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SuperVlieg
v.u. Stefaan Vandelacluze p.a. mooss vzw stapelhuisstraat 15, 3000 Leuven

ontwerp: fabriekgrafiek, 3500 Hasselt
info@supervlieg.be - www.supervlieg.be

BAngelijke SpRookjeSmolen
Theater FroeFroe
Sprookjesachtig draaiplezier met een vleugje horror. 
Beeldend kunstenaar Bruno Smeyers kreeg vrij spel, 
dook het atelier in en liet de lasbranders zweten. Het 
resultaat is een kleine Vlaamse draaimolen maar dan 
eentje zoals je nog nooit gezien hebt. Bizarre figuren 
uit mousse en zachte latex nodigen je uit voor een hob-
belende rit.
Doorlopend tussen 13u00 en 18u00 / 
voor iedereen tot 120 cm
Grasveld Hemelhoeve

SCHilDeRen in geZinSVeRBAnD
Opvoedingswinkel Brasschaat
Samen met broer, zus, mama en papa of met de groot-
ouders een schilderij maken. Een groot schilderij! 
Werk mee om onze (jullie) tentoonstelling zo groot mo-
gelijk te maken. Op het einde van de dag, mag je het 
schilderij mee naar huis nemen.
Doorlopend van 13u00 tot 18u00 / alle leeftijden
Grasveld Hemelhoeve

ReuZe geZelSCHApSSpelen
Gezellig met het hele gezin een gezelschapspel  spelen. 
Geen gewoon gezelschapsspel maar een reuzegroot 
gezelschapsspel. Volgende reuzegrote spelen staan 
klaar: bibberspiraal, jenga, toren van Pisa, mikado, 
ganzenbord, darts, vier-op-een-rij, mens erger je niet, 
domino, dammen en twister.
Doorlopend tussen 13u00 en 18u00 / alle leeftijden
Grasveld Hemelhoeve

ReuZe SCHAAkSpel / 
SCHAAkiniTiATie
Schaakkring Brasschaat vzw
Altijd al eens willen schaken op een reuzegroot 
schaakbord met reuzegrote schaakstukken? Of heb je 
altijd al eens willen leren schaken? Aan de remise kan 
je beide dingen doen: spelen en leren. Met medewer-
king van schaakkring Brasschaat vzw.
Doorlopend tussen 13u00 en 18u00 / alle leeftijden
Remise

TongTATToo’S
tentoonstelling / foto’s
Tongtattoo’s zijn snoepjes van eetbaar papier met een 
SuperVlieg erop (in eetbare kleurstof). Als je de tong-
tatoo 3 sec. op je tong legt en ze er dan afneemt staat 
er eventjes een SuperVlieg op je tong. Kom kijken naar 
de tentoonstelling van foto’s met tongtattoo’s van 
Brasschaatse kinderen en jeugdbewegingen. Laat na-
dien ook zelf je foto nemen. 
Doorlopend van 13u00 tot 18u00 / alle leeftijden
foto’s doorlopend met pauzes
Grasveld Hemelhoeve

ReuSACHTige TenToonSTelling
Academie Noord
Leerlingen van Academie Noord  maakten speciaal 
voor SuperVlieg een REUSachtIGE tentoonstelling. 
Doorlopend van 13u00 tot 18u00 / alle leeftijden
Cultuurcentrum (polyvalente ruimte 2)

SupeRVliegTenToonSTelling
Leerlingen Brasschaatse scholen
Ter voorbereiding van SuperVlieg hebben de leerlingen 
van de meeste Brasschaatse lagere scholen Super-
Vliegen versierd. Deze Vliegen worden tentoongesteld 
in de Remise.
Doorlopend van 13u00 tot 18u00 / alle leeftijden
Remise

De ommegAnCk VAn Anne
Simple Comme Bonjour
Op de keukentafel lag een ei, ach wat een klein eitje 
was dat, nog véél kleiner dan een speldeknop, en nie-
mand dan alleen een sprookjesverteller zou het gezien 
kunnen hebben. Maar gelukkig zag die het. Hij zocht 
naar zijn bril en juist ging het eitje open.... Doe-het-
zelf-theater van Nikè Moens.
Doorlopend van 13u00 tot 18u00 / alle leeftijden
Grasveld fonteinen

ZZZoef!
Mooss vzw
Zzzoef! is dé plek, in de vorm van een levengroot tuin-
huisje, om samen met het hele gezin op zoek te gaan 
naar de culturele vrije tijd van vroeger en nu. Het zit 
boordevol bekende en minder gekende geluiden, beel-
den en spelletjes. In en rond dit huis is iedereen weer 
even klein, huh, groot!
Doorlopend tussen 13u00 en 18u00 / alle leeftijden
Bib

VeRHAlenTenTen
Sprookjesvertelsters Brasschaat
Zin in een intiem verhaal? In 4 grote tenten (met dank 
aan A.S. Adventure) zullen onze verhalenvertellers u 
trakteren op een spannend of romantisch of poëtisch 
of humoristisch of … verhaal. Rustig genieten met het 
hele gezin!
Doorlopend met pauzes / alle leeftijden
Grasveld Hemelhoeve

MOOSS 
F I R S T  A R T  A I D

Zin in een piCkniCk !!!
miSSCHien Wel 
De lAATSTe VAn 2010

Vanaf 12u00 kan je op het festivalterrein, Gras-
veld Hemelhoeve, komen picknicken. Neem je 

mandje, je dekentje, je eten en natuurlijk ook 

alle gezinsleden mee. In onze Fairtrade bar 

kan je een drankje kopen aan democratische 

prijzen. Hopend op veel zon, veel volk en een 

zeer gezellige picknick.



www.supervlieg.be
voorstellingen

WAT ik nieT Wil miSSen:

SupeRVlieg info 

SuperVlieg in Brasschaat op zondag 10 oktober 2010! Zzzzzzzzzzoem!SuperVlieg zoeft doorheen het Vlaamse land en strijkt neer in Brasschaat! 

www.supervlieg.be
workshops

SupeRVlieglieD
gemeentelijke academie voor muziek en woord 
Marcel Van Heuven
Feestelijke opening van het SuperVlieg Kinderkunsten-
festival door leerlingen en leerkrachten van de ‘ge-
meentelijke academie voor muziek en woord Marcel 
van Heuven’. WAF WOEF ZAF ZOEF ZOEF, ze zingen 
SuperVlieg on the Move.
Om 13u00 / alle leeftijden
Grasveld Hemelhoeve

De gVR
film
Kleine Sofie wordt op een nacht van haar bedje in het 
weeshuis getild door de schim van een reusachtige 
man. Het begin van een wonderlijk avontuur. Sofie 
maakt kennis met de Grote Vriendelijke Reus GVR, de 
koningin, en een boel andere reuzen. Niet al die reuzen 
zijn even vriendelijk. Sommigen zijn vreselijk gevaar-
lijk, en hebben boze plannen. Een spannende, soms 
wat griezelige animatiefilm, vol respect voor het werk 
van Roald Dahl.
Doorlopend, film start om 13u15, 14u45 en 16u15
Bib (auditorium) - Bredabaan 407
Max. 40 personen

VRouWTje THeelepel
film / tekenfilmserie
Haar echte naam is Thea, maar iedereen noemt haar 
Vrouwtje Theelepel omdat zij altijd een gouden theele-
pel om haar hals draagt. Er is iets vreemds met haar. 
Ze wordt op de meest ongelegen momenten zo klein 
als haar theelepeltje en kan dan met dieren praten. 
Maar dat weet niet iedereen. Samen met haar man 
Bazel, buurmeisje Wendy en de dieren uit het bos be-
leeft Vrouwtje Theelepel een heleboel spannende 
avonturen. Leuke tekenfilmpjes voor de kinderen, 
jeugdsentiment voor de ouders.
Doorlopend vanaf 13u15 (om de 25 min start een nieuw 
filmpje)
Remise
Max. 60 personen 

BRoeR
vzw Spelenderwijzer i.s.m. Vlinders & Co vzw
Actrice en theatermaakster Milly Jennes heeft Bras-
schaatse volksverhalen bijeengesprokkeld en verwerkt 
tot één verhaal, tot 1 figurentheaterstuk.
Dit verhaal zal ze 2  keer brengen voor kinderen van 4 
tot 7 jaar en 2 keer voor de kinderen van 8 tot 12 jaar. 
Zet je schrap voor volkse verhalen, gebaseerd op 
waargebeurde feiten.
Om 13u15 en 15u15 / voor 4 tot en met 7 jaar 
Om 14u15 en 16u15 / voor 8 tot en met 12 jaar
Remise
Max. 60 personen

olifAnT en kRokoDil
Theater Anna’s Steen
Een sluwe krokodil die denkt een vriendelijke olifant 
een hak te zetten.
Een handige krokodil die voor een kunstminnende oli-
fant een meesterwerk maakt.
Een luidruchtige krokodil die met zijn buurman olifant 
in de muziek gaat.
Een droevige krokodil die…,een grappige krokodil 
die…, én een gewone olifant die gewoon voorbij 
loopt… . Een vrolijke,  fantasierijke muziektheater-
voorstelling  met respect voor de oorspronkelijke tekst 
en verhalen van Max Velthuijs.
Om 13u30 en 16u00 / vanaf 5 jaar
Cultuurcentrum (auditorium)
Max. 180 personen

Den ongekenDen WeeRelD DeS 
HeeRen oTTfRieDT
Les Contes d’Asphaldt
Een uiterst origineel stukje straattheater, een unieke 
combinatie van steltenpersonage en marionettenspel. 
Heer Ottfriedt rijdt rond met het slapende draakskelet 
op de kar en houdt regelmatig halt op straathoeken en 
pleintjes wanneer de draak ontwaakt, levensecht met 
rokende neusgaten, uitslaande vleugels en vervaarlijk 
spuwend.
Om 14u00 en 17u00 / alle leeftijden
Tussen grasveld Hemelhoeve en Remise

CiRCo Delle pulCi
Kindertheater Droommolen
Het wereldberoemde Circo delle Pulci uit la dolce Ita-
lià slaat zijn tenten op in Brasschaat. Laat je verbazen 
door artiesten die balanceren op de grens tussen leven 
en dood in een unieke voorstelling vol spanning, magie 
en gevaar. Je zult je ogen niet geloven! Een voorstel-
ling van Theater Droommolen voor jong en ouder over 
nooit opgeven en blijven proberen en dat het beste 
altijd nog moet komen.
Om 14u30, 15u30 en 16u30 / alle leeftijden
Grasveld Hemelhoeve samenkomst 
(voorstelling in Rozentuin)

kAmmeloT 
Theater FroeFroe
Klaroengeschal weerklinkt uit de burcht van KAMME-
LOT. Binnen de muren strijden koning Arthur en zijn 
trouwe ridder Lancelot om de hand van Guinevère, die 
zo schoon is als ‘t gepinkel van de morgendauw. Ieder-
een kent het verhaal over de stoere ridders en eenza-
me jonkvrouwen van de Ronde Tafel. Maar is alles wel 
gegaan zoals verteld wordt? Was Guinevère wel zo 
eenzaam tijdens de kruistochten van de ridders? Wa-
ren de ridders wel zo stoer? En bovenal...was die tafel 
wel zo rond? Een vlammende voorstelling vol roestige 
harnassen, blanke zwaarden, wapperende manen en 
vuurrochelende draken.
Om 15u00, 16u00 en 17u00 / vanaf 6 jaar
Grasveld Hemelhoeve

Djoefff
Mooss vzw
Pling plang, tsjaketak, rolle bolle pow wow. Kling, 
klang, rikketik, djoefff en knikker weg. Neem een buis, 
wat plakband en doe mee aan de creatie van onze 
 super-de-mega-max machine. Een trechter bovenop en 
rijst, zand of zeezout erin en kling, klang, rikketik... 
djoefff... je weet wel. Kruip in je ingenieurspak en laat 
de knikkererwten rollen! Iedereen werkt mee aan een 
grote constructie uit verschillende soorten buizen. Je 
kiest zelf aan welk deel van de oneindig uitdijende 
machine je wilt werken en hoe lang je wil meedoen. 
Bouw- en speelplezier verzekerd!
Doorlopend van 13u00 tot 16u00 / alle leeftijden
Grasveld Hemelhoeve

CiRCuS- en STelTlopen iniTiATie
Ell Circo d’ell Fuego
Onze circuspiste ligt boordevol circusmateriaal op jou 
te wachten! Heb je ooit gedroomd om circusartiest te 
worden? Heb je altijd al leuke circuskunstjes willen 
kunnen? De circusbegeleiders van Ell Circo d’ell Fuego, 
de Antwerpse circusschool, tonen je met veel plezier 
hoe je jongleert, hoe je op stelten loopt, …
Doorlopend tussen 14u en 17u00 / alle leeftijden
Grasveld Hemelhoeve

kook je SpRookje
Kooksprookjes
Ben je een smulpaap, Ben je een boekenwurm? Ben je 
een culinair kunstenaar?
Dan zijn kooksprookjes iets voor jou. Geniet van een 
spannend avontuur. Kook je sprookje en smul alles lek-
ker op. “…kooksprookjes zijn eet- en leesbevorde-
rend…”
Om 14u45, 16u00 en 17u15 / van 3 tot 8 jaar
Cultuurcentrum (polyvalente ruimte 1)

mADeRAS / ConSTRuye 
SueñoS (BouW DRomen)
Kamo vzw
Stel je een lege ruimte voor op school of een plein in 
het dorp. In het midden een stapel eenvoudige houten 
planken met een dwars rood randje. Deelnemers 
 worden uitgenodigd om mee te bouwen vanuit hun 
verbeelding. Na enkele minuten rijzen torens op, ruim-
teschepen, vreemdsoortige dieren …
Doorlopend van 15u00 tot 18u00 / alle leeftijden
Tussen grasveld Hemelhoeve en Remise

DAnSBenDe
Pivolté
Zoals bij het programma ‘De dansbende’ op Ketnet 
krijgen de deelnemers van de Pivolté dansdocenten 
een dansje aangeleerd. Dit dansje zal om 18u00 het 
festival afsluiten. Heb je zin om er mee te dansen op 
het einde van SuperVlieg? Volg dan zeker één van de 
workshops.
Om 16u00, 16u30, 17u00 en 17u30 / vanaf 7 jaar
Grasveld Hemelhoeve

Wat?
Een REUSachtIGE,  bruisende familie- en gezinshap-pening vol kunsten en kunstjes!
Maak je maar klaar voor een explosie van cultureel lekkers: theater, film, muziek en dans, workshops en verhalen. KOM DAT ZIEN!!!

Voor wie?
Alle families met kinderen van 4 tot 12 jaar, maar ook oma, opa, bomma, bompa, tante, nonkel, vrienden en vriendinnen zijn welkom op deze dag vol kunsten en kunstjes.

Waar & wanneer?
Zondag 10 oktober van 13u00 tot 18u00 in en rond het Gemeentepark van Brasschaat (grasveld Hemelhoeve). 

En wat mag dat kosten?
De SuperVliegarmbandjes kosten € 2,50 per persoon. Hiervoor heb je toegang tot alle SuperVlieg activiteiten.

Reserveren
Vrijetijdsbalie, Bredabaan 407, 2930 Brasschaatvrijetijd@brasschaat.be, 
03 650 03 00

Meer info
www.supervlieg.be
Of via Cultuurcentrum BrasschaatBredabaan 407, 2930 Brasschaat, tel 03 650 03 40supervlieg@brasschaat.be

Infopunt
Vragen? Plannetjes nodig? Benieuwd naar het hele programma? Al die info vind je op het centrale plein (grasveld Hemelhoeve) in de infostand.

Dorst?
We hebben een Fairtrade bar voorzien op het  centrale plein. 
Alle drankjes en eventuele snacks aan faire prijzen.

Transport
Laat indien mogelijk de auto staan en kom met bus of fiets. Verschillende bushaltes vlakbij en we voorzien een fietsenstalling aan ingang park bij grasveld  Hemelhoeve.

En wat bij slecht weer?
Dan neem je gewoon een waterdicht jasje mee en worden de locaties van de voorstellingen gewijzigd. Alle informatie over wijzigingen te verkrijgen aan het infopunt (bij slecht weer infopunt in ruiterhal - Ge-meentepark 10).

Een initiatief van Cultuurcentrum Brasschaat i.s.m. Cultuurdienst, Jeugddienst, Sportdienst,  Bibliotheek Brasschaat, Dienst Ontwikkelingssamen-werking Brasschaat, Academie voor Muziek en Woord, Academie Noord, Opvoedingswinkel Bras-schaat, dansschool Pivolté, …

Met dank aan KBC Bank Brasschaat-Centrum, A.S. Adventure store Schoten, Gezinsbond Brasschaat, ...


