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PRAKTISCH
Locatie Zinnema, Veeweidestraat 24-26, 1070 Brussel (metro 1B, halte Sint-Guido)
Info en inschrijvingen 02/555.06.00 of doek@zinnema.be
Toegang gratis. De plaatsen zijn beperkt,  schrijf je snel in!

www.zinnema.be

[EN] 
On Friday the 28th and Saturday the 29th 
of november Zinnema organizes ‘DOEK!’, a 
theatre weekend. During this weekend, Zin-
nema will launch ‘PSSTIVAL’ . 
Psstival is a festival of storytelling. Stories 
will be told in different places in Brussels. 
Stories will be told not only in words but 
in all the different art forms. This festival 
will take place during the next ‘Week van 
de Amateurkunsten’ (24th of April till 3rd 
of May 2009). We demonstrate how to tell 
stories with images, words, music… . We pre-
sent those stories on special locations and 
in unexpected ways. 
During Doek! you can participate in story-
telling workshops. Examples will be given by 
Chris Lomme, Theater Erasmus & HoedGe-
kruid, CO.ntradictions and Compagnie PIT.
Want more information ? Just contact us: 
02/555.06.00 or at doek@zinnema.be !

    

[FR] 
Les vendredi 28 et samedi 29 novembre, 
Zinnema organise ‘DOEK!’, un week-end 
de théâtre qui lancera le ‘PSSTIVAL’, un 
festival à propos de l’art de raconter.
C’est sur différents sites à Bruxelles que 
des histoires seront présentées sous plu-
sieurs formes artistiques. Psstival aura 
lieu pendant la ‘Week van de Amateur-
kunsten’, du 24 avril au 3 mai 2009. Vous 
y verrez comment raconter des histoires, 
en images, en musique...
Pendant le festival de théâtre Doek! vous 
pourrez participer aux workshops autour 
du thème ‘raconter’. Chris Lomme, Theater 
Erasmus & HoedGekruid, CO.ntradictions 
et Compagnie PIT donneront l’exemple 
d’histoires bien racontées.
Plus d’information sur les festivals Doek! 
et Psstival ? Contactez nous: 02/555 06 00 
ou doek@zinnema.be !
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vrijdag 28 november

Brussel vertelt Een programma voor al wie mee kan en wil werken aan 
het vertelfestival ‘Pssstival’: vertellers, verhaalschrijvers, organisatoren 
en publiek. Voor iedereen met luisteroren naar wat Brussel te vertellen 
heeft... Psstival vindt plaats tijdens de Week van de Amateurkunsten van 
24 april tot 3 mei 2009.

Namiddagprogramma Lanceringsevenement van het ‘Pssstival’ 
(enkel op inschrijving: 02/555.06.00 of doek@zinnema.be)
> 14u  > Onthaal van de deelnemers in Zinnema
> 14u30  > ‘Verrassingstocht’ doorheen Brussel met 

  vertelevenementen door o.m. Chris Lomme
> 17u > Meewerksessies voor het vertelfestival:
  1. Vertellen. Wat, hoe, waar vertellen? (o.l.v. Chris Lomme, actrice)
  2. Verhalen. Wat is een goed verhaal, wat maakt een verhaal 
  vertelbaar? (o.l.v. Leen van den Berg, Creatief Schrijven)
  3. Organiseren. Hoe in je omgeving mee een vertelling 
  organiseren? (o.l.v. Cynthia Schenkels, Liefhebber Antwerpen)
> 18-19u > Verteldiner in Zinnema (inschrijven noodzakelijk!)

Avondprogramma Theaterverhalen (open voor iedereen)
> 19u  > Opening van de tentoonstelling ‘Theaterfoto’s’
  Deze tentoonstelling loopt van 29 nov. t/m 14 dec. 2008
 > Video-projectie ‘The Making Of’, impressies van theaterrepetities
> 19u30 > ‘Op de sofa met Chris Lomme’, een babbel over theater en vertellen
> 20u30 > ‘Venster op de wereld’, een reisverhaal in beeld, woord en muziek  
  door Theater Erasmus en kunstcollectief HoedGekruid
> 21u > ‘Desperate desires, first part of a trilogy’ door de Brusselse jazzy  
  band CO.ntradiction (www.myspace.com/contradictionbrussels) 
  Winnaar van de Fnac Publieksprijs tijdens Popfolio 2008.

zaterdag 29 november 

Theater spelen ‘Doek!’ zet de spot op theater maken in de vrije tijd. Bij  een 
geanimeerd buffetgesprek gaan we met ervaringsdeskundigen op zoek 
naar knelpunten en mogelijke oplossingen voor het amateurtheater. 
De avond wordt afgesloten met een pittige en smaakvolle theatervoor-
stelling van een jong Brussels gezelschap.

> 18u  >  Buffetgesprek over theater (enkel op uitnodiging)
  o.l.v.  Mia Droeshout over volgende thema’s:
  -  Jong theatervolk gezocht: Bert Rathé (jeugdwerking van 
   KT De Eendracht Etterbeek) en Ellie Maerevoet (regisseur bij   
   Theater Erasmus Anderlecht)
  -  Service! (Dienstverlening voor amateurtheater): Geert   
   Dehaes (Brussels Volkstejoêter) en Stefan Cornelis 
   (KT De Zonnebloem Ukkel)
  -  Samen sterk (Samenwerking met partners & deeltijds   
   kunstonderwijs): An Vandevelde (regisseur D°EFFEKT) en Miet  
   Braem (leerkracht Muziekacademie Anderlecht, afdeling Woord)
  -  Zinnema dienstverlening (Techniek en promotie): 
   voorstelling van de nieuwe brochure ’Dienstverlening in 
   Zinnema’: Helena Desiron (Zinnema)
  -  Spelen en tonen (Hoe het amateurtheater in Brussel en 
   de Rand samen versterken en ondersteunen?): Mars Moriau  
   (Zinnema) en Bert Demunter (OPENDOEK)
   Het buffetgesprek wordt opgeluisterd met muzikale 
   intermezzi.

> 20u30  > Compagnie PIT brengt ‘Faim fatale’ (open voor iedereen) 
  (acteurs: Esther Molari, Nienke Meulenbroeks en Wout Van Ginhoven) 
  Een smakelijk stuk over twee zussen, hun familiebedrijf in  
  catering, en hun mannen. Ontwikkeld in Zinnema en reeds  
  meermaals vertoond in Brussel en daarbuiten! 
  (www.compagniepit.be)              

Alle informatie over inschrijvingsvoorwaarden e.d. is raadpleegbaar op www.zinnema.be 
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[Campagnebeeld: Lien Robin naar een foto van Luk Stiens]


