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Een van mijn favoriete kinderboeken is 'O wat mooi is Panama!' van Janosch. Een kleine 
beer en een kleine tijger verlaten hun knusse huisje en gaan op zoek naar het land van 
hun dromen: Panama, waar de bananen vandaan komen. 
Vorig jaar draaide STORMOPKOMST rond 'Ik woon hier'. In ons 'knusse huisje' ontdekten 
kinderen, naast de andere kunsten, vooral architectuur. Dit jaar gaan we naar buiten, op 
zoek naar Panama.
Als de deur van het huisje openzwaait en het kind op de drempel - van de wereld, van het 
leven - staat, roept het: "Kijk!" Maar eens onderweg vindt het zijn cadans: "Muziek." 
Het wordt een reis langs huizen die kunstenaars openstellen en waar het kind zijn eerste 
ervaringen kan opdoen met het 'onverklaarbare tovergeschenk' dat kunst is. 
Op die weg wil STORMOPKOMST kinderen begeleiden. Ze kunnen tijdens het festival 
intensief kennismaken met nieuwe werelden via beeld en muziek. Van klankinstallaties 
tot Béla Bartók, van de illustraties van André Sollie tot de vluchtige kunstwerken van 
Nathalie Hunter, van Champ d'Action tot ABC.
We gaan op stap. "Kijk! Muziek."

Veerle Keuppens
artistiek directeur 
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Cultuurprijswinnaar André Sollie schreef voor het tweede jaar 
op rij het festivalgedicht. Hij bedacht de slogan ‘Kijk! Muziek.’ en 
maakte een tekening voor de affiche. Dit is wat hij daarover zegt: 
“Er is maar weinig dat me meer kan inspireren dan het 
beluisteren van klassieke muziek, er komen altijd beelden op 
mijn netvlies zitten, of het bekijken van een dansvoorstelling,  
er nestelen zich dan gegarandeerd woorden in mijn hoofd. 
Het kinderkunstenfestival STORMOPKOMST wil dit voorjaar 
beeldende kunst en muziek in de schijnwerpers zetten. Klank 
en beweging, woord en beeld… Het zijn de pijlers van mijn 
artistieke biotoop. Op verschillende vlakken aan deze bijzondere 
festivaleditie kunnen meewerken, dat beschouw ik daarom als 
een heus cadeau."  

Jij schildert een lied. 
Laat zien, dat lied. 
En laat het me horen.
Ogen stijf dicht,
ik kijk met mijn oren. 

Klanken zo blauw als de lucht.
De geur van de lente,
woorden van glas.
Ik hoor wat zal komen.
En ik zie wat er was.

Eén en één is wij. 
Ik zing jouw schilderij. 

André Sollie

 ANDRé SOLLIE 

©
 Andy Huysm

ans 5



Op verschillende plaatsen in 
de stad, van de Warande tot 
het Taxandriamuseum en van 
het Kasteel tot het Begijnhof 
zijn klankkunstwerken te 
zien en te horen: installaties 
waarin beeld en geluid een 
geheel vormen. Soms kan 
je zelf de klank aansturen. 
Je kan de tentoonstelling op 
eigen tempo ontdekken; er is 
ook extra info verkrijgbaar.

Het klankenparcours 
werd samengesteld door 
Eveline Heylen, specialiste 
klankkunst bij Musica. De 
dienst tentoonstellingen van 
de Warande vond de passende 
locaties. 

EXPO / PODIUM

 KIJK! MUZIEK. (klankenparcours)  CREATIE 

met werk van  Daan Brinkmann, Sarah Geirnaert, Ricardo Huisman, Thomas 
Lebeer, Relly Tarlo, Eric Van Osselaer productie dienst tentoonstellingen de 
Warande, Musica en STORMOPKOMST

 zaterdag 19 maart, doorlopend van 14u tot 18u 
 zondag 20 maart, doorlopend van 10u tot 18u 
 in en om de Warande 
 gratis, vrij te bezoeken 

©
 Relly Tarlo 7



Nicolas en Joris nemen 
je met hun muziek en een 
kamer vol voorwerpen mee 
op reis. Ze spelen piano en 
contrabas, maar ook andere 
'instrumenten' zoals een trein, 
sporen, wissels, luidsprekers… 
In een mum van tijd beland je 
in een droom, een muzikale 
fantasiewereld.

Nicolas Rombouts 
componeert, speelt bas en is 
samen met Gregory Frateur de 
drijvende kracht bij Dez Mona. 
Joris Caluwaerts componeert 
en speelt piano bij Zita Swoon, 
The Go Find en het Zesde 
Metaal. 

Béla Bartók is misschien wel 
de componist voor kinderen 
bij uitstek. En Levente Kende 
is een pianist die heel dicht bij 
Bartók staat, niet enkel door 
zijn Hongaarse afkomst maar 
ook omdat muziekeducatie 
voor hem zo belangrijk is. Hij 
brengt Bartók voor kinderen, 
als opmaat tot zijn tournee 

met het volledige pianowerk 
van deze grote meneer.

In februari vindt in basisschool 
De Smiskens een projectweek 
rond Béla Bartók plaats.Een 
video van Nathalie Hunter 
daarover wordt tijdens het 
concert getoond.

 WAGON  MICROKOSMOS  CREATIE

muziek Nicolas Rombouts en Joris Caluwaerts coach Adriaan Van Aken licht 
Thomas Verachtert productie Zonzo Compagnie, De Werf en Rataplan
coproductie Braakland/ZheBilding

 zaterdag 19 maart, 16u 
 Houten Zaal 
 vanaf 6 jaar 
 35 minuten 
 6 euro 

piano Levente Kende decor en video Nathalie Hunter
een productie van STORMOPKOMST in samenwerking met André Sollie, 
studenten van het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen o.l.v.
Petra Damen en kinderen van basisschool De Smiskens 

 zaterdag 19 maart, 19u 
 Kuub 
 vanaf 6 jaar 
 70 minuten 
 8 euro 

©
 Zonzo Com
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 ONDERWEG  TOONMOMENT  MA  BELGISCHE PREMIèRE 

regie Nathalie Roymans decor en video Nathalie Hunter muziek Marcel Andriessen, 
Toon Callier, Kris Delacourt, Stefan Prins, Belle Cabanier, Theo Cuylaerts, Shehap 
Gaballa, Taeke Nickolai, Finne Van den Bergh productie STORMOPKOMST en 
Champ d’Action

 zondag 20 maart, 10u 
 Kuub 
 vanaf 5 jaar 
 30 minuten 
 4 euro 

Een vrouw neuriet, fluistert, 
glimlacht. Zij luistert naar haar 
kleintje en zingt. 'Ma' (het eerste 
woord dat een kind zegt) zoekt 
naar het ontstaan van het woord, 
de muziek van de taal, de pre-
taal van de baby. In een vluchtig 
decor (een hut uit de verbeelding) 
begeleiden babystemmen en 

allerlei geluidsobjecten de 'Canti 
de Capricorno' van Giacinto Scelsi. 

De producent van ‘Ma’, Compagnie 
éclats, is een gezelschap voor 
artistieke creatie en onderzoek 
rond hedendaagse muziek en 
soundscapes.

concept, regie, geluidsconcept Sophie Grelié zang Muriel Ferraro manipulatie 
Sophie Grelié  montage Magaly Brard productie Compagnie éclats coproductie Office 
Artistique de la Région Aquitaine, Institut Départemental de Développement Artistique 
et Culturel, Festival Méli’môme Reims, Pessac en scènes, Biarritz culture - met de 
steun van ADAMI, SPEDIDAM, de stichting Isabella Scelsi

 zondag 20 maart, 11u en 16u 
 Houten Zaal 
 van 6 maanden tot 5 jaar 
 35 minuten 
 6 euro 

Drie jaar lang zijn regisseur 
Nathalie Roymans, beeldend 
kunstenaar Nathalie Hunter 
en vier muzikanten van Champ 
d’Action onderweg met kinderen. 
In het midden van die tocht staan 
ze even stil bij wat dat betekent: 
onderweg te zijn. Daaruit 
ontstaat een heuse compositie 
van Stefan Prins. Nochtans ligt 
lang niet alles vast. Spelers 

en toeschouwers komen voor 
verrassingen te staan. 

Met Champ d'Action -één van de 
belangrijkste Vlaamse ensembles 
voor hedendaagse muziek- 
ontwikkelt STORMOPKOMST 
tussen 2010 en 2012 een 
traject waarin kinderen 
vertrouwd worden gemaakt met 
hedendaagse muziek. 

©
 Bart Van der M

oeren

©
 Eric Chabrely
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 EN LANG EN GELUKKIG  PREMIèRE 

Een lieflijke, poëtische, 
een beetje melancho-
lische voorstelling over 
verlangen dat langer 
maakt en geluk dat 
ergens anders ligt. Maar 
ook een proeve van 'niets 
is wat het lijkt': wat je ziet 

is niet altijd wat je hoort.

Compagnie Frieda 
is een groep jonge 
theatermakers voor wie 
vormgeving een zeer 
belangrijke rol speelt. 

 STORIA DI UNA FAMIGLIA  BELGISCHE PREMIèRE 

In Italië is het leven theater, 
zang en dans. Moeder zingt 
liedjes in haar keuken, vader 
troont aan tafel met zijn 
krant en dochterlief probeert 
wanhopig de aandacht van 
haar ouders te trekken. 
Hilarische, absurde flarden 
muziek en dans onderbreken 
hun conversaties.

Compagnia Rodisio maakt 
in Italië en in het buitenland 
stukken voor kinderen, 
jongeren en volwassenen, 
organiseert workshops en 
doet aan theatereducatie. Het 
gezelschap baseert zijn werk 
op alledaagse ervaringen en 
onderzoek. 

van Manuela Capece and Davide Doro spel Beatrice 
Baruffini, Davide Doro, Consuelo Ghiretti  licht en geluid 
Deborah Penzo productie Compagnia Rodisio

gebaseerd op ‘Het grote verlangen’ van Sabien en Dorine Clement 
van en met Eva Binon, Marijke Guetens, Tina Heylen, Seppe 
Jespers, Nikè Moens, Jan Palinckx en Patrick Vervueren 
productie Compagnie Frieda met dank aan fABULEUS, artforum 
en Theater FroeFroe

 zondag 20 maart, 17u 
 Kuub 
 vanaf 8 jaar 
 60 minuten 
 8 euro 
 (Italiaans met Nederlandse boventitels) 

 zondag 20 maart, 14u en 16u 
 podium schouwburg 
 vanaf 5 jaar 
 45 minuten 
 6 euro 

©
 Stefano Vaja
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ATELIERS / RAND

In dit atelier van Musica 
ontdek je wat kunstenaars met 
klanken doen en hoe ze die in 
hun installaties verwerken. 
Je krijgt een routemap. Bij 
elke tweesprong kies je 
welke richting je uitgaat. 
Zo vind je telkens nieuwe 
klankcombinaties. Uiteindelijk 
heeft ieder zijn eigen geheel 
van klanken gevonden. 

Onderweg helpt een grafische 
notatie met pijlen, lijnen, … 
je onthouden welk ‘oorspoor’ 
je hebt gemaakt.

Musica, impulscentrum voor 
muziek, is een kunsteducatieve 
organisatie die liefhebbers en 
beroepsmusici begeleidt in 
muziek en klankkunst.

 OORSPOOR 

 zaterdag 19 maart, van 14u tot 16u30 
 in en om de Warande 
 vanaf 8 jaar 
 enkel voor groepen 
 gratis (maar reserveren via info@stormopkomst.be) 

©
 W

erner Verm
eylen
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Het kloppend hart van het  
festival en dé ontmoetings- 
plek voor publiek en 
makers. Je kan er terecht 
voor tickets, informatie, 
een drankje en wat 
lekkers. ABCvzw richt 
er een speelhoek in 
en  Open Doek toont er 

korte films. Je kan je er 
vergapen aan kijkdozen en 
Bartókcollages. Er staat 
een klankinstallatie en 
studenten van het Sint-
Lucas Antwerpen tonen 
hoe zij het thema en het 
aanbod van het festival 
interpreteren. 

 FESTIVALCENTRUM 

 zaterdag 19 maart, doorlopend van 13u30 tot 22u30 
 zondag 20 maart, doorlopend van 9u30 tot 18u30 
 de Warande 

In de ABC-studio van ART 
BASICS for CHILDREN 
kunnen kinderen samen met 
hun ouders een gevarieerd 
parcours afleggen langs de 
wereld van klank en ruimte. 
De studio bestaat uit speciaal 
vormgegeven interactieve 
werkstations en installaties, 
en is voorzien van boeken 
in verschillende talen, 

cd-roms, dvd's, video's en 
themapakketten.

ART BASICS for CHILDREN 
is een kunsteducatieve 
organisatie die kinderen 
vanaf 4 jaar op een speelse, 
creatieve en interactieve 
manier in contact brengt met 
de wereld van de kunsten.

 ABC-STUDIO VISUELE MUZIEK 

 zaterdag 20 maart, 15u 
 zondag 21 maart, 10u, 13u en 15u 
 lokaal A, B, C, D 
 vanaf 4 jaar 
 105 minuten 
 4 euro 

©
 Bart Van der M

oeren

©
 Bart Van der M

oeren
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Traditionele kermisattracties 
met een vette FroeFroe-
knipoog: Koppeke rollen, 
Stallagtietjes, Kwakvanger, en 
Fotogeniekjes. Entertainment 
uit het FroeFroe-atelier ter 
leute en vermaak van kind en 
ouder.

Theater FroeFroe maakt 
theater voor kinderen, 
jongeren en volwassenen in 
een cross-over van poppen, 
figuren, objecten, video, 
acteurs en livemuziek. Het 
gezelschap verzorgt ook 
speciale projecten.

Drie auteurs lezen voor uit eigen werk. André Sollie, 
Gerda Dendooven en Michael De Cock zijn multitalenten 
die over de omheining van hun metier heen kijken: 
naar muziek, beeld en/of theater. Zij kregen maar één 
opdracht mee: kies eigen teksten die muziek in zich 
hebben.

De Woordenwinkel is een initiatief van STORMOPKOMST 
dat wordt gesteund door Stichting Lezen.

 zondag 20 maart, 
 11u (Michael De Cock),  15u (Gerda Dendooven) 
 en 16u (André Sollie) 
 Glazen Zaal 
 vanaf 8 jaar 
 25 minuten 
 gratis (maar reserveren via info@stormopkomst.be) 

 FROEFROE’S PRETPAKKET (als de zon schijnt)  WOORDENWINKEL 

gemaakt door Marc Maillard, Ina Peeters, Bruno Smeyers, Janneke 
Hertoghs, Gert Dupont, Kopspel e.a. i.s.m. KunstZ

 zondag 20 maart, van 10u30 tot 12u en van 13u30 tot 17u 
 Warandeplein 
 van 2 jaar tot 6 jaar 
 1 euro 

©
 Froe Froe

©
 Bart Van der M

oeren
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STORMOPKOMST doet 
meer dan alleen maar 
schoolvoorstellingen 
organiseren. Het werkt ook 
heel actief met scholen 
samen. Vorig jaar hing het 
festivalgedicht van André 
Sollie aan de gevel van vele 
Turnhoutse basisscholen. 
Daarenboven was er het 
kleuterproject 'Ik woon hier' 
met Sint-Victor. Dit jaar is er 
in basisschool De Smiskens 
een projectweek rond Béla 
Bartók, die uitmondt in een 
toonmoment in de aanloop 
naar het Bartók-concert van 

Levente Kende op zaterdag 
19 maart. Die projectweek 
wordt uitgewerkt door 
studenten van het Koninklijk 
Conservatorium van 
Antwerpen. Daarenboven 
krijgen studenten van het 
project kunstvakken van 
de Katholieke Hogeschool 
Kempen bij STORMOPKOMST 
een bad in de kunsten, 
met o.m. verschillende 
voorstellingen en ateliers van 
ABCvzw. Studenten van Sint-
Lucas, Antwerpen vullen het 
festivalcentrum mee in.     

MET / VOOR 
SCHOLEN

 MET SCHOLEN 

©
 Bart Van der M

oeren
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 KIJK! MUZIEK.  
de Warande, Musica en STORMOPKOMST

Een door specialisten begeleide 
wandeling door de stad langs 
klankkunstwerken, dat zijn al dan 
niet interactieve installaties waarin 
vorm en geluid een geheel vormen.

 STORIA DI UNA FAMIGLIA 

Compagnia Rodisio (IT)

In Italië is het leven theater, zang 
en dans. Zelfs aan de keukentafel. 
Hilarisch en absurd theater, recht 
uit het leven gegrepen.

 MA 

Compagnie éclats (FR)

Een zachte, poëtische voorstelling 
voor de allerkleinsten rond de 
'Canti de Capricorno' van Giacinto 
Scelsi.

 ABC-STUDIO 
 AUDIOVISUELE MUZIEK 

ART BASICS for CHILDREN

In deze studio kunnen klassen een 
gevarieerd parcours afleggen langs 
de wereld van klank en ruimte.

 WAGON  

Zonzo Compagnie, de Werf en Rataplan

Een muzikale reis met piano en 
contrabas, maar ook met een trein, 
sporen, wissels, luidsprekers...

 ER KOMT GELUID 
 UIT HET BEHANG 

Champ d'Action

Wie wil uitzoeken waar er zoal 
geluid uitkomt en hoe je van al 
die geluiden muziek kunt maken, 
kan met professionele musici de 
wondere wereld van het geluid 
ontdekken en leren componeren 
met de geluiden van alledag.

 VOOR SCHOLEN 

VRIJDAG 18 Maart

Wagon 10u30&13u45 1ste-2de leerjaar Houten Zaal 

ABC-studio visuele muziek 9u30-15u30 1ste-6de leerjaar lokaal A,B,C,D

MAANDAG 21 Maart

Kijk! Muziek.(klankenparcours) tijdens de schooluren 1ste-6de leerjaar in en om de Warande

Ma 9u&10u 1ste-2de kleuterklas Houten Zaal

Storia di una famiglia 10u30&13u45 3de-6de leerjaar Kuub

ABC-studio visuele muziek 9u30-15u30 1ste-6de leerjaar lokaal A,B,C,D

Er komt geluid uit het behang 9u30-11u30&13u45-15u45 3de-6de leerjaar Terraszaal&Glazen Zaal

Dinsdag 22 Maart

Kijk! Muziek.(klankenparcours) tijdens de schooluren 1ste-6de leerjaar in en om de Warande

ABC-Studio’s 9u30-15u30 1ste-6de leerjaar lokaal A,B,C,D

Er komt geluid uit het behang 9u30-11u30&13u45-15u45 3de-6de leerjaar Terraszaal&Glazen Zaal

23



 FESTIVALCENTRUM 

STORMOPKOMST, 18-22 maart 2011 
de Warande
ingang via het Warandeplein,
2300 Turnhout
(routebeschrijving op www.stormopkomst.be)

 ALGEMEEN 

Het volledige programmaoverzicht van 
STORMOPKOMST staat in de kalender.  
De allernieuwste informatie en eventuele wijzigingen 
vind je op www.stormopkomst.be. Tijdens het festival 
kan je met vragen terecht aan het infopunt in het 
festivalcentrum. 

 TICKETS 

Je kan je tickets online reserveren op:

> www.stormopkomst.be
> www.warande.be

je kan ze ook telefonisch bestellen van maandag tot 
zaterdag vanaf 10u op het nummer:

> +32(0)14 41 69 91 

of je kan je kaarten aan de kassa van de Warande 
ophalen:
                       

- de Warande (ingang via het Warandeplein),  
   2300 Turnhout
- op werkdagen doorlopend van 9u tot 17u
- op zaterdag: van 9u tot 14u
   (zon- en feestdagen gesloten)

 RESERVEREN 

Op voorhand reserveren (ook voor ‘Woordenwinkel’ 
en ‘Oorspoor’)  is aangeraden omdat er voor sommige 
voorstellingen en activiteiten slechts weinig tickets 
voorhanden zijn. Alleen voor FroeFroe's pretpakket 
kan je geen tickets vooraf krijgen. Dat evenement 
vindt plaats als de zon schijnt. 

 KORTING 

- Houders van een Vrijetijdspas krijgen vermindering. 
- Groepen vanaf 15 personen krijgen op alle tickets 
   (behalve op FroeFroe’s pretpakket) 1 euro korting 
   per persoon op voorwaarde dat de tickets voor het 
   begin van het festival zijn besteld.

 > www.stormopkomst.be 

 > info@stormopkomst.be 

 PRAKTISCH 
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KALENDER

13u19/03 14u 15u 16u 17u 18u 19u 20u

in de stad

lokaal A,B,C,D

Kuub

Houten Zaal

Warandep’ant

14u - 18u
KIJK! MUZIEK. (klankenparcours)
expo (doorlopend voor iedereen toegankelijk)

14u - 16u30
OORSPOOR
ateliers (8+, enkel voor groepen)

19u - 20u10
MICROKOSMOS
podium (6+)

16u - 16u35 
WAGON 
podium (6+) 

13u30
FESTIVALCENTRUM

pagina

7

15

16

9

8

17

15u - 16u45
ABC-STUDIO VISUELE MUZIEK
ateliers (4+)
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9u20/03 10u 11u 12u 13u 14u 15u 16u 17u

in de stad

lokaal A,B,C,D

Kuub

Houten Zaal

Glazen Zaal

schouwburg

Warandep’ant

10u - 18u
KIJK! MUZIEK. (klankenparcours)
expo (doorlopend voor iedereen toegankelijk)

10u - 11u45
ABC-STUDIO VISUELE MUZIEK
ateliers (4+)

13u - 14u45
ABC-STUDIO VISUELE MUZIEK
ateliers (4+)

15u - 16u45
ABC-STUDIO VISUELE MUZIEK
ateliers (4+)

11u - 11u35
MA
podium (tot 5 jaar) 

16u - 16u35
MA
podium (tot 5 jaar) 

10u30 - 12u
FROEFROE’S PRETPAKKET
(2 tot 6 jaar)

13u30 - 17u
FROEFROE’S PRETPAKKET
(2 tot 6 jaar)

11u - 11u25 
WOORDENWINKEL 
Michael De Cock (8+) 

15u - 15u25 
WOORDENWINKEL 
Gerda Dendooven (8+) 

16u - 16u25 
WOORDENWINKEL 
André Sollie (8+) 

10u - 10u30
ONDERWEG
podium (6+)

17u - 18u
STORIA DI UNA FAMIGLIA 
podium (8+)

9u30
FESTIVALCENTRUM

14u - 14u45 
EN LANG EN GELUKKIG  
podium (5+) 

16u - 16u45 
EN LANG EN GELUKKIG  
podium (5+) 

pagina
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16

10 - 13

18

11

12

19

17
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We krijgen er maar niet genoeg van. Of het nu een fascinatie voor schilderkunst is, liefde voor 
architectuur, interesse in theater, passie voor muziek of verslaving aan literatuur. Kunst is de 
bestaansreden van Klara. En dat valt op. Luister maar eens naar Klara of surf naar klara.be. We kunnen 
het moeilijk verbergen. Het zit zelfs in onze naam. Een beetje toch. Klara. Alles voor de kunst.

Klara en Kunst.
Maar 4 letters 
verschil.

Medewerkers
Veerle Keuppens (artistiek directeur)
Lana Willems (productieleider)
Lieve Eeckhaut (zakelijk en educatief medewerker)
Mathias Coppens, Liesjes Deckmyn, Femke Peers,
Olivier Thienpont, Nathan Vanden Buclke en
Eva Van Eyndhoven (stagiairs), Evelien Vermeiren
en vele andere vrijwilligers.

Raad van bestuur
Marleen Baeten (voorzitter)
Paul Neefs (secretaris)
Walter Boogers, Dominic Depreeuw, An Joseph,
Staf Pelckmans, Liesbeth Van Den Broeck.

STORMOPKOMST kan rekenen op belangrijke steun
van de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Antwerpen,
de Stad Turnhout, de Warande.

STORMOPKOMST krijgt steun van Des-Arch, Stichting Lezen,
Standaard Boekhandel, Hotel Tegenover. 

STORMOPKOMST heeft Klara als mediasponsor.

vormgeving: Dieter Desmet (bagaar)
festivalbeeld en -gedicht: André Sollie
redactie: Veerle Keuppens
drukwerk: drukkerij Maes, Turnhout
oplage: 8.000 exemplaren

31



driemaandelijks magazine jan/feb/mrt 2011
Jg 3 nr 1 EXTRA EDITIE

P308996 -afgiftekantoor 2300 turnhout1
 v.u. Staf Pelckmans, Warandestraat 42, 2300 Turnhout


