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Voor de vierde maal op rij verwelkomen we je van harte 
op Babelut Festival, een uniek kunstenfestival voor de 
allerkleinsten. 

Kinderen beschikken over een aangeboren nieuwsgierigheid, 
zin voor spel en ontdekkingsdrang. Een klassiek concert of 
theatervoorstelling bijwonen is echter vaak niet evident. 
Tijdens Babelut Festival zijn de allerkleinsten de eregasten 
tijdens voorstellingen die helemaal op hun maat ontwikkeld 
werden. Ze mogen ongeremd en met al hun zintuigen 
reageren op alles wat ze horen en zien.

We gingen de afgelopen twee jaar in heel Europa op 
zoek naar muzikale pareltjes. Niet alleen muzikanten 
en workshopbegeleiders komen van heinde en ver naar 
Provinciaal Domein Dommelhof afgezakt, dit keer gaan ook 
klankkunstenaars en geluidssculpteurs aan de slag met de 
site van Dommelhof, inclusief Klankenbos. We verplaatsten 
het festival dan ook van februari-maart naar begin juni, 
zodat je samen met je kind optimaal kan genieten van 
mooie momenten binnen maar ook speelse momenten 
buiten. Redenen te over om een daguitstap naar Neerpelt 
te plannen. 

Tijdens deze editie kan je bijvoorbeeld een fijn 
geluidsfietstochtje maken naar onbekende oorden en langs 
muzikale ontmoetingen. Portugese tuiniers vergasten je 

Welkom
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op buitenklanken. Je kan ook zonder weerga schateren en 
kraaien van plezier in een Britse humortuin.

Binnen vinden de kinderen klanksculpturen van Les 
Sculpteurs de Sons die ze kunnen manipuleren. De 
Nederlandse geluidskunstenaar Ricardo Huisman 
ontwikkelde speciaal voor Babelut Festival een nieuwe 
tactiele klankinstallatie. 

Babelut Festival wil ook een creatiefestival zijn en 
ondersteunt voor het eerst een aantal makers/onderzoekers 
die volop nieuw werk ontwikkelen voor de allerjongsten. 
Je kan alvast proeven van hun voorstellingen in wording. 
Zo kan je try-outs van ‘Aangewaaid’ door Cie sQueezz en 
‘Zwier’ door Wervelwind Ensemble bijwonen.

Karel Van Ransbeeck
Artistiek leider van Theater De Spiegel

Paul Craenen
Directeur van Musica, Impulscentrum voor Muziek

Gert Nulens
Directeur van Provinciaal Domein Dommelhof

Theater De Spiegel, één van de initiatiefnemers van 
Babelut Festival, bestaat dit jaar 50 jaar en stelde een 
fototentoonstelling samen rond 10 jaar kunst voor de 
allerkleinsten. Zij brengen ook twee van hun topproducties: 
de muzikale dansvoorstelling ‘MOUW’ en ‘Niet Drummen’, 
een beeldend concert in een grootse druminstallatie.

Verder blijft Babelut Festival trouw aan de beproefde mix 
van kwalitatief hoogstaande voorstellingen en interactieve 
workshops voor baby’s, peuters, kleuters en hun (groot)
ouders met tussendoor ruimte voor verzorging, rust en spel.

Tot slot willen we ook uitdrukkelijk de subsidiërende 
partners bedanken: Igor Philtjens, gedeputeerde voor 
cultuur en toerisme, en de Vlaamse overheid.

Laat je vooral verrassen en geniet 

samen met je kind met volle teugen 

van Babelut Festival 2015! 
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Beste bezoeker,

We raden je aan maximaal drie activiteiten (voorstellingen 
of workshops) op één dag te combineren. Rustig kijken en 
luisteren naar een voorstelling of actief deelnemen aan 
een workshop is intens en vermoeiend voor een baby of 
peuter. Je laat dus best ook wat tijd tussen de voorstellingen 
en workshops die je wil bijwonen. Tijdens de vrije 
spelmomenten en in de zithoeken op het festival kan je 
tussendoor samen met je kind even op adem komen.

Inhoudstafel
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De voorstellingen zijn zo gemaakt dat je je kind niets hoeft 
uit te leggen. Kinderen mogen reageren op wat ze zien 
en horen. Rondlopen of kruipen over het speelvlak is niet 
toegestaan, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de acteurs 
of muzikanten. Stoort of weent je kind, dan kan je de zaal 
best even verlaten en ben je weer welkom zodra je kind 
terug rustig is.

Tenzij anders vermeld, mag een kind vergezeld zijn van 
maximum twee volwassenen. Zo kom je steeds in kleine 
groepen terecht. Dit geldt zowel voor de voorstellingen 
als voor de workshops. Respecteer ook de aangegeven 
leeftijd bij elke voorstelling of workshop. Zo geniet elk 
kind optimaal en blijven kleinschalige activiteiten voor de 
allerkleinsten ook speciaal voor hen voorbehouden.

Je gaat best voor aanvang van de voorstelling met je kind 
naar het toilet. Zo kunnen we toiletbezoekjes tijdens de 
voorstelling tot een minimum beperken. 

Het maken van foto’s en video-opnames kan het publiek 
en de artiesten storen. We vragen daarom geen foto’s te 
nemen of te filmen. Schakel ook je gsmtoestel uit tijdens de 
voorstellingen en workshops. 

5

Eten of drinken tijdens de voorstellingen of workshops is 
niet toegestaan.

We vragen om tijdig op de juiste locatie aanwezig te zijn, 
want eenmaal de voorstelling of workshop gestart is, 
kunnen we geen publiek meer toelaten.

Tijdens Babelut Festival worden er foto’s en filmpjes 
gemaakt van de activiteiten en het publiek. Indien je hier 
bezwaren tegen hebt, kan je dit expliciet laten weten aan 
de organisatie.

Veel plezier!
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Voorstellingen



8

Concept: Anne-Beth Schuurmans i.s.m. Elian Smits en Dennis 
van Tilburg / Choreografie en regie: Anne-Beth Schuurmans / 
Geluidenlandschap: Dennis van Tilburg / Scenografie: Elian 
Smits / Dans: Gwen Langenberg / Live muziek: Adriaan Groffen, 
muziekstudent HKU Cedric Vermue / Begeleiding: Ingrid Wolff / 
Productie: Fonds van de Podiumkunsten in de Nieuwe Makers-
regeling i.s.m. Festival 2 Turven Hoog 

Aangewaaid
Anne-Beth Schuurmans/ 

Cie sQueezz (NL)

24m+ // 25’

Zaterdag 6 juni om 11.30 en 14.30 uur
Buiten  
(Verzamelen op de brug tussen Dommelhof en de Musicakantoren)

Voorstelling
Try-out – Work in progress

De voorstelling ‘Aangewaaid’ gaat over het collectief geheugen 
en vertrekt van de natuurelementen wind, waaien en adem. Een 
schommel en een danser schetsen beelden die snel weer vervliegen. 
Een soundscape bepaalt de sfeer, twee muzikanten vullen de 
soundscape aan met flarden geluiden. 

‘Aangewaaid’ laat de melancholie van het vallen van de avond zien, 
het mijmeren, het afscheid van de dag, de verwachting van de nacht. 
‘Aangewaaid’ is een moment van verwondering en poëzie.

Bij slecht weer kan deze voorstelling niet doorgaan.
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Vrijdag 5 juni om 
9.45, 13.30 (schoolvoorstellingen)  

en 17.00 uur (voorstelling)
Zaterdag 6 juni workshop om 

10.00 en voorstelling om 11.00 uur, 
workshop om 13.00

en voorstelling om 14.00 uur
Scene

Gouttes de Sons
SING’SONG (FR)

18m+ // 30’ (workshop)  
40’ (voorstelling)

Voorstelling + Workshop
Drie ‘klankendruppelaars’ nemen de allerkleinsten bij de hand en 
laten hen tijdens een muzikale reis allerlei vreemde en betoverende 
instrumenten ontdekken. Water en de cirkelvorm zijn steeds terugkerende 
elementen in deze feeërieke voorstelling. 

Je kan de workshop en de voorstelling combineren, maar dit is niet 
verplicht en het aantal plaatsen voor de workshop is beperkt. Je 
betaalt per activiteit. 

Concept en spel: Sylvie Matta, Carole Matras en Jean-Noël 
Godard / Enscenering: Régina Welk / Decor en lichtontwerp: 
Arnaud Faure / Kostuums: Gaëlle Bonjean

© Philippe Jourdy

© Philippe Jourdy
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Enscenering: Laurent Dupont / Zanger: Justin Bonnet / Percussionist: 
Maxime Echardour / Video: Sébastien Sidaner / Regie: Bernard Beau / 
Kostuums: Gaëtan Leudière 

Zaterdag 6 juni om 11.00 en 15.00 uur
Zondag 7 juni om 11.30 en 15.00 uur
Dansstudio

L’Avoir! 
Ode chantée au savon 

Acta (FR)

18m+ // 35’

Voorstelling
‘L’Avoir!’ (De wasplaats!) is een klankgedicht voor zes 
waskommen, twee zakdoeken, een laken en dertien zeepblokken. 
Een dialoog tussen twee muzikanten, een zanger en een 
percussionist. Met water, klanken en projecties roepen de 
artiesten beelden op van de ontmoeting tussen water en zeep. 

© Agnès Desfosses

© Agnès Desfosses



Een project van Chiara 
Bartolotta i.s.m. Linda Tesauro 
en Luca Bernard voor Il Museo 
Internazionale e Biblioteca della 
Musica di Bologna.

Zaterdag 6 juni workshop om 10.00 en 
voorstelling om 10.30 uur, workshop  
om 16.00 en voorstelling om 16.30 uur
Zondag 7 juni workshop om 10.00 en 
voorstelling om 10.30 uur, workshop  
om 16.00 en voorstelling om 16.30 uur
L2 en L3

MAMA-
MUSICA 
Mamamusica (IT)

0-18m // 30’ (workshop)  
+ 40’ (voorstelling)

Voorstelling + Workshop

Een kring van mama’s en papa’s.  In het midden allemaal kleine 
verkenners op handen en voeten die ondergedompeld worden in 
een muzikaal bad. ‘MAMAMUSICA’ moedigt kind en volwassene aan 
om uitsluitend te communiceren met behulp van klanken. We gaan 
luisteren en zelf muziek maken in de meest uiteenlopende stijlen, van 
klassiek over jazz tot wereldmuziek.

Workshop en voorstelling moeten gecombineerd worden.  
Je betaalt per activiteit. 

11
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Regie en choreografie: Karolien Verlinden / Compositie: Mathias 
Coppens / Concept: Karel Van Ransbeeck / Spel en muzikanten: 
Tristan Driessens en Jean Bermes / Danseres: Shosha Van 
Kranendonk / Decor: Wim Van de Vyver / Kostuumontwerp en 
decor: Astrid Michaelis

Vrijdag 5 juni om 10.15 
en 14.30 uur 
(schoolvoorstellingen)
Zwarte doos A

MOUW
Theater De Spiegel (BE)

18m+ // 40’

Voorstelling
Sokken en kousen dansen er op los. Truien worden gekke kleine 
wezentjes. Lieve monstertjes piepen langs allerlei gaatjes, 
mouwen en broekspijpen. Ontroerd door de muziek, danst een 
ongewone zanger met acht armen vol overgave een duet met het 
meisje met de lange armen. In de wondere wereld van Mouw kan 
al wat anders is heel bijzonder zijn.

‘MOUW’ is een originele danstheatervoorstelling vol 
eigenaardige wezentjes die laten zien dat het prima is 
om anders te zijn. De ongewone muziekinstrumenten, 
zoals de ud en de alpenhoorn, geven ‘MOUW’ een 
unieke sound.

12
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Script, artistieke leiding, arrangementen: Beata 
Bąblińska en Monika Kabacińska / Artistieke 
medewerking: Bogdan Żyłkowski / Decor, kostuums: 
Elżbieta Cios / Muziek: Erik Satie / Spel: Beata 
Bąblińska en Monika Kabacińska

Mr Satie  
made in paper 

Atofri Theatre – Poznan 
Foundation of Art (PL)

12-48m // 35’

Voorstelling
Wie is Meneer Satie? Hij is Klank. Hij is Ritme.
Meneer Satie is Muziek.

Betoverende beelden, geïnspireerd door de pianostukken van de Franse 
componist, worden opgeroepen in een papieren decor. Papier is niet 
alleen het materiaal waaruit het decor en de rekwisieten vervaardigd zijn; 
het is ook een instrument en een speelkameraadje om raadsels mee op te 
lossen en mysteries de ontdekken. Vervormde pianoklanken prikkelen de 
verbeelding van de kinderen.

Zaterdag 6 juni om 12.30 en 16.30 uur
Zondag 7 juni om 12.00 en 15.15 uur

Zwarte doos B
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Muzikanten en compositie: Joeri Wens en Nicolas 
Ankoudinoff / Beeldmanipulatie en techniek: Alain 
Ongenaet / Decor: Wim Van De Vyver / Concept en 
regie: Karel Van Ransbeeck

Zondag 7 juni om 10.30 en 15.30 uur
Scene

Niet Drummen
Theater De Spiegel (BE)

8-36m // 40’

Voorstelling
Knikkers, bollen, ballen, drumvellen, trommels, water…  
Een magische tocht in een merkwaardig decor. 

Een schaduwbeeldkunstenaar, een fluitist-saxofonist en een 
percussionist nemen heel jonge kinderen en hun (groot)ouders 
mee op een ontdekkingstocht van klanken, geluidjes, muziek en 
ritmes.

Jong en oud, klein en groot genieten van een beeldend concert. 
Rock ‘n’ roll en poëzie.

© Marion Kahane
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Zaterdag 6 juni om 10.00, 12.00 en 15.00 uur
Zondag 7 juni om 10.00, 12.00 en 15.00 uur

Buiten 
(Verzamelen op de brug tussen Dommelhof en de Musicakantoren)

OPUS 7
Rui Pessoa Pires/Companhia 

de Música Teatral (PT)

0-36m // 40’

Voorstelling
In een tuin vol bloemen walsen de bijtjes, fluistert de wind en 
zingt de regen. De sterren schijnen en fonkelen in muziekdozen, 
vogels vliegen over en blijven een poosje hangen. Een vlinder 
strijkt neer. Een tuinier brengt zijn tuin tot bloei en geeft zijn 
passie om zorg te dragen voor planten door. 

Bij slecht weer kan deze voorstelling niet doorgaan.
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Harp: Eloïse Labaume / Regie: Sophie 
Grelié / Muziek: Bernard Cavanna, 
Georges Aperghis en Aurelio Edler-Copès

Zaterdag 6 juni om 10.30, 12.00 en 14.00 uur
Zondag 7 juni om 10.30, 12.30 en 14.15 uur
L11

petitOpus
Eloïse Labaume (FR)

6-48m // 30’

Voorstelling
Eloïse tokkelt er op los met haar harp
Snaarspelletjes, stemspelletjes
Klein theater van emoties
Volg gewoon de rode draad... en je blijft in evenwicht

De hele voorstelling is opgebouwd 
rond de harp: een instrument 
als een theater, een huis, een 
landschap, een gevangenis... 
Wat eerst lieflijk en warm 
klinkt, kan plots omslaan in iets 
angstaanjagends en kil.



Concept, scenografie, attributen en spel: Michael Döhnert, 
Melanie Florschütz / Artistieke medewerking: Joachim Fleischer, 
Werner Hennrich en Hendrik Mannes / Muziek: Michael Döhnert / 
Kostuums: Adelheid Wieser / Decor: Wolf Dieckmann

Vrijdag 5 juni om 9.15 uur (schoolvoorstelling)
Zaterdag 6 juni om 10.15 en 14.00 uur
Zwarte doos C

Voorstelling

Een clownesk duo met oneindig diepe zakken vol geheimen.  
Een klein wit konijn dat verschijnt en weer verdwijnt. 

Met niks meer dan een groot gevoel voor humor, enkele trucjes, een elektrische 
gitaar en muziek van Schubert wordt het publiek meegenomen op een 
fantasierijke reis. Onder de meesterlijke handen van florschütz & döhnert wordt 
het allerkleinste grandioos, het zinloze uniek en de scene een plek  waar alles 
mogelijk is.

Ssst! 
florschütz & döhnert (DE)

24m+ // 30’

17



Wervelwind Ensemble: Marieke Franssen (fluit), Douwe van der 
Meulen (hobo), Rudi van Hest (klarinet), Anneke Wensink (hoorn), 
Stefanie Liedtke (fagot), Carlos Galvez Taroncher (basklarinet) / 
Regie, vormgeving en coaching: Ide van Heiningen en Virág Dezsö / 
Muziek: Toek Numan / Productie: Muziekvoorstelling.nl i.s.m. 
Festival 2 Turven Hoog

Woei! 
Alle Hoeken van de 
Kamermuziek (NL)

12-48m // 50’

Voorstelling
In ‘Woei!’ word je door drie muzikanten naar een warme wereld 
van adem en wind geblazen. Een wereld waar alleen de taal van 
de muziek wordt gesproken en waar elk briesje verandert in 
prachtige klanken: een zuchtje wind door je haar, het opblazen 
van een strandbal en zelfs je papa die niest... ‘Woei!’ prikkelt huid 
en haren, ogen en oren!

Zaterdag 6 juni om 11.00 uur
Zondag 7 juni om 10.30 en 14.00 uur
Zwarte doos A

18
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Concept en dans: Anne-Beth Schuurmans / Muziekcompositie 
en uitvoering: Tessa Zoutendijk / Scenografie: Elian Smits / 
Eindregie: Laurent Dupont / Advies: Ingrid Wolff /  
Coproductie: Festival 2 Turven Hoog 

Zondag 7 juni om 10.30 en 16.15 uur
Buiten  

(Verzamelen op de brug tussen Dommelhof en de Musicakantoren)

Wonderzoekers
Compagnie sQueezz (NL)

24m+ // 40’

Voorstelling
Als een tak kan dansen en een lichtstraal een melodietje kan zingen, 
dan zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Wieg mee met de wind, 
laat je troosten door de weerspiegeling van de zon. Ga samen met de 
wonderzoekers op zoek naar ‘wonderlijke’ momenten!

Een dansvoorstelling die kleine gebeurtenissen belangrijk maakt en in de 
schijnwerpers zet. De muziek betovert de omgeving, de omgeving nodigt 
uit tot dansen en de dans laat geluiden klinken.

Bij slecht weer kan deze voorstelling niet doorgaan.
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Wervelwind Ensemble: Marieke Franssen (fluit), Douwe van der 
Meulen (hobo), Rudi van Hest (klarinet), Anneke Wensink (hoorn), 
Stefanie Liedtke (fagot), Carlos Galvez Taroncher (basklarinet) / 
Regie, vormgeving en coaching: Ide van Heiningen en Virág Dezsö / 
Muziek: Toek Numan / Productie: Muziekvoorstelling.nl i.s.m. 
Festival 2 Turven Hoog

Zaterdag 6 juni om 15.00 uur
Zwarte doos A

Zwier
Wervelwind Ensemble (NL)

12-48m // 50’

Voorstelling
Try-out – Work in progress

In ‘Zwier’ stap je met zes muzikanten in een muzikale 
zweefmolen: hun wervelende klanken tillen je op en draaien 
je in het rond. Een elegante wals trekt aan je voorbij, sierlijke 
melodieën golven heen en weer en de muzikanten veranderen 
in een zoemende bromtol of een schurende draaideur… ‘Zwier’ is 
een luchtig spel van gulle klanken en bewegingen: een muzikale 
ode aan zwieren! 

‘Zwier’ is een tekstloze voorstelling waarin de kracht van de 
muziek en de vertelkunst van de beweging centraal staan.
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Workshops
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Zondag 7 juni om 12.00 en 15.00 uur
L23

Workshop
Elk lichaam zingt zijn verhaal. Al voor een kindje op de aardkluit landt, is 
het voortdurend in beweging, van kop tot teen en tot in de kleinste cel. 
Elk hart klopt zijn eigen ritme en stuwt het leven met zijn eigen snelheid. 
Elke stem ontplooit haar eigen timbre en elk duo oren kleurt haar eigen 
klanken. Beide handen scheppen hun ervaringen en beide voeten gaan 
hun weg…

Een atelier geïnspireerd door ideeën van Dalcroze en de Feldenkrais en 
Child’Space Methode.

Child’Space
Sanne Caluwaerts  

& Els Bruynseels (BE)

0-10m // 30’
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En avant  
la musique!

Dalcroze/Ellen Roussel (BE)

0-9m/9-18m // 45’

Workshop
In deze workshop gaan we trommelen, zingen, stappen en 
oefeningen doen om muziek actief te beleven en de muzikale 
bewustwording te stimuleren. De werkwijze is geïnspireerd door 
de methode Jaques Dalcroze. Lichaam en stem worden deel van 
de muziek. Spel- en uitwisselingsmomenten tussen kind en ouder 
wakkeren de interesse voor klanken en muziek aan.

Zaterdag 6 juni  
om 10.30 (0-9m), 11.30 (9-18m)  

en 15.30 uur (0-9m)
L23
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Concept en spel: Sylvie Matta, Carole Matras en 
Jean-Noël Godard / Enscenering: Régina Welk / 
Decor en lichtontwerp: Arnaud Faure /  
Kostuums: Gaëlle Bonjean

Zaterdag 6 juni workshop om 10.00 en
voorstelling om 11.00 uur, workshop om 13.00 
en voorstelling om 14.00 uur
Scene

Gouttes de Sons
SING’SONG (FR)

18m+ // 30’ (workshop)  
40’ (voorstelling)

Workshop + Voorstelling
Drie ‘klankendruppelaars’ nemen de allerkleinsten bij de hand 
en laten hen tijdens een muzikale reis allerlei vreemde en 
betoverende instrumenten ontdekken. Water en de cirkelvorm zijn 
steeds terugkerende elementen in deze feeërieke voorstelling. 

Je kan de workshop en de voorstelling combineren, maar dit 
is niet verplicht en het aantal plaatsen voor de workshop is 
beperkt. Je betaalt per activiteit. 

© Philippe_Jourdy

© Philippe Jourdy
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Zaterdag 6 juni om 
10.00, 11.15, 13.15, 14.15 en 15.00 uur

Zondag 7 juni om 
11.30, 13.15, 15.00 en 16.45 uur

R1

Les Sculpteurs  
de Sons 

PHiLéMOi (FR)

12-36m // 40’

Workshop
Interactieve sculpturen met intrigerende vormen nodigen de 
allerkleinsten uit tot een ludieke kennismaking met muziek en 
klanken. De structuren bestaan uit verschillende materialen 
en reageren op beweging en aanraking. De kinderen kunnen 
de installaties strelen, betasten, bespelen en zo omtoveren tot 
verrassende klanklandschappen. Voor nieuwsgierigaards van alle 
leeftijden. Welkom in de wereld van de Klankbeeldhouwers!

© Jerome Degrott



Zaterdag 6 juni om 10.00 en 12.00 uur
L22

Musical funniness 
for babies 

Charlotte Arculus &  
Sophie Fox (UK)

0-12m // 40’

Workshop 
Kom samen met je baby naar een workshop muziekpret met 
Charlotte en Sophie. We gaan zingen, brabbelen, plezier maken 
en spelen met grappige poppetjes. Een heleboel interactieve 
activiteiten, met voorwerpen en geluidjes die opduiken en dan 
weer verdwijnen! Met deze workshops willen Charlotte en Sophie 
stemvorming en een speelse vorm van communicatie in een vroeg 
stadium aanmoedigen. Niet alleen leuk voor de kleintjes, ook de 
ouders zullen ervan genieten.

28



Zaterdag 6 juni om 14.00 en 15.30 uur
Buiten

(Verzamelen op de brug tussen Dommelhof en de Musicakantoren)

Musical funniness 
in Klankenbos for 

toddlers 
Charlotte Arculus  
& Sophie Fox (UK)

12-36m // 60’

Workshop
Zin in een wonderlijk avontuur? Ga dan in Klankenbos 
op zoek naar het muziekkamp van Charlotte en Sophie. 
We gaan liedjes zingen, grappige stemmetjes en 
geluidjes gebruiken, knutselen en spelen met allerlei 
voorwerpen en poppetjes. Charlotte en Sophie nemen 
je mee op een ontdekkingstocht door Klankenbos met 
Blauwe Beer en Teddy Fred in hun glitterpakken! 

Bij slecht weer kan deze workshop niet doorgaan.
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In het kader van:
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Een project van Chiara Bartolotta i.s.m. Linda Tesauro en Luca Bernard 
voor Il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna.

Zaterdag 6 juni workshop om 10.00 en 
voorstelling om 10.30 uur, workshop om 16.00 en 
voorstelling om 16.30 uur
Zondag 7 juni workshop om 10.00 en 
voorstelling om 10.30 uur, workshop om 16.00 en 
voorstelling om 16.30 uur
L2 en L3

MAMA-
MUSICA 
Mamamusica (IT)

0-18m // 30’ (workshop)  
+ 40’ (voorstelling)

Workshop + Voorstelling
Een kring van mama’s en papa’s.  In het midden allemaal kleine 
verkenners op handen en voeten die ondergedompeld worden in een 
muzikaal bad. ‘MAMAMUSICA’ moedigt kind en volwassene aan om 
uitsluitend te communiceren met behulp van klanken. We gaan luisteren 
en zelf muziek maken in de meest uiteenlopende stijlen, van klassiek over 
jazz tot wereldmuziek.

Workshop en voorstelling moeten gecombineerd worden.  
Je betaalt per activiteit. 
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Muzikale tuin 
Willems/ 

Pierre-Yves Cuvelier (BE)

4-18m // 30’

Workshop
In deze workshop gaan we zingen, dansen, luisteren, ritmische 
spelletjes doen en een instrument bespelen. De werkwijze is 
geïnspireerd door de methode Willems. Beleven en voelen staan 
voorop. Het kind ontdekt zijn stem, klanken, zijn lichaam en de 
mogelijkheden om creatief met muziek om te gaan.

Zondag 7 juni om  
10.00, 11.00 en 14.00 uur

L23

© Kristof Vrancken



Aristieke leiding: Brigitte Lallier-Maisonneuve / Soundscapes: Emilie 
Mousset / Improvisaties: Aurélie Maisonneuve (stem), Kazumi Fuchigami 
(dans) en Philippe Foch (percussie) / Concept en realisatie fietskarretjes: 
Bernard Poupart met de medewerking van Philippe Charles 

Zaterdag 6 juni om  
10.00, 11.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur
Zondag 7 juni om  
10.00, 11.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur
Buiten
(Verzamelen op de brug tussen Dommelhof en de Musicakantoren)

Nous irons au bois
Compagnie Athénor (FR)

0-36m // 40’

Workshop
‘Nous irons au bois’ is een uitnodiging om naar Klankenbos te gaan. 
Te voet of met de fiets, de allerkleinsten geïnstalleerd in originele 
fietskarretjes. Op de fietsen gemonteerde kastjes laten 
allerlei geluiden horen die zich vermengen met de geluiden van het bos. 
Hier en daar duikt een zangeres, een danseres, een percussionist op. 

Bij slecht weer kan deze workshop niet doorgaan. In het kader van:
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SAPATIEPIE,  
Morceaux en  
forme de bébés   

Sarah Verhulst & Pascale 
Rubens (BE) 

0-9m/9-18m/ 
18-36m // 30’

Workshop
Met een knipoog naar de ‘Morceaux en forme de poire’ van Erik 
Satie nemen Sarah Verhulst en Pascale Rubens de allerkleinsten 
mee in een kleurrijk palet van melodieën en speelse ritmiek. 
Via beweging, spel en visuele prikkels ontstaat een muzikale 
dialoog tussen de muzikanten, kinderen en ouders. De componist 
Erik Satie en tijdgenoten vormen de inspiratiebron voor deze 
workshop waarin muzikaal plezier en luistergenot centraal staan.

Zaterdag 6 juni om  
11.45 (0-9m) en 15.45 uur (9-18m)

Zondag 7 juni om  
11.15 (9-18m) en 14.30 uur (18-36m)

L21
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Spelmomenten



Vrijdag 5, zaterdag 6  
en zondag 7 juni, doorlopend
Atrium

CABAN  
Creatieve 

doeplek, artistieke 
speelruimte

Theater De Spiegel (BE)

3-36m

Spelmoment
Een knusse speelruimte. Een oase van rust met daarin een 
nest, een mouwentunnelhuis, een bamboehut, een kamp, een 
laddertent. Tussen het spelen, bouwen en ontdekken door, grote 
ogen, wriemelende handjes, open monden, kleine stapjes die 
zich, op eigen tempo, laten meevoeren, genieten van muziek. 

36 © Kristof Vrancken
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Vrijdag 5, zaterdag 6  
en zondag 7 juni, doorlopend

Atrium

Tactiele 
geluidssculpturen

Ricardo Huisman (NL)

0-48m

Spelmoment
De Nederlandse kunstenaar Ricardo Huisman realiseert unieke 
interactieve geluidssculpturen. Deze maken soundscapes van alledaagse 
geluiden hoorbaar en ook voelbaar voor de allerkleinsten en hun 
papa’s, mama’s, oma’s en opa’s. De wollen geluidssculpturen prikkelen 
verschillende zintuigen: het horen, het zien en het voelen, waardoor men 
de klanklandschappen aan den lijve kan ervaren. 

Ricardo ontwerpt een nieuwe tactiele geluidssculptuur speciaal voor 
Babelut Festival en brengt ook enkele van zijn installaties mee. Er is 
bovendien een reflectiehoekje voorzien.

Met de steun 
van BesteBuren
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Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni, 
doorlopend
Inkomhal/buiten

TUTTI  
TIMBRI 

Muziekspeeltuin
Bert Van Bommel (NL)

12-48m

Spelmoment

De TUTTI TIMBRI Muziekspeeltuin is een échte speeltuin van 
zelfgemaakte houten muziekinstrumenten. Je mag met alles 
spelen, en het bijzondere is dat alles geluid maakt. Er zijn heel 
veel dingen, grote en kleine, voor grote en kleine kinderen.  Je 
kunt ermee trommelen, rijden, draaien, schuiven, rinkelen, 
ratelen. Soms speel je alleen, soms speel je samen.  
Maar alles is MUZIEK! 

© Kristof Vrancken



39

Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni, 
doorlopend

Gangen Dommelhof

Tentoonstelling
Theater De Spiegel bestaat dit jaar 50 jaar en maakt al meer dan 10 jaar 
muziektheater voor de allerjongsten. Acteurs en muzikanten spelen met figuren, 
ruimte, muziek én publiek en stimuleren zo de nieuwsgierigheid, verwondering 
en fantasie van zowel (heel jonge) kinderen als volwassenen.

Al sinds vele jaren werkt het gezelschap samen met fotografe Marion Kahane. 
Deze verjaardag is dé gelegenheid om terug te blikken. Huisscenograaf Wim Van 
de Vyver bedacht samen met artistiek leider Karel Van Ransbeeck en Marion 
Kahane zelf een uitnodigende opstelling op kindermaat. De foto’s zijn gekaderd 
rond drie thema’s: magie, verwondering en zoom. 

© Marion Kahane

Onbegrensde 
nieuwsgierigheid 

(voor allen) 
Theater De Spiegel (BE) 

Alle leeftijden
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Alle info en inschrijvingen via 
www.babelutfestival.be.

Op vrijdag 5 juni zijn scholen en crèches van harte 
welkom. We bieden verschillende ‘pakketten’ aan, 
telkens van 2u, met een voorstelling en aanvullende 
workshops en spelmomenten. Een pakket kost 6 euro 
per kind.

PAKKET 1 // 9.00 TOT 11.00 UUR
Voorstelling ‘Gouttes de Sons’  
+ workshops en spelmomenten

PAKKET 2 // 9.15 TOT 11.15 UUR
Voorstelling ‘Ssst!’ 
+ workshops en spelmomenten

PAKKET 3 // 10.15 TOT 12.15 UUR
Voorstelling ‘MOUW’ 
+ workshops en spelmomenten

PAKKET 4 // 13.30 TOT 15.30 UUR
Voorstelling ‘Gouttes de Sons’  
+ workshops en spelmomenten

PAKKET 5 // 13.45 TOT 15.45 UUR
Voorstelling ‘MOUW’ 
+ workshops en spelmomenten

Scholen en crèches
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Studiedag
Op vrijdag 5 juni organiseren we een studiedag voor docenten, studenten 
en muzikanten die samen met kleine kinderen muzikaal aan de slag willen 
gaan. Enkele experten uit België, Frankrijk en Engeland tonen hoe je met 
jonge kinderen kan werken rond muziek, theater en klank gebruikmakend 
van ruimte, timing, beweging, stem, expressie, lichaamstaal, improvisatie, 
enz. Deelname kost 35 euro, incl. catering.

10.00 UUR

Meedeinen met je kind - 

Laboratorium met muziek, 

beweging, verhaal en zintuiglijke 

ontdekkingen

Sanne Caluwaerts &  

Els Bruynseels (BE)

14.00 UUR
Voice and body through  
the space for a theatre  
and musical purpose

Laurent Dupont (FR)

14.00 UUR

Musical funniness  

for early years

Charlotte Arculus  

& Sophie Fox (UK) 

Alle info en inschrijvingen via 
www.babelutfestival.be.



43

Praktisch
// Het volledige programma kan je ook terugvinden op 
www.babelutfestival.be.

// Tijdens het festival zijn er rustige hoekjes en 
spelmomenten voorzien. Hier kan je steeds gratis met 
je kind terecht. 

// Op vrijdag, zaterdag en zondag kan je doorlopend 
de tentoonstelling van Theater De Spiegel bezoeken.

// We raden je aan om met je kind maximaal aan 3 
activiteiten (voorstellingen of workshops) deel te nemen. 

// Met oudere broers of zussen kan je terecht in Klankenbos  
dat in 2015 zijn 10-jarig bestaan viert.

// Bij slecht weer kunnen de buitenactiviteiten niet 
doorgaan. Je wordt dan ter plaatse, aan de balie van 
Dommelhof, cash terugbetaald.

Reservatie

Provinciaal Domein Dommelhof
Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt – België
+32 (0)11 80 50 02

Een ticket voor een voorstelling 

of workshop kost 4 euro.

De spelmomenten zijn gratis.

Tickets
Maandag tot vrijdag  
van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur

Gereserveerde tickets dienen binnen de week per overschrijving 
betaald te worden met vermelding van de naam van de persoon die 
de reservatie maakte.

Tickets worden niet opgestuurd maar zijn af te halen aan de balie 
van Dommelhof op de dag van de activiteit.
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Bereikbaarheid
Dommelhof is gelegen in een rustige, bosrijke omgeving. Het 
centrum van Neerpelt ligt op wandelafstand.

Het NMBS-station van Neerpelt ligt op 20 minuten wandelafstand. 
Je kan er op zaterdag en zondag op het gratis Babeluttreintje 
springen dat je tot bij Dommelhof brengt. Het treintje vertrekt 
telkens rond het half uur aan het station van Neerpelt, van 9.30 
tot 15.30 uur. Vanuit Dommelhof kan je rond het uur het treintje 
terugnemen richting station Neerpelt, van 11.00 tot 18.00 uur.

Het domein is gemakkelijk bereikbaar met de auto.  
Er is parkeergelegenheid.

Accommodatie
Babelut Festival heeft een verzorgings- en 
voedingsruimte. Pampers, flesjes, melk, enz. breng 
je best zelf mee. Voor en na de voorstellingen en 
workshops zijn er ook spelmomenten en ruimtes om 
even uit te rusten met je baby.

Op de festivallocatie zijn drank, soep en broodjes 
verkrijgbaar. In de buurt zijn enkele eetgelegenheden.



Vrijdag 5 juni 2015 uur duur leeftijd prijs pagina locatie

V Ssst! (schoolvoorstelling) 9.15 30 24m+ VOLZET 17 Zwarte doos C

V
Gouttes de Sons 
(schoolvoorstelling)

9.45 40 18m+ VOLZET 9 Scene

V MOUW (schoolvoorstelling) 10.15 40 18m+ VOLZET 12 Zwarte doos A

V
Gouttes de Sons 
(schoolvoorstelling)

13.30 40 18m+ VOLZET 9 Scene

V MOUW (schoolvoorstelling) 14.30 40 18m+ VOLZET 12 Zwarte doos A

V Gouttes de Sons (voorstelling) 17.00 40 18m+ € 4 9 Scene

SPM Tactiele geluidssculpturen ganse dag 0-48m gratis 37 Atrium

SPM CABAN ganse dag 3-36m gratis 36 Atrium

SPM TUTTI TIMBRI Muziekspeeltuin ganse dag 12-48m gratis 38 Inkomhal/buiten

T Onbegrensde nieuwsgierigheid ganse dag alle leeftijden gratis 39 Gangen Dommelhof

Programma

V Voorstelling W Workshop T Tentoonstelling SPM Spelmoment

45



46

Zaterdag 6 juni 2015 uur duur leeftijd prijs pagina locatie

W Musical funniness for babies 10.00 40 0-12m € 4 28 L22

W Les Sculpteurs de Sons   10.00 40 12-26m € 4 27 R1

V OPUS 7 10.00 40 0-36m € 4 15 Buiten

W Nous irons au bois 10.00 40 0-36m € 4 32 Buiten

W Gouttes de Sons 10.00 30 18m+ € 4 26 Scene

V Ssst! 10.15 30 24 m+ € 4 17 Zwarte doos C

W MAMAMUSICA 10.00 30 0-18m € 4 30 L2 en L3

V MAMAMUSICA 10.30 40 0-18m € 4 11 L2 en L3

V petitOpus 10.30 30 6-48m € 4 16 L11

W En avant la musique! 10.30 45 0-9m € 4 25 L23

V Woei! 11.00 50 12-48m € 4 18 Zwarte doos A

V Gouttes de Sons 11.00 40 18m+ € 4 9 Scene

V L’Avoir 11.00 35 18m+ € 4 10 Dansstudio

W Nous irons au bois 11.00 40 0-36m € 4 32 Buiten

W Les Sculpteurs de Sons 11.15 40 12-36m € 4 27 R1

V Aangewaaid (try-out) 11.30 25 24m+ € 4 8 Buiten

W En avant la musique! 11.30 45 9-18m € 4 25 L23

W SAPATIEPIE 11:45 30 0-9m € 4 33 L21

V OPUS 7 12:00 40 0-36m € 4 15 Buiten

V petitOpus 12:00 30 6-48m € 4 16 L11

W Musical funniness for babies 12:00 40 0-12m € 4 28 L22

V Mr Satie 12:30 35 12-48m € 4 13 Zwarte doos B

W Gouttes de Sons 13:00 30 18m+ € 4 26 Scene

W Les Sculpteurs de Sons 13:15 40 12-36m € 4 27 R1

V petitOpus 14:00 30 6-48m € 4 16 L11



V Voorstelling W Workshop T Tentoonstelling SPM Spelmoment

Zaterdag 6 juni 2015 uur duur leeftijd prijs pagina locatie

V Ssst! 14:00 30 24 m+ € 4 17 Zwarte doos C

V Gouttes de Sons 14:00 40 18m+ € 4 9 Scene

W Musical funniness in 
Klankenbos

14:00 60 12-36m € 4
29

Buiten

W Nous irons au bois 14:00 40 0-36m € 4 32 Buiten

W Les Sculpteurs de Sons 14:15 40 12-36m € 4 27 R1

V Aangewaaid (try-out) 14:30 25 24m+ € 4 8 Buiten

V Zwier (try-out) 15:00 50 12-48m € 4 20 Zwarte doos A

V L’Avoir 15:00 35 18m+ € 4 10 Dansstudio

V OPUS 7 15:00 40 0-36m € 4 15 Buiten

W Nous irons au bois 15:00 40 0-36m € 4 32 Buiten

W Les Sculpteurs de Sons 15:00 40 12-36m € 4 27 R1

W En avant la musique! 15:30 45 0-9m € 4 25 L23

W Musical funniness in 
Klankenbos

15:30 60 12-36m € 4
29

Buiten

W SAPATIEPIE 15:45 30 9-18m € 4 33 L21

W Nous irons au bois 16:00 40 0-36m € 4 32 Buiten

W MAMAMUSICA 16:00 30 0-18m € 4 30 L2 en L3

V MAMAMUSICA 16:30 40 0-18m € 4 11 L2 en L3

V Mr Satie 16:30 35 12-48m € 4 13 Zwarte doos B

SPM Tactiele geluidssculpturen ganse dag 0-48m gratis 37 Atrium

SPM CABAN ganse dag 3-36m gratis 36 Atrium

SPM TUTTI TIMBRI Muziekspeeltuin ganse dag 12-48m gratis 38 Inkomhal/buiten

T Onbegrensde nieuwsgierigheid ganse dag alle leeftijden gratis 39 Gangen Dommelhof
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Zondag 7 juni 2015 uur duur leeftijd prijs pagina locatie

V OPUS 7 10:00 40 0-36m € 4 15 Buiten

W Nous irons au bois 10:00 40 0-36m € 4 32 Buiten

W Muzikale tuin 10:00 30 4-18m € 4 31 L23

W MAMAMUSICA 10:00 30 0-18m € 4 30 L2 en L3

V MAMAMUSICA 10:30 40 0-18m € 4 11 L2 en L3

V Niet Drummen 10:30 40 8-36m € 4 14 Scene

V petitOpus 10:30 30 6-48m € 4 16 L11

V Woei! 10:30 50 12-48m € 4 18 Zwarte doos A

V Wonderzoekers 10:30 40 24m+ € 4 19 Buiten

W Muzikale tuin 11:00 30 4-18m € 4 31 L23

W Nous irons au bois 11:00 40 0-36m € 4 32 Buiten

W SAPATIEPIE 11:15 30 9-18m € 4 33 L21

W Les Sculpteurs de Sons  11:30 40 12-36m € 4 27 R1

V L’Avoir 11:30 35 18m+ € 4 10 Dansstudio

V Mr Satie 12:00 35 12-48m € 4 13 Zwarte doos B

W Child’Space 12:00 30 0-10m € 4 24 L23

V OPUS 7 12:00 40 0-36m € 4 15 Buiten

V petitOpus 12:30 30 6-48m € 4 16 L11

W Les Sculpteurs de Sons 13:15 40 12-36m € 4 27 R1

W Muzikale tuin 14:00 30 4-18m € 4 31 L23

W Nous irons au bois 14:00 40 0-36m € 4 32 Buiten
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Zondag 7 juni 2015 uur duur leeftijd prijs pagina locatie

V Woei! 14:00 50 12-48m € 4 18 Zwarte doos A

V petitOpus 14:15 30 6-48m € 4 16 L11

W SAPATIEPIE 14:30 30 18-36m € 4 33 L21

W Les Sculpteurs de Sons 15:00 40 12-36m € 4 27 R1

W Nous irons au bois 15:00 40 0-36m € 4 32 Buiten

V L’Avoir 15:00 35 18m+ € 4 10 Dansstudio

V OPUS 7 15:00 40 0-36m € 4 15 Buiten

W Child’Space 15:00 30 0-10m € 4 24 L23

V Mr Satie 15:15 35 12-48m € 4 13 Zwarte doos B

V Niet Drummen 15:30 40 8-36m € 4 14 Scene

W Nous irons au bois 16:00 40 0-36m € 4 32 Buiten

W MAMAMUSICA 16:00 30 0-18m € 4 30 L2 en L3

V Wonderzoekers 16:15 40 24m+ € 4 19  Buiten

V MAMAMUSICA 16:30 40 0-18m € 4 11 L2 en L3

W Les Sculpteurs de Sons 16:45 40 12-36m € 4 27 R1

SPM Tactiele geluidssculpturen ganse dag 0-48m gratis 37 Atrium

SPM CABAN ganse dag 3-36m gratis 36 Atrium

SPM TUTTI TIMBRI Muziekspeeltuin ganse dag 12-48m gratis 38 Inkomhal/buiten

T Onbegrensde nieuwsgierigheid ganse dag alle leeftijden gratis 39 Gangen Dommelhof

V Voorstelling W Workshop T Tentoonstelling SPM Spelmoment
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Musica – Impulscentrum voor Muziek

Musica heeft als impulscentrum ruim 30 jaar ervaring op 
het vlak van muziekeducatie. Creativiteit en authenticiteit 
staan centraal: muziek op een zo origineel mogelijke manier 
naar een publiek van kinderen en volwassenen brengen. In 
het reguliere muzieklandschap wordt weinig of niet gewerkt 
met kinderen van 0 tot 3 jaar. Toch is dit een belangrijke 
leeftijdsgroep waarbij creativiteit in volle ontplooiing is, 
exploratie een voltijdse dagtaak en de perceptie rond die 
ervaring nog alle kanten uitkan.

De activiteiten voor baby’s en peuters worden gebundeld 
onder de noemer ‘Babelut’. Kunst voor de allerkleinsten 
vraagt doorgedreven passie en toewijding, voorzichtig 
aftasten en experimenteren. Het is een spannende en 
voortdurende zoektocht waarin Musica doorheen de jaren 
heel wat expertise opbouwde. Musica biedt muzische 
workshops aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar, samen met 
hun ouders of begeleiders. Deze worden aangeboden 
via cultuurcentra, crèches, enz. Daarnaast wil Musica via 
nascholingen en studiedagen een impuls geven aan al wie 
met deze jongste doelgroep in contact komt en muzikaal 
aan de slag wil gaan.

Musica, Impulscentrum voor Muziek,  
Toekomstlaan 5B, 3910 Neerpelt,  
info@musica.be, www.musica.be 

Theater De Spiegel

Theater De Spiegel ontwikkelt stimulerende maar 
tegelijkertijd rustgevende muziektheaterproducties voor de 
allerjongsten. Steeds vertrekkend vanuit muziek worden via 
een speels samenspel van figuren, objecten, ruimte, dans, 
stilte, klank en melodie, sfeervolle en hartverwarmende 
voorstellingen geboren. Theater De Spiegel is een 
rondreizend gezelschap dat naast de gebruikelijke 

Partners
 

Babelut Festival is een 
organisatie van drie partners: 

Musica, Impulscentrum voor 
Muziek, Theater De Spiegel  

en Provinciaal Domein 
Dommelhof
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cultuurcentra ook kiest voor alternatieve speelplekken. Het 
brengt zijn toeschouwers net zo graag een bezoekje in de 
eigen omgeving, de kinderopvang of het peuterklasje. En dit 
zowel in Vlaanderen als in gans Europa. 

Sinds 2003 maakt Theater De Spiegel producties voor kinderen 
jonger dan drie jaar. Theater De Spiegel stond dan ook aan de 
wieg van het Babelut project, en vond in Musica en Provinciaal 
Domein Dommelhof de geschikte ‘partners in crime’.

Dit jaar viert De Spiegel zijn 50-jarig bestaan waarvan 10 
jaar als Vlaams pionier in het maken van voorstellingen voor 
de allerkleinsten. 

Theater De Spiegel,  
Molenstraat 9, 2018 Antwerpen,  
info@despiegel.com, www.spiegel.com 

Provinciaal Domein Dommelhof

Provinciaal Domein Dommelhof, een instelling van 
de provincie Limburg, richt zich op een provinciale 
werking voor cultuur en sport. Provinciaal Domein 
Dommelhof maakt kunst en cultuur toegankelijk voor alle 
bevolkingsgroepen. Partnership in Babelut sluit dan ook 
nauw aan bij de doelstelling van Dommelhof. 

De kerntaken van Dommelhof omvatten de productie 
en spreiding van openlucht- en circustheater 
(www. theateropdemarkt.be) en de ondersteuning 
en spreiding van creaties van jong talent binnen de 
podiumkunsten. De combinatie met het omliggende park en 
de hotelfaciliteiten maken van Dommelhof een ideale plaats 
voor cultuureducatie, vormingsdagen, sportstages  
en artiestenresidenties.

Provinciaal Domein Dommelhof,  
Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt,  
dommelhof@limburg.be, www.dommelhof.be 
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