveren

€ 4,00 per leerling, inclusief lesmateriaal
Jan Baanstra – Jan@destilte.nl – 076-5138125

Markendaalseweg 75A | 4811 KB Breda
Postbus 7211 | 4800 GE Breda
T: 076-5138125 | | info@stiltefestival.com | www.stiltefestival.com

