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zo 29 okt tot wo 01 nov 2017

familiefestival

roeselare / despil.be

familiefestival in de herfstvakantie

doorlopend tijdens het festival:

zondag 29 oktober

Laat het maar waaien en kouder worden.
Van 29 oktober tot en met 1 november heeft
het grillige herfstweer op ons geen vat, want
het is Hagelslag.
Met theater, film, musical, workshops en tal
van leuke extra animatie wordt het best wel
gezellig in en rond De Spil.
Deze keer nemen we iedereen mee op
kermisavontuur, echt iedereen: groot en klein.

kinderkermis / virtual ground / spelconsoles / schommeldraak / beautysalon / verkleedhoek / flosact / kinderbib

maandag 30 oktober

dinsdag 31 oktober

woensdag 1 november

ZWEEFMOLEN
doorlopend van 13u tot 17u

iedereen

MIJN RIDDER EN IK
10u / ontbijt en workshop vanaf 9u

6+

TIR CANARD
doorlopend van 9u tot 13u

iedereen

KINDERROMMELMARKT
doorlopend van 13u tot 17u

iedereen

FOTOGRAFIE MET SARAH EECHAUT / workshop
van 10u tot 16u
10+

PEUTERLAB
doorlopend van 9u tot 17u

peutertjes

WAARZEGSTER
doorlopend van 13u tot 17u

iedereen

CHEERLEADING / workshop
van 10u tot 16u + toonmoment

RINTJE
9u45 / ontbijt en workshop vanaf 9u

3+

BEAUTY AND THE BEAST
10u45 / ontbijt en workshop vanaf 9u

6+

DE GELAARSDE KAT
13u30 + 16u

5+

5+

HANDS UP!
14u + 16u30

3+

baby’s & peutertjes

Peuterlab

10+

BUZZ IV
14u + 15u45 + 17u30

9+

ZWEEFMOLEN
doorlopend van 10u50 tot 15u50

KRIEP
15u30

8+

HELD OP SOKKEN
11u15 + 14u

5+

HELD OP SOKKEN
11u15 + 14u

EET JE STEKELS OP!
16u

5+

GRIME / workshop
van 13u tot 17u

8+

BABYBAR
doorlopend van 13u tot 17u

iedereen

PLAY + 2 digi-doe-workshops
14u tot 17u

Eet je stekels op!

Puzzel jouw Hagelslagdag ineen en tuimel van
het ene avontuur in het andere.
Ook kleine en grote hongertjes weten we
te stillen met lekkere foodtrucks en
eetstandjes.

10+

FLUUT!
15u

8+

BUZZ IV
14u + 15u45 + 17u30

9+

PEUTERLAB
doorlopend van 10u tot 17u

peutertjes

MOES
11u + 15u + 17u30

2+

WAARZEGSTER
doorlopend van 13u tot 17u

iedereen

ROBOTS MAKEN / workshop		
van 13u30 tot 15u30
7+
RAAKLIJNEN + workshop
15u30 + 17u30

7+

Naast de voorstellingen, valt er van alles
gratis te beleven op Hagelslag en iedereen is
welkom om de sfeer op te snuiven.

zondag 29 oktober
ZWEEFMOLEN

ook op 30 okt

buiten aan De Spil van 13u tot 17u

gratis

KRIEP

maandag 30 oktober

4 HOOG

podium
schouwburg

8+

15u30

€ 10 // abo/reduc. € 9 // -12 jaar € 7 // vrijetijdspas: € 5

film
schouwburg

Deze kleine handaangedreven draaimolen biedt plaats aan 8
kinderen tussen 6 maanden en 8 jaar. Twee vreemde snuiters, die
zichzelf “molenaars” noemen, voorzien het gebeuren van commentaar en algemene kennis-weetjes. I.s.m. Cirq

6+

Ridder Henri is helemaal geen stoere
ridder die met zijn zwaard een draak
doodt. Nee, hij gebruikt een mandoline om de draak te verwarren. En
prinses Cat wil helemaal geen prinses zijn, maar een vrouwelijke ridder.
Daarom trekt ze in het geniep mee
op pad. Samen beleven ze de gekste
avonturen.

van 13u tot 17u gratis

Vind je het ook zo leuk om op rommelmarkten te snuisteren? Of
ben je je knuffels, puzzels of ander speelgoed ontgroeid? Sta dan
samen met je mama, papa of grootouder op de rommelmarkt in
onze hal. Inschrijven via Sandra.decock@despil.be.

WAARZEGSTER ook op 1 nov
van 13u tot 17u gratis

binnen in de hal

Angèle en Angelique hoeven geen bril te dragen, want ze zien heel
helder én heel ver. Zelfs zo ver, dat ze in de toekomst kunnen kijken. Laat je handen zien en misschien zien ze jou daar wel lopen.
Spel, concept: Veerle Holsteyns en Pascale Petralia

BUZZ IV

UNIEKE ZAKEN

(nl)

podium
parking De Spil

9+

‘Kriep’ is een gevaarlijk grappige familievoorstelling in de vorm
van een theaterthriller.
Twee actrices spelen 20 personages. Waar was wie, wanneer
en waarom? Vreemde geluiden, akelige plaatsen, nare figuren...
4Hoog zet je maar al te graag op het verkeerde been.
Jong en oud stappen in een rollercoaster van spelplezier en slapstick.

EET JE STEKELS OP!

HETPALEIS & MOQUETTE PRODUCTION

ook op 30 okt

14u + 15u45 + 17u30

€ 5 // abo/reduc. € 4 // -12 jaar € 3 // vrijetijdpas: € 2,5

Miljoenen mensen over de hele wereld zien de lancering van de
Apollo 11 in 1969. In drie dagen leggen drie astronauten 380.000
kilometer af en komen in een baan om de maan. Neil Armstrong
zet als eerste mens voet op de maan. Met schaalmodellen, muziek,
kostuums en ooggetuigen wordt de geschiedenis tot leven gebracht.
Een ontdekkingsreis in een theater omgevormde vrachtwagen!

5+

podium
de komedie

16u

€ 8 // abo/reduc. € 7 // -12 jaar € 5 // vrijetijdspas: € 4

Léopold wordt naar het platteland gestuurd om een frisse neus te
halen. Hij komt er terecht bij mémé Stekel, een oude dame die een
hekel heeft aan kinderen en alleen woont met haar hond, Moquette.
Elke ochtend kijkt mémé Stekel naar haar favoriete soap, de rest
van de tijd werkt ze energiek in haar tuintje. Léopold moet haar helpen met brandnetels wieden. Maar hij hoort iemand grijnzen en…
prikt zich!

BUZZ IV

UNIEKE ZAKEN
podium
komedie

10+
gratis

14u tot 17u

Kom Minecraft live spelen en ontdek daarnaast ook de eerste geheimen van robot-makerij.
Er zijn twee digi-doe-workshops:
- Demo robots / workshop
Een ontdekkingstocht in de wondere wereld van de robots. Zoek
naar een manier om jouw robot samen te stellen en te besturen
hoe jij dat wil tot je schreeuwt: “Eureka! Hij leeft!”
I.s.m. Nerdlab.
Prijs: € 5

podium
parking De Spil

(nl)

9+

14u + 15u45 + 17u30

€ 5 // abo/reduc. € 4 // -12 jaar € 3 // vrijetijdpas: € 2,5

Zie ook zondag 29 oktober

In deze workshop nemen we vooral veel foto’s. We gaan de straat
op en kijken in de eerste plaats naar de grond. Wat zien we in een
kapotgetrapte doos? Wat kunnen we doen met een verschrompelde
bananenschil? Daarna bekijken we onze foto’s op de computer en
met slechts enkele lijnen tekenen we verder op de geprinte foto’s.
We gaan over tot het maken van een stempel en we maken er zelfs
een eigen t-shirt mee.

TIR CANARD
buiten aan De Spil

woensdag 1 november
PEUTERLAB

WIERSMA & SMEETS
kunstlicht

10u tot 17u

gratis

Zie ook dinsdag 31 oktober

MOES

CASIER & DIES (nl)
2+

11u + 15u + 17u30

€ 6 // abo/red. € 5 // -12 jaar € 4 // vrijetijdspas: € 3

gratis

Amar erfde van zijn ouders twee kermiskramen. De schiettent van
zijn vader en een eendjeskraam van zijn mama. Hij vond er niets beter op dan beide samen te brengen in één doldwaze schietviskraam
‘Tir Canard’, waarmee hij nu rond trekt om zijn kost te verdienen.
Probeer jij ook een prijs te schieten? Of is het vissen?
Met Piv Huvluv.

9u tot 17u

gratis

3+

9u45*

UTJES
STUCINEMA
EN

eenheidsprijs € 7 // vrijetijdspas: € 3,50

Rintje is een ondeugend hondje dat samen met z’n vriendjes Tobias en Henriëtte al spelend de wereld ontdekt. Rintje gaat buiten
spelen in de storm, hanteert de kappersschaar en helpt bij de boodschappen. Samen met z’n vrienden organiseert hij zelfs een circusvoorstelling. Rintjes mama en oma staan altijd klaar om hun kleine
rakker uit de nood te helpen.
*Workshop en ontbijt vanaf 9u: Vanaf 9u stilt een ontbijtje de honger en kunnen de kinderen met Karolien Verscheure aan de slag in
een plezante doeworkshop ‘Beestig’: de dieren uit ‘Rintje’ & ‘Belle
en het Beest’ zitten vast in kooien. Help jij ze bevrijden voor de film
begint?

DE GELAARSDE KAT
EFTELING PRODUCTIES
podium
schouwburg

(nl)

van 9u tot 13u

RINTJE

€ 9 // abo/reduc. € 8 // -12 jaar € 6 // vrijetijdspas: € 4.5

5+

Zin om een toffe cheerleading workshop te volgen met een echte
cheerleading coach?
Sally Peire is headcoach van de Knack Cheerleading Academy.
Samen met haar cheerleaders Team United cheeren ze Volleyteam
Knack Roeselare naar de overwinning op elke thuismatch!
Kom de knepen van het vak leren en beleef een high energy day.
* toonmoment om 14u45 in centrale hal
I.s.m. Hypnosis Dance Academie.

5+

11u15 + 14u

€ 6 // abo/reduc. € 5 // -12 jaar € 4 // vrijetijdspas: € 3

Een ontwapenend verhaal over hedendaagse ridders en prinsessen en een held op sokken. Een verteller in middeleeuwse jonkvrouwjurk maar mét stoppelbaard omvat in zijn kostuum (stiekem
een minitheatertje) een wereld vol draken, prinsen, prinsessen en
gehaktballen. Beeld, taal, muziek en poppen nemen je mee in de
magie van theater.

workshop
loge schouwburg

buiten aan De Spil
van 10u50 tot 15u50
gratis
Zie zondag 29 oktober

UTJES
STUCINEMA

BEAUTY AND
THE BEAST
film
schouwburg

EN

eenheidsprijs € 7 // vrijetijdspas: € 3,50

Emma Watson is Belle, een intelligente, mooie en onafhankelijke jonge vrouw die wordt gevangen genomen door een Beest.
Langzamerhand ontdekt ze ook dat achter het angstaanjagende
uiterlijk van het Beest een echte Prins verschuilt met een hart van
goud... Een spectaculaire live-action versie van de klassieker.

*Workshop en ontbijt vanaf 9u
Zie Rintje

i.s.m.:

HELD OP SOKKEN ook op 30 okt.!
SCHIPPERS & VAN GUCHT
5+

11u15 + 14u

€ 6 // abo/reduc. € 5 // -12 jaar € 4 // vrijetijdspas: € 3

ROBOTS MAKEN
workshop
van 13u30 tot 15u30
7+
podium schouwburg
eenheidsprijs € 7
In deze workshop leer je een eigen robot programmeren, hem
tot leven te brengen en vanop afstand te besturen. De robot van
dienst is de Lego® WeDo voor de jongsten en de Lego® Mindstorms voor de groteren. Aan de hand van een grafische interface
kan je ze zelf programmeren. I.s.m. digitale wolven

BABYBAR HUIS VAN HET KIND & TOVERTUIN

THEATER LEJO (nl)
podium
de komedie

3+

14u + 16u30

extra’s

Test je krachten op de kop van jut, ga eendjes vissen, train je lachspieren in het spiegelpaleis, vang de flos die na de gong door de hal zwiert.
Prijs en pret verzekerd. De leerlingen van SASK hielpen mee om van De
Spil een echte foor te maken. Hun werkjes zijn in de hal te bewonderen.

KATRIEN OOSTERLINCK
podium
de komedie

7+

15u30 + 17u

€ 8 // abo/reduc. € 7 // -12 jaar € 6 // vrijetijdspas: € 4

Kleurrijke lijnen in een vierkante ruimte. Samen met de drie
dansers dans je een prikkelend spel. Wat is de afstand tussen
jou en de dansers? Of tussen jou en je buurman?
Is het een arm, een voet of een vinger?
Ben je dichtbij of net ver weg?
“En de kids? Die vonden het fantastisch: dansers
die op enkele centimeters naast je tegen de grond zoeven,
de bewegingen die je zelf mag doen…”.Cobra

EXTRA
Workshop Raaklijnen:
na de voorstelling van 16u30 tot
17u en van 18u tot 18u30
Gratis, maar wel inschrijven
vooraf!
We starten met een kort gesprekje
over wat je vond van de voorstelling.
Daarna maken we een collage met
stickers in diverse kleuren en vormen voor jezelf en je mama, papa,
broers of vriendjes.
De beelden spreken meestal voor
zich maar je kan er kan er ook een
verhaal bij vertellen.

BEAUTYSALON

Natuurlijk mogen ook het beautysalon met wellness en verkleedhoek
niet ontbreken.
Laat je schminken, jouw nagels verzorgen en haar opsmukken. Ons
team schoonheidsspecialisten staat ter beschikking.
Op 1/11 van 14u30 tot 18u30 kan je ook terecht in de EHBO-tent
van Savooi. Een expert ter zake tovert in geen tijd een gapende wond
of gigantisch litteken tevoorschijn. En ook Skriewer maakt van 14u30
tot 18u30 een ongezien kunstwerk van je haarbos.

DE FLOS

€ 9 // abo/reductie € 8 // -12 jaar € 5 // vrijetijdpas: € 4,50

Eén meneer, twee handen, tien vingers en achtentwintig paar oogjes! In een blauwe poppenkast veranderen twee witte balletjes en
een stipje zwarte verf door vernuftig handenspel in de snuit van een
blaffende bulldog, stuntelige tapdansers of een fladderende vogel.
Je vliegt van het ene in het andere avontuur.

RAAKLIJNEN

Spring eens binnen in de babybar met je baby en peuter en ontdek wat er in de Tovertuin en De Spil te bevelen valt. Maak een
babbel met andere (groot)ouders en/of met een medewerker van
het Huis van kind bij een kopje koffie.

KINDERKERMIS

HANDS UP!

eenheidsprijs € 3

centrale hal van 13u tot 17u gratis

doorlopend van 29/10 tot en met 1/11

€ 21 // abo/red. € 20 // -12 jaar € 15 // vrijetijdpas: € 10,50

13u tot 17u

10u45*

6+

podium
wit lokaal

8+

Word je graag omgetoverd tot prinses of superheld? Of wil je zelf
eens met schmink aan de slag?
Neem een vriendje of vriendinnetje mee en experimenteer met
professionele schmink en penselen onder begeleiding van Linda
Provost.
i.s.m. opendoek vzw

van 13u tot 17u gratis

binnen in de hal

‘Hands up!’ is een vrolijke, woordloze voorstelling met veel muziek.
Na de voorstelling kan je een eigen Lejo-poppetje maken.

VIRTUAL GROUND

Je krijgt een soort spiegelinstrument mee en stapt hiermee door het
gebouw. Het lijkt wel alsof je over het plafond loopt. Heel bizar! Kan je
jouw evenwicht bewaren?
Gemaakt door Ief Spincemaille

GAMES

Navigeer jouw schip door de ruimte en probeer de highscore te verbreken of bouw zelf je spelwereld
met houten blokjes. In de games
op de 5 handgemaakte houten arcadekasten van Devillé Arcade
overleef je enkel door samen te
werken met de andere spelers.

Op de vloer: een appelboom en 3 kastjes. De kastjes verbergen levendig keukengerei en gekke machines. ‘Moes’ is een poëtische
voorstelling vol fantasie die ontroert in zijn eenvoud. De grote bewegingen en de verrassende geluiden spreken de kleinsten aan.
Terwijl het verhaal de oudere kinderen meevoert.
Waarschuwing: na het zien van ‘Moes’ kan het zijn dat jouw keukengerei thuis tot leven komt…
Na de voorstelling kunnen de kinderen spelen in de Moes-speeltuin,
een fijne installatie waarin ze zelf aan de slag kunnen met appels,
vrachtwagens en potjes.

podium
wit lokaal

GRIME

ZWEEFMOLEN

WAARZEGSTER zie ook 29 okt

13u30 + 16u

Een swingende voorstelling vol kattenkwaad voor de hele familie!
‘De gelaarsde Kat’ komt terecht bij een arme molenaarszoon.
De twee raken bevriend en de kat belooft de molenaarszoon alles
wat hij zich maar kan wensen. Het enige wat de kat daarvoor in
ruil wil, zijn kleren en lederen laarzen. Wat zou de gelaarsde kat
van plan zijn? Zal hij zijn belofte nakomen? Of krijgt dit verhaal een
ander staartje?

€ 15 (broodje ’s middags inbegrepen) / vrijetijdspas € 7,5

Sarah Eechaut, van Roeselare afkomstig, is fotografe en grafisch
kunstenaar. Haar foto’s stralen emoties uit. Ze is seizoensfotograaf
voor De Spil seizoen 2017-2018.

Licht- en mediatovenaars Moniek Smeets en Bram Wiersma ontwikkelden een interactieve en speelse peutertuin. Centrale figuur is het
animatiemannetje Joepie Tjoep. Hij duikt op in verschillende vormen
in een aantal speel- en ontdekhoekjes, waar spelletjes met hem gedaan kunnen worden. Ook Bram en Moniek voeren korte acts met en
zonder hem op, op verschillende plaatsen en tijdstippen.

15u

SCHIPPERS & VAN GUCHT

10u tot 16u*

oranje lokaal

eenheidsprijs € 40 (lunch inbegrepen) // vrijetijdspas: € 20

film
schouwburg
8+

10+

30 okt+31 okt: 10u tot 16u+1 nov: 10u tot 12u met vernissage

Kunstlicht

De Koningin van de Nacht smeekt prins Tamino om haar dochter
Pamina te bevrijden uit de klauwen van een boze tovenaar.
Verblind door haar mooie ogen gaat Tamino samen met vogelvanger
Papageno op zoek.
Gebaseerd op het verhaal van ‘De Toverfluit’ van Mozart.

podium
wit lokaal

driedaagse workshop

WIERSMA & SMEETS (nl)

BRANDUNG / JELLE MARTEEL

10+

op 31 okt

FOTOGRAFIE met SARAH EECHAUT

PEUTERLAB

FLUUT!

workshop
groen lokaal

HELD OP SOKKEN ook

*Workshop en ontbijt vanaf 9u
Een ontbijtje stilt de honger en in de gratis workshop animatie en
stop-motion lijken de meest vreemde dingen werkelijkheid te worden: voorwerpen komen tot leven en jij kan vliegen. I.s.m. Mooss.

dinsdag 31 oktober

- Maak je eigen Bristlebotje!
Bristlebotjes zijn eenvoudige mini-robotjes, ideaal om wedstrijdjes tegen elkaar
te houden. Je kan
je botje helemaal
personaliseren en
pimpen met oogjes, haar, pootjes…
Creatief met
technologie!
I.s.m. Nerdlab.

podium
schouwburg

EN

10u*

eenheidsprijs € 7 // vrijetijdspas: € 3,50

KINDERROMMELMARKT
binnen in de hal

UTJES
STUCINEMA

MIJN RIDDER EN IK

CHEERLEADING

SCHOMMELDRAAK

Neem plaats tussen de vleugels van deze uit de kluiten gewassen
draak. De draak schommelt, de kop beweegt afzonderlijk en kan je via
de teugels manipuleren.
I.s.m DeVanHut

Als de bel luidt, zwiert Suzanna-van-der-molen de kermisflos boven de
hoofden van het publiek. Wie er in slaagt die te pakken, gaat met de
grote prijs aan de haal.
I.s.m. Karolien Verscheure (29/10 om 16u30 - 30/10 om 10u - 31/10
om 10u45 - 1/11 om 14u50)

KINDERBIB

Droom even weg in onze boekenoase: Een spannende wereld vol verhalen en prikkelende illustraties wachten op je.
ism Arhus

TEATERKAFEE FOODTRUCK
Vanuit hun foodtruck zorgt het Teaterkaffee voor allerlei lekkers: Hotdog, Grootmoeders pannenkoeken, Pommes d’Amour, appelbeignets,
Popcorn, verse soep met balletjes, Donuts, Marshmellows en nog veel
meer..

