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KRAAM

P O D I U M K U N S T E N F E S T I VA L V O O R J O N G E R E N
Met kunst fs het een bee^e als met de Hefde. Je kan er over lezen, over spreken, over
dromeo... Maar om ze echt te leren kennen, moet je ze "aan den ffjve ondervinden",

CC Het Gasthuis en de Kroon op het Werk organtseren samen een nieuw festival. Jonge
mensen urt de regio kunnen onder deskundige lelding van theatermakers, musici, dansers
en kostuumontwerpers proeven vande podlumkunsten In hun meest diverse vonDen.
Op vrijdag 20 december 2002 om 12.15 uur in CC Het Gasthuis Aarschot
stellen de gastkunstenaars zlchzelf en hun atelier voor.
Aile jongeren vanaf 16 jaar zijn van harte welkom.
De diverse ateliers lopen van eind januari - begin februari tot eind mei 2003. De sessies
vinden plaats in en rond 00 Het Gasthuis.
Zoveel nijvere tjedrijvigheid, zoveel koortsachtig jong geweld kan alteen maar uitmonden in
een feestelijk toonmoment: een sprankelend jongerenfestival dat, vanwege de gasthuisen moederhuishistoriek van de site, de passende naam KRAAMKOORTS krijgt.
Kraamkoorts vindt plaats op 29,30 en 31 mei 2003 in en rond 00 Het Gasthuis

AT E L I E R S
HEOENOAAGSE DANS o.l.v. Ugo Dehaes
'not invited* wordt een dansstuk door jongeren. aan de hand van hun lichamen wil Ugo Dehaes op zoek gaan naar de betekenis
van bepaalde gebaren, of er een oor$prong voor vefztnnen. tn een vc^gende stap wti hij zich afvragen hoe onze
lichaamstaal onze relatie met anderen beTnvtoedt, hoe we onszetf buiten een groep kunnen zetten. Ten stotte wtl htj
experimenteren met het lichaam zelf: hoe kunnen we de properties van een Kchaam extreem veranderen en wat voor beeid
geven we dan van onszeif?
M U Z ! £ K o . t v. Yv a n Va n d e r S a n d e n

Oe deetnemers nnaken kennis met de mogeiijkheden van hedendaag$e groepscompositie, in conibinatie met een reflectie over

twintigste eeuwse $childerkun$t. Er worden zeven composities gemaakt door de groep, die gebaseerd ajn op zeven
utteenlopende schildehjen.

Vereisten: minstens 5 jaar een akoestisdi instrument bespe^ ert vk)t noten kunnen lez^. Er kunnen maximum 20 jongeren
deelnemen en er is een beperking per instrument Slagwertters zouden zeer welkom zijn (geen drums).
T H E AT E R

o X v. B a r t A c k x

•Wedergetoofte*. In dit atelier gaan we op zoek naar de sctioonheid, de eenvoud. de humor, en de "on'mogelijkheid van
spontane ontmoetingen, 1 (of een paar) speler(s) ontmoet 1 (of een paar) loeschouwer(s)- \^lijke. interne ontmoetingen
worden herboren op verschiHende k>caties in CC het gasthuis. Voor deze workshop is geen toneelervaring vereist maar wet durf
en er dan echt mee 'gesten'.

STIJUDANSEN IN KOSTUUM oJ.v. Karlon Fonteyn
Meesterdanser Karlon Fonteyn (ontwierp kostuums en decors voor o.a. het toenmalige Brussels kamertoneei en het
Arcatheater In Gent) l«dt drt atelier. Hier wordt een combtnabe van saloridansen en kostuunwntw^pen gerealiseenj: de

realisaties van deze 'naaikias' komen in de voorstelltngen van het salondansen onder de schijnwerp^. Hoe begin je eraan?
Aan hetontw^pen en het reaiiseren van een bafurk/pak als je alsjongen of metsje nog nooiteen naald hebt vastgehouden
Alles hierover ontdek je in de meesterklas van Karton
T H E AT E R o . l . v. R u d i M e u l e m a n s

•A7h^ Of Beauty'. Rudi Meutemans (regisseur/auteur bij De Parade) maakt meteen t5-taf jongeren een montagevoor^fing
rond de vraag *V\6t is si^wonheid''" Is het de Ti^oia Lisa", de benen van David Beckham of een cellosonate van B^? Zeg
m?: wat virrd jij mooi?

Het is de bedoeting dat de deeinemers niet k>uter uitvoerders zijn maar artef meewefken aan de creatie.

KRAAMKOORTS
P O D I U M K U N S T E N F E S T I VA L V O O R J O N G E R E N

Met kunst ts het een &ee(fe als met de flefcfe. Je Han er over tezen, over spreken, over
dromen.^ Maar om ze echt fe teren kennen, meet Je ze "aan den fijve ondervinden".

CC Het Gasthuis en de Kroon op het Werk organiseren samen een nieuw festival. Jonge

niensen urt de regio kunnen onder deskundige leiding van theatenmakers, musici, dansers
en kostuumontwerpers proeven van de podlumkunsten In hun meestdiverse vonnen.

Op vrijdag 20 december 2002 om 12.15 uur in CC Het Gasthuis Aarschot |
stetlen de gastkunstenaars zichzelf en hun atelier voor.
Alle jongeren vanaf 16 jaar zijn van harte welkom.

De diverse ateliers [open van eind januari - begin februari tot eind mei 2003. De sessies
vinden piaats In en rond 00 Het Gasthuis.

Zoveet nijvere bedrijvigheid, zoveel koortsachtig jong geweld kan alleen maar uitmonden in
een feestelijk toonmoment: een sprankelend jongerenfestival dat, vanwege de gasthuisen moederhuishistoriek van de site, de passende naam KRAAMKOORTS krijgt.

Kraamkoorts vindt piaats op 29,30 en 31 mei 2003 in en rond CC Het Gasthuis

AT E L I E R S
HEOENOAAGSE DANS oXv. UgoDehaes

*not Jnvitecr een dansstuk door Jongeren. aan de hand van hun lichamen wil Ugo Oehaes op zoek gaan naar de betekenis
van bepaalde gebaren, of erzeifeenoorsprong voorveizinnen. in een votgende stap wil hij zich afviagen hoeonze
lichaamstaal onze relatte mei anderen belnvJoedt, hoe we onszeff butten een groep kunnen zetten. Ten ste»tte wil hij

experinrenteren met het lichaam zeff: hoe kunnen we de proporties van een fichaam extreem veranderen en wat voor beeld
geven we dan van onszetf?
MUZIEK o.t.v. Wan Vand«r Sanden

De deelnemers maken kennis met de mogeJijkheden van hedendaagse groepscomposttie. In combinatie met een reflectie over
twfntigste eeuwse schllderkunsl Er worden zeven composittes gemaakt door de groep, die gebaseerd zijn op zeven
utteenkjpende schiUerijen.

Verelsten: minstens 5 jaar een akoestisch instrument bespelen en viot noten kunnen lezen. Er kunnen maximum 20 jongeren
deelnemen en er i$ een beperWng per instrument Slagwerkers zouden zeer weikom zijn (geen drums).
T H E AT E R o J . v. B a r t A c t a

•WWergri)00rte'. !n dlt atelier gaan we zoek naar de schoonheid, de eenvoud, de humor, en de 'on'mogeiilkheid van

spontane ontmoetingen. 1 (of een paar) $peter(s) ontmoet 1 (of een paar) toeschouwer(s). Vroiijke, intieme ontmoetingen

worden herboren op verscWttende kxaties Jn CC het gasthuis. Voor deze woftehop Is geen toneetervaring vereist maar wi^el durf
en er dan echt mee 'gesten*.
STULDANSEN IN KOSTUUM oJ.v. Karion Fonteyn

Meesterdanser Karion Fonteyn (ontwierp kostuums en decora voor o.a. het toenmalige Brussels kamertoneel en het

Arcatfieater in Gent) leidl dit atelier. Hier wofdt een t5ombinatie van salondansen en kostuumontwerpen gereafiseerd: de

reaiisalies van deze 'naaiWas* komen in de voorsleltingen van het safondansen onder de schtjnwerpers. Hoe begin je eraan?

Aan het ontw^en en het readseren van een baijurWpak als je als jongen of meisje nog nooit een naald hebt vastgebouden.
Alles hierover ontdek je in de meesterkias van Karion.
HEATER O.I.V. Rudi Meuiemans

"A Thing of Beau^. Rudi Meuiemans (regfsseur/auteur bij De Parade) maakt met een 15-tal jongeren een montagevoorstelling
rond de vraag "V\bt is schoonheidT* Is het de "Mona Lisa", de benen van Davkj Beckham of een celtosonate van Bach? Zeg
mlj:watvind jijmooi?

Het is de bedoefing dat de de^emers niet touter trilvoerd«5 zijn maar actief meewerken aan de creatie.

INSCHRIJVINGSFORMULIER KRAAMKOORTS

Ik schrijf me in voor/ heb interesse voor
0 atelier liedendaagse dans olv Ugo Dehaes
0 a t e i i e r m u z i e k o l v Yv a n Va n d e r S a n d e n
0 atelier theater olv Bart Ackx

0 atelier stijidansen in kostuum olv Karlon Fonteyn
0 atelier theater olv Rudi Meulemans

en betaal € 25,00 als inschrijvlngsgeld (omvat deelname
atelier, verzekering, materiaal, siotmoment). Cash of via
overschrijving op het nummer 432-6171741-65 met
vermeldlng van naam + Kraamkoorts

Naam:
Ad res:
Te l e f o o n ;
E-mail: ...
Foto
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PODIUMKUNSTENFESTtVAL VOOR JONGEREN
Met kunst Is het een beetje als met de Hefde. Je kan er over lezen, over spreken,
dromen... Maar om re echt te teren /cennen, moetje ze "aan den UJve ondervinden",

CC Het Gasthuis en de Kroon op het Werk organiseren semen een nieuw festival. Jonge

mensen ult de regio kunnen onder deskundige leiding van theatermakers, musict, dansers
en kostuumontwerpers proeven van de podiun^unsten in hun meest diverse vormen.

Op vrijdag 20 december 2002 om 12.15 uur in CC Het Gasthuis Aarschot
stellen de gastkunstenaars zichzelf en hun atelier voor.
Alle Jongeren vanaf 16 jaar zijn van harte welkom.

De diverse ateliers lopen van eind januari - begin februari tot eind mei 2003. De sessies
vinden plaats in en rond CC Het Gasthuis.

Zoveel nijvere bedrijvigheid, zoveel koortsachtig jong geweld kan alleen maar ultmonden in
een feestelijk toonmoment: een sprankelend jongerenfestival dat vanwege de gasthuisen moederhulshistoriek van de site, de passende naam KRAAIVIKOORTS krijgt.

Kraamkoorts vindt plaats op 29,30 en 31 mei 2003 in en rond CC Het Gasthuis
AT E L I E R S
HEOENOAAGSE DANS 0.t.v. Ugo Dehses

*not invtteiJ* wordt een dansstuk door jongeren. aan de hand van hun Ifchamen wil Ugo Dehaes op zoek gaan naar de betekema
van bepaalde gebaren. of er zelf een oorsprong voor verzinnen. In een volgende stap wil hij sch afvragen hoe onze
itehaamstaal onze retatie met anderen peTnvloedt, hoe we onszetf buiten een groep kunnen zetten. Ten stotte wil hi]

experlmenteren met het lichaam zelf: hoe kunnen we de properties van een Rchaam extreem veranderen en wrat voor beeld
szetP..

MUi^K^v.
Yvan
^oer
Sanden
De •winemers
maken
kennis
met de mogelijkheden van hedendaagse groepscompositie. In combinaCe met een
twintigste eeuwrse schilderkunst Er worden zeven compositiM gemaakt door de groep, die gebaseerd zijn op zeven
uiteentopende schiWerijen.

Vereisten: mlnstens 5 j^f een akoestisch bstrument bespeien en viot noten kunnen lezen. Er kunnen maximum 20 jongeren
deelnefr>en en ef isew bepetjclng per Ifistfument Slagwertters zoudenzeer welkom zijn (geen dryrw).

•V^jpwrgeboorteV tn dit seller gaan we op zpek naar4re schoonheid, de eenvoud. de humor, en^J^^'^ony>oge1tjkt1eid van

spontane ontmoetingen, 1 (of een paar) speter{s) ontmoet 1 (of een paaO toeschouwer(s). \froifjke. inWeme ontmoetingen
worden herboren op versctiittende tocaties in CC het gasthuis. Voor deze workshop is geen toneetewar^ vereist maar wei durf

Meesterdanser Karton Fonteyn (ontwierp koshjums en decors voor o.a. tiet toenmalige Bfusseis^amertoneel en-ffet

Arcatheater In Gent) lektt dit atelier, Hier wordt een ccwnbinatte van satondansen en kostuumontwerpen gereaiiseerd; de
reaiisaties van deze 'naaiWas' komen in de voorstelKngen van het saiondans^ onder de schijnwerpers. Hoe begin je eraan?

Asu> het ontwerpen en het reahseren van een ba^urWpak ate je ais jongen of meisje nog nooit een naaid hebt vastgehouden.
Alleshieroverontdekte if) demeesterktas van Karton. ^ . .

•A^ing of Beautyvfludi Meutemans (regisseur/auteut bij Oe Parade) maakt mei^wi ^tai jori^ren een montagevoorsteit»ng
roM devraag "V\i&t is schoonheidT Is hetde "Mona Lisa", de benen van David Beckham of een celtosonate van Bach? Zeg
m!J: wat virKl jij mod?

Het is de bedoeling dat de deehiemers niet kjut®- uitvoerders z'qn maar actief meewerken aan de creatte.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER KRAAMKOORTS

Ik schrljf me in voor/ heb interesse voor

0 atelier hedendaagse dans olv Ugo Dehaes
0 atelier muziek olv Yvan Vander Sanden
0 atelier theater olv Bart Ackx

0 atelier stijidansen in kostuum olv Karlon Fonteyn
0 atelier theater olv Rudi Meulemans

en betaal € 25^00 als inschrljvingsgeld (omvat deelname
atelier, verzekering, materiaal, slotmoment). Cash of via
overschrijving op het nummer 432-6171741-65 met
vermelding van naam + Kraamkoorts

Naam:
Ad res:
Te l e f o o n :
E-mail: ...
Foto

