een wereld vol woord en beeld
Educatief aanbod 2017-2018
Groepen van alle leeftijden zijn welkom in Villa Verbeelding: van kleuters tot leerkrachten in opleiding. In kamers vol (jeugd)literatuur
en illustraties komen verrassende boekenwerelden tot leven. Speurtochten, workshops of geleide bezoeken bij vaste en tijdelijke
tentoonstellingen? In Villa Verbeelding kan het allemaal. Contacteer ons voor een bezoek op maat!

Tijdelijke tentoonstellingen
Kraanvogels en kersenbloesems
illustratie © Benjamin Lacombe

Het Verre Oosten in prentenboeken
tot 14 oktober 2017

Voor kleuters (5 jr.), basisonderwijs,
secundair (t/m 16 jr.). Aansluitend
workshop: maak een karpervlag
max. 25 lln./gids, 120 min.
€ 2 per ll. + € 1 workshop, € 35 gids

Via opdrachten leer je meer over het leven in het Verre Oosten.

Vuil Vel

Sprookjes en taboe
3 september 2017 - 20 januari 2018

illustraties © Jonas Thys

nieuw

Vanaf 17 jaar: geleid bezoek
max. 15 lln./gids, 60 min
€ 2 per ll., € 35 gids

Trek je schoenen uit en kom tot rust in een typisch Japans huis. Ga naar de andere
kamer en waan je in het drukke China. Snuif de Oosterse sfeer op in prentenboeken en verken deze tentoonstelling met origineel werk van Carll Cneut, Rébecca
Dautremer, Stefanie de Graef, Quentin Gréban, Benjamin Lacombe, Pieter Van Eenoge
en Claudia Verhelst.
In het kader van het Yokosofestival, naar aanleiding van 25 jaar Japanse Tuin.

Voor secundair (t/m 16 jr.)
Aansluitend workshop: Reconstrueer
een verhaal met je klas of groep en zet
de verschillende scènes om in monotype.
max. 20 lln./gids, 120 min.
€ 2 per ll. + € 1 workshop, € 35 gids
Vanaf 17 jaar: geleid bezoek
max. 15 lln./gids, 60 min
€ 2 per ll., € 35 gids

Sprookjes in ongecensureerde vorm bulken van gruwel, geweld en erotiek. Antropologe en jeugdauteur Marita de Sterck toont ons oude, rauwe versies van sprookjes
aan de hand van zeldzame oude sprookjesboeken en hedendaagse bewerkingen.
In samenwerking met museum Dr. Guislain.
Een bezoek combineren met de vaste tentoonstelling Giftige appels op gouden bordjes
in de Sprookjeskamer is een aanrader!
Ontdek de ruwe kant van sprookjes met de Vuil Vel Speurtocht.

Soort van tovenaars

Een tentoonstelling met de mooiste gedichten van de laureaten van de Gouden Poëziemedaille, de kinderpoëzieprijs van Poëziecentrum & CANON Cultuurcel. Met werk
van Jaap Robben, Edward van de Vendel, Bette Westera, Hans en Monique Hagen en
betoverende illustraties van Charlotte Dematons, Mattias De Leeuw, Benjamin Leroy
en Sylvia Weve. Treed binnen in een cirkel vol wonderlijke stoelen van dichters
en illustratoren die hun geheimen prijsgeven aan wie goed zoekt. Samen toveren
woord en beeld nieuwe werelden tevoorschijn, vol gevoelens, geuren en geluiden.
Kinderen en jongeren goochelen met woorden en worden zo zelf ‘een soort van
tovenaar’.

Portretten

(werktitel)
15 april 2018 - 12 januari 2019

illustratie © Ingrid Godon

nieuw

Voor kleuters (5 jr.), basisonderwijs,
secundair (t/m 14 jr.)
Aansluitend workshop
max. 25 lln./gids, 120 min.
€ 2 per ll. + € 1 workshop, € 35 gids

illustratie © Sylvia Weve

Prijsbeesten in de kinderpoëzie
29 oktober 2017 - 31 maart 2018

illustratie © Benjamin Leroy

nieuw

Tijdelijke tentoonstellingen

Voor kleuters (5 jr.), basisonderwijs,
secundair (t/m 16 jr.)
Aansluitend workshop
max. 25 lln./gids, 120 min.
€ 2 per ll. + € 1 workshop, € 35 gids
Vanaf 17 jaar: geleid bezoek
max. 15 lln./gids, 60 min
€ 2 per ll., € 35 gids

Wat zegt je uiterlijk over wie je bent, wat je denkt of voelt? Toont jouw spiegel wat je
wil zien of kies je liever jouw eigen masker? En hoe vaak kan je jezelf heruitvinden?
Een beeld spreekt soms boekdelen over jouw kijk op jezelf, anderen en de wereld.
Een bont allegaartje aan illustratoren gunt ons een blik in hun spiegel. Het resultaat
is een diversiteit aan (zelf)portretten, met misschien wel meer gelijkenissen dan
verschillen?
Met gerichte kijk- en doeopdrachten verken je de tentoonstelling en in de aansluitende workshop leer je een portret maken.

Permanente tentoonstellingen
De Wonderkamer
Voor de basisschool.
Aangepaste reizen per leeftijd.
Voor de eerste 3 jaren van het
secundair onderwijs (t/m 15 jr.)
Extra paadjes voor snelle lezers.
Aangepaste reis voor beroepsklassen.
max. 25 lln./gids, 90 min.
€ 2 per ll., € 35 gids

In de Wonderkamer ga je als een echte ontdekkingsreiziger op expeditie. Je vindt er
kijkkastjes vol mooie, kostbare, inspirerende, nostalgische of grappige voorwerpen
uit de verzameling van de schrijvers. De illustratoren hebben hun kastje ingericht in
hun eigen stijl. Een kamer om je te verwonderen en om te bewonderen.
De ontdekkingsreis (basis- en secundair onderwijs)
Deze reis brengt je naar de Wonderkamer en de Sprookjeskamer. Vanaf 10+ dalen
we ook af in de mijngang. Speuren in kastjes, filmpjes en boeken, zelf schrijven en
tekenen: zo kan je de Wonderkamer actief verkennen!

Giftige appels op gouden bordjes
Eten en drinken in sprookjes

Een peperkoeken huis aan de muur, een tafel aan het plafond: aan alles voel en zie je
de magie van sprookjes! Geef je ogen de kost in deze kamer vol sprookjesboeken en
wonderlijke beelden in papier-maché. Om op te eten…

Voor kleuters (5 jr.), basisonderwijs,
max. 25 lln./gids, 90 min.
€ 2 per ll., € 35 gids
Voor secundair (t/m 15 jr.), aangepaste versie voor beroepsklassen
max. 20 lln./gids, 90 min.

Giftige appels: de 7 koffertjes
Ga op pad doorheen deze heerlijke sprookjeswereld met 7 koffertjes vol opdrachten en gebruik al je zintuigen. Je maakt kennis met bekende en minder bekende
sprookjes en met nieuwe bewerkingen.

Vanaf 16 jaar: geleid bezoek
max. 15 lln./gids, 60 min
€ 2 per ll., € 35 gids

Giftige appels: de speurtocht
Herontdek de oude bekende sprookjes van Grimm en Andersen en maak kennis
met hedendaagse bewerkingen. Je komt heel wat meer te weten over de diepere
betekenis van sprookjes.

Voor basisonderwijs, max. 25 lln.
en secundair (t/m 15 jr.)
max. 20 lln./gids, 30 min.
€ 1 extra per persoon

Workshop: Zeg Roodkapje, waar ga je heen?
Je tovert een donker bos met houtskool en structuurmateriaal zoals boomschors,
jute, ... Vergeet vooral Roodkapje en de wolf niet in het bos te verstoppen!

Voor basisonderwijs, max. 25 lln.
en secundair (t/m 15 jr.)
max. 20 lln./gids, 30 min.
€ 1 extra per persoon

Workshop: Ontwerp een sprookjeskostuum
Combineer de sprookjestentoonstelling met een workshop: met allerlei materialen
(verf, papier, stofjes, …) ontwerp je nieuwe kleren voor de reus van Klein Duimpje,
Assepoes of de stiefmoeder van Sneeuwwitje.

Voor studenten Kinderzorg en
Begeleider Buitenschoolse opvang
max. 15 pers./gids, 90 min.
€ 2 per persoon, € 35 gids

Giftige appels: Kennismakingspakket voor studenten Kinderzorg
Ontdek de sprookjeswereld op een speelse wijze. In de sprookjeskamer en in
sprookjesboeken vind je inspiratie om zelf aangepaste activiteiten voor kinderen
uit te werken.

Voor cursisten Nederlands als 2de
taal en OKAN
max.15 pers./gids, 90 min.
€ 2 per persoon, € 35 gids

Giftige appels: Rondleiding op maat voor cursisten NT2 en OKAN
Sprookjes zijn van alle tijden en culturen. Maak een reis naar Luilekkerland: proef,
luister, vertel je lievelingssprookje en geniet van al het moois in de sprookjeskamer.
Een ontdekkingstocht om van te snoepen.

Gratis na een klasbezoek aan een
sprookjestentoonstelling (waarborg:
€ 50). Je mag de tas een maand in
de klas houden.

Naverwerking in de klas: De sprookjestas
Deze tas met prachtige sprookjesboeken neem je na je bezoek mee naar de klas om
daar verder te werken rond sprookjes. Er zijn tassen voor het basis- en secundair
onderwijs. Voor het basisonderwijs is er een bundel voor naverwerking in de klas:
‘Bouw een sprookjestentoonstelling in je klas’.

Permanente tentoonstellingen
Van schrijver tot lezer
Hoe wordt een boek gemaakt?

Hoe verzint een schrijver het allemaal? En wat hebben een redacteur, een uitgever
en een vormgever in de papierpap te brokken? Worden boeken geplakt of genaaid? Je
krijgt het hele proces te zien van de auteur die zijn hersens pijnigt tot de lezer in zijn
luie stoel. Je sluit het bezoek af met een film over pre-press, drukken en binden. Van
schrijver tot lezer is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Voor basisonderwijs (vanaf 3de leerjaar) max. 25 lln. en secundair
max. 20 lln./gids, 60 min.
€ 2 per ll., € 35 gids

Interactieve rondleiding
Rondleiding door de tentoonstelling, aangevuld met filmpje

Voor basisonderwijs (vanaf 3de leerjaar) max. 25 lln. en secundair
max. 20 lln./gids, 60 min.
€ 1 extra per persoon

Workshop: Maak je eigen boekje
Maak je eigen (broek)zakboekje met hippe, herbruikbare materialen. Je leert je
boekje inbinden op een eenvoudige manier en geeft het daarna een persoonlijke
touch met knoopjes, kralen, mooi papier, linten, … Zo wordt het een echt hebbedingetje.

Gratis met De Lijn naar Villa Verbeelding
Villa Verbeelding is erkend als ‘cultuurschakel’. Via DynamoOPWEG kunnen klasgroepen (max. 30 lln.) van scholen uit de regio tijdens de daluren gratis de bus nemen
naar Villa Verbeelding met de bestaande dienstregeling van De Lijn.
Wil je als school gebruik maken van dit aanbod? Surf naar www.cultuurkuur.be/
dynamo en lees er alles over de instapvoorwaarden en de mogelijkheden om meer
cultuur in elke klas te brengen.

Info en reserveren
Villa Verbeelding, Bampslaan 35, B-3500 Hasselt (vlakbij het station).
Open van woensdag tot en met zaterdag en elke 1ste zondag van de maand,
van 14 tot 17 uur, of na afspraak. Gesloten op feestdagen.
Bezoeken en activiteiten buiten de openingsuren kunnen na afspraak.
Wij maken een programma op maat van je groep. Meer dan één groep tegelijk
mogelijk.
Waar kan je je lunchpakket opeten?
- Cafetaria Universiteit Hasselt, Martelarenlaan 42
gratis, maar wel reserveren: Marc Croes +32 11 26 80 40.
- Hostel H, Spoorwegstraat 80 (vlakbij, achter het station)
gratis bij verbruik van drankje, reserveren: +32 11 45 50 81
Toegang scholen en groepen:
Scholen (+10 pers.) en -18 jaar: € 2, andere groepen (+10 pers.): € 3
Gratis toegang voor Hasseltse scholen (tot 12 jaar). Gids: € 35 (rondleiding 90 min.)
Info en reserveren: +32 11 22 26 24
info@villaverbeelding.be
reserveren@villaverbeelding.be
www.villaverbeelding.be
Op de hoogte blijven van onze
activiteiten? Schrijf je in op de
(educatieve) nieuwsbrief:
www.villaverbeelding.be/nieuwsbrief

Villa Verbeelding is door het Vlaams Fonds voor de Letteren erkend als literaire organisatie.
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