UITINMIDWEST:
VLIEG ERIN!
FAMILIEVOORSTELLINGEN
IN DE REGIO ROESELARE
JANUARI-JUNI 2017

13/01

AL CUBO

18/01

DE BOXTROLLEN

29/01

MIEREN SLAPEN NOOIT

11/02

FLÜGTÜG

12/02

HORSES

15/02

JOURNEY TO DINOSAUR ISLAND

19/02

ARTHUR OF HOE JE KONING KAN WORDEN

26/02

MENEER BEER EN DE WOESTE WOLVEN

28/02

DE POETSPRINS / DE GROTE VRIENDELIJKE REUS

01/03

WIEGELIED

02/03

MINUSCULE

15/03

BIG HERO 6

19/03

JAPAPA

26/03

SUIKERBAKKERIJ

26/03

NELSONS DANSBOEK

03/04

KIWI & STRIT / ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS

04/04

REUS

05/04

DE DALTONS

06/04

KIWI & STRIT

19/04

DE SMURFEN 2

17/05

THE JUNGLE BOOK

10/06

VIER HOOG PRODUCTIES VIERT 20

21/06

THE ANGRY BIRDS

Een nieuw jaar, een nieuwe brochure met
het familieaanbod uit de regio Roeselare.
Niet minder dan 31 film-en
familievoorstellingen wachten op jou!
We vulden dit aanbod aan met de kinderen jeugdfilms die in de cultuurhuizen
uit onze regio getoond worden. Alle
voorstellingen uit deze brochure zijn
speciaal gemaakt voor kinderen, er
staat een leeftijdsvermelding bij elke
voorstelling. Zo kies je zeker de perfecte
voorstelling uit!
Meer inspiratie nodig? Surf naar
www.uitinmidwest.be voor het volledige
UiT-aanbod van de regio Roeselare. Bij
de zoekresultaten heb je de mogelijkheid
om ‘UiT met kinderen’ aan te vinken.

UiTinMidwest: dat is het vrijetijdsaanbod
van de gemeentes Hooglede,
Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde,
Moorslede, Roeselare en Staden.
UiTinMidwest is een initiatief van
Projectvereniging BIE.
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MOVIETIME!
Een film kijken is zoveel leuker in een grote zaal
dan thuis in de zetel. Daarom ben je in het voorjaar
opnieuw welkom in GC De Bunder in Moorslede voor
enkele top kinder- en jeugdfilms!
GC De Bunder, Iepersestraat 52B, Moorslede
Telkens om 14u15 (voorfilmpjes vanaf 14u),
€ 3, inclusief een drankje

18 JANUARI: DE BOXTROLLEN
Onder de chique straten van het stadje Cheesbridge leven de Boxtrollen.
De Boxtrollen hebben Eikes, een weesjongetje, geadopteerd en zorgen
erg goed voor hem. Hij leeft samen met hen onder de grond. Wanneer de
beruchte verdelger Archibald Snatcher de Boxtrollen wil uitroeien, waagt
Eikes zich bovengronds, waar hij de dappere Winnie ontmoet. Samen
ontdekken ze het verleden van Eikes en bedenken ze een stoutmoedig plan
om de Boxtrollen te redden.

15 FEBRUARI: JOURNEY TO DINOSAUR ISLAND
Door een ramp strandt de 13-jarige Lucas op een vreemd eiland vol met
spookschepen en prehistorische wezens. Tijdens het zoeken naar een teken
van leven hoort hij in de verte een radiosignaal. Als hij verder de jungle
intrekt ontmoet hij een mooi jong meisje dat beweert uit 1950 te komen.
Samen beginnen ze aan een zoektocht om thuis te komen.

15 MAART: BIG HERO 6
Robot-wonderkind Hiro heeft het brein van een genie en het hart van een
14-jarige. Grote broer Tadashi spoort hem aan om toelatingsexamen voor
het San Fransokyo Institute of Technology te doen om zijn intelligentie te
testen. Wanneer een tragische gebeurtenis alles verandert, wendt Hiro zich
tot een robot met de naam Baymax. De twee sluiten zich aan bij een groep
hightech helden met een belangrijke missie.
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19 APRIL: DE SMURFEN 2
In “De Smurfen 2” creëert de boze tovenaar Gargamel een paar ondeugende
Smurfachtige wezens genaamd de Stouterds. Daarmee hoopt hij de
almachtige, magische Smurfessentie te kunnen gebruiken….

17 MEI: THE JUNGLE BOOK
Mowgli realiseert zich dat hij niet langer welkom is in de jungle wanneer de
beruchte en gevreesde tijger Shere Khan zweert dat hij alles wat hij als een
bedreiging ziet, zal elimineren uit de jungle. Hij vertrekt op een spannend en
bloedstollend avontuur op zoek naar zichzelf.

21 JUNI: THE ANGRY BIRDS
De film speelt zich af op een prachtig eiland vol met vogels. Alle vogels
die op dit paradijselijke eiland wonen zijn erg blij, vrolijk en gelukkig, ook
al kunnen ze niet vliegen. Of toch bijna alle vogels zijn gelukkig. In dit
paradijs zijn Red, een vogel met een woedeprobleem, snelle Chuck en de
wispelturige Bomb echte buitenbeentjes. Wanneer er vreemde groene
varkentjes op bezoek komen, zijn het juist deze buitenbeentjes die moeten
uitvogelen wat de varkens van plan zijn.
Er is ook film in De Leest: op 28/02 (p. 12) en 03/04 (p.18)
én in ARhus: op 02/03 (p. 14), 26/03 (p.17)en 06/04 (p. 21).
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Betti Combo

AL CUBO
Familie + circus, 6+
De Spil – schouwburg
H. Spilleboutdreef 1, Roeselare
basis € 13 | abo-reductie € 12 | -12 jaar € 6

VRIJDAG
13 JANUARI

Tickets
www.despil.be | 051 265 700

19U
Twee jongens en een meisje zoeken naar de perfecte
constructie, de meest fragiele balans, met ontelbare witte
plastieken emmers en een Chinese paal.
Hun enthousiasme en klungeligheid swingt alle kanten uit.
Soms is het één tegen allen, soms is het om ter eerst, soms
is het twee tegen één. Maar lol hebben ze altijd.
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Brut & Villanella

MIEREN SLAPEN NOOIT
Familie, 8+
De Spil – de komedie
H. Spilleboutdreef 1, Roeselare
basis € 10 | abo-reductie € 9 | -12 jaar € 6
Tickets
www.despil.be | 051 265 700

ZONDAG
29 JANUARI
15U + 17U

We stappen binnen in het wel heel bijzondere huis van Margriet Van
den Eynde, een bizarre vrouw. Haar woonkamer is volledig behangen
met kranten. Maar het liefst van al vertelt ze over haar grootste
passie: de natuur. Slapen mieren wel ooit? Goeie vraag!
‘Mieren Slapen Nooit’ is een hartverwarmende, uitdagende
voorstelling over hoe we moeten omgaan met die immense stroom
informatie uit de wijde wereld die dagelijks op ons afkomt.
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Kindertheater Framboos

FLÜGTÜG
Familie, 4+
Cc De Nestel
Vijfwegenstraat 19, Westrozebeke
€ 5, nadien pannenkoeken à volonté!

ZATERDAG
11 FEBRUARI

Tickets
geert.cuvelier1@telenet.be | 0479 730627

14U30

“Dames en heren, hier spreekt uw gezagvoerder!”
Johnny Crash droomt er al jaren van om piloot te worden van zijn
eigen vliegtuig (mèt passagiers). Met een zelfbouwpakket is het hem
gelukt een vliegtuig in mekaar te knutselen. Vandaag is het de grote
dag: tijd voor de eerste vlucht!
Vlieg mee naar een tropische bestemming in, euh... Tja, waar vliegen
we eigenlijk heen? En waarom doet iedereen geheimzinnig over de
‘zwarte doos’? Wat doen die vreemde passagiers aan boord?
Goed voor 60 minuten plezier hoog in de lucht. Maak je gordels vast!
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Kabinet k / HETPALEIS

HORSES
Familie, 8+
De Spil – de komedie
H. Spilleboutdreef 1, Roeselare
basis € 12 | abo-reductie € 10 | -12 jaar € 7
Tickets
www.despil.be | 051 265 700

ZONDAG
12 FEBRUARI
17U

‘Horses’ is een dansvoorstelling met een ontembare energie,
waarin 5 jonge kinderen en 5 volwassenen elkaar ontmoeten.
‘Horses’ gaat over groot willen zijn en over kind willen blijven,
over macht en kwetsbaarheid, over dragen en gedragen
worden.
Op live-muziek van Thomas Devos en Eva Vermeiren zoeken de
dansers naar een uniek verbond met de ander, als ruiter en
paard.
Kabinet k hanteert een danstaal die veel vertelt met weinig, die
vertedert en pijn doet tegelijk, die sober en rijk is, abstract en
naturel, ernstig en speels.
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Uitgezonderd. Theater!

ARTHUR…
OF HOE JE KONING KAN WORDEN
Familie, 5+
De Leest - grote zaal
Sint-Jorisstraat 62, Izegem
basis € 10 | -12 jaar € 8

ZONDAG
19 FEBRUARI

Tickets
www.deleest.be | 051 337 610

15U
Een magisch nieuw avontuur van de makers van ‘De
Reuzenperzik’ en ‘Jaak en de Bonenstaak’!
Er was eens een steen. Het was een grote steen. En hij
lag midden op een plein. Eeuwenlang lag die steen op
dezelfde plek, zoals er overal op de wereld stenen liggen
die zich niet verplaatsen.
Maar deze steen was geen gewone steen.
Uit deze steen stak een groot zilveren zwaard. Iedereen
in het land had al geprobeerd het zwaard uit de steen
te trekken. Maar niemand was hierin geslaagd. Tot op
vandaag…
‘Arthur, of hoe je koning kan worden’ is een spannende,
grappige en vooral ridderlijke voorstelling voor heel de
familie.
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Theater Tieret & Walrus

MENEER BEER
EN DE WOESTE WOLVEN
Familie, 5+
De Spil – schouwburg
H. Spilleboutdreef 1, Roeselare
basis € 12 | abo-reductie € 10 | -12 jaar € 6
Tickets
www.despil.be | 051 265 700

ZONDAG
26 FEBRUARI
15U

Een muzikaal bosfestijn voor alle kleine durvers en grote
berenvrienden met poppen en livemuziek.
“Mensen zijn vreemde dieren”, zucht Meneer Beer. En hij slaat met
een klap zijn koffer dicht.
Genoeg is genoeg. Een beer van stand weet wanneer hij gaan moet.
“Naar het bos”, roepen de mensen hem na. “Ga naar het bos, daar
hoor je thuis! Niet hier.”
“Naar het bos”, bromt Meneer Beer. “Daar hoor ik thuis. Niet hier.”
Duik mee met Meneer Beer het bos in. Waar Woeste Wolven de
muzikale plak zwaaien, Staf de Uil een oogje in het zeil houdt en Eddy
De Vos uren kan uitweiden over koetjes en kalfjes.
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FILMNAMIDDAG
De Leest - grote zaal
Sint-Jorisstraat 62, Izegem
€ 3 | € 2,5 abo (per film)
Tickets
www.deleest.be | 051 337 610

DINSDAG
28 FEBRUARI
14U30 + 16U30

DE POETSPRINS (14U30)
Animatiefilm, 3+
‘De Poetsprins’, bestaat uit een reeks
spetterende, levendige en charmante
korte tekenfilms zonder woorden. Voor de
allerkleinste prinsen en prinsessen en voor
iedereen die houdt van kleur en fantasie.
Een jongetje dat de zon wil poetsen, een
scheepskapitein die het aan de stok krijgt met
zijn eigen kogels, een huiskat op wandel door
de stad en nog veel meer…

DE GROTE VRIENDELIJKE REUS
(16U30)
Kinderfilm, 6+
Een jong meisje wordt door een grote reus, beter bekend als de
BFG (Big Friendly Giant) geïntroduceerd in de wondere wereld van
Reuzenland. De BFG is niet te vergelijken met de andere reuzen die
er leven. De twee beginnen aan een avontuur om een invasie van
mensenetende reuzen te stoppen. Naar het boek van Roald Dahl, in
een regie van Steven Spielberg.
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Esmé Bos & Bart Voet

WIEGELIED
Familie, 2,5+
De Spil – de komedie
H. Spilleboutdreef 1, Roeselare
basis € 10 | abo-reductie € 9 | -12 jaar € 6
Tickets
www.despil.be | 051 265 700

WOENSDAG
1 MAART
14U + 16U

‘Wiegelied’ is een heerlijk intiem concert.
Slaap- en wiegeliedjes van over de hele wereld.
Liedjes van heel dichtbij, ook al komen ze soms van heel ver.
De combinatie van zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet zorgt
steeds voor een pure, ontroerende en ontwapenende wereld. Hun
vorige programma ‘Water’ voor jonge kinderen werd heel enthousiast
onthaald. Nu brengen ze een hartverwarmend “slaapliedjesconcert”
voor de allerkleinsten.
Esmé Bos vormde samen met Bart Voet en Benjamin Boutreur ‘Tres
Tigres Tristes’ en toerde een aantal seizoenen samen met Bart Voet
en Sam Vloemans met het wonderschone ‘Duveltjeskermis’.
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MINUSCULE + WORKSHOP
6-8 jaar
ARhus - atelier 1
Workshop: Het Verzonken Kasteel
De Munt 8, Roeselare
gratis
Reserveren via
www.arhus.be/kalender - 051 69 18 00 – balie ARhus

DONDERDAG
2 MAART
13U - 14U30
Dankzij de animatiefilmtechniek kruipen
de diertjes uit Minuscule rond in de échte
wereld. In deze workshop ontrafelen de
kinderen hoe dat precies in zijn werk
gaat. We gaan aan de slag met camera
en laptop en experimenteren met
allerhande materialen. Beleef zelf hoe
alles tot leven komt!
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Cools & Zoon

JAPAPA
Familie, 6+
De Spil – de komedie
H.Spilleboutdreef 1, Roeselare
basis € 10 | abo-reductie € 9 | -12 jaar € 6
Tickets
www.despil.be | 051 265 700

ZONDAG
19 MAART
15U
Precies 20 jaar geleden maakte Frank Cools z’n allereerste
jeugdvoorstelling ‘Iep!’, naar het boek van Joke Van Leeuwen. Het was
meteen een schot in de roos.
Om dat “jubileum” nu te vieren deelt Cools het podium met zijn zoon
Leonard. Die kleine is ondertussen veel groter geworden dan zijn
vader. En die kleine, die kan er wat van!
Een bij momenten plagerige muziekvoorstelling over vaak ‘ja
papa’ zeggen, te vaak, veel te vaak. En hoe daaruit heerlijke liedjes
ontstaan: kom-hier-liedjes, neen-liedjes, doe-wat-ik-je-zeg-liedjes,
ik-wil-niet-liedjes, zwijg-liedjes,
ik-zie-je-toch-wel-een-beetje-graag-liedjes.
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HETGEVOLG & Vanelle

SUIKERBAKKERIJ
Familie, 4+
De Spil – de komedie
H.Spilleboutdreef 1, Roeselare

ZONDAG
26 MAART

basis € 10 | abo-reductie € 9 | -12 jaar € 6
Tickets
www.despil.be | 051 265 700

15U

Een vrouwtje zit op de bank naar de eenden te kijken. Handen stevig
op de handtas. Suikeren toverbal in de mond. De tijd tikt voorbij. De
toverbal draait rondjes in haar mond en wordt kleiner en kleiner.
Nelle De Maeyer laat zich inspireren door de snoepjes en de oudroze
kartonnen verpakking van Suikerbakkerij Joris Sweets. Kleurrijke
gomsnoepjes, gekleurde braambessen, groentjes, gewassen krieken,
colaflesjes… Wie kent ze niet?
‘Suikerbakkerij’ brengt een ode aan het altijd aanwezige knisperende
snoepzakje in oma’s handtas: een zakje vol kleur, geur, smaak maar
bovenal troost.
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NELSONS DANSBOEK –
DUOWORKSHOP
4 – 8 jaar, 1 ouder + 1 kind
ARhus – verzonken kasteel
De Munt 8, Roeselare
gratis
Reserveren via:
www.arhus.be/kalender, 051 69 18 00
of aan de balie ARhus.

ZONDAG
26 MAART
10U30 - 11U30
EN 12U - 13U

Houden enkel meisjes van dansen? En kunnen mama’s beter
dansen dan papa’s? In deze uitdagende workshop neemt danscoach
Dafne Maes jullie mee in een fantastisch dansavontuur. Schilder
al dansend door de lucht en bestuur je mama of papa met een
afstandsbediening. Op het einde maak je met je lievelingspelletjes
een eigen dansvoorstelling!
Deze activiteit past perfect in de Jeugdboekenmaand, gericht op
kinderen tussen 3 en 15 jaar.
Met het thema M/V/X gaat het over jongens en meisjes, gender,
rolpatronen en stereotypen. Bestaan er typische jongens en
meisjesboeken? Houden alle meisjes van roze en prinsessen? En
alle jongens van draken en ridders? Wat betekent het om jongen of
meisje te zijn? Wat als je je geen van beide voelt? Je bent wie je bent!
Surf naar de website van je lokale bibliotheek voor meer activiteiten
en tips!
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FILMNAMIDDAG
De Leest - grote zaal
Sint-Jorisstraat 62, Izegem
€3 | €2,5 abo (per film)
Tickets
www.deleest.be | 051 337 610

MAANDAG
3 APRIL
14U30 + 16U30

KIWI & STRIT (14U30)
Animatiefilm, 3+
Een reeks korte filmpjes waar de kleuters van
zullen smullen.
Op een open plek in het bos leven twee
grappige, pluizige wezentjes. Kiwi is toegewijd,
netjes en geel. Strit is een paarse losbol en
sloddervos. Speels en nieuwsgierig als ze zijn
maken ze altijd veel plezier.

ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS
(16U30)
Animatiefilm, 9+
Na een lange afwezigheid keert Alice door een spiegel terug naar het
magische wonderland waar ze Mad Hatter (Johnny Depp) aantreft die nog
dwazer is dan normaal. Hij heeft de hulp van Alice nodig, waarvoor ze terug in
de tijd moet reizen. Om haar vriend te helpen keert ze zich tot Tijd, een bizarre
mix van mens en kloktandwieltjes en gaat ze ondanks de waarschuwingen op
een waanzinnige tijdreis.
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Les Zerkiens

REUS
Poppentheater, 4+
GC De Bunder
Iepersestraat 52B, Moorslede
basis € 4 | add € 5
Tickets
cultuur@moorslede.be | 051 700 285

DINSDAG
4 APRIL
Een reus leeft vredig en rustig in
zijn ijskoud, ongerept landschap
omringd door de dieren en
natuurelementen. Zijn leefwereld
wordt verstoord wanneer er plots
een koning zich met zijn dochter
en heel zijn hofhouding komt
vestigen, en er een heus kasteel
neerpoot.

14U

De Reus en de koning kunnen hun
verschillende leefwerelden niet
verzoenen en er ontstaat een
spannende strijd tussen de twee.
Op een dag gaat de prinses op
wandel in het bos en ontmoet ze
de reus…
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KOPERGIETERY / Cie Pol & Freddy

DE DALTONS
Familie + circus, 6+
De Spil – schouwburg
H.Spilleboutdreef 1, Roeselare
basis € 12 | abo-reductie € 10 | -12 jaar € 7

WOENSDAG
5 APRIL

Tickets
www.despil.be | 051 265 700

15U
Een hilarische circuswestern met geklungel
én met klapdeuren.
Een lange toog waar van alles overheen
schuift: volle glazen, lege wapens, een
zingende vrouw, een brandkast vol
verrassingen. Whiskyflessen vliegen door
de lucht, lasso’s knallen en vurige dansen
vonken gevaarlijk.
‘De Daltons’ beramen een onrealiseerbaar
plan om een bank te overvallen: stelen
van de rijken en geven aan de armen. Het
wordt een “saloon-soap” die ons ook doet
nadenken over hoe ver vrienden gaan voor
hun (vermeende) idealen.
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KIWI & STRIT + WORKSHOP
4-6 jaar
ARhus – atelier 1
Workshop: Het Verzonken Kasteel
De Munt 8, Roeselare
gratis
Reserveren via
www.arhus.be/kalender | 051 69 18 00 | balie ARhus

DONDERDAG
6 APRIL
14U45
WORKSHOP
15U - 16U30

Stap binnen in de knotsgekke wereld van de figuurtjes Kiwi & Strit.
Kiwi houdt alles graag heel netjes maar Strit maakt er steeds een
boeltje van. Ze wonen naast elkaar in het bos en houden van fietsen
en feestjes vieren.
In deze workshop zetten de kleuters hun eerste stappen in de
animatiefilm techniek. We knutselen een thaumatroop en laten met
de stop-motion techniek zelf rommel verdwijnen.
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4Hoog

4HOOG VIERT 20
Familie, 3+
De Spil – schouwburg
H.Spilleboutdreef 1, Roeselare

ZONDAG
10 JUNI
DE HELE DAG

Tickets
Hou www.despil.be in de gaten voor meer (ticket)
informatie! Niet in abo

4Hoog is jarig!
20 kaarsjes blazen ze uit.
En... ze vieren feest!
Feest om al het moois wat geweest is…
En... feest voor al het boeiende dat nog
komt.
4Hoog trakteert!
De succesproductie ‘De Koning zonder
Schoenen’ (3+) speelt in groot formaat,
met live-muzikanten en zangers. In
‘Stekeblind’ (3+), de nieuwste 4Hoogcreatie, willen Egel en Mol graag dicht bij
elkaar zijn. De iets oudere kinderen (6+)
kunnen genieten van een verrassende
vertelling.
Dit alles wordt overgoten met een sausje
van prikkelende, kleurrijke en feestelijke
activiteiten.
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Colofon
V.U. Kurt Himpe, Korenmarkt 10, 8870 Izegem
Ontwerp: Fraîche
Druk: Defieuwdruk
Een project van:
UiTinMidwest - www.uitinmidwest.be
Meer info?
Organiseer je ook familievoorstellingen en wil
je dat jouw familievoorstelling in de volgende
brochure wordt opgenomen?
Contacteer Annelies Anseeuw
annelies@bienet.be
UiTinMidwest maakt deel uit van
Projectvereniging BIE, het intergemeentelijk
samenwerkingsverband dat werkt rond
cultuur, (on)roerend erfgoed en bibliotheken
voor de gemeentes Hooglede, Ingelmunster,
Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare
en Staden.
www.bienet.be
Volg je ons al?
www.facebook.com/Projectvereniging BIE
projectvereniging_bie
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