BELGIË/BELGIQUE
P.B.
LEUVEN 1
2/1410
De Post P708426

najaar 2013

cursussen en workshops voor 18+
beeldende kunsten \ dans \ literatuur
muziek \ theater \ audiovisuele kunsten

2013 / edito

Alstublieft!
In je hand ligt het gloednieuwe WISPERmagazine, dampend van trots en compleet
herboren. We vonden het tijd voor een
stevige make-over van onze cursusbrochure
en onze huisstijl. De vorm van dit magazine
moet worden zoals onze cursussen:
veelzijdig, creatief én vol uitdagingen.
En de inhoud? Het nieuwe magazine geeft je nog steeds een volledig
overzicht van het cursusaanbod. De aankondigingen zijn wel korter.
Helemaal niet erg, want op de website van WISPER lees je nog steeds
een uitgebreide inhoud van elke cursus. Daar bovenop wil het magazine
het allemaal wat dieper, of juist schalkser en af en toe ook wat kritischer
aanpakken. Het biedt je interviews, verhalen van cursisten en artikels over
(gast)docenten. Ook de foto’s en illustraties zijn uit de eigen tuin geplukt: ze
worden gemaakt door onze cursisten. Mooi werk mag gezien worden!
Dit eerste nummer is een begin. Het toont de weg die we in de volgende
edities willen bewandelen. Blader er maar door. En leg een dikke ezelsoor
aan de pagina’s met cursussen die je wil volgen.
We wensen je vooral veel plezier met dit magazine.
En met ons aanbod uiteraard!
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dans
“Wat me fascineert, is de snelheid
van het dagelijkse leven. Technologie
neemt in ons bestaan een alsmaar
belangrijkere plaats in en beïnvloedt
ons denken en communiceren.
Wat is er door mensen bedacht en wat
is ingegeven door technologie? Hoe
kunnen we snelheid en technologie
implementeren in beweging en dans?”

INTERVIEW /

Duizend gezichten
van Susanne Bentley
Danscursus: vloerwerk
Susanne Bentley (NZ/BE) is een klepper in de
danswereld. Als actieve dansperformer en choreograaf kreeg ze een beurs op Impulstanz in Wenen,
en danste sindsdien bij diverse gezelschappen
in België (Les Ballets C de la B, Maria Clara Villa
Lobos, …). Daarnaast doceert ze hedendaagse
dans en performance improvisatie aan bedrijven,
universiteiten en studio's, zoals Ultima Vez, Danscentrum Jette (Brussel), Tanzquartier (Wenen) en
de Tanzfabrik (Berlijn). Ze raast door het leven,
cultiveert verwondering en stelt zichzelf blijvend in
vraag. Hoe ze dat doet, vroegen we haar.

Tijdens het weekend verken je de verschillende ruimteniveaus en tast je de spanningen tussen tegenstellingen af.
De nadruk wordt gelegd op een efficiënt gebruik van het
lichaam. We starten vanuit beweging en vocale improvisatie
en gaan dan manipuleren via herhaling, spelen met timing,
opsplitsing,... We maken gebruik van de zwaartekracht, het
momentum en het gewicht van lichaamsdelen. Met spiralen,
richtingen en de variaties in tempo verkennen we het gemak
waarmee we ‘in en uit de vloer kunnen komen’.

Herinneren met je lichaam

kwaliteiten is (het gebruik van)

In Susanne’s werk staan fysiek onderzoek, improvisatie en
muziek centraal. Zelden kiest ze expliciet voor een kant, voor
eenzijdige specialisatie. Een brede scholing (‘van Cunningham
tot Meg Stuart’) maakt dansers compleet, houdt ze soepel in
het denken en zorgt voor het allerbelangrijkste: plezier.
Dans is naast lichaamsbeheersing ook een dialoog. Een
gesprek tussen lichamen met een geheugen voor vormen,
ruimte en ritme. ‘Dansers hebben een mindmap van hun
performances. Ze prenten een vormverhaal in hun lijf,
slagen er in om, zonder na te denken, terug te keren naar de
ingesleten vormen. De rol van videofilm kan hierin moeilijk
worden onderkend. Het laat dansers en choreografen anders
en intenser kijken naar deelbewegingen en hun werking in
ruimtes. Ik kan alvast niet meer zonder. Het mooie daarvan is,
dat de meeste dansers thuis een kast vol dans op cassettes
hebben staan, als een zwijgend geheugen van beweging. Een
haast romantische gedachte!’

Cursus vloerwerk
Susanne Bentley’s hedendaagse Get Down! is een cursus
vloerwerk met funkmuziek. Het omvat het versterken van
balansen, het perfectioneren van techniek, de uitbreiding van
het bewegingsbereik. En plezier.
© Serge Gutwirth

2013 / interview

Susanne Bentley

“Een van mijn grootste
humor. Zonder een factor van
plezier en ontspanning wordt
dans machinaal. Ik zie dat te
vaak bij professionele dansers:
een weggeëbd plezier.”
Wat?
Twee intense dagen zonder overnachting in Leuven (14 en
15 december). Of zoals ze het zelf zegt: “Take up the
challenge, “Let’s get physical!” Good times guaranteed.”

LEUVEN \ Hedendaagse dans: ‘Get down’
prijs: € 78,4
start: 14-12-2013
docent: Susanne Bentley
formule: 1 weekend zonder overnachting
code: 2013VL321
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dans
GENT
GENT
ANTWERPEN
LEUVEN

SMAK ALS
DANSPLATFORM

PROEVEN VAN
HEDENDAAGSE DANS

GENT

De zalen van het SMAK als dansplatform. Museumbezoekers
als bewegend decor én publiek. De werken van Javier Tellez
als inspiratiebron. Fanny Brouyaux als gids doorheen dit
dansweekend.

MANON AVERMAETE, GEORGINA DEL CARMEN
THEUNISSEN & MILEEN BORGONJON
Hedendaagse dans, wat is dat eigenlijk? Moeilijke vraag,
want onder deze noemer vallen vele verschillende technieken
en benaderingen. Deze reeks biedt een eerste kennismaking.
Een aantal bewegingsprincipes zijn de start voor 4 avonden
vol ontdekking en dansplezier. We improviseren en dansen
er op los. Het enige wat je nodig hebt, is een goede portie
nieuwsgierigheid!

ANTWERPEN
start: 9-9-2013
begeleiding: Manon Avermaete
formule: 4 maandagavonden / niveau 0
code: 2013AN321
prijs: € 37,80

Wanneer is iets normaal en wanneer wordt het abnormaal?
En wie bepaalt dit? Improvisatie wordt het middel en het doel
bij het werken rond Javier Tellez’ werk en thematiek.

SIRI CLINCKSPOOR

PARTNERDANSEN,
COMMUNICEREN
ZONDER WOORDEN

Pilates is een spiertraining die tot doel heeft je hele lichaam
van het centrum uit te mobiliseren en te versterken. Bijzonder
aan deze manier van trainen is het ontstaan van lichaamsbewustzijn en de uitgebalanceerde spiertonus.

RAFAEL EN NELE
Fanny weet je uit te dagen, zowel op danstechnisch als
op creatief vlak. Een ideale kans om - in een zeer boeiende
setting - verder te groeien als danser.
Fanny Brouyaux, danseres/choreografe, studeerde aan
P.A.R.T.S., de hedendaagse dansschool van Anne Teresa
De Keersmaeker.

Siri legt de verbinding tussen Pilates en dans. De diepere
spieren van ons spierstelsel worden aangesproken waardoor
rugklachten verzachten, en bewegingen vloeiend en
geïntegreerd worden. De beweeglijkheid en expressie van
onze rug wordt in een nieuw licht geplaatst.

Partnerdansen, dat is voor een groot deel communiceren
zonder woorden. Elkaar aanvoelen. Leiden en volgen.
Woordloos weten waar de dans heengaat. Samen de
muziek voelen en dansen.

Verwacht je aan een gezonde dynamische les, en een
sterker en flexibeler lichaam.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan, denk je? Inderdaad,
soms zijn tips, oefeningen en vooral tijd en ruimte nodig
om hierin de klik te vinden.

start: 19-10-2013
begeleiding: Fanny Brouyaux
formule: weekend zonder overnachting / niveau 2
code: 2013GN393
prijs: € 68,00

LEUVEN
start: 10-9-2013
begeleiding: Georgina del Carmen

PILATES IN BEWEGING

GENT

FANNY BROUYAUX

start: 8-11-2013
begeleiding: Siri Clinckspoor
formule: 7 vrijdagmiddagen / niveau 1
code: 2013GN312
prijs: € 92,00

Rafael en Nele leerden elkaar kennen tijdens het dansen.
Ondertussen bouwden ze tonnen ervaring op als partnerdansers én docenten in dit gebied. Zij geven hun klik dus
heel graag door.

Theunissen
formule: 4 dinsdagavonden / niveau 0
code: 2013LN321
prijs: € 37,00

Ervaring of geen ervaring: je bent welkom! Na deze workshop
kan het alleen maar nóg leuker worden!

GENT
start: 3-12-2013
begeleiding: Mileen Borgonjon
formule: 3 dinsdagavonden / niveau 0
code: 2013GN323
prijs: € 27,80

start: 12-10-2013
begeleiding: Rafael en Nele
formule: een zaterdagnamiddag en

© Jan Lietaert

© Sarah Mina

© Jonah Samyn

© Jonah Samyn

zondagochtend / niveau A
code: 2013GN392
prijs: € 59,70
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dans

LEUVEN

BEWUST BEWEGEN
MET VIEWPOINTS
SOETKIN VERVAET

HEDENDAAGSE DANS:
VERDIEPING

Deze bijzondere cursus is onmisbaar voor je vorming als
danser/beweger. Soetkin put inspiratie uit de viewpointmethode: een methodiek voor dansers en acteurs rond
samenspel, omgang met ruimte en fysiek bewustzijn.

CONTACTIMPROVISATIE
HET INTELLIGENTE
LICHAAM

Deze methode helpt de danser om zich bewuster te worden
van de fysieke mogelijkheden en compositie-elementen
die hij tot z’n beschikking heeft. Je leert luisteren met al je
zintuigen en van daaruit spontaan te bewegen.

MILEEN BORGONJON EN SIRI CLINCKSPOOR

De bedoeling is om in één weekend deze kwaliteiten
langzaam te ontdekken. Wie de smaak te pakken heeft, kan
in het voorjaar een reeks volgen.

Bij contactimprovisatie draait alles om ontmoeting en de
dans die daaruit ontstaat. Deze dansvorm ontstond in het
begin van de jaren zeventig en onderzoekt de bewegingsmogelijkheden van het lichaam in relatie. Het kan wild en
atletisch, alsook zacht en meditatief zijn.
Vaste vormen of passen - zoals bij andere partnerdansen horen daar niet bij. Een aantal principes en technieken wel,
zoals gewicht geven en nemen, actief luisteren, lifttechnieken
en jezelf leren opvangen.
Nieuwsgierig? Kom proeven! Ook als je al kennismaakte met
contactimprovisatie ben je welkom om verder te ontdekken.

start: 7-12-2013
begeleiding: Soetkin Vervaet
formule: 1 weekend zonder overnachting / niveau 1
code: 2013LN392
prijs: € 78,40

© Tuur Uyttenhove

Je ontdekte reeds de smaak van hedendaagse dans. En nu
wil je absoluut meer? De danser in jou vraagt om nieuwe
uitdagingen. Dan is deze reeks op je lijf geschreven!
Doorheen boeiend bewegingsmateriaal, verleg je de grenzen
van je technische kunnen. Je krijgt hierbij persoonlijke
feedback. Improvisatieopdrachten stimuleren je creativiteit.
Je eigen bewegingstaal krijgt scherpere kleuren tijdens tien
boeiende avonden in Gent, Antwerpen of Leuven.

GENT
start: 26-9-2013
begeleiding: Thomas Vantuycom
formule: 10 donderdagavonden / niveau 2
code: 2013GN322
prijs: € 123,60
ANTWERPEN
start: 8-10-2013
begeleiding: Manon Avermaete
formule: 10 maandagavonden / niveau 2
code: 2013AN322
prijs: € 113,40

© Tuur Uyttenhove

start: 4-10-2013
begeleiding: Mileen Borgonjon en Siri Clinckspoor
formule: 4 vrijdagmiddagen / niveau 1
code: 2013GN311
prijs: € 49,50

Soetkin Vervaet is docent, regisseur en choreograaf.
Ze studeerde aan de toneelacademie van Maastricht en rondt
binnenkort haar Master Choreografie in Tilburg af. Ze maakt
jongerenvoorstellingen bij Jeugdtheater Ondersteboven
en geeft les in het Deeltijds Kunstonderwijs. Ze heeft haar
eigen gezelschap Theatergroep Tekkel, waarbij ze actief is
als maker.

THOMAS VANTUYCOM, LIES BORGERMANS
& MANON AVERMAETE

LEUVEN
start: 11-10-2013
begeleiding: Lies Borgermans
formule: 10 vrijdagavonden / niveau 1
code: 2013LN323
prijs: € 130,60
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GENT
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LEUVEN

dans
VOLLEDIG AANBOD
ZIE P.7

ZIE P.9

ZIE P.9

ZIE P.7

ZIE P.9

\ STAD

\ CURSUS

\ BEGELEIDING

LEUVEN

PROEVEN VAN HEDENDAAGSE DANS \ NIVEAU 0

LEUVEN

HEDENDAAGSE DANS: BASISREEKS \ NIVEAU 1

ANTWERPEN

\ CODE

\ STAD

Georgina del Carmen
Theunissen

€ 37,00

10-09-13

4 di-avonden

2013LN321

HEDENDAAGSE DANS: BASISREEKS \ NIVEAU 1

Georgina del Carmen
Theunissen

€ 92,70

8-10-13

10 di-avonden

2013LN322

LEUVEN

HEDENDAAGSE DANS: VERDIEPING \ NIVEAU 2

Lies Borgermans

€ 130,60

11-10-13

10 vr-avonden

2013LN323

LEUVEN

HEDENDAAGSE DANS: ‘GET DOWN’ \ NIVEAU 2

Susanne Bentley

€ 78,40

14-12-13

1 weekend zonder
overnachting

2013VL321

LEUVEN

BEWEGINGSTHEATER \ NIVEAU 1

Georgina del Carmen
Theunissen

€ 39,20

9-11-13

1 zaterdag

2013LN391

LEUVEN

BEWUST BEWEGEN MET VIEWPOINTS \ NIVEAU 1

Soetkin Vervaet

LEUVEN

FLAMENCO: BASISREEKS \ NIVEAU 1

LEUVEN

7-12-13

1 weekend zonder
overnachting

2013LN392

Luisa Castellanos

€ 104,80

11-10-13

10 vr-avonden

2013LN341

FLAMENCO JAARREEKS I \ NIVEAU 1

Sofia Yero

€ 253,40

24-09-13

29 di-avonden

2013LN342

LEUVEN

FLAMENCO JAARREEKS II \ NIVEAU 2

Sofia Yero

€ 253,40

24-09-13

29 di-avonden

2013LN343

LEUVEN

AFRIKAANSE DANS: BASISREEKS \ NIVEAU 1

Fadima Konaté

€ 118,30

7-10-13

9 ma-avonden

2013LN331

LEUVEN

AFRIKAANSE DANS: VERDIEPING \ NIVEAU 2

Fadima Konaté

€ 118,30

7-10-13

9 ma-avonden

2013LN332

LEUVEN

TANGO: BASISREEKS \ NIVEAU 1

Koen D’Hous

€ 168,10

3-10-13

15 do-avonden

2013LN351

LEUVEN

TANGO: VERDIEPING \ NIVEAU 2

Koen D’Hous

€ 212,90

5-09-13

19 do-avonden

2013LN352

GENT

HEDENDAAGSE DANS: PROEVERSDAG \ NIVEAU 0

Mileen Borgonjon

€ 27,80

14-09-13

1 zaterdag

2013GN324

GENT

PROEVEN VAN HEDENDAAGSE DANS \ NIVEAU 0

Mileen Borgonjon

€ 27,80

3-12-13

3 di-avonden

2013GN323

GENT

HEDENDAAGSE DANS: BASISREEKS \ NIVEAU 1

Mileen Borgonjon

€ 102,00

1-10-13

11 di-avonden

2013GN321

GENT

HEDENDAAGSE DANS: VERDIEPING \ NIVEAU 2

Thomas Vantuycom

€ 123,60

26-09-13

10 do-avonden

2013GN322

GENT

HEDENDAAGSE DANS VOOR MENSEN MET
EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING \ NIVEAU 1

Frauke Seynaeve

€ 60,60

3-10-13

10 do-avonden

2013GN325

GENT

SMAK ALS DANSPLATFORM! \ NIVEAU 2

Fanny Brouyaux

€ 68,00

19-10-13

weekend zonder
overnachting

2013GN393

GENT

CONTACTIMPROVISATIE:
HET INTELLIGENTE LICHAAM \ NIVEAU 1

Mileen Borgonjon en
Siri Clinckspoor

€ 49,50

4-10-13

4 vr-middagen

2013GN311

GENT

PILATES IN BEWEGING \ NIVEAU 1

Siri Clinckspoor

€ 92,00

8-11-13

7 vr-middagen

2013GN312

GENT

PARTNERDANSEN, COMMUNICEREN
ZONDER WOORDEN \ NIVEAU A

Rafael en Nele

€ 59,70

12-10-13

een za-namiddag
en zo-ochtend

2013GN392

GENT

SWINGDANS: BASISREEKS \ NIVEAU 1

Yvan de Meyer

€ 82,00

7-10-13

8 ma-avonden

2013GN391

GENT

TANGO: BASISWORKSHOP \ NIVEAU 1

Koen D’Hous

€ 39,80

14-12-13

1 za-namiddag

2013GN351

PROEVEN VAN HEDENDAAGSE DANS \ NIVEAU 0

Manon Avermaete

€ 37,80

9-09-13

4 ma-avonden

2013AN321

ANTWERPEN

ZIE P.9

LOKEREN

\ PRIJS

\ START

\ FORMULE

\ CODE

Manon Avermaete

€ 85,00

7-10-13

9 ma-avonden

2013AN323

HEDENDAAGSE DANS: VERDIEPING \ NIVEAU 2

Manon Avermaete

€ 113,40

7-10-13

10 ma-avonden

2013AN322

HEDENDAAGSE DANS VOOR BEGINNERS

Siri Clinckspoor

inschrijven bij
Vormingplus Waas
en Dender

2-10-13

6 woe-avonden 2013VHSN321

ARGENTIJNSE TANGO: BASISREEKS \ NIVEAU 2

Carine Driesen

€ 108,60

2-10-13

11 woe-avonden

2013VE351

ARGENTIJNSE TANGO: VERDIEPING \ NIVEAU 2

Carine Driesen

€ 108,60

2-10-13

11 woe-avonden

2013VE353

ARGENTIJNSE TANGO: VERDIEPING \ NIVEAU 3

Carine Driesen

€ 108,60

2-10-13

11 woe-avonden

2013VE352

BIJTANKEN: JONGEREN BEWEGEN:
CONCRETE INVALSHOEKEN \ NIVEAU 1

Soetkin Vervaet

€ 64,50

28-10-13

2 namiddagen

2013VGN391

\ NIVEAU 1 i.s.m. Vormingplus Waas en Dender
BONHEIDEN

i.s.m. GC ‘t Blikveld
BONHEIDEN

€ 78,40

ZIE P.8

ZIE P.7

ANTWERPEN

\ FORMULE

ZIE P.9

ZIE P.8

\ BEGELEIDING

\ START

i.s.m. GC ‘t Blikveld
BONHEIDEN

i.s.m. Platform K
ZIE P.7

\ CURSUS

\ PRIJS

i.s.m. GC ‘t Blikveld
GENT

VIND JE WEG IN HET CURSUSAANBOD ‘DANS’.
Deed je nooit eerder iets met dans?
niveau 0: Je wil eerst eens voorzichtig proeven?
niveau 1: Je kiest voor een reeks van 6 à 10 avondlessen voor beginners.
Je hebt Basiservaring (Cursus Bij WISPER of
elders)?
niveau 2: Kies voor één van de verdiepingscursussen.
Elke verdiepingscursus heeft een specifieke inhoud.
Je hebt al wat meer ervaring?
niveau 3: Cursussen voor gevorderen, of een labo.
Niveau A:
Specifieke en bijzondere inhouden voor iedereen
(interessant voor beginners én gevorderden)
Je werkt met kinderen of jongeren rond
of met dans?
Ga naar het aanbod ‘Bijtanken’ specifiek voor
leerkrachten of begeleiders.
Het is je niet duidelijk?
Bel gerust naar WISPER of mail naar georgina@
WISPER.be (Leuven) of mileen@WISPER.be (Gent /
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INTERVIEW /

2013 / interview

Eva De Mulder en cursisten Sarah Baur & Tom Vanquaethem

Theater met tetten
Of hoe Eva al vechtend het (h)eden ontdekt
Het plaatje is compleet: een gerestaureerd
belle-epoquecafé in hartje Brussel, vier wankele
stoelen, acht glazen en schijnbaar geënsceneerd
geroezemoes. Sarah en Tom schuiven ietwat
verontrust heen en weer, Fotografe Inge giert als
een havik om ons heen. Eva, stafmedewerker
theater bij WISPER trekt haar stoel dichterbij,
breekt het ijs (en een leg).
Maakt Eva de revolutie in jullie los?
Sarah \ (fronst) Ze wakkert die zeker nog aan. Eva versterkt
wat al aanwezig is in mij, maar niet op zo’n new age manier!
Ze breekt ook weerstanden. Dat is heel belangrijk om
stappen te zetten. Ik zie dat ook bij anderen gebeuren.
Tom \ Eva veruimt mijn blik en geeft mij een breder beeld
van wat theater en acteren eigenlijk is. Vroeger was mijn
beeld: mensen die op een podium staan om wat teksten te
zeggen. Nu is dat veel ruimer en Eva blijft mij daarop wijzen.

© Inge Verheulpen

theater

De één na de andere vrouw ‘binnen doen’.
Is theater niet gewoon een weerspiegeling van
het dagelijks leven?
Eva \ Neen, dat vind ik dat niet. Theater is niet louter een
afspiegeling. Het is het extremer stellen van het leven.
En het in vraag stellen en bekritiseren. En de verwondering
daarvan zien.

De boodschap van theater
die je voor ogen hebt met je
cursisten moet gepaard gaan
met theatrale smaak.

Hoe klaart ze dat?
Tom \ In hele eenvoudige stappen wordt er met al die
verschillende aspecten kennis gemaakt. Hoe sta je op een
podium? Wat voel je en hoe kan je je beter in een personage
inleven? De sfeer verschilt van groep tot groep. Maar de
sfeer in onze groep in het eerste jaar was echt goed. Het is
absoluut meer dan theater.

Beginnende cursisten hebben geen smaak?
Eva \ Heel vaak niet. Dat is wel echt. Vooral bij korte
cursussen. Ze creëren settings met huiskamers of een bed.
Dat is helemaal niet interessant. Zij willen inderdaad de weerspiegeling van het leven… Theater moet altijd iets opheffen!’

Het traject schept vertrouwen en dàt vertrouwen is
noodzakelijk om zelf te groeien?
Tom \ Ja! Dat is het sleutelwoord: een veilige omgeving.
Je moet echt geen schrik hebben om op uw bek te gaan en
dat vind ik belangrijk. Hoe dat eruit ziet? Niet goed weten wat
met iets aan te vangen. Ik herinner mij de weekendopleiding
waar ik Platonov (Tsjechov, nvdr) speelde. Dat is zo’n kerel
die zichzelf geen grenzen stelt, eigenlijk totaal geen fatsoen
heeft…en dat op allerlei manieren uitspeelt.

Even iets anders. Wat is poepen of vechten?
Eva \ (iedereen lacht) Wel. Twee mensen mogen nooit
normaal tegenover elkaar op toneel staan. Er moet altijd een
soort spanning zijn tussen hen twee. Die spanning is poepen
of vechten. Het leuke is dat je niet op voorhand weet wat het
zal zijn. Liefde of haat. De grote tegenstellingen van het leven.
Sarah \ En van theater.
Eva \ Hoe ver mag je gaan in theater om te choqueren?
Zelf ben ik niet zo voor het choqueren om te choqueren.
Je mag best ver gaan. Maar het moet je boodschap wel
dienen.

Zoals Eva zelf eigenlijk?
Tom \ Eva is erg (lacht), maar met een doel. Iemand die
echter geen moeite heeft om de ene na de andere vrouw
gewoon binnen te doen en bij het groot vuil te zetten. Allemaal
zonder gêne, zonder gewetensproblemen. Ge moogt dan op
zo’n podium vrij ver gaan; als je van nature geen vrijpostige
mens bent, sta je daar dan wel de eerste zevenendertig keer
schoon te blinken!

Wat is het belang van trajecten bij WISPER?
Sarah \ Dat je dieper kunt gaan. Het is handig als je
daarvoor al wat cursussen hebt gevolgd. Omdat je dan weet
waaraan je wil werken, en …
Interviewer \ … en je wordt verliefd op een medecursist?
Sarah \ Ja, dat gebeurt dikwijls!
Eva \ Neeje! (werpt een wulpse lach naar ondergetekende)
Schrap dat maar!
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theater

Tom, verbeteren jullie daarmee de wereld?
Of merken mensen aan jou dat je theater speelt?
Eva \ Ja!
Tom \ Vooralsnog niet. Misschien op heel kleine schaal bij
onszelf… Van dat merken, dat zou je aan die mensen moeten
vragen natuurlijk. Maar niet als het gaat over maatschappelijk
engagement of mensen wakker schudden. Ik vind wel dat de
dingen die wij behandeld hebben in theater mij anders naar
de wereld doen kijken. Als je dan zo een Brecht bekijkt dan
sta je daar ook bij stil.
Nu je er toch over begint: we hebben de Grieken,
Veaudeville, Bertold Brecht, ... Theater is blijkbaar
niet gebonden aan een tijdsgeest. Het is een
verschijnsel noch mode. Waarom bestaat theater
steeds?
Sarah \ Ah! Omdat het noodzakelijk is hè! Waar televisie
toont, illustreert en bevestigt, zal theater dingen uit hun
context trekken. Het omgekeerde doen. Het vergroot uit of
belicht vanuit een overwacht perspectief waardoor je er bij stil
kan blijven staan en over nadenken. Theater is een noodzaak
van alle tijden.

GENT

POETRY SLAM!
CARMIEN MICHELS

‘Goesting volstaat om mee te
doen. Wie weet krijg je de smaak

Poëzie. Je kan er méér mee dan lezen, herlezen en weer
wegleggen. Méér dan nieuwjaarsbrieven schrijven, voorlezen
of declameren.

GENT

te pakken en schrijf je je nadien
in voor een langere cursus?’

Slam Poetry – poëzie speciaal geschreven om op het
podium te brengen – laat in Amerika, Frankrijk en Duitsland
schouwburgen volstromen. In Wallonië is het al langer hot, in
Vlaanderen krijgt het steeds meer navolging.

DE RUSSEN
JAAK LEMA

Zelf eens proeven van acteren?
Acteren lijkt je leuk, maar plankenkoorts houdt je tegen?
Je stond ooit op de scène, maar je twijfelt of je het nog
zou kunnen? Dan is Proeven van acteren iets voor jou. Op
korte tijd ontdek je wat acteren is, en of het je echt ligt. ‘Veel
mensen hebben ooit weleens op de planken gestaan’, zegt
Eva De Mulder, stafmedewerkster bij WISPER. ‘Denk maar
aan het schooltoneel, of de jeugdbeweging. Ze vonden het
toen wel leuk om te acteren, maar twijfelen of ze het nu nog
zouden kunnen. Voor zulke mensen is Proeven van acteren
een aanrader.’
Ook wie helemaal geen acteerervaring heeft, is welkom.
‘Vaak is het een kwestie van durf. Net daarom houden we het
heel laagdrempelig en speels’, zegt Eva.

Zonder de Russen … geen theater. Stanislawski, Tjechov,
Grotowski, Gogol, ... Het zijn de grote Russen die begin vorige
eeuw - met hun teksten en ideeën - het theater herdachten
en hervormden. Tot op vandaag, onvermijdelijk in theater: De
Russen.
Gedurende drie dagen verdiepen we ons in alles wat
Russisch is: de auteurs, de teksten, de donkere volksaard
en waarom ook niet: een flinke scheut Vodka met een stevig
bord borsjt.

start: 17-11-2013
begeleiding: Jaak Lema
formule: 3 zondagen / niveau X
code: 2013GN691
prijs: € 83,40

In tien avonden verschuif je van een leeg blad naar de micro.
Er wordt met taal en ritme gespeeld, er wordt nagedacht over
de wereld en je plaats in die wereld.
Het blijft niet bij denken alleen, alle zintuigen worden opengesteld. Gaandeweg verhuizen de woorden van het blad naar de
tong. Présence, interactie en vooral veel spreekplezier kruipen
mee het podium op.

start: 8-12-2013
begeleiding: Carmien Michels
formule: 2 zondagen / niveau X
code: 2013LN642
prijs: € 63,00

© Faustine Puras

Waarom is theater belangrijk?
Eva \ Theater doet bougeren! Op elk vlak. Of dat zou toch
moeten. Theater trekt de blik open en verwondert: het doet
u lachen of wenen, dat maakt u kwaad… enfin, het doet iets!
Mijn soort theater bougeert dikwijls maatschappelijk, het moet
iets in het denken veranderen. Veel mensen kijken naar de
emotie. Ik niet.

Mis je nog iets bij WISPER?
Tom \ Ik denk niet dat je veel kan missen bij WISPER. Alles
is er wat je nodig hebt. Zelfs mensen die na hun opleiding aan
de slag gaan en begeleiding willen kunnen dit ook krijgen bij
WISPER.
Sarah \ Wat ik zou willen is nòg meer laboratorium. Dat mis
je heel erg in de sector. WISPER zou daar heel goed in zijn.
Een soort atelier, een onderzoeksplek.
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© S.L.

Eva, je bent getrouwd met WISPER. Zijn de cursisten
uw kinderen?
Eva \ Het zijn eerder mijn minnaars. (lacht uitbundig) Waarschijnlijk is ook het grootste deel van mijn sociaal leven mijn
cursisten. Is dat zielig om te zeggen?
Tom en Sarah \ Nee!
Eva \ Ah voila! Ik wil daarmee niet zeggen dat ik constant
buiten de cursussen met die cursisten afspreek. Gedurende
de cursusperiode leggen zij wel hun hele hebben en houden
in mijn handen. Je kan heel veel fout doen én heel veel juist
doen.

theater
GENT
ANTWERPEN
LEUVEN

GENT
ANTWERPEN
LEUVEN

LEUVEN

IMPROVISATIETHEATER
VOOR BEGINNERS
THE LUNATICS & MARC BREBAN

JAAK LEMA, ELINE GEORGE & LORE HUYSMANS
Tijdens dezereeks ontdek je spelenderwijs de acteur of
actrice in jezelf. Samen onderzoeken we de basisvaardigheden die een acteur zich eigen moet maken. We werken
aan stemgebruik, lichaamsbewustzijn, fysieke en verbale
expressie, samenspel, de inzet van karakters en emoties. Dit
doen we aan de hand van tekst én improvisaties.
We gaan stapsgewijs tewerk en bouwen aan een fijne en
motiverende groepssfeer. Je mag je verwachten aan persoonlijke coaching en feedback. Je kunt de cursus op drie locaties
volgen. Alle informatie vind je in ons cursusoverzicht.

GENT
start: 12-10-2013
begeleiding: Jaak Lema
formule: 8 zaterdagvoormiddagen / niveau1
code: 2013GN613
prijs: € 102,00

In deze avondreeks maak je je de beginselen van improvisatietheater eigen. Je speelt scènes die spannend, grappig
of ontroerend zijn. Je leert spelideeën te accepteren, samen
te spelen met medespeler(s) en de status van je rol uit te
spelen. Je creëert diverse personages en maakt daarmee een
verhaal. Uiteindelijk stel je vast dat creatieve ideeën vanzelf
opborrelen op scène. Op het einde van de reeks is er een
toonmoment mogelijk. Verras jezelf!

GENT
start: 2-10-2013
begeleiding: The Lunatics
formule: 10 woensdagavonden / niveau 1
code: 2013GN631
prijs: € 126,30

EVA KAHAN & SVEN VERELST
Clown zijn is veel meer dan een rode neus opzetten.
Zijn kracht schuilt in zijn falen. Via speelse opdrachten gaan
we op zoek naar onze kwetsbaarheid. Je leert een aantal
clownstechnieken, en probeert ze in verschillende situaties
en opdrachten toe te passen.

GENT
start: 1-10-2013
begeleiding: Eva Kahan
formule: 8 dinsdagavonden / niveau 1
code: 2013GN621
prijs: € 111,40

ANTWERPEN
start: 7-10-2013
begeleiding: The Lunatics
formule: 10 maandagavonden / niveau 1
code: 2013AN631
prijs: € 150,00

Een lachwekkend lang weekend onderzoeken we verschillende soorten van humor: visueel alsook verbaal, over
slapstick, het spelen van een sketch tot het eenvoudigweg
vertellen van een mop. We zoeken uit hoe humor werkt en
waarom mensen moeten lachen om een bepaalde grap. Via
eenvoudige handgrepen proberen we de geheimen van je
eigen komische timing te achterhalen.
Steven Beersmans & Koen Monserez zijn ervaren acteurs en
theatermakers met een voorliefde voor het komische genre.
Momenteel werken zij als duo aan hun eerste avondvullende
cabaretvoorstelling. Die kan je bekijken op 7 en 8 december
in 30CC. Tijdens dit weekend gunnen zij je ook graag een blik
op het creatieproces van de show.

start: 30-11-2013
begeleiding: Steven Beersmans en Koen Monserez
formule: weekend zonder overnachting / niveau 3
code: 2013LN616
prijs: € 80,00

LEUVEN
start: 30-9-2013
begeleiding: Sven Verelst
formule: 10 maandagavonden / niveau 1
code: 2013LN622
prijs: € 151,50

© Natan Verhoef

ANTWERPEN
start: 7-10-2013
begeleiding: Karia Nuyts
formule: 10 maandagavonden
code: 2013AN611
prijs: € 150,00

© Arian Christiaens

STEVEN BEERMANS EN KOEN MONSEREZ

Hoe kunnen we genieten van onze eigen belachelijkheid?
Het aanvaarden, ermee spelen. Op een kinderlijke (en niet
kinderachtige) manier wordt het recht om jezelf interessant
voor te doen herwonnen. Alles draait rond afleren en fouten
maken.

LEUVEN
start: 30-9-2013
begeleiding: Marc Breban
formule: 10 maandagavonden / niveau 1
code: 2013LN632
prijs: € 154,00

LEUVEN
start: 3-10-2013
begeleiding: Eline George
formule: 10 donderdagavonden / niveau1
code: 2013LN612
prijs: € 131,25

CLOWNERIE VOOR
BEGINNERS

© David De Beukelaer

WISPER laat plankenkoorts smelten!

ACTEREN MASTERCLASS:
HET FILEREN VAN
DE LACH

© L.T.

ACTEREN VOOR
BEGINNERS

GENT
LEUVEN
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theater
GENT
LEUVEN

ACTEREN SPECIAL
OP WAPENSTILSTAND –
GROF GESCHUT!

ACTEREN VERDIEPING:
‘T SCHOON SPEL

EVA DE MULDER

JELLE DE WIT
Wat is dat nu ‘schoon spelen’? In deze cursus trachten we
een logische opbouw te maken binnen de ontwikkeling van je
speelkwaliteiten.
Nieuwsgierigheid en drive zijn de belangrijkste voorwaarden
om de cursus aan te vatten. Het onderzoek naar de relatie
tussen tekst, speler en schrijver vormt hierin de basis.
Uiteraard spreek je ook met je lijf. Je gebruikt het om datgene
te vertellen wat niet onder woorden te brengen is. Een bewust
lichaam in combinatie met gedegen tekstonderzoek (en een
vleugje van je persoonlijkheid) zullen de ingrediënten zijn om
tot schoon, diepgaand en gegrond spelen te komen.

Goed. We zijn uiteraard helemaal pro wapenstilstand. Maar
vandaag halen we het zwaar geschut boven. Wij gaan
theatraal vechten. We breken theatraal geweld open en leren
hoe je dynamisch, gevaarlijk ogend, chaotisch lijkend, maar
gecontroleerd - en eigenlijk ook gestileerd - kan vechten op
theater. Tjakkaa!

start: 11-11-2013
begeleiding: Eva De Mulder
formule: 1 dag op de wapenstilstand / niveau X
code: 2013LN617
prijs: € 31,50

© Lies Serpieters

© Hussein Kamel

start: 2-10-2013
begeleiding: Jelle De Wit
formule: 10 woensdagavonden/ niveau 3
code: 2013LN615
prijs: € 131,30

© David De Beukelaer
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theater
VOLLEDIG AANBOD
\ STAD

\ CURSUS

\ BEGELEIDING

\ PRIJS

\ START

\ FORMULE

\ CODE

LEUVEN

PROEVEN VAN ACTEREN \ NIVEAU 0

Eline George

€ 45,00

16-11-13

1 zaterdag

2013LN611

LEUVEN

ACTEREN VOOR BEGINNERS \ NIVEAU 1

Eline George

€ 131,25

3-10-13

10 do-avonden

2013LN612

LEUVEN

STUDENTS@THE THEATRE \ NIVEAU 1

Jelle De Wit

€ 131,30

30-09-13

10 ma-avonden

2013LN614

LEUVEN

ACTEREN JAARREEKS \ NIVEAU 2

Eva De Mulder

€ 290,00

1-10-13

23 di-avonden

2013LN613

LEUVEN

ACTEREN VERDIEPING:
‘T SCHOON SPEL \ NIVEAU 3

Jelle De Wit

€ 131,30

2-10-13

10 woe-avonden

2013LN615

LEUVEN

BIJTANKEN: DRAMA EN MUZIEKBEWEGINGBEELDLITERATUUR \ NIVEAU X

Eva De Mulder

€ 64,50

30-10-13

twee dagen in de
herfstvakantie

2013VLN691

LEUVEN

ACTEREN SPECIAL OP WAPENSTILSTAND:
GROF GESCHUT \ NIVEAU X

Eva De Mulder

€ 31,50

11-11-13

1 dag op de
wapenstilstand

2013LN617

LEUVEN

ACTEREN MASTERCLASS:
HET FILEREN VAN DE LACH \ NIVEAU 3

Steven Beersmans

€ 80,00

30-11-13

weekend zonder
overnachting

2013LN616

HET SPEELHOL \ NIVEAU 4

Eva de Mulder

10 vr-avonden

2013LN618

BEWEGINGSTHEATER \ NIVEAU 1

Georgina del Carmen
Theunissen

€ 39,20

9-11-13

1 zaterdag

2013LN691

PROEVEN VAN IMPROVISATIETHEATER

Nathalie Van
Renterghem

€ 46,30

12-11-13

3 di-avonden

2013LN631

IMPROVISATIETHEATER VOOR BEGINNERS

Marc Breban

€ 154,00

30-09-13

10 ma-avonden

2013LN632

LEUVEN

IMPROVISATIETHEATER SPECIAL:
KEITH JOHNSTONE REVISITED \ NIVEAU 2

Leen De Koker

€ 73,90

16-11-13

1 weekend zonder
overnachting

2013LN633

LEUVEN

PROEVEN VAN CLOWNERIE \ NIVEAU 0

Sven Verelst

€ 30,70

9-11-13

1 zaterdag

2013LN621

LEUVEN

CLOWNERIE VOOR BEGINNERS \ NIVEAU 1

Sven Verelst

€ 151,50

30-09-13

10 ma-avonden

2013LN622

LEUVEN

VERTELLEN VOOR BEGINNERS \ NIVEAU 1

Carmien Michels

€ 75,00

2-10-13

5 woe-avonden

2013LN641

ZIE P.15

LEUVEN

POETRY SLAM! \ NIVEAU X

Carmien Michels

€ 63,00

8-12-13

2 zondagen

2013LN642

ZIE P.16

GENT

ACTEREN VOOR BEGINNERS \ NIVEAU 1

Mahlu Mertens

€ 102,00

30-09-13

9 ma-avonden

2013GN612

ZIE P.16

GENT

ACTEREN VOOR BEGINNERS \ NIVEAU 1

Jaak Lema

€ 102,00

12-10-13

8 za-voormiddagen

2013GN613

GENT

ACTEREN VERDIEPING:
SPELEN MET TEKST \ NIVEAU 3

Mahlu Mertens

€ 83,40

21-11-13

6 do-avonden

2013GN615

Je hebt basiservaring (cursus bij WISPER
of elders)?
niveau 2: Kies voor één van de verdiepingscursussen.
Elke verdiepingscursus heeft een specifieke inhoud.

ACTEREN VERDIEPING:
IMPROVISATIETECHNIEKEN VOOR ACTEURS

Jaak Lema

2013GN614

Je hebt al wat meer ervaring?
niveau 3: Cursussen voor gevorderen, of een labo.

GENT

ACTEREN JAARREEKS \ NIVEAU 2

Annelies de Nil

€ 267,80

4-11-13

21 ma-avonden

2013GN617

GENT

OP DE PLANKEN \ NIVEAU 4

Koen Boesman

€ 185,00

28-11-13

16 do-avonden en
3 voorstellingen

2013GN616

i.s.m. Vormingplus Oost-Brabant
ZIE P.17

ZIE P.18

ZIE P.18

ZIE P.17

LEUVEN
LEUVEN
LEUVEN

\ NIVEAU 0 i.s.m. Vormingplus Oost-Brabant
ZIE P.16

LEUVEN

€ 131,30

4-10-13

\ NIVEAU 1

GENT

\ BEGELEIDING

\ PRIJS

\ START

\ FORMULE

\ CODE

IMPROVISATIETHEATER VOOR BEGINNERS

The Lunatics

€ 126,30

2-10-13

10 woe-avonden

2013GN631

GENT

COMEDY & CABARET:
VAN ZOT IDEE TOT PODIUMWAARDIG \ NIVEAU 2

Rona Kennedy

€ 66,80

19-10-13

weekend zonder
overnachting

2013GN622

GENT

VAN DIE ZOTTE VENTJES \ NIVEAU 2V

Eva Kahan

€ 66,80

9-11-13

weekend zonder
overnachting

2013GN618

GENT

CLOWNERIE VOOR BEGINNERS \ NIVEAU 1

Eva Kahan

€ 111,40

1-10-13

8 di-avonden

2013GN621

GENT

VERTELLEN VOOR BEGINNERS \ NIVEAU 1

Barbara Ericx

€ 76,50

1-10-13

6 di-avonden

2013GN641

GENT

BIJTANKEN: DRAMALESSEN MAKEN
VANUIT DE 5 W’S.

Jaak Lema

€ 64,50

28-10-13

2 dagen

2013VGN691

ZIE P.15

GENT

DE RUSSEN \ NIVEAU X

Jaak Lema

€ 83,40

17-11-13

3 zondagen

2013GN691

ZIE P.17

ANTWERPEN

ACTEREN VOOR BEGINNERS \ NIVEAU 1

Karla Nuyts

€ 150,00

7-10-13

10 ma-avonden

2013AN611

ANTWERPEN

ACTEREN: VERDIEPING \ NIVEAU 2

Karla Nuyts

€ 108,00

12-11-13

6 di-avonden

2013AN612

ANTWERPEN

IMPROVISATIETHEATER VOOR BEGINNERS

The Lunatics

€ 150,00

7-10-13

10 ma-avonden

2013AN631

MECHELEN

STEMTECHNIEK i.s.m. Vormingplus Mechelen

Carmien Michels

inschrijven bij
Vormingplus Mechelen

21-09-13

1 zaterdag 2013VHSN691

MECHELEN

VERTELLEN AAN KINDEREN i.s.m. Vormingplus Mechelen

Carmien Michels

inschrijven bij
Vormingplus Mechelen

18-11-13

3 ma-avonden 2013VHSN641

ACTEREN VOOR BEGINNERS i.s.m. CC Diest

Lore Huysmans

inschrijven bij CC Diest

5-11-13

ZIE P.16

ZIE P.17

GENT

\ NIVEAU 1

\ NIVEAU 1

i.s.m. Vormingplus Oost-Brabant
ZIE P.17

\ CURSUS

\ STAD

€ 83,40

2-10-13

6 woe-avonden

\ NIVEAU 2

ZIE P.17

DIEST

4 di-avonden

2013CCN611

VIND JE WEG IN HET CURSUSAANBOD ‘ACTEREN’.
Deed je nooit eerder iets met acteren?
niveau 0: Je wil eerst eens voorzichtig proeven?
Ga naar: ‘Om te Proeven’ (p?).
niveau 1: Je kiest voor een reeks van 6 à 10
avondlessen voor beginners (p.?).

Je hebt wat ervaring en wil iets speciaal?
niveau X: Specifieke en bijzondere inhouden
voor mensen met minimaal een basiscursus achter de
kiezen
Je werkt met kinderen of jongeren rond of
met theater?
Ga naar het aanbod ‘bijtanken’ specifiek voor
leerkrachten of begeleiders.
Het is je niet duidelijk?
bel gerust naar WISPER of mail naar eva@WISPER.
be (Leuven) of koen@WISPER.be (Gent / Antwerpen)

Je hebt al redelijk wat achter de kiezen?
niveau 4: Gespecialiseerde cursussen of productiereeksen.
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INTERVIEW /

2013 / interview

Bart Callebaut

De nootzaken
van Bart Callebaut
Een toonaangevende methodiek
Bart is een WISPER coryfee: veelzijdig muzikaal, inspirerend energiek en met honderd
levens. Hij startte als dansdocent bij WISPER,
lang voor er sprake was van een muziekopleiding. ‘Ik stuurde mijn kandidatuur veel te laat
in, nu sta ik hier nog steeds. Maar dansen?
Dat is echt niets voor mij. In muziek vind
ik alles wat nodig is om me uit te drukken.’
Bart studeerde dwarsfluit aan het Leuvense
Lemmensinstituut. Lang droomde hij ervan
muziekpedagoog te worden. Om (verder) te
raken met muziek.
“Twintig jaar geleden was er nog geen muziek bij WISPER.
Ik ben toen aangenomen omdat ik ervaring had met het
onderwijs en omdat het grootste deel van het aanbod van
toen creastages en onderwijsstages waren. Ik kon theater en
dansstages geven, multi-inzetbaar zeg maar. Maar dat dansen
paste echt niet bij mij. Mijn plaats is bij de muziek. Bij groepen
muzikanten die samen de lucht vol nieuw leven blazen.”

© Serge Gutwirth

Je spreekt soms over muziek als middel tot
persoonsvorming. Voor mensen die ergens aan
willen werken snap ik dat dit iets teweeg kan
brengen. Voor mensen die vrolijk door het leven
gaan en een cursus volgen bij WISPER lijkt me dat
misschien iets moeilijker?
“Muziek is een manier om je uit te drukken. Wanneer je een
lied schrijft, blij bent met het resultaat en je hebt je ziel daarin
gelegd, dan kan dat heel veel voldoening geven. Je groeit
daarvan, alleen én samen met een groep. Bij kinderen zie je
dat sterk: muziek kan helen, verblijden, naar binnen keren en
voortdrijven. Voor welk doel het wordt ingezet is dan niet zo
belangrijk.”

muziek

Hoe belangrijk is het dat muziek de hand uitsteekt
naar andere disciplines? Dat fotografen jullie komen
‘trekken’? Dat dansers vorm geven aan jullie creaties?
Muziek heeft bij WISPER altijd die rol vervult. Niets is
boeiender dan kruisbestuivingen. Binnen het DKO (deeltijds
kunstonderwijs) zijn cross-overs nu ook zeer actueel.
WISPER heeft dat altijd gedaan. Het vraagt wel een goede
organisatie. Omdat ik er een half jaar tussenuit ben geweest,
moet dat nu terug worden opgestart.’

Je begint er zelf over. Je bent er een tijd uit geweest.
“Begin vorig jaar is er onder mijn oog een tumor vastgesteld.
Kanker dus. Ik ben moeten stoppen met werken. Het heeft
twee maand aangesleept voor er duidelijkheid was, dat
vreet aan een mens. Ik ben tijdens de chemobehandelingen
zeven maanden thuis geweest. De zwaarste maanden die er
bestaan. Achteraf is het waanzinnig dat ik na twee maanden
dacht terug te kunnen werken.”
Wat heb je gemist die periode?
“De muziek niet. (kleine onderbreking) Nee, er was geen tijd
om daar aan te denken. Vanaf het moment dat ik dat fysiek
weer kon, heb ik mijn dwarsfluit wel terug opgepakt. Ik doe
mijn werk tè graag. Ik heb van heel veel cursisten mails en
kaartjes gekregen en dat heeft mij enorm veel deugd gedaan.
Dat kan je u niet voorstellen hoeveel mensen mij wilden zien.
Op mijn palmares staan dan ook wel al een aantal kinderen.
Opgegroeid onder mijn ogen, nee niet door mij verwekt
(lacht). Ik heb een aantal jaar geleden een geboortekaartje
geschreven en daarin heb ik een kindje van een cursist een
cursus in Frankrijk beloofd. Als ze 18 is mag ze mee naar
Frankrijk. Nu is ze zeven. Ik zit hier dus nog wel even!”

‘Dansen is ècht niets voor mij.
Doe mij maar een stevig
Fins schreeuwkoor!’
Zijn dingen eenvoudiger geworden?
“Ja, ik ga mij meer op één ding focussen. Dus ook in
cursussen. Ik moet mij ook meer in toom houden. In het
verleden was ik vaak tè enthousiast. Dat heeft zijn voor- en
nadelen natuurlijk. Nu richt ik mijn energie beter. Tijdens Finse
schreeuwkoren durf ik mijn voornemens af en toe te vergeten.
Maar wat wil je? Muziek is fantastisch!”
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muziek
LEUVEN
LEUVEN

LEUVEN

BLAZERS SPECIAL

ANDERS NOTEN LEREN

GENT

BART CALLEBAUT
Saxen, Fluiten, kopers, klarinet, mondharmonica, ... Als jij op
instrumenten blaast, dan ben je hier in deze special op de
juiste plaats!

FLORIS VERSCHEURE
Muziek is ritme, melodie en harmonie. Na deze avondreeks
heb je de basisbeginselen van notenleer onder de knie:
voldoende om zelfstandig partituren te kunnen ontcijferen. We
verwerven deze kennis op een actieve manier, al spelend. We
koppelen theorie aan praktijk door te zingen en ons instrument erbij te nemen.
i.s.m. Vormingplus Oost-Brabant

start: 5-11-2013
begeleiding: Floris Verscheure
formule: 5 dinsdagavonden
code: 2013LN513
prijs: € 50,50

Deze blazersdag is een unieke gelegenheid om met een
beperkte groep en met diverse blaasinstrumenten samenspel
én de fascinerende sound van de blaasmuziek te combineren.
We verkennen de mogelijkheden van de aanwezige instrumenten en mogelijke combinaties. We mixen stijlen, en spelen
met de akoestiek van de ruimte, we improviseren... Uiteindelijk
zetten we onze vondsten vast en komen we tot een groepscompositie die we opnemen. Of aan een toevallig publiek
laten horen.

start: 8-12-2013
begeleiding: Bart Callebaut
formule: 1 zondag
code: 2013LN512
prijs: € 36,40

FOLK ON STAGE

PRODUCER
IN ABLETON LIVE

BART CALLEBAUT
Zangers die meerstemmige folksongs willen zingen én naar
een optreden willen toewerken, zoekt niet verder!

WIM SLABBINCK
Deze cursus inspireert je om als muziekmaker, of producer,
aan de slag te gaan. Elke avond word je ingeleid in één van
de volgende items: samplen, opnemen van stem en instrument, effecten, drummachines, …
De toepassingen van deze cursus zijn oneindig: het maken
van elektronische (dans)muziek, klankinstallaties, live-computermuziek, het begeleiden van leesverhalen, klankspelen én
toepassingen voor dans en theater.

start: 7-11-2013
begeleiding: Bart Callebaut
formule: 7 donderavonden
code: 2013LN535
prijs: € 97,00

©

©

© Jan Goeman

start: 2-10-2013
begeleiding: Wim Slabbinck
formule: 10 woensdagavonden
code: 2013GN593
prijs: € 146,00

We verdiepen ons (hoofdzakelijk) in Nederlandstalige Folk.
We bouwen een repertorium van bekende en eenvoudige
liedjes uit. Vervolgens wagen we ons aan complexere
arrangementen. We nemen we de tijd om te herhalen, af te
werken, te repeteren en mogelijke performance-ideeën uit
te proberen. Het groepsgevoel staat centraal: a capella blijft
tenslotte ‘samen-zingen’.

©
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muziek
GENT

GENT

MUZIEKINSTRUMENTEN
BOUWEN

LEUVEN

MUZIEK SPELEN EN
IMPROVISEREN IN GROEP
SAM JANSSENS

BENJAMIN DOUSSELAERE

TRASHBEATZ

GENT

Word experimentele instrumentenbouwer en breng je eigen
klankenmaker tot leven! In het eerste deel van het weekend
snuiven we inspiratie op voor ons eigen bouwsel. Door te
luisteren, te kijken, te lezen, te filosoferen en te discussiëren.
Bestaande literatuur en muziek inspireren ons.

SVEN VERSCHUERE
Eén zaterdagnamiddag. Een inspirerende buitenlocatie. Een
hoop afval. En Ritme! Je stelt je eigen drumstel samen uit
allerhande waardeloos materiaal zoals pannen, ketels, blikjes
en bidons. Ook materiaal ter plaatse kan dienen als klankbak.

STRAATMUZIEK
JONAS MALFLIET

Voor iedereen die al korte of langere tijd een instrument
bespeelt en op het punt gekomen is om los van partituren te
gaan improviseren. En nog het liefst in een groep met gelijkgestemde zielen!
Improviseren kan je bovendien leren! In deze cursus is durven
spelen van groot belang. Niet bang zijn om ‘fouten’ te maken.
Je zal zien hoe bevrijdend het werkt: je leert je instrument nog
beter kennen en het helpt je om in groep te musiceren. Een
basis muziekkennis (toonladders, akkoorden, ...) is wenselijk
om jouw muzikale ideeën (jouw creativiteit) naar boven te
brengen.

Altijd al straatmuzikant willen zijn? Dan is het nu tijd om die
ambitie waar te maken.

We gaan door tot er muziek uit komt! Dat kan een soundtrack
voor een kortfilm zijn, of een zelfstandige klankinstallatie. Dàt
ligt allemaal in jouw handen! Toingbliephumm!

We beginnen met het samenstellen van een minirepertoire.
Eigen nummers arrangeren, de nummers van anderen ondersteunen, uittesten wat werkt én niet werkt. Maar misschien
nog het meest: jezelf en anderen verbazen.
We testen dit alles uit op een testpubliek en trekken dan de
straat op om de dialoog aan te gaan! Met een beetje geluk
heb je tegen het eind van de dag je cursusgeld terugverdiend.
Dus ... vergeet je hoed niet!

start: 16-11-2013
begeleiding: Benjamin Dousselaere
formule: weekend zonder overnachting
code: 2013GN557
prijs: € 70,30

Met twee stokken in de hand verken je ritme en dynamiek.
Zodra dat goed zit, gaan we over tot het samenspel. Onder
leiding van Sven Verschuere - lesgever bij Tambor en lid
van het collectief Trashbeatz – boks je in groep een eigen
nummer in elkaar. Een unieke ervaring!
I.s.m. Tambor

start: 12-10-2013
begeleiding: Sven Verschuere
formule: 1 zaterdagnamiddag
code: 2013GN591
prijs: € 40,70

start: 14-12-2013
begeleiding: Jonas Malfliet
formule: 1 weekend zonder overnachting
code: 2013GN511
prijs: € 72,70

© Iris Blomme

©

© BL

© TP

start: 7-11-2013
begeleiding: Sam Janssens
formule: 7 donderdagavonden
code: 2013LN542
prijs: € 84,80

Benjamin Dousselaere (The violent Husbands) helpt ons
bij het ontwerpen van ons eigen instrument. We boksen dit
instrument in elkaar met zaag-, schuur-en boormachines,
schroevendraaiers, lijm, etc... Het kan er soms ruw aan toe
gaan én niet alles zal er afgelikt en perfect uitzien.
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muziek
VOLLEDIG AANBOD
\ STAD

\ CURSUS

\ BEGELEIDING

\ PRIJS

\ START

\ FORMULE

\ CODE

\ STAD

\ CURSUS

\ BEGELEIDING

LEUVEN

KLANK & SAMENZANG

Leen van Nuland

€ 66,00

22-11-13

4 vr-voormiddagen

2013LN534

LEUVEN

BIJTANKEN: MUZIEKVERHALEN

LEUVEN

STEM EN BEWEGING

Bart Callebaut

€ 48,50

4-10-13

4 vr-voormiddagen

2013LN533

GENT

LEUVEN

ZANGTECHNIEK:
KLANKGEORIËNTEERD ZINGEN

Leen van Nuland

€ 49,50

8-11-13

1 vrijdag

2013LN532

A CAPELLA ZINGEN

Jan Cannaerts

€ 266,60

1-10-13

22 di-avonden

2013LN531

A CAPELLA ZINGEN (BEGINNERS)

Indra Boone

€ 152,20

2-10-13

10 woe-avonden

2013GN531

LEUVEN

FOLK ON STAGE

Bart Callebaut

€ 97,00

7-11-13

7 do-avonden

2013LN535

LEUVEN

ZANG: NEDERPOP

Sophie Draulans

€ 30,30

23-11-13

1 zaterdag

2013LN537

LEUVEN

ZANG: GOSPEL & NEGRO SPIRITUALS

Michèle Bergeron

€ 30,30

7-12-13

1 zaterdag

2013LN536

GITAAR 2

Rolf Verresen

€ 87,60

3-10-13

10 do-avonden

LEUVEN

ANDERS NOTEN LEREN i.s.m. Vormingplus Oost-Brabant

Floris Verscheure

€ 50,50

5-11-13

LEUVEN

JAZZIMPROVISATIE

Gert Decoster

€ 36,40

LEUVEN

MUZIEK SPELEN &
IMPROVISEREN IN GROEP

Sam Janssens

LEUVEN

\ PRIJS

\ START

\ FORMULE

\ CODE

Bart Callebaut

€ 32,25

30-10-13

1 woensdag

2013VLN592

ZANG: THE SINGING SISTERS
AND THEIR SPOILED BUDDIES

Sophie Draulans

€ 30,50

19-10-13

1 zaterdag

2013GN533

GENT

A CAPELLA ZINGEN (PRODUCTREEKS)

Rachel Harland

€ 152,20

30-09-13

10 ma-avonden

2013GN532

GENT

ZANGTECHNIEK:
KLANKGEORIËNTEERD ZINGEN

Leen van Nuland

€ 49,50

11-10-13

1 vrijdag

2013GN534

GENT

CURSUS PRODUCER (IN ABLETON LIVE)

Wim Slabbinck

€ 146,00

2-10-13

10 woe-avonden

2013GN593

GENT

MUZIEKINSTRUMENTEN BOUWEN

Benjamin
Dousselaere

€ 70,30

16-11-13

weekend zonder
overnachting

2013GN557

GENT

STRAATMUZIEK

Jonas Malfliet

€ 72,70

14-12-13

1 weekend zonder
overnachting

2013GN511

2013GN552

GENT

INITIATIE SONGWRITING

Indra Boone

€ 36,40

12-10-13

1 zaterdag

2013GN592

5 di-avonden

2013LN513

GENT

INITIATIE LEREN IMPROVISEREN

Gert Decoster

€ 18,20

12-10-13

1 za-namiddag

2013GN541

10-11-13

1 zondag

2013LN541

GENT

TRASHBEATZ i.s.m. Tambor

Sven Verschuere

€ 40,70

12-10-13

1 za-namiddag

2013GN591

€ 84,80

7-11-13

7 do-avonden

2013LN542

GENT

AFRIKAANSE PERCUSSIE

Yanne De Belder

€ 122,00

30-09-13

10 ma-avonden

2013GN521

GENT

€ 87,60

3-10-13

10 do-avonden

2013GN551

BLUES

€ 36,40

20-10-13

1 zondag

2013LN511

GITAAR 1

Indra Boone

Bart Callebaut

GENT

Rolf Verresen

€ 87,60

3-10-13

10 do-avonden

2013GN553

LEUVEN

BLAZERS SPECIAL

Bart Callebaut

€ 36,40

8-12-13

1 zondag

2013LN512

GITAAR 3

GENT

€ 87,60

3-10-13

10 do-avonden

2013GN554

MIXED PERCUSSIE i.s.m. Vormingplus Oost-Brabant

Jef Callebaut

€ 50,50

4-11-13

5 ma-avonden

2013LN524

UKULELE 1

Yannick Van Loo

LEUVEN

GENT

€ 87,60

3-10-13

10 do-avonden

2013GN555

JAPANSE DRUMS: TAIKO

Bart Gits

€ 53,20

16-11-13

1 weekend zonder
overnachting

2013LN523

UKULELE 2

Yannick Van Loo

LEUVEN

GENT

MASTERCLASS UKULELE (3)

Yannick Van Loo

€ 23,40

23-11-13

2 voormiddagen in
één weekend

2013GN556

LEUVEN

DJEMBÉ VOOR BEGINNERS

Cyrille Peltre

€ 99,80

2-10-13

10 woe-avonden

2013LN521

Hilke Baeweraerts

€ 128,60

7-10-13

10 ma-avonden

2013AN531

LEUVEN

DJEMBÉ JAARREEKS

Cyrille Peltre

2-10-13

27 woe-avonden

2013LN522

A CAPELLA ZINGEN

DENDERMONDE

GITAAR VOOR BEGINNERS i.s.m. CC Belgica

Jan Demeester

inschrijven bij
CC Belgica

9-10-13

5 woe-avonden

2013CCN553

LEUVEN

ACCORDEON VOOR BEGINNERS

Jonas van Esch

€ 74,10

15-10-13

6 di-avonden

2013LN551

WEVELGEM

GITAAR VOOR BEGINNERS i.s.m. CC Belgica

Jonas Vanhove

inschrijven bij
CC Wevelgem

14-10-13

8 ma-avonden

2013CCN551

LEUVEN

UKULELE KENNISMAKING

Herman Marynissen

€ 94,50

7-10-13

6 ma-avonden

2013LN555

HEIST-OPDEN-BERG

UKULELE: KENNISMAKING i.s.m. CC Zwaneberg

Herman Marynissen

inschrijven bij
CC Zwaneberg

5-11-13

6 di-avonden

2013CCN552

LEUVEN

GITAAR VOOR BEGINNERS

Herman Marynissen

€ 63,00

2-10-13

10 woe-avonden

2013LN552

EVERGEM

Jan Demeester

4 woe-avonden 2013VHSN551

GITAAR 2: DE DOORZETTERS
(BASISCURSUS)

Herman Marynissen

€ 207,90

2-10-13

22 woe-avonden

2013LN553

inschrijven bij
Vormingplus Gent-Eeklo

20-11-13

LEUVEN

GITAAR VOOR BEGINNERS i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo

MECHELEN

Jan Cannaerts

inschrijven bij
Vormingplus Mechelen

9-10-13

3 woe-avonden 2013VHSN531

LEUVEN

GITAAR 3: DE DIE-HARDS (GEVORDERDEN)

Herman Marynissen

LIEDEREN ZINGEN UIT
VERSCHILLENDE CULTUREN i.s.m. Vormingplus Mechelen

LEUVEN

BIJTANKEN: AUDACITY

LEUVEN
LEUVEN

LEUVEN
GENT
ZIE P.25

GENT
ZIE P.24

ZIE P.26

ZIE P.24

€ 448,90
Je kan betalen in 2 schijven
(€ 250,00 & € 198,90)

€ 207,90

2-10-13

22 woe-avonden

2013LN554

Gert Decoster

€ 38,70

31-10-13

1 donderdag

2013VLN591

BIJTANKEN: CIRCLE SONGS

Bart Callebaut

€ 25,80

28-10-13

1 maandag

2013VLN593

BIJTANKEN: ECOPERCUSSIE

Floris Verscheure

€ 32,25

29-10-13

1 dinsdag

2013VLN594

ZIE P.25

ZIE P.26

ZIE P.27

ZIE P.27

ANTWERPEN
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audiovisueel

2013 / oproep

SHOOT!
Met lenzen zie je beter!
WISPER haalt de inspiratie bij de eigen cursist. Zeker ook
wat dit magazine betreft. De verschillende artikels en interviews vragen om beelden met panache. Wij hoeven alvast niet
ver te zoeken voor het klikt.
Cursisten uit onze fotografiereeksen ontwikkelen elk hun
eigen verhaal en unieke stijl. Aangemoedigd en geïnspireerd
door onze docenten. Het WISPER magazine biedt hen de
kans om creatief aan de slag te gaan in functie van ons
gevarieerd aanbod.
Het beeldmateriaal is immers meer dan illustratie bij een
tekst. Het is een verhaal van een afgelegde weg: langs
succes en voldoening, gewroet en onmacht, verwondering en
trots. WISPER staat stil bij het creatieproces, bij het leren van
elkaar en bij de schoonheid van de kunsten.
Om die reden werken we ook de volgende edities verder met
onze eigen WISPER fotografen. Als forum én stimulans voor
iedere deelnemer aan het WISPER aanbod. En natuurlijk als
inspiratie voor iedereen met een eigen iso-droom.

© Faustine Puras

Wil je zelf ook graag kennismaken met ons breed audiovisueel aanbod? Er zit zeker iets tussen voor jou!
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© Mariël van den Eerenbeemt

audiovisueel
LEUVEN
GENT

NOG MEER
SNAPSHOTFOTOGRAFIE
VICKY BOGAERT
Wegens groot succes en op algemeen verzoek: meer snapshotfotografie! Fotografeer het moment: dat is de filosofie.
Gewapend met een eenvoudig compacte camera of smartphone gaan we op zoek naar pareltjes.
We laten ons inspireren door de straatfotografie van o.a.
Vivian Maier en Henri Cartier-Bresson. Maar ook minder
bekende jonge hedendaagse fotografen die van iphoneography een begrip hebben gemaakt, komen aan bod. We
streven niet naar technisch perfecte foto’s, wel naar het
vinden van ‘het perfecte moment’.
Gaandeweg proberen we verschillende effecten uit om ons
beeld kracht bij te zetten. Beladen met een hoop nieuwe
opdrachten en inspiratie gaat Vicky met jullie op stap. Ook
voor deelnemers die reeds een weekend snapshotfotografie
volgden!

start: 21-9-2013
begeleiding: Vicky Bogaert
formule: weekend zonder overnachting
code: 2013LN112
prijs: € 88,00

NACHTFOTOGRAFIE
ALS HET GEVOELIG LICHT

GENT

FOTOGRAFIEWERKPLAATS BEGINNERS DEEL 1

JAN DE BRUYCKERE

DAGMAR BLOMMAERT
Fotograferen is omgaan met licht. Wat dan gezegd van fotograferen in het donker? Nachtfotografie is een delicate klus.
Je moet de grote verschillen tussen licht en donker vatten en
het weinige licht met lange sluitertijden grijpen. We werken
met en zonder flits, we onderzoeken de invloed van het
diafragma en sluitertijden op licht, op scherpte en beweging.
Gewapend met statief, spiegelreflexcamera en een thermos
warme thee gaan we op zoek naar spannende plekken in
Gent en omgeving. Op 20 september valt het blauwe uurtje
van 20.01 tot 20.46u - dan komen de camera’s naar buiten.

Een heel najaar lang maak je kennis met de creatieve
aspecten van fotografie. Je ontdekt je eigen digitale spiegelreflexcamera, ontwikkelt je fotografisch oog en experimenteert met opnamestandpunten, compositie, contrasten
en scherptegradiënt. En dat allemaal binnen in het atelier of
buiten in de stad, langs het water.
In groep én solo maak je ook kennis met technische instellingen als witbalans, diafragma, scherptediepte en sluitertijd.
Je kruipt in je camera om te begrijpen hoe een foto ontstaat.
We nemen ruim de tijd om elkaars foto-experimenten te
bespreken en zoeken uit waar elkaars interesses liggen.

start: 20-9-2013
begeleiding: Jan de Bruyckere
formule: 4 vrijdagavonden
code: 2013GN112
prijs: € 88,80

Je krijgt bovendien een eerste basis beeldbewerking in
Photoshop. Computers zijn aanwezig. Voor het fototoestel
zorg je zelf. Na deze reeks kun je je inschrijven voor een
vervolg in het voorjaar.

start: 2-10-2013
begeleiding: Dagmar Blommaert
formule: 10 woensdagochtenden
code: 2013GN111
prijs: € 185,00

VOLLEDIG AANBOD
ZIE P.32

\ STAD

\ CURSUS

\ BEGELEIDING

\ PRIJS

\ START

\ FORMULE

\ CODE

LEUVEN

FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS

Vicky Bogaert

€ 222,00

28-09-13

5 zaterdagen

2013LN111

LEUVEN

NOG MEER SNAPSHOTFOTOGRAFIE

Vicky Bogaert

€ 88,80

21-09-13

weekend zonder
overnachting

2013LN112

GENT

PORTRETFOTOGRAFIE

Jan de Bruyckere

€ 88,80

25-01-14

1 weekend

2013GN113

GENT

FOTOGRAFIEWERKPLAATS
BEGINNERS, DEEL I

Dagmar Blommaert

€ 185,00

2-10-13

10 woe-ochtenden

2013GN111

GENT

NACHTFOTOGRAFIE

Jan de Bruyckere

€ 88,80

20-09-13

4 vr-avonden

2013GN112

DIGITALE FOTOGRAFIE i.s.m. CC Evergem

Jan de Bruyckere

inschrijven bij
CC Evergem

9-10-13

5 woe-avonden

2013CCN131

© Faustine Puras

ZIE P.33

ZIE P.32

EVERGEM

© xxx
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INTERVIEW /

2013 / interview

Anton Retsin

Tekenen

Illustreren voor beginners
met Anton Retsin
Geen dag zonder lijn
Nulla dies sine linea. Anton Retsin zweert bij
de ijver van Apelles, de grootste schilder uit de
oudheid. ‘Iedere dag teken ik en probeer dat vol
te houden. Zo blijf ik in vorm.’

© Lisa Nothomb

beeldende
kunsten

Anton Retsin studeerde grafische vormgeving en illustratie
aan Sint Lucas Gent. Dit najaar start hij met een jaarreeks
illustreren bij WISPER. Niet om te zoeken naar de ideale
fruitmand of een feilloze realiteit, maar om te wroeten. ‘Dat is
zò belangrijk. Ik zie ook dat cursisten bij WISPER echt willen
bijleren. Je geeft ze technieken waar ze ook thuis mee aan
de slag kunnen. Het is niet de bedoeling om hier afgewerkte
producten te maken, maar om als kunstenaar stappen vooruit
zetten. En dat doe je door te wroeten.’

Tekenen van bedachtzaamheid
Momenteel werkt Anton aan een graphic novel met filosofische inslag. ‘Ik vind inzicht en gelaagdheid heel belangrijk om
te delen met anderen. Schetsen, noteren, catalogeren, tekst.
Allen vormen ze zuilen van een werk. Kunstenaars zijn eigenlijk
verzamelaars van het ‘alles’. Je kunt alles niet uitvinden.
Herschikken en creëren zijn daarom soms synoniemen.’

Ook de architecturale kant van landschappen boeit Anton
mateloos. Geregeld trekt hij er op uit om leegstaande
gebouwen te (be)zoeken. Daar ademt nog de rauwe geschiedenis met (lege) ruimte voor eigen verhalen. ‘Het is echt
ongelofelijk hoe bepaalde plaatsen kunnen spreken. Wandelen
door verlatenheid wakker contemplatie aan. Op locatie tekenen
met cursisten is een absolute must. Je treedt zo letterlijk uit je
gekende comfort zones.’ Dat belooft!

Wetenschap en kunst
Veel van zijn werken doen denken aan Saloons uit westerns,
aan illustere musea of aan opmerkelijke tradities van rondreizend curiosa. ‘De sideshows in de Verenigde Staten zijn
secundaire producties die nauw samenhangen met circus,
carnaval en kermis. Daar tonen ze alle curiositeiten van en
aan het volk. Dat ging van siamese tweelingen tot Kongoleese
‘killer apes’. Of hoe het bewijs voor het bestaan van zeemeerminnen een baby met aaneengegroeide voetjes was. Er
spreekt iets heel duaals uit de combinatie van wetenschap en
sensatielust. Ik vind dat heel fascinerend.’

Het ongehavende, witte papier ziet hij als een beperking.
Werken met ‘marginalere’ producten en het vertrekken vanuit
vuile doorleefde oppervlakken laten het eergevoel verdwijnen
en maken een eerlijke en boeiende ruimte vrij voor experiment en verbazing.

Kleur lijkt de grote afwezige in het werk van Retsin. Aan
doorgedreven langdurige projecten, onderzoek en een brede
onderzoekende blik echter geen gebrek… ‘In zwartwit zie
je vaak meer dan in kleur. Je wordt minder afgeleid. Het
aanleggen van een eigen beeldbank is daarom zeer belangrijk.
Het biedt inspiratie, variatie en je blijft zo ook ver weg van
problemen met copyright.’

Open staan voor leegstand

Wat?

Door altijd alles in vraag te stellen komt Anton geregeld bij
thema’s uit die mensen liever mijden: curiosa, leegstaande
gebouwen, misvorming en dood. ‘De laatste tijd probeer ik
dat op een andere manier aan te pakken. Minder direct. Ik
trek graag mensen over een grens. Al is het niet de bedoeling
om te choqueren. Wat er echter kan ontstaan tussen twee
extremen, zijn verrassend boeiende middenwegen.’

Leren tekenen is leren kijken. De realiteit ‘exact’ weergeven
is één ding, maar haar transformeren in een interessant beeld,
dàt is de kunst! Stapsgewijs verken je tijdens de cursus de
facetten van een visuele waarneming: licht en donker, lijn en
schriftuur, compositie en textuur. We kijken – met uiteenlopende
materialen en technieken zoals potlood, houtskool en inkt in de
hand - naar gebouwen, objecten, personen en landschappen.
Ook het gebruik van foto krijgt een plaats.
Voor wie graag wil leren tekenen is deze kennismaking een
absolute aanrader!
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beeldende
kunsten

LEUVEN

GENT

LEUVEN

GELAAGD TEKENEN
E-musée

MARIE VAN PRAAG

LIESBET VERSCHUEREN
Ben je schilder of tekenaar met enige ervaring en
klaar voor een stevige artistieke uitdaging?
Neem dan deel aan het e-Musée en laat je inspireren
door de topstukken uit de museumcollectie van
het Gentse MSK! E-Musée is een kunsteducatief traject
in het Museum voor Schone Kunsten in Gent.

ONLINE CONTACT

ATELIER WISPER

EXPO

Vertrekkende van de topstukken uit de museumcollectie van
het MSK geeft Liesbet (WISPER) één zondag per maand een
actieve sessie in het atelier van WISPER. Je tekent, ontwerpt,
schildert, fotografeert in groep en solo. Je wordt aangezet om
je eigen werk te situeren binnen een kunsthistorische context
en tussendoor thuis verder te werken met de opgedane
inspiratie en technieken.

Het klapstuk van het project wordt de eindpresentatie in het
MSK, waar je eigen werk voor één dag een plekje krijgt in het
museum. Deze tentoonstelling zal plaats vinden in juni 2014.
Kunstwerkt coördineert deze presentatie.

MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN
Lieven Van den Abeele van de educatieve dienst van het
MSK wijdt je in in de visie en de collectie van het museum.

KUNSTWERKT OP MAAT
Petja Gekiere (Kunstwerkt) neemt je mee doorheen de expoopstellingen in het MSK en spitst je aandacht toe op één
bepaald werk, thema, genre of kunstenaar.

Doorheen het traject van toevalligheden en missers kom je
tot keuzes en ontstaan er absurde werelden en abstracte
composities. Deze wisselen we af met nauwkeurigheid en
waarneming.

INFO
Wie graag meer informatie wil is welkom op de infoavond
op zondag 15 september 2013 om 14 uur bij WISPER vzw,
Warandestraat 13 9000 Gent.
Inschrijven voor de infoavond via WISPER.
i.s.m. MSK Gent

start: 5-11-2013
begeleiding: Marie van Praag
formule: 6 dinsdagavonden
code: 2013LN212
prijs: € 98,60

LIESBET VERSCHUEREN
Sinds de opkomst van film- en fototoestellen maken steeds
meer schilders gebruik van deze handige apparaten. Waar
eerst nog verborgen (dat is vals spelen, toch?), is het in de
actuele beeldende kunst uitgegroeid tot een een nieuwe taal.
Dankzij eenvoudige fototechnieken kon Rembrandt zichzelf
al lachend schilderen. Beweging kan stilgezet worden,
moeilijke perspectieven in een handomdraai geprojecteerd.
Het gaat echter verder dan het fixeren van bewegende
beelden of het vatten van een verkorting: we ontdekken wat
het fotografische (on)scherp contrast kan teweegbrengen
in een schilderij.
We projecteren films en mengen verschillende situaties door
elkaar. Zo creëren nieuwe geschilderde filmscènes.
En ja! Wij komen er voluit voor uit dat foto en film aan de
basis liggen van het schilderij.

start: 28-11-2013
begeleiding: Liesbet Verschueren
formule: 3 donderdagavonden
code: 2013LN226
prijs: € 47,60

start: 15-9-2013
begeleiding: Liesbet Verschueren
formule: 10 zondagen
code: 2013VO221
prijs: € 350,00

© Julie Mhretu

Gedurende e-musée kies je één topwerk waarin je je vastbijt.
Je plagieert, interpreteert, en schildert je eigen hedendaagse
vertaling van dit werk thuis in je eigen atelier.

In deze korte cursus mag de individuele en vrije verbeelding
aan bod komen. We tekenen met trage lijnen of razendsnel
aan de hand van aantekeningen.

Deze cursus leidt je vanzelf naar spontaner en persoonlijker
tekenen.

© Karl Custers

THUIS ATELIER

Contact, commentaar en wederzijdse hulp staan centraal op
het digitaal platform: gedurende heel het traject hou je online
contact met de lesgever en je medecursisten. Liesbet coördineert de online discussies en staat garant voor opbouwende,
persoonlijke feedback.

Niet in één keer perfect! Wel in vele lagen die samen één
geheel vormen. Hiervoor maken we gebruik van verschillende
tekenmaterialen: houtskool - fijn of ongelooflijk dik - krijt,
pastel en inkten. Grafietpotloden. Bister. Stiften. Fluomarkers.
Tape.

MULTIMEDIASCHILDEREN
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LEUVEN
GENT

JAARREEKS
WISPER DOET (MEE AAN) ILLUSTREREN
THE BIG DRAW!

LEUVEN

LIES DOET DIEREN

LEUVEN

LIES VAN WEVERBERG

LIES VAN WEVERBERG

PAINTING-DRAWINGSTUPIDITIES

VEEL DOCENTEN VAN WISPER
Niets zo leuk om te tekenen als beesten. Gortvieze beesten.
Wolf? Eigenwijze schoothondjes. Poeffie? Hevige helden.
Dikkie Dik. Nee? Verliefd zingende vogels. Meneer de uil?
Veel te gele beren. Pooh! Hongerige rupsen. Nooitgenoeg?

LIES VAN WEVERBERG
Illustreren met verf. Poëzie met potlood. Schilderen met
motief. Hier wordt getekend, gefilosofeerd, gelachen,
geschrapt, gewist en geschilderd. Tijdens deze cursus spelen
we met verbeeldingskracht. Maken observaties van de
wereld om ons heen, in beeld. Stellen vragen. En geven soms
antwoorden. In de vorm van een schilderij.
Inspiratie halen we bij Walter Swennen. We bezoeken samen
de overzichtstentoonstelling gewijd aan zijn oeuvre in WIELS
Brussel. Maar toetsen zijn werk evengoed aan dat van andere
schilders, tekenaars en illustratoren.
We volgen Swennen ook in zijn dragers: het materiaal waarop
hij schildert heeft het karakter van verloren objecten. Planken,
deksels, op straat gevonden ingekaderde schilderijen.
Ideaal voor deelnemers die zin hebben om vanuit verhalen te
werken en minder op zoek zijn naar een beeldende techniek
die tot in de puntjes wordt beheerst.

Zelden zijn dieren gewoon beest in prentenboeken. Meestal
hebben ze menselijke eigenschappen. Vaak uitvergroot. En
doen dingen waar geen mens zou van durven dromen. Geen
schrijver over zou durven schrijven.
Tijdens deze korte reeks pakken we samen en individueel
opdrachten aan die inhoudelijk steeds bij dieren vertrekken.
Alle mogelijkheden met materiaal en techniek komen aan
bod: collage, tekenen, drukken, schilderen, digitaal.
We spelen met personages. Verkleden beesten. Maken
eigenaardige kruisingen. Geven fabels een hedendaags
gezicht. Wat met de haas en de schildpad vandaag? En wat
als een zebra en een dalmatiër jassen ruilen?

start: 2-10-2013
begeleiding: Lies van Weverberg
formule: 4 woensdagavonden
code: 2013LN263
prijs: € 63,50

Docenten, kunstenaars, maar ook liefhebbers, beginner en
gevorderden: alle tekenliefhebbers zijn welkom. We werken in
groep en gaan voor het collectief bewerken van de objecten.
Muziek en sfeer brengen ons in de stemming. Geen druk,
enkel de flow van het samen tekenen houdt ons aan de gang.
Voel je vrij om te tekenen tot de avond valt! De unieke
objecten kan je dan ophalen na een droogtijd van een week.

start: 6-10-2013
begeleiding: Veel docenten van WISPER
formule: 1 zondag
code: 2013GN214
prijs: € 5,00 materiaalkost

Iedere zaterdag starten we met een aantal gezamenlijke
opdrachten die je inzicht geven in de mogelijkheden van
illustreren. Alle mogelijk materialen en technieken komen
aan bod. We bekijken het werk van verschillende illustratoren,
maar gaan vooral zelf aan de slag. Uitproberen en experimenteren. Op deze manier ga je op zoek naar je eigen stijl
als illustrator.
Illustratie is een toegepast vak. We nemen de tijd om de
link tussen woord en beeld te bekijken. Ontleden een tekst.
Bekijken hoe we een verhaal in beelden kunnen omzetten.
We knippen in teksten. Maken verassende composities.
Verzinnen beeldgrapjes. Dubbele bodems. Na al dat ambachtelijk knippen en plakken dompelen we je kort onder in
het digitale tijdperk. Leren je hoe je de meest indrukwekkende prenten kan maken met grafische programma’s als
Photoshop en Illustrator. En tot slot bekijken we hoe je op
een leuke manier tekst en beeld kan samenbrengen. Met
typografie bijvoorbeeld!

start: 21-9-2013
begeleiding: Lies van Weverberg
formule: 12 zaterdagen
code: 2013LN262
prijs: € 320,00

© Matthias Phlips

start: 6-11-2013
begeleiding: Lies van Weverberg
formule: 4 woensdagavonden
code: 2013LN292
prijs: € 63,50

© Swennen

WISPER verzet voor de The big Draw de meubelen! Wil je je
kotkast artistiek pimpen? Heb je een apart sierobject liggen
dat een nieuw leven verdient? Lever het die zondag in bij het
WISPER-atelier en laat het bewerken met tekeningen. Of…
doe het gewoon zelf!

Een cursus illustreren. En tekenen. En drukken. En
schilderen. En fotograferen. En beeld bewerken. Want
ook dat is illustreren.
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VOLLEDIG AANBOD
ZIE P.37

ZIE P.39

ZIE P.38

ZIE P.38

ZIE P.37

ZIE P.39

\ STAD

\ CURSUS

\ BEGELEIDING

\ CURSUS

\ BEGELEIDING

LEUVEN

TEKENEN VOOR BEGINNERS

Theo De Roey

GENT

ILLUSTREREN BEGINNERS

Lies van Weverberg

LEUVEN

GELAAGD TEKENEN

GENT

ILLUSTREREN MET COLLAGE

LEUVEN

2013LN261

GENT

12 zaterdagen

2013LN262

4-12-13

3 woe-avonden

2013LN264

€ 63,50
inclusief materiaal

2-10-13

4 woe-avonden

2013LN263

€ 63,50

6-11-13

4 woe-avonden

2013LN292

Marie van Praag

€ 92,00
inclusief materiaal

1-10-13

4 di-avonden

2013LN291

JAARREEKS SCHILDEREN
VOOR BEGINNERS ZATERDAG

Theo De Roey

€ 295,00
inclusief materiaal

5-10-13

10 zaterdagen

2013LN222

LEUVEN

SCHILDEREN VOOR BEGINNERS

Lies van Weverberg

€ 63,50
inclusief materiaal

30-09-13

4 ma-avonden

2013LN221

LEUVEN

HET LICHT EN LEREN SCHILDEREN.

Kris Gevers

€ 76,20
inclusief materiaal

4-11-13

4 ma-namiddagen

2013LN224

LEUVEN

MULTIMEDIASCHILDEREN

Liesbet Verschueren

€ 47,60

28-11-13

3 do-avonden

2013LN226

LEUVEN

JAARREEKS SCHILDEREN VOOR
DEELNEMERS MET ERVARING ZONDAG

Kris Gevers

€ 295,00
inclusief materiaal

6-10-13

10 zondagen

2013LN223

LEUVEN

DODELIJK ABSTRACT

Kris Gevers

€ 111,10

4-11-13

7 ma-avonden

2013LN225

LEUVEN

MUSÉE-ATELIER

Lies van Weverberg
en Maaike Buys

€ 165,00
inclusief materiaal

4-10-13

11 vr-namiddagen

2013LN293

LEUVEN

KLEIWERKPLAATS

Yo Vandevenne

€ 163,70

3-10-13

10 do-avonden

2013LN231

GENT

TEKENEN JAARREEKS BEGINNERS, DEEL I

Anton Retsin

€ 173,00

2-10-13

10 woe-avonden

2013GN211

GENT

TEKENEN JAARREEKS GEVORDERD,
DEEL I FIGURATIEF EN ABSTRACT.

Jan Dheedene

€ 158,70
inclusief materiaal

1-10-13

10 di-avonden

2013GN212

GENT

TEKENWERKPLAATS BEGINNERS, DEEL I

Liesbet Verschueren

€ 144,20
inclusief materiaal

4-10-13

10 vr-namiddagen

2013GN213

GENT

TEKENEN, PORTRETTEN

Stijn Felix

€ 69,20

9-11-13

1 weekend

2013GN215

GENT

THE BIG DRAW

Veel docenten
van WISPER

€5
inclusief materiaal

6-10-13

1 zondag

2013GN214

\ PRIJS

\ START

\ FORMULE

\ CODE

\ STAD

€ 65,70
inclusief materiaal

3-10-13

4 do-avonden

2013LN211

Marie van Praag

€ 98,50

5-11-13

6 di-avonden

2013LN212

ILLUSTREREN BEGINNERS

Lies van Weverberg

€ 47,60

7-11-13

3 do-avonden

LEUVEN

JAARREEKS ILLUSTREREN ZATERDAG

Lies van Weverberg

€ 320,00

21-09-13

LEUVEN

DIGITAAL VOOR ILLUSTRATOREN.

Vicky Bogaert en
Lies van Weverberg

€ 47,60
inclusief materiaal

LEUVEN

LIES DOET DIEREN: ILLUSTREREN

Lies van Weverberg

LEUVEN

PAINTING-DRAWING-STUPIDITIES

Lies van Weverberg

LEUVEN

DRUK. IN KLEUR.

LEUVEN

ZIE P.36

\ PRIJS

\ START

\ FORMULE

\ CODE

€ 63,50

3-10-13

4 do-avonden

2013GN261

Veerle Derave

€ 63,50
inclusief materiaal

8-11-13

4 vr-avonden

2013GN263

ILLUSTREREN MET KAATJE VERMEIRE

Kaatje Vermeire

€ 76,20
inclusief materiaal

21-09-13

1 weekend

2013GN262

GENT

SCHILDEREN JAARREEKS VOOR
BEGINNERS, DEEL I

Ruth van Haren Noman

€ 158,80

30-09-13

10 ma-avonden

2013GN224

GENT

SCHILDERWERKPLAATS BEGINNERS, DEEL I

Ruth van Haren Noman

€ 144,20

30-09-13

10

2013GN222

GENT

SCHILDERWERKPLAATS GEVORDERD

Liesbet Verschueren

€ 395,00
inclusief materiaal
je kan betalen in 2
schijven (€ 220,00
en € 175,00)

27-09-13

27 vr-voormiddagen

2013GN223

E-MUSÉE

Liesbet Verschueren

€ 350,00
inclusief materiaal

15-09-13

10 zondagen

2013VO221

BIJTANKEN: LEVENDE KUNST

Liesbet Verschueren

€ 38,70

28-10-13

1 dag

2013VGN291

ILLUSTREREN MET WATER i.s.m. CC Belgica

Lies Van Weverberg

inschrijven bij CC
Belgica

28-09-13

2 zaterdagen

2013CCN261

GENT
GENT
DENDERMONDE
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Maïté Baillieul

literatuur
Ruim twee jaar geleden ontstond het idee
voor MILAAP. Een documentaire over
een interculturele dialoog en de symbiose
tussen Indische en de Europese culturen.
Milaap (ontmoetingen in het Hindi)
vertelt het verhaal van de Belgische
Maya Sapera en de Indische Khatu
Sapera, beide gelauwerde danseressen
én gespecialiseerd in de kalbelia-dans,
de zigeunerdans uit Rajasthan. Het
making-off wordt nu in een documentaire
gegoten door regisseur, zus en WISPER
cursist Maïté Baillieul.

Het gekleurde scenario
MILAAP: intiem filmportret van een continentendans
Maïté, wat mogen we verwachten?
“Milaap is een tweeledig project. Enerzijds is er de creatie van
een intercultureel muziek- en dansspektakel door mijn zus
Maya en haar danspartner Khatu. Anderzijds is er de documentaire over het creatieproces. Het schetst de ontmoeting
tussen Indische en hedendaagse dans, de kruisbestuiving
tussen continenten, onderzoekt de wens naar een geglobaliseerde wereld én verkent de artistieke spanningsboog
tussen twee dansers. Het project gaat in de eerste plaats om
mensen die - ongeacht hun culturele achtergrond - communiceren in de gemeenschappelijke taal van de kunst. Beide
danseressen botsen daarbij met de wereld én met zichzelf.
Dat probeer ik in beeld te brengen.”
Jullie zijn in India geweest. Komt Khatu ook
naar België?
“Samen met een muzikant komt Khatu in juni voor twee
weken naar Gent. Op 15 juni – onze laatste draaidag - spelen
ze een try-out in De Centrale. In juli en augustus wordt dan
alles gemonteerd. Op 14 december gaan de documentaire
en de dansvoorstelling in première. Daarna toeren we met de
voorstelling door Vlaanderen. Via een intiem en uniek portret
vertalen we de complexe en grillige aard van het artistiek
proces zorgvuldig naar het grote scherm. MILAAP wordt zo
de geschiedenis van culturen: in intens contact met elkaar.
Grenzen vervagen zo ook, het internet verbindt mensen aan
beide kanten van de wereldbol. Multiculturaliteit is steeds
meer een globale realiteit.”
Hoe loopt het ontwikkelingsproces?
“Artistiek heel goed. Zo goed, dat ik me er soms vragen bij
stel. De documentaire moet veel dieper gaan dan enkel de
weergave van een artistiek proces. Uiteindelijk is het een hele
puzzel waarin verschillende verhaallijnen elkaar vinden, overlappen en verrijken. Een echt scenario is er niet, dat is zeer
moeilijk voor een documentaire. De realiteit is trouwens altijd
interessanter dan het geplande verhaal. Naast het creatieproces stoten we ook wel geregeld op onverwachte (interne)
conflicten, jaloezie, spanningen, twijfel…”
Dit is toch niet haalbaar zonder steun.
“Milaap wordt volledig op eigen krachten gemaakt: met eigen
geld én met giften via crowdfunding. Ik heb wel postproductiesteun aangevraagd. Of dat er komt weten we binnenkort.
Iedereen is zeker behulpzaam, maar financiële steun vinden

is, als beginnend regisseur, veel moeilijker. Wanneer je in India
met een camera verschijnt, gaan de deuren wel overal open.
Iedereen vormt zich zo een eigen idee over het resultaat.”
Je hebt ook een scenario voor een langspeelfilm bij
het VAF ingediend. Een scenario dat gedeeltelijk
ontstaan is tijdens een cursus van WISPER. Hoe ver
sta je daar ondertussen mee?
“Het VAF heeft het scenario ondertussen goedgekeurd en
steunt het financieel. Ik ben bij WISPER begonnen in de
LuX-cursus danschoreografie met Annelies Planckaert. Voor
de langspeelfilm had ik plannen om de choreografie zelf uit
te werken. Ik wilde er toch minstens voeling mee te krijgen.
Ik dans al heel mijn leven en de cursus heeft me veel bijgebracht, al heb ik nu toch geopteerd voor een professionele
choreograaf Nicole Kohler. Ook volgde ik de cursussen
scenarioschrijven en het scenarioatelier met Janice Adriaansens. Zij is nu mijn privécoach tijdens de preproductie.”
Tijdens je periode op Sint Lucas (vrije grafiek)
maakte je enkele artistieke kortfilms. Dit is heel
andere koek. Wanneer wil je de film klaar hebben?
“Eigenlijk vorig jaar al (lacht). Ik heb er eigenlijk geen zicht op,
het is veel wachten. Wat ik wel al kan zeggen: het wordt een
roadmovie waarin het hoofdpersonage afscheid moet nemen
van zijn leven, via een fysieke en mentale reis, om uiteindelijk
‘afgegeven’ te worden aan de dood. Het is niet eenvoudig
om in België een langspeelfilm te realiseren. Ik heb me al
omringd met enkele professionelen als Frank van den Eeden
en Seppe Van Groeningen. Hopelijk vallen alle stukken snel
in elkaar!”

WIN EEN DUOTICKET!
Benieuwd? WISPER geeft een duo ticket weg voor de
première van de dansvoorstelling en de documentaire op 14
december om 20u. in De Centrale in Gent.
Wat moet je doen?
Stuur een mailtje naar wedstrijden@WISPER.be en vertel ons
waarom jij naar MILAAP wilt gaan kijken. Een onschuldige
jury selecteert een enthousiaste winnaar.
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LEUVEN

GENT
LEUVEN

KINDERVERHALEN
SCHRIJVEN – BASIS

KINDERVERHALEN
SCHRIJVEN –
KENNISMAKING

GENT

JOKE GUNS & SANDRINE LAMBERT
Schrijven voor kinderen is een uitdaging: onderduiken in
een totaal andere leefwereld en die wereld observeren en
beleven! Hoe doen ze het, de grote kinderboekenschrijvers?

MARQ WILLEMS
Persoonlijke ervaringen en blijvende herinneringen uit de
unieke alledaagsheid van ons eigen leven staan centraal in
deze schrijfcursus.

SCENARIOSCHRIJVENBASIS

We gebruiken allerlei methodieken en creatieve associaties
om materiaal op te vissen uit ons geheugen. We laten er
verschillende – literaire en minder literaire – schrijftechnieken
op los. Hierbij besteden we extra aandacht aan beeldrijk en
zintuiglijk schrijven! We staan stil bij verhaalopbouw, beschrijving van de tijdsgeest, je omgeving, je milieu en de figuren die
er een rol in spelen.

JEANNICE ADRIAANSENS

WENDY STROOBANT

We nemen hun werk onder de loep en gaan op zoek naar de
bouwstenen van een spannend, humoristisch of ontroerend
verhaal. Een zintuiglijk verhaal ook, want kinderen willen –
nog meer dan volwassenen – ruiken, voelen en zien tijdens
het lezen.

Schrijven voor kinderen is niet zozeer ánders dan schrijven
voor volwassenen, het is vooral méér.
In deze korte cursus leer je wat dit méér precies inhoudt.
Daarnaast ontdek je aan de hand van speelse oefeningen of
schrijven voor kinderen iets voor jou is. Heb je het in je - en
vooral - vind je het leuk?
We beginnen bij het begin: waar vind je inspiratie? In onze
eigen kindertijd misschien? We scherpen onze creativiteit
aan, en gaan er mee aan de slag. Daarna storten we ons op
specifieke schrijversvaardigheden: observeren, verwoorden,
creëren, kijken door de ogen van een kind, spreken met de
tong van een kind en nog veel meer!

Elke leeftijdscategorie stelt eigen eisen. Prentenboeken,
AVI-boekjes, kinderverhalen en jeugdromans… alles passeert
de revue. Daarna gaan we zelf aan de slag. We oefenen
verhaaltechnieken en gooien ons op schrijfoefeningen. Waar
nodig halen we ook de nodige theorie uit de kast.
En ja … huiswerk is er ook! Elke week gaan jullie naar huis
met een kleine opdracht, die van de nodige feedback wordt
voorzien. Soms individueel, soms in groep.

GENT
start: 11-10-2013
begeleiding: Joke Guns
formule: 7 vrijdagochtenden
code: 2013GN431
prijs: € 132,30

start: 2-12-2013
begeleiding: Wendy Stroobant
formule: 3 maandagavonden
code: 2013AN431
prijs: € 48,00

In deze basisreeks raken we via praktische oefeningen
vertrouwd met de do’s and don’ts van een scenario. Iedere
lesdag vatten we een ander aspect aan, en ronden dat
diezelfde dag ook af. Van ideeënvorming tot spanningsopbouw, met alles wat daar tussen zit…
We werken aan de hand van filmfragmenten, destilleren daar
de benodigde theorie uit, en gaan die dan omzetten naar de
praktijk via kleine ter-plaatse-oefeningen. Zit alles goed in het
hoofd en in de vingers, dan zijn jullie klaar voor de thuisopdracht. Ook die draait rond het aspect van de dag. Alles wordt
in groep of individueel besproken en geëvalueerd.
Hoewel de inhoudelijke aspecten van het scenario voorop
staan, wordt eveneens aandacht besteed aan de diverse
vormelijke conventies: terminologie en begripsverklaring. Ook
wordt de functie van de scenarist in de complexiteit van de
filmproductie toegelicht.

start: 12-10-2013
begeleiding: Jeannice Adriaansens
formule: 6 zaterdagen
code: 2013GN451
prijs: € 226,80

LEUVEN
start: 5-10-2013
begeleiding: Sandrine Lambert
formule: 8 zaterdagochtenden
code: 2013LN431
prijs: € 151,20

Zo verschijnt stukje bij beetje een deel van jouw verhaal op
papier. Je leert je eigen stijl kennen en de scherpte of botheid
van je pen, de basis voor verdere ontwikkeling. We werken in
groep om het effect van woorden en zinnen op en bij en bij
mekaar te ontdekken. Tijdens de sessies schrijven we niet alleen,
we lezen ook voor aan elkaar, en bekwamen ons in het geven
en krijgen van feedback. We experimenteren met allerhande
schrijfvormen: verhalende tekst, dagboek, brieven, poëtische taal,
al dan niet in combinatie met tekeningen, foto’s, interviews...
Eens de kaap van het nieuwe jaar gerond, beslist ieder voor
zich welke thema’s of welke onderwerpen, welke gebeurtenissen of welke periode uit zijn of haar leven de rode draad
zal worden voor een eindverhaal. Dan kiest iedereen ook de
vorm waarin dat verhaal gepresenteerd wordt.
We schrijven tien zaterdagen (in groep) maar veel meer nog
alle dagen die er tussen liggen (alleen).
Resultaat van al dat werk? Een afgewerkt geheel, vers en
glimmend, als een net gevangen vis of een pasgeboren kind.
Kies maar.

© Mieke Vincke

© Faustine Puras

© Marc Decloedt

start: 28-9-2013
begeleiding: Marq Willems
formule: 10 zaterdagen
code: 2013LN491
prijs: € 443,40 Je kan betalen in twee schijven
(€ 243,40 en € 200,00)

© Faustine Puras

ANTWERPEN

AUTOBIOGRAFISCH
SCHRIJVEN
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literatuur
VOLLEDIG AANBOD
ZIE P.44

\ STAD

\ CURSUS

\ BEGELEIDING

\ PRIJS

\ START

\ FORMULE

\ CODE

LEUVEN

VERHALEN SCHRIJVEN - BASIS

Joke Depuydt

€ 126,00

2-10-13

8 woe-avonden

2013LN421

LEUVEN

KINDERVERHALEN SCHRIJVEN - BASIS

Sandrine Lambert

€ 151,20

5-10-13

8 za-ochtenden

2013LN431

LEUVEN

AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN

Marq Willems

€ 443,40
Je kan betalen in 2
schjiven (€ 243,40 &
€ 200,00)

28-09-13

10 zaterdagen

2013LN491

ZIE P.45

ZIE P.44

GENT

KINDERVERHALEN SCHRIJVEN - BASIS

Joke Guns

€ 132,30

11-10-13

7 vr-ochtenden

2013GN431

ZIE P.45

GENT

SCENARIOSCHRIJVEN - BASIS

Jeannice Adriaansens

€ 226,80

12-10-13

6 zaterdagen

2013GN451

GENT

POËZIEATELIER

Roel Richelieu
Van Londersele

€ 117,40

7-10-13

6 ma-avonden

2013GN411

GENT

DIALOOGSCHRIJVEN EN THEATERSCENES

Mahlu Mertens

€ 94,50

16-10-13

5 woe-avonden

2013GN452

ANTWERPEN

VERHALEN SCHRIJVEN - KENNISMAKING

Ingrid Verhoeven

€ 48,00

7-10-13

3 ma-avonden

2013AN421

ANTWERPEN

KINDERVERHALEN SCHRIJVEN KENNISMAKING

Wendy Stroobant

€ 48,00

2-12-13

3 ma-avonden

2013AN431

ANTWERPEN

POËZIE - KENNISMAKING

Lies Van Gasse

€ 48,00

4-11-13

3 ma-avonden

2013AN411

KINDERVERHALEN SCHRIJVEN

Wendy Stroobant

inschrijven bj
Vormingplus Mechelen

23-11-13

1 zaterdag 2013VHSN431

BRUGGE

POËZIEATELIER i.s.m. Vormingplus Brugge

Philip Hoorne

inschrijven bij
Vormingplus Brugge

26-11-13

8 di-avonden 2013VHSN412

BRUGGE

GENIETEN MET POËZIE i.s.m. Vormingplus Brugge

Philip Hoorne

inschrijven bij
Vormingplus Brugge

10-09-13

4 di-avonden 2013VHSN411

ZIE P.44

MECHELEN

i.s.m. Vormingplus Mechelen

\ WISPER
staat niet alleen
De twee centrale WISPER-assen in Leuven en Gent
organiseren - binnen hun eigen methodiek - een waaier
aan activiteiten die volwassenen artistieke competenties
bijbrengen en de deelname aan de samenleving stimuleren.
Ze doet dat in samenspraak en samenwerking met tal van
sociale en culturele sleutelfiguren, organisaties - zoals
Vormingplus - en sectoren die ze willen stimuleren en
inspireren.
Als dynamische landelijke organisatie staat WISPER garant
voor expertise, vernieuwing, diversiteit en betrokkenheid.
We beperken ons echter niet tot deze twee regio’s. WISPER
heeft in Antwerpen een uitgebreide samenwerking met
CC Berchem, waar je op maandag steeds terecht kan voor
cursussen dans, theater, improvisatietheater, a capella en af
en toe een dikke streep literatuur.
WISPER werkt daarnaast samen met tientallen cultuurcentra
van Hasselt tot Oostende. Dit aanbod vind je ook terug op
de websites en in de programmaboekjes van de betrokken
cultuurcentra.
WISPER zorgt zo voor de verspreiding en bekendmaking
van educatieve initiatieven van andere aanbieders. Door
samenwerking en samenspraak met andere organisaties
streven we naar een sterk en goed gespreid vormingsaanbod
in Vlaanderen.
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