Projectweken
herdenking WOI
SG SN BaO 6-20 oktober 2017
Naam DE KIJKKAST VAN KOBE – auteurslezing
Contactpersoon gastvoorstelling
Veerle Van Aken
H. Heymanplein 3
9100 Sint-Niklaas
veerle.vanaken@sint-niklaas.be
03 778 33 97

Onderwerp/titel
Korte omschrijving
van de voorstelling/evocatie/…

Aard van het initiatief
(binnen/buiten/(inter)actief/
luisterend/grote of kleine
groep/multimedia/…)
Doelgroep

Duur van een sessie

Locatie

In de eigen lokalen
van de organisatie
(museum, schouwburg,…)

Zo ja :

Op verplaatsing

Contactpersoon SG SN BaO
Johan Vercauteren
Collegestraat 31
9100 Sint – Niklaas

Johan.vercauteren@sgsnbao.be
Tel.: 03/ 780 71 95

Lezing Wim Chielens
In de lezing over WOI vertrekt Wim vanuit een koffertje met
voorwerpen (uit "De Kijkkast van Kobe" of "Het Droommuseum
van Dre"). Die voorwerpen introduceren de verschillende thema's
die hij behandelt ivm de Eerste Wereldoorlog. Hij gaat in dialoog
met de kinderen en probeert te ontdekken wat zij zelf al weten of
wat ze erbij voelen. Meestal wordt elk thema afgesloten met een
getuigenis.
Auteurslezing voor maximum 50 leerlingen in de Conferentiezaal
van de Bib.

o
o
o
o
o

kleuter
e
1 graad lager
e
2 graad lager
e
3 graag lager
andere : _______________________________

o 1u
Indien een ganse dag : is er gelegenheid dat de kdn daar ter plekke hun
boterhammen consumeren ? Mogelijkheden :
o Er kunnen een 50-tal leerlingen eten in onze cafetaria. Water is
gratis beschikbaar. Op voorhand aan te vragen.
o ja
o neen
o mogelijkheid, maar liever niet
Adres locatie waar dit plaatsvindt :
H. Heymanplein 3 – 9100 Sint-Niklaas
o Parkeergelegenheid in de buurt: H. Heymanplein (ook aparte
busparking)
o Bushalte in de buurt: ja
o Afstand van het station: +/- 1.5 km
o
o ja

(andere zaal, school zelf?)

Vereisten
zaal/locatie indien
op verplaatsing
Mogelijkheden voor
voorbereiding of naverwerking in
de klas
Maximum aantal klassen per
sessie
(klas = 15 à 25 lln)
Planning

Vraagprijs :
Verplaatsingsvergoeding :

Opmerkingen

o neen
o mogelijkheid, maar liever niet
(grootte, podium, kleedruimte,…)

De Bib leent een themakoffer uit rond WOI. Op voorhand te reserveren.

3 kleintjes of 2 grote

Deze sessies kunnen op volgende dagen gepland worden :
Maandag 9/10 om 9u30 – 11u – 13u30.
Maandag 16/10 om 9u30 – 11u – 13u30.
€ 200 euro per lezing (subsidie via VFL – 100 euro per lezing)
€ 167.85 euro (voor de beide dagen)
Te storten op volgend rekeningnummer: De factuur wordt rechtstreeks
aan jullie bezorgd. Wij geven tijdig door welke scholen en klassen voor de
lezingen hebben ingetekend.

