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/ artistieke connectie
Deze najaarsprogrammatie kwam tot stand in volle corona-chaos, en nog steeds hebben we op
dit moment geen absolute zekerheid over hoe ons najaar eruit zal zien. Wat ons de afgelopen
maanden wél duidelijk is geworden?
Dat de essentie van onze werking - de overtuiging dat kunst zin geeft aan een mensenleven
- moeiteloos overeind blijft, in goede- en coronadagen. Dat artistieke connectie ook over
schermen en internetverbindingen heen mogelijk is, en online cursussen dus ook post-corona
een plekje in ons aanbod verdienen (wordt vervolgd!).
Maar ook dat we wreed content gaan zijn wanneer we jullie terug in levende lijve mogen verbinden
door en voor kunst. De kans is intussen gelukkig groot dat dat kan tijdens de cursussen in deze
brochure, uiteraard met enkele bijkomende maatregelen om alles veilig te laten verlopen.
Kijk voor meer info daarover op www.wisper.be: zolang corona deel uitmaakt van onze
werkelijkheid, blijven we daar voor jullie altijd de meest recente updates verzamelen!
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FÕd
Hou ons in de gaten
op social media
@wispervzw.
En smijt vooral ook eigen
artistieke uitspattingen
online met
#wisperspectief - we
zien ze graag komen!

WISPER voor iedereen: over onze tarieven
De cursusprijzen in dit magazine zijn de standaardtarieven. Inschrijven doe je via
www.wisper.be - daar kan je zelf kiezen tussen verschillende prijscategorieën:
/
/
/
/

het reductietarief voor iedereen die het wat minder breed heeft
het standaardtarief dat de kosten van je cursus dekt (materiaal, docent, locatie)
het plustarief waarmee je een steentje bijdraagt aan een sympathieke wereld
het UiTPAStarief voor Gentenaars en Leuvenaars met een laag inkomen

Kijk voor meer info op www.wisper.be/tarieven en contacteer ons gerust bij vragen!

1

\dans

/ bewegingen met
betekenis
Als boeiende dans enkel een kwestie zou zijn van techniek, zouden we de mensen op
een podium beter vervangen door robots. Waarom dat een compleet absurd idee is? Aan
bewegingen zonder betekenis valt bitter weinig te beleven. Daarom zijn lichaamsbewustzijn
en bewegingstaal in onze danscursussen minstens even belangrijk als kracht en techniek.
Met andere woorden: we dance to express, not to impress.
Een woordje meeklappen?
Napraten over een cursus, audities uitwisselen, samen naar een voorstelling gaan,
bondgenoten zoeken om een nieuwe cursus mee te volgen ... Zoek op Facebook
naar de groep Dansante Wisperlingen en kom erbij!

WELKE CURSUS DANS
IS IETS VOOR JOU?

JE VOLGDE NOOIT EERDER EEN
DANSCURSUS OF WIL DE BASIS
(VERDER) ONDER DE KNIE KRIJGEN?

De niveaus hieronder geven per cursus aan welke
ervaring je nodig hebt om deel te nemen. Niet
duidelijk? Mail francesca@wisper.be (Leuven) of
mileen@wisper.be (Gent & Antwerpen)

/ NIVEAU 0: een korte kennismaking waarbij je ontdekt of
het iets voor jou is.

/ NIVEAU 1: een langere reeks waarbij je de basistech

nieken leert. Zo’n basisreeks volg je best meerdere keren.

JE HEBT AL WAT ERVARING VIA
MINSTENS 1 BASISCURSUS BIJ WISPER
OF ELDERS?
JE VOLGDE AL MEERDERE DANS
CURSUSSEN (BASIS EN VERDIEPING) EN
ZOEKT NIEUWE UITDAGINGEN?

OP ZOEK NAAR EEN CURSUS WAAR
NIVEAU GEEN ROL SPEELT?

ZIN IN EEN INTENSIEVERE FORMULE?

JE WERKT MET EEN GROEP ROND DANS
EN BEWEGING OF ZOU DAAR GRAAG MEE
BEGINNEN?

/ NIVEAU 2: cursussen verdieping of techniek om je
danskwaliteiten te verscherpen en verbreden.

/ NIVEAU 3: specifieke cursussen voor ervaren dansers.

/ NIVEAU X: geschikt voor iedereen, ongeacht je ervaring of
voorkennis. Dit kunnen cursussen met een eigen twist zijn
of ondersteunend lichaamswerk zoals yoga of stretching.
/ LUX: cursussen met extra punch voor dansers die uit
hun comfortzone willen komen, zie p. 68

/ WISPERPRO: cursussen specifiek voor leerkrachten en
groepsbegeleiders, zie p. 88
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Antwerpen
Begeleiding: Katja Pire
Formule: 9 maandagavonden vanaf

5/10/20 - € 96

X
NIVEAU

HEDENDAAGSE DANS:
IMPROVISATIETRAINING

In instant compositie trainen we naast onze bewegingsvocabulaire ook onze zintuigen,
ons instinct en onze waarneming. We leren keuzes te maken die worden ingegeven door
verstand én instinct!

Begeleiding: Katja Pire
Formule: 9 maandagavonden vanaf

5/10/20 - € 96

X
NIVEAU

HEDENDAAGSE DANS:
BEWEGINGSONDERZOEK

Elke sessie vertrekt vanuit een fysieke focus en eindigt in dans, improvisatie en creatie.
Gaandeweg verruim je je bewegings- en expressiemogelijkheden.

Begeleiding: Georgina del Carmen
Teunissen, Pat Van Lantschoot
Formule: 29 repetities +
3 voorstellingen vanaf 8/10/20 - € 395

X
NIVEAU

DOCHTERS VAN EVA:
JAARREEKS HEDENDAAGSE
DANS

Wekelijks duik je in hedendaagse dans en beweging. Geïnspireerd door een universeel
thema wordt er toegewerkt naar een toonmoment. Voor vrouwen vanaf 50 jaar!

DANSIMPROVISATIE:
BEWEGINGSONDERZOEK,
EXPERIMENT EN SPEL

Begeleiding: Ann Willemsen
Formule: 9 vrijdagochtenden vanaf

X
NIVEAU

ANTWERPEN

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

dans

9/10/20 - € 96

We dagen onszelf uit: binnen opgelegde grenzen, bewegingsregels en spelvormen gaan
we telkens onvermoeibaar op zoek naar onze bewegings- en creatievrijheid.

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/DANS

ANTWERPEN

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/DANS
X

€ 43

De authenticiteit van bewegingstheater staat of valt met het bewustzijn van je lichaam en
je bewegingskwaliteiten. Klaar om jouw “neutrale lichaam” te leren kennen?

Begeleiding: Ann Willemsen
Formule: 9 vrijdagochtenden vanaf

9/10/20 - € 64

We gaan dieper in op verschillende basisposes van yoga en nemen de tijd om die
helemaal te belichamen, zodat stretching en kracht samenkomen.

“IN CONTACT
IMPROVISATION
THERE IS SO MUCH
UNEXPECTEDNESS
THAT IT LEADS
TO A CONSTANT
CURIOSITY, WHICH
IS EXACTLY WHAT
DRIVES ME AS
A DANCER.”

X
NIVEAU

YOGA: BASISPOSES
UITLIJNEN

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Begeleiding: Ann Willemsen
Formule: 1 zaterdag op 24/10/20 -

NIVEAU

BEWEGINGSTHEATER:
TRANSFORMATIES VANUIT
HET NEUTRALE LICHAAM

Ady Elzam, dance teacher
MEER WISPERLINGEN
AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS
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Leuven
14/11/20 - € 21

0
NIVEAU

PROEVEN VAN VOGUING

Begeleiding: Tine Van de Looverbosch
Formule: 1 zaterdagnamiddag op

Maak kennis met vogue new way: de legendarische cult-dansstijl gebaseerd op lijnen,
elegantie en allerlei manieren om je lichaam gracieus te verbuigen.

Teacher: Francesca Orlando
Format: 9 Tuesday evenings starting
6/10/20 - € 96

1
LEVEL

CONTEMPORARY DANCE:
BASICS

Through playful improvisations, movement research and interesting moments of creation,
you discover and develop your own way of moving.

Teacher: Tommy Russo
Format: 9 Monday evenings starting
5/10/20 - € 96

1
LEVEL

CONTACT IMPROVISATION:
BASICS

In this class you develop the basic skills and principles of this dance form, which is a
movement exploration starting from the touch with another person.

Begeleiding: An Van den Ende
Formule: 9 dinsdagavonden vanaf

6/10/20 - € 115

1
NIVEAU

SWINGROCK:
BASIS

Uitgekeken op de pasjes die je al heel je leven maakt? Injecteer een stevige dosis swing
in je dansvloer-routine!

AFRIKAANSE DANS:
BASIS

Begeleiding: Fanny Heuten,
Jeremy Tomasck, Maxime Hadji
Formule: 9 woensdagavonden vanaf
7/10/20 - € 169

Aarding, ritme, houding en energie. Dat is Afrikaanse dans! Met aanstekelijke live
percussie.

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/DANS

1
NIVEAU

LEUVEN
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dans

Ine, cursiste
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS

Begeleiding: Callan Correo,
Chantal Lathuy
Formule: 12 dinsdagavonden vanaf
6/10/20 - € 137

1
NIVEAU

ARGENTIJNSE TANGO:
NIVEAU 1

Dat flitsende benenwerk, die ingehouden passie, die broeierige blikken. Een
onderdompeling in de tangowereld voor beginners die de basis willen leren en/of
opfrissen!

Teacher: Francesca Orlando
Format: 5 Tuesday evenings starting
6/10/20 - € 53

2
LEVEL

CONTEMPORARY DANCE:
FLOORWORK

For contemporary dancers, everything starts with being grounded. In this series we play
with weight and weightlessness and investigate different types of mobility.

Begeleiding: Ann Willemsen
Formule: 1 zaterdag op 21/11/20 -

€ 43

2
NIVEAU

DANSIMPROVISATIE
VANUIT LABAN

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

LEUVEN

“DE EERSTE KEER DAT
WE OP EEN FEESTJE
DE DANSVLOER
INPALMDEN MET
ONZE NIEUWE MOVES:
ONVERGETELIJK!
GEDAAN MET
MUURBLOEMPJE
SPELEN.”

Dance to express, not to impress! Deze cursus gaat voorbij aan vaste danspasjes en
focust op improvisatietechnieken die je trainen om een ruimer dansvocabulaire te
ontwikkelen.
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Annemie, cursiste
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS

overnachting vanaf 28/11/20 - € 71

2
NIVEAU

DANSTHEATER

Begeleiding: Piet Van Dycke
Formule: 1 weekend zonder

Op verschillende manieren gaan we op zoek naar het raakpunt tussen innerlijke
spelimpulsen en lichamelijke bewegingsvaardigheden.

Begeleiding: An Van den Ende
Formule: 9 dinsdagavonden vanaf

6/10/20 - € 115

2
NIVEAU

SWINGROCK:
VERDIEPING

We halen nieuwe figuren uit de kast en recycleren danspassen uit de basisreeks,
aangevuld met combinaties, uitbreidingen en variaties.

AFRIKAANSE DANS:
KICKSTART

Begeleiding: Fanny Heuten,
Jeremy Tomasck, Maxime Hadji
Formule: 2 woensdagavonden vanaf
23/9/20 - € 59

2
NIVEAU

LEUVEN

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

“CONTACTIMPRO IS
LUISTEREN NAAR
WAT DE ANDER WIL
EN VOELEN WAAR
JE SAMEN NAARTOE
BEWEEGT. RAVOTTEN
VOOR VOLWASSENEN!”

De Afrikaanse dansmicrobe kan behoorlijke hardnekkig zijn … Dankzij deze
kickstartavonden hoef je niet te wachten tot het begin van je langere reeks in oktober!

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/DANS

2

We gaan verder aan de slag met deze krachtige lichaamstaal op de beats van live
percussie!

Begeleiding: Fanny Heuten,
Jeremy Tomasck, Maxime Hadji
Formule: 1 zaterdag op 14/11/20 € 47

2
NIVEAU

AFRIKAANSE DANS: EEN
INTENSIEVE ZATERDAG

Voor iedereen die de avondreeks volgt: een extra dansdag om je de aangeleerde
choreografieën eigen te maken en daar een persoonlijke interpretatie aan te geven!

Begeleiding: Callan Correo,
Chantal Lathuy
Formule: 12 dinsdagavonden vanaf
6/10/20 - € 137

2
NIVEAU

ARGENTIJNSE TANGO:
NIVEAU 2

Voor tangodansers die al wat basiservaring in de benen hebben en verder willen oefenen,
oefenen, oefenen! Elke les is een mix van techniek en de rijke Argentijse tangocultuur.

Teacher: Francesca Orlando
Format: 4 Tuesday evenings starting
17/11/20 - € 43

2
LEVEL

YOGA
FOR DANCERS

This course offers tailored exercises for dancers who want to improve balance and
flexibility and to build strength in the arms, back, core, glutes and legs.

Begeleiding: Callan Correo,
Chantal Lathuy
Formule: 12 dinsdagavonden vanaf
6/10/20 - € 137

3
NIVEAU

ARGENTIJNSE TANGO:
NIVEAU 3

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Begeleiding: Fanny Heuten,
Jeremy Tomasck, Maxime Hadji
Formule: 9 woensdagavonden vanaf
7/10/20 - € 169

NIVEAU

AFRIKAANSE DANS:
VERDIEPING

LEUVEN

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/DANS

Voor alle tangodansers die van geen ophouden weten: je past al je moves toe en leert ze
gebruiken bij verschillende soorten muziek, dynamiek en flow.

9

3
NIVEAU

Begeleiding: Bart Callebaut,
Eva De Mulder, Joke Depuydt,
Marissa Van Mourik, Francesca Orlando
Formule: 1 vrijdagavond per maand
vanaf 9/10/20 - € 66

Hokjesdenken is passé en dus komen we maandelijks met alle artistieke disciplines bij
elkaar om ons te laten inspireren door een gezamenlijk thema of invalshoek.

KICK-OFF DANS

Begeleiding: Callan Correo,
Chantal Lathuy, Francesca Orlando,
Tommy Russo
Formule: 1 dinsdagavond op 15/9/20
- gratis

X
NIVEAU

LEUVEN

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

WERKPLEK VOOR
WISPERLINGEN MET
ERVARING – HOKJESDENKEN
VERBODEN!

Een kennismakingsavond met gratis introducties tango, hedendaagse dans en
contactimprovisatie. Smaakt het naar meer? Dan kan je meteen verder met de langere
reeks.

“JE BEWEGENDE
LICHAAM IS EEN
INSTRUMENT DAT
IETS WEERGEEFT DAT
VEEL GROTER IS DAN
JE EIGEN KUNNEN.
VOOR MIJ IS DAT
DE ESSENTIE VAN DANS.”
Tchi-Ann, dansdocente
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS
© Stefanie De Clercq

Begeleiding: Inez Verhille
Formule: 9 vrijdagochtenden vanaf

9/10/20 - € 96

1

Je ontdekt en ontwikkelt je eigen manier van bewegen via speelse improvisaties,
bewegingsonderzoek en boeiende creatiemomenten.

Begeleiding: Tchi-ann Liu
Formule: 9 dinsdagavonden vanaf

6/10/20 - € 96

1
NIVEAU

HEDENDAAGSE DANS:
BASIS OP DINSDAGAVOND

Je ontdekt en ontwikkelt je eigen manier van bewegen via speelse improvisaties,
bewegingsonderzoek en boeiende creatiemomenten.

Begeleiding: Mileen Borgonjon
Formule: 9 donderdagavonden vanaf

8/10/20 - € 96

1
NIVEAU

CONTACTIMPROVISATIE:
BASIS OP DONDERDAGAVOND

Bij contactimprovisatie onderzoek je je bewegingsmogelijkheden in fysiek contact met
anderen. Je maakt kennis met de basisprincipes, zoals gewicht delen en werken met de
zwaartekracht.

Begeleiding: Siri Clinckspoor
Formule: 5 vrijdagavonden vanaf

23/10/20 - € 78

1
NIVEAU

CONTACTIMPROVISATIE:
BASIS OP VRIJDAGAVOND

Bij contactimprovisatie onderzoek je je bewegingsmogelijkheden in fysiek contact met
anderen. Je maakt kennis met de basisprincipes, zoals gewicht delen en werken met de
zwaartekracht.

I.S.M. CRAZY LEGS

Begeleiding: zie wisper.be
Formule: 9 maandagavonden vanaf

5/10/20 - € 96

1
NIVEAU

AUTHENTIC JAZZ: BASIS

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

HEDENDAAGSE DANS:
BASIS OP VRIJDAGOCHTEND

GENT

Gent
NIVEAU

dans

Instant swing feelgood: je leert de techniek van de afzonderlijke moves en combineert ze
in routines. Al snel kom je tot eigen creatieve interpretaties!

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/DANS
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Begeleiding: Tchi-ann Liu
Formule: 9 dinsdagavonden vanaf

6/10/20 - € 96

2
NIVEAU

GENT

HEDENDAAGSE DANS:
VERDIEPING

Begeleiding: Mileen Borgonjon,
Stephanie Van Aken
Formule: 4 zondagvoormiddagen vanaf
11/10/20 - € 69

2
NIVEAU

HEDENDAAGSE DANS:
IMPROVISATIETRAINING

In instant compositie trainen we naast onze bewegingsvocabulaire ook onze zintuigen,
ons instinct en onze waarneming. We leren keuzes te maken die worden ingegeven door
verstand én instinct!

Begeleiding: Elizabeth Ward
Formule: 6 maandagavonden vanaf

5/10/20 - € 64

2
NIVEAU

HEDENDAAGSE DANS:
PRINCIPES VANUIT HIPHOP

In deze pittige reeks zetten we in op aarding, kracht, snelheid en stamina: kwaliteiten die
horen bij hedendaagse dans en een extra belangrijke rol spelen bij hiphop.

Teacher: Ady Elzam, Mileen Borgonjon
Format: 8 Wednesday evenings
starting 7/10/20 - € 149

2
LEVEL

CONTACT IMPROVISATION:
WEEKLY TRAINING

We revisit the core principles of CI and deepen our understanding of them, working
towards an available body and mind.

Teacher: Tommy Russo
Format: 1 Saturday afternoon and

1 Sunday afternoon starting 12/12/20
- € 57

2
LEVEL

CONTACT IMPROVISATION &
ACRO PARTNERING

Partnering and group work to improve your balance and confidence in basic acro
positions, fluid acro and contact improvisation.

CONTACTIMPROVISATIE:
LABAN EFFORTS

Begeleiding: Siri Clinckspoor
Formule: 1 zaterdagnamiddag op

17/10/20 - € 28

2
NIVEAU

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Extra danstechnische en creatieve stimulans om je ervaring en skills als danser te
verdiepen.

We gaan aan de slag met een onderdeel uit de Laban bewegingsleer om gelaagdheid en
bewegingsprincipes van contactimprovisatie te verdiepen en te verrijken.

GENT
2
NIVEAU

STEM IN BEWEGING

Begeleiding: Indra Boone,
Mileen Borgonjon
Formule: 2 namiddagen in het
weekend vanaf 10/10/20 - € 57

Bewegen en spelen met wat onze stem en lichaam ons vertellen op verschillende
plaatsen en in verschillende posities.

Teacher: Agostina D’Alessandro
Format: 1 weekend without overnight

3
LEVEL

CONTEMPORARY
DANCE TRAINING:
CONSCIOUS RELEASE

stay starting 7/11/20 - € 86

The conscious release method builds awareness towards the current state and abilities
of the dancer and turns the body into a powerful tool of imagination.

I.S.M. PLATFORM-K

Begeleiding: Tchi-ann Liu
Formule: 6 maandagavonden vanaf

9/11/20 - € 64

X
NIVEAU

HEDENDAAGSE DANS:
INDIVIDU IN GROEP

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

© Serge Gutwirth

Een boeiende inclusieve reeks met als thema: hoe kunnen we vanuit een sterke eigen
kracht connectie maken met de andere dansers en de groep?
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Begeleiding: Stephanie Van Aken
Formule: 5 donderdagavonden vanaf

8/10/20 - € 59

X
NIVEAU

GENT

BODYWORK
INTO MOVEMENT

Teacher: Ady Elzam
Format: 1 Saturday afternoon +

2 Sunday afternoons starting 19/9/20
- € 85

X
LEVEL

BODYWORK AND MOVEMENT:
INSPIRED BY ILAN LEV
METHOD

In these bodywork sessions we use principles from the Ilan Lev Method to remove the
body’s functional limitations and improve movement abilities.

Begeleiding: Mileen Borgonjon
Formule: 4 donderdagavonden vanaf

19/11/20 - € 43

X
NIVEAU

DANS VANUIT
BEWEGINGSONDERZOEK

Elke sessie vertrekt vanuit een fysieke focus en eindigt in dans, improvisatie en
creatie. We onderzoeken ons lichaam in beweging en verruimen vandaaruit onze
bewegingsmogelijkheden.

Begeleiding: Inez Verhille
Formule: 9 vrijdagmiddagen vanaf

9/10/20 - € 64

X
NIVEAU

YOGA
OP DE MIDDAG

We combineren de zachte aanpak van yin yoga (met focus op stretching) met de meer
dynamische vinyasa yoga (met focus op kracht, lenigheid en lichaamsbewustzijn).

CONTACT IMPROVISATION:
THE CENTER

Teacher: Ralf Jaroschinski
Format: 1 Saturday afternoon on
7/11/20 - € 47

X
LEVEL

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Lichaamswerk aan de hand van principes uit Klein Technique™ en Rolfing Movement
maakt lichaam en geest klaar voor spel, improvisatie en creatie.

We practice awareness for our center and for dancing with and from it. We explore
effortless ways of supporting and being supported, and find out a lot about our readiness
to do either.

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/DANS

Danspunt is de sidekick
van dansers, makers en
docenten.

Danspunt organiseert Out of the
Toolbox, een zomers festival vol
inspirerende pedagogische en
creatieve dansworkshops.
Danspunt ondersteunt aanstormend
talent. De Grote Belgische Dansvitrine
laat je met coaches toewerken naar je
voorstelling op het grote podium.
Danspunt informeert over subsidies,
vergoedingen, verzekeringen …
Danspunt is zoveel meer. Ontdek
DANSSTORM (1e editie in Kortrijk),
DANST, CONVOI, Feedback à la carte …
meer info?
danspunt.be

#dansdanserdanst
@danspunt

\theater
© Thomas Storme

/ speeltijd
Spelen, spelen, spelen. Vinden we belangrijk. Niet alleen tijdens de voorstelling, ook in het
proces ernaartoe. Door in onze cursussen te spelen en te experimenteren met inspiratiemateriaal, stijlen, vormen en teksten ontdek je steeds meer over de kracht van theater. Soms word
je daarbij even zelf een speelbal van wat er daar op het podium allemaal gebeurt … tot je als
speler weer de controle grijpt. Laat de speeltijd beginnen!
Een woordje meeklappen?
Doorbomen over een cursus, foto’s uitwisselen, samen naar een voorstelling gaan,
bondgenoten zoeken voor nieuwe cursussen. Zoek op Facebook naar de groep
WISPER Theatervolk en doe er je zeg!

WELKE CURSUS THEATER
IS IETS VOOR JOU?

JE VOLGDE NOOIT EERDER EEN
CURSUS ACTEREN OF HEBT AL KORT
KENNISGEMAAKT?
JE HEBT AL EEN BASISERVARING
ACHTER DE KIEZEN?
JE HEBT AL EEN STEVIGE ERVARING
OPGEBOUWD EN HEBT INZICHT IN JE
EIGEN ACTEERWERK?
JE VOLGDE AL HEEL WAT
THEATERCURSUSSEN EN ZOEKT NIEUWE
INPUT, INSPIRATIE, BONDGENOTEN?
EN SOMS IS DIVERSITEIT AAN NIVEAUS
JUIST EEN MEERWAARDE!
OP ZOEK NAAR EEN INTENSIEVERE
FORMULE?

JE WERKT MET EEN GROEP ROND
THEATER OF ZOU DAAR GRAAG MEE
BEGINNEN?

De niveaus hieronder geven per cursus aan welke
ervaring je nodig hebt om deel te nemen. Niet
duidelijk? Mail eva@wisper.be

/ NIVEAU 0: een kort proevertje waarbij je ontdekt of
theater iets voor jou is.

/ NIVEAU 1: cursussen voor beginners.
/ NIVEAU 2: je durft op scène te springen, gaat samenspel
aan en zet je verbeelding in.

/ NIVEAU 3: voor ervaren spelers of makers die hun
acteertaal verder willen ontwikkelen.

/ NIVEAU 4: voor fanatiekelingen die hun honger willen
blijven stillen.

/ NIVEAU X: iedereen welkom. Ervaren acteurs,
beginnende spelers, regisseurs, docenten, speelvogels …
/ LUX: extra stevige reeksen voor spelers en makers die
overtuigd uit hun kot willen komen, zie p. 70

/ WISPERPRO: cursussen specifiek voor leerkrachten en
groepsbegeleiders, zie p. 88
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Antwerpen
Begeleiding: Kaat De Rooij
Formule: 8 woensdagavonden vanaf

7/10/20 - € 132

1
NIVEAU

ACTEREN VOOR BEGINNERS:
AVONDREEKS

Ontdek spelenderwijs de acteur of actrice in jezelf! We werken rond stemgebruik,
lichaamsbewustzijn, fysieke expressie, verbale expressie en samenspel.

Begeleiding: Kaat De Rooij
Formule: 1 weekend zonder

overnachting vanaf 21/11/20 - € 79

1
NIVEAU

ACTEREN VOOR BEGINNERS:
WEEKEND

Ontdek spelenderwijs de acteur of actrice in jezelf! We werken rond stemgebruik,
lichaamsbewustzijn, fysieke expressie, verbale expressie en samenspel.

Begeleiding: vzw The Lunatics
Formule: 10 maandagavonden vanaf

5/10/20 - € 185

1
NIVEAU

IMPROVISATIETHEATER VOOR
BEGINNERS: AVONDREEKS

Via eenvoudige en vaak hilarische oefeningen leer je de beginselen van
improvisatietheater: ideeën toelaten, samenspelen, reageren, personages en ruimtes
creëren.

Teacher: Leen Gijs
Format: 10 Tuesday evenings +

1 presentation starting 6/10/20 - € 204

1
LEVEL

SWAAIP SCHOOL OF IMPROV:
PART 1

You get to know the principles of improvisation and explore them in improv games and
exercises focusing on characters, emotions, decor and story.

ACTEREN
VERDIEPING

Begeleiding: Merel Denie
Formule: 10 dinsdagavonden vanaf

6/10/20 - € 165

We intensifiëren enkele cruciale vaardigheden van de acteur: authenticiteit,
teksthantering, spelaanbod, ruimtegebruik en bewustwording van stem en lijf.

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/THEATER

2
NIVEAU

ANTWERPEN
DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

theater

1 presentation starting 6/10/20 - € 204

What an empty stage can turn into, using only your own imagination … This course is for
players with basic improv experience who want to further explore their skills!

Begeleiding: Bart van der Heijden
Formule: 1 weekend zonder

overnachting vanaf 21/11/20 - € 79

2-3
NIVEAU

ACTEREN VERDIEPING: VAN
TEKST NAAR SCÈNE

Dit weekend draait volledig rond de zoektocht naar hoe je van letters op papier naar
stevige, doordachte scènes kan gaan.

Begeleiding: vzw The Lunatics
Formule: 9 maandagavonden vanaf

5/10/20 - € 167

3
NIVEAU

IMPROVISATIETHEATER:
COMEDY

Ervaren trainers coachen je bij het toewerken naar een compleet geïmproviseerd
optreden. Klaar om als improspeler een versnelling hoger te schakelen?

Begeleiding: Sven Verelst
Formule: 3 donderdagavonden vanaf

15/10+20 - € 49

X
NIVEAU

INLEIDING
TOT HUMOR

Via oefeningen en improvisaties onderzoeken we drie hefbomen van humor bij het
acteren: naïviteit, ironie en timing.

© Johan Pijpops

“EEN VIBE VAN MENSEN
DIE ZONDER GÊNE
ZICHZELF MOGEN
ZIJN EN ZICH
VOLLEDIG SMIJTEN
IN DE OEFENINGEN.”

ANTWERPEN

2

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Teacher: Jasper Steurs
Format: 10 Tuesday evenings +

LEVEL

SWAAIP SCHOOL OF IMPROV:
PART 2

Els, cursiste
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS
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Mira Bryssinck, theaterdocente
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS

ACTEREN VOOR BEGINNERS:
AVONDREEKS

Leuven
Begeleiding: Sietse Remmers
Formule: 8 dinsdagavonden vanaf

6/10/20 - € 132

1
NIVEAU

theater

Tijdens deze reeks ontdek je spelenderwijs de acteur of actrice in jezelf, maak je kennis
met de basisvaardigheden en proef je van verschillende theatervormen.

Begeleiding: Bart van der Heijden
Formule: 1 weekend zonder

overnachting vanaf 12/12/20 - € 79

1
NIVEAU

ACTEREN VOOR BEGINNERS:
WEEKEND

Je bezoekt alle hoeken van het theaterspectrum, ontdekt spelenderwijs de acteur of
actrice in jezelf en krijgt een beter zicht op wat theater allemaal is en kan zijn.

CLOWNERIE
VOOR BEGINNERS

Begeleiding: Sven Verelst
Formule: 8 maandagavonden vanaf

12/10/20 - € 132

1
NIVEAU

LEUVEN
DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

“DE WORSTELING VAN
EEN PERSONAGE
MET HET ONZEGBARE
KAN HEEL MOOI ZIJN
OM TE TONEN EN ZIEN.”

De kracht van een clown schuilt in zijn kwetsbaarheid. Via speelse opdrachten leer je hoe
je je eigen belachelijkheid kunt uitspelen: alles start bij durven falen!

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/THEATER

1

LEUVEN

Begeleiding: Hannes Van Biesbroeck
Formule: 8 woensdagavonden vanaf

NIVEAU

IMPROVISATIETHEATER
À LA INSPINAZIE VOOR
BEGINNERS: AVONDREEKS

7/10/20 - € 148

Begeleiding: Ann Claes
Formule: 2 zaterdagen vanaf 5/12/20

1
NIVEAU

IMPROVISATIETHEATER
À LA INSPINAZIE VOOR
BEGINNERS: ZATERDAGREEKS

- € 89

Je maakt je de beginselen van improvisatietheater eigen en leert om in het hier en nu
relaties, omgevingen en verhalen te creëren.

Begeleiding: Eva De Mulder
Formule: 21 donderdagavonden vanaf

15/10/20 - € 346

2
NIVEAU

ACTEREN:
JAARREEKS NIVEAU 2

Een jaar lang ontdek je wekelijks alle vormen en maten van acteren. We intensifiëren
cruciale vaardigheden voor de acteur, waarbij verschillende stijlen en werkvormen de
revue passeren.

Begeleiding: Willem Nelissen
Formule: 8 maandagavonden vanaf

2
NIVEAU

IMPROVISATIETHEATER
À LA INSPINAZIE VOOR
GEVORDERDEN: AVONDREEKS

5/10/20 - € 148

Je traint verder in het samenspelen en accepteren en onderzoekt hoe je nog sneller
motieven en intenties van personages aanvoelt.

Begeleiding: Karen Aerts
Formule: 1 weekend zonder

2
NIVEAU

IMPROVISATIETHEATER
SPECIAL À LA INSPINAZIE:
STROMINGEN

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Je maakt je de beginselen van improvisatietheater eigen en leert om in het hier en nu
relaties, omgevingen en verhalen te creëren.

overnachting vanaf17/10/20 - € 89

Improvisatietheater één pot nat? Niets is minder waar. Via actieve oefeningen maak je
kennis met de verschillende stromingen: Napier, Johnstone, UCB …

21

I.S.M. OPENDOEK

Begeleiding: Pascal Buyse
Formule: 1 weekend zonder

overnachting vanaf 5/12/20 - € 79

2-3
NIVEAU

LEUVEN

ACTEREN SPECIAL: GENDER

Begeleiding: Sietse Remmers
Formule: 14 woensdagavonden +

1 zaterdag + 2 voorstellingen vanaf
14/10/20 - € 310

3
NIVEAU

ACTEREN OP DE PLANKEN:
REPERTOIRETHEATER IN
DE 21STE EEUW

We maken een actuele bewerking van het beroemde theaterstuk Antigone, waarbij we
tekst, personages, waarden én wereldbeelden naar een hedendaagse context vertalen.

Begeleiding: Bart Callebaut,
Eva De Mulder, Joke Depuydt,
Marissa Van Mourik, Francesca Orlando
Formule: 1 vrijdagavond per maand
vanaf 9/10/20 - € 66

3
NIVEAU

WERKPLEK VOOR
WISPERLINGEN MET
ERVARING – HOKJESDENKEN
VERBODEN!

Hokjesdenken is passé en dus komen we maandelijks met alle artistieke disciplines bij
elkaar om ons te laten inspireren door een gezamenlijk thema of invalshoek.

Begeleiding: Matthias Van de brul
Formule: 16 dinsdagavonden vanaf

27/10/20 - € 264

4
NIVEAU

ACTEREN: JAARREEKS
NIVEAU 4

We laten verschillende theaterteksten en - stijlen op je los terwijl je timmert aan de
techniek en de autonomie die een volwaardig speler eigen is.

EEN VOORSTELLING MAKEN
MET DE KNIPKAART

Begeleiding: Eva De Mulder
Formule: 6 coachings + voorstelling

op de presentatiedagen + evt. repetitie
ruimte op zondagavond - € 525

4
NIVEAU

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

In de verbeeldingswereld van theater kan alles. En toch neemt de traditionele invulling
van mannen- en vrouwenrollen nog vaak de bovenhand. Wij draaien de rollen letterlijk
om!

Je wil zelf spelen of regisseren, bedenken en uitproberen, repeteren, maken? Voor
coaching tijdens het maakproces kun je beroep doen op deze ondersteunende formule.

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/THEATER

LEUVEN

X
NIVEAU

KICK-OFF THEATER

Begeleiding: Eva De Mulder,
Hannes Van Biesbroeck, Sven Verelst
Formule: 1 avond op 17/9/20 - gratis

X
NIVEAU

LICHTTECHNIEK

Begeleiding: Eva De Mulder,
Seppe Janssens
Formule: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 21/11/20 - € 79

Als lichttechnieker richt je het oog van de kijker. Dit weekend komen zowel de technische
als de dramaturgische aspecten van het belichten van een scène aan bod!

9/11/20 - € 231

X
NIVEAU

STUDENTS@THETHEATRE

Begeleiding: Andy Van Kerschaver
Formule: 14 maandagavonden vanaf

Experimenteren, spelen, maken, zoeken en tonen. Met teksten, improvisatie en beweging.
Spring samen met ander jong acteergeweld de vloer op!

Begeleiding: Eva De Mulder
Formule: 6 maandagavonden vanaf

X
NIVEAU

THEATERTEKSTEN LEZEN:
REPERTOIRE VAN
DE 21STE EEUW

14/9/20 - € 79

Elke maandag lezen we samen een stuk dat in de afgelopen twintig jaar geschreven is.
Daarna hebben we het over inhoud, te kiezen speelstijl en mogelijke scenografie.

“IMPROVISATIETHEATER,
DAT IS VOOR MIJ
GEWOON LOSGEHEN.
KOP LEEG EN GÁÁN.
IK VIND DIE VRIJHEID
HEERLIJK.”

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Op deze kennismakingsavond laten we je gratis proeven van het nieuwe theaterseizoen
met drie sessies gegeven door drie verschillende WISPER theaterdocenten.

Sascha Reunes, theaterdocente
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS
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Begeleiding: Anne Kuit
Formule: 3 donderdagavonden vanaf

3/12/20 - € 49

0
NIVEAU

PROEVEN VAN ACTEREN:
AVONDREEKS

Gent

Voel je al langer de prikkel om op de scène te staan? Tijdens een laagdrempelige en
speelse kennismaking ontdek je of acteren iets voor jou is.

Begeleiding: Eline George
Formule: 1 weekend zonder

overnachting vanaf 3/10/20 - € 79

0
NIVEAU

PROEVEN VAN ACTEREN:
WEEKEND

Voel je al langer de prikkel om op de scène te staan? Tijdens een laagdrempelige en
speelse kennismaking ontdek je of acteren iets voor jou is.

Begeleiding: Liesbet Hermans
Formule: 4 zaterdagvoormiddagen

vanaf 10/10/20 - € 66

0
NIVEAU

PROEVEN VAN
BEWEGINGSTHEATER

Vanuit viewpoints en improvisaties ontdek je je eigen bewegingskwaliteiten én leer je
elkaar als groep aanvoelen en mooie composities maken.

Begeleiding: Jonas Bossuyt
Formule: 10 dinsdagavonden vanaf

6/10/20 - € 165

1
NIVEAU

ACTEREN VOOR
BEGINNERS

Je ontdekt spelenderwijs de acteur/actrice in jezelf door de basisvaardigheden te
onderzoeken die een speler zich eigen moet maken.

JAARREEKS ACTEREN:
JE BASIS UITBOUWEN

Begeleiding: Stefanie De Pauw
Formule: 26 donderdagavonden vanaf

8/10/20 - € 429

Een jaar lang ontdek je wekelijks alle vormen en maten van acteren. We intensifiëren
cruciale vaardigheden voor de acteur, waarbij verschillende stijlen en werkvormen de
revue passeren.

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/THEATER

1
NIVEAU

GENT
DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

theater

- € 89

1

GENT

Begeleiding: Sascha Reunes
Formule: 2 zondagen vanaf 22/11/20

NIVEAU

IMPROVISATIETHEATER VOOR
BEGINNERS: WEEKEND

Begeleiding: vzw The Lunatics
Formule: 10 woensdagavonden vanaf

7/10/20 - € 185

1
NIVEAU

IMPROVISATIETHEATER VOOR
BEGINNERS: AVONDREEKS

Een lege scène. Enkel spelers. Alles uit het niets. Er ontstaan grappige, ontroerende,
meeslepende of verrassende scènes. Ontdek de magie van improvisatietheater!

Begeleiding: Mira Bryssinck
Formule: 9 dinsdagavonden vanaf

2
NIVEAU

ACTEREN VERVOLG:
TEKST AAN DEN LIJVE
ONDERVINDEN

6/10/20 - € 148

Een actief onderzoek met tekstmateriaal waarbij je onmiddellijk aan het spelen gaat en
ongeremd experimenteert met woorden, zinnen en fragmenten.

Begeleiding: Katrijn De Cooman
Formule: 1 weekend zonder

overnachting vanaf 7/11/20 - € 79

2
NIVEAU

THEATERMAKEN
VANUIT JE LIJF

Door middel van fysiek samenspel en uitdagende opdrachten verkennen en verleggen
we de theatrale grenzen en mogelijkheden van ons eigen lichaam.

“HOE EEN HELE GROEP ACTEURS
ELKAAR OP EEN NATUURLIJKE
MANIER AANVAARDT EN
ONDERSTEUNT, DAT GING
MIJN VERWACHTINGEN ECHT
TE BOVEN.”

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Een lege scène. Enkel spelers. Alles uit het niets. Er ontstaan grappige, ontroerende,
meeslepende of verrassende scènes. Ontdek de magie van improvisatietheater!

Kris, cursist
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS
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Begeleiding: vzw The Lunatics
Formule: 9 woensdagavonden vanaf

7/10/29 - € 167

2-3
NIVEAU

IMPROVISATIETHEATER
OP DE PLANKEN

We oefenen op improvisaties met een snel, snedig en hoog scoorgehalte en zetten aan
het einde van de reeks een compleet geïmproviseerd optreden neer.

1 voorstelling vanaf 10/11/20 - € 413

3
NIVEAU

ACTEREN OP DE PLANKEN

Begeleiding: Laura Vroom
Formule: 24 dinsdagavonden +

Samen vertalen we inspiratiemateriaal naar een voorstelling met alles erop en eraan: een
intensief proces van brainstorms, experiment, selectie en repetitie!

I.S.M. VICTORIA DELUXE

Begeleiding: Pascal Buyse
Formule: 8 maandagavonden vanaf

5/10/20 - € 132

X
NIVEAU

ACTEREN SPECIAL:
DE GRIEKEN

De oude Griekse tragedies en goden zijn onze inspiratie voor het uitspelen en
onderzoeken van scènes en personages. Je oefent durf, emoties spelen, samenspel en
theatrale verbeelding.

MASTERWEEKEND:
GROTESK THEATER

Begeleiding: Johan Knuts
Formule: 1 weekend zonder

overnachting vanaf 12/12/20 - € 79

Al spelend gaan we op zoek naar de verschillende aspecten van groot spel, dat zo
kenmerkend is voor gezelschappen als Abattoir Fermé en Toneelgroep Ceremonia.

X
NIVEAU

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

GENT

© Rob Stevens

We werken met soundscapes, muzikale vertalingen en ritme en kijken hoe muziek en
theater op een ontroerende en boeiende manier met elkaar kunnen interageren.

9/11/20 - € 99

X
NIVEAU

STUDENTS@THETHEATRE

Begeleiding: Freek De Craecker
Formule: 6 maandagavonden vanaf

Experimenteren, spelen, maken, zoeken en tonen. Met teksten, improvisatie en beweging.
Spring samen met ander jong acteergeweld de vloer op!

I.S.M. OPENDOEK

Begeleiding: Isabel Vervoort
Formule: 6 maandagavonden vanaf

21/9/20 - € 48

X
NIVEAU

VIEWPOINTS

Via improvisatieopdrachten onderzoeken we een aantal parameters (zgn. viewpoints)
waarmee je betekenis laat ontstaan via je lichaam in de ruimte, in interactie met elkaar.

ONLINE

PERSONAGE-ONTWIKKELING

elders
Begeleiding: Eline George
Formule: 4 online sessies op

dinsdagavond vanaf 6/10/20 - € 41

2
NIVEAU

theater

6 kamers, met daarin 6 verschillende personages. Eén van hen is de moordenaar …
Een online reeks rond het ontwikkelen van personages, geïnspireerd door het Cluedoconcept!

OOSTENDE

overnachting vanaf 5/12/20 - € 79

X

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Begeleiding: Eline George
Formule: 1 weekend zonder

NIVEAU

ACTEREN SPECIAL:
MUZIEK ALS MEDESPELER

OOSTENDE

I.S.M. OPENDOEK

Begeleiding: Daan Borloo, Sam David
Formule: 1 weekend zonder

overnachting vanaf 21/11/20 - € 78

X
NIVEAU

LUISTERSPEL

In de koningin der badsteden breng je het verhaal dat zich voor je ogen afspeelt, tot leven
met opgenomen woorden, klanken en geluid.
27

\muziek
© Marc Cooper

/ klankverslaafd
Of je nu muziek maakt met je stem, een instrument of een kamer volgestouwd met synths en
samplers: het feestje is pas compleet van zodra je los kunt komen van die partituren en zelf
aan het jammen slaat. Veel bladmuziek zal je in onze cursussen dan ook niet tegenkomen. Wat
je in plaats daarvan mag verwachten: véél tips en bakken inspiratie waarmee je - ongeacht je
voorkennis - van voorzichtige uitvoerder verandert in een muziekmaker vol zelfvertrouwen. En
dan ben je gelanceerd voor eindeloos veel jamplezier!

WISPER muzikanten aan de klap
Verder jammen met mede-muzikanten? Vragen over songs of materiaal?
Inspiratie uitwisselen? Zoek op Facebook naar de groep WISPER zangers en
muzikanten en kom erbij!

WELKE CURSUS MUZIEK
IS IETS VOOR JOU?

JE GENIET VAN MUZIEK MAKEN OF
ZINGEN MAAR VINDT HET MOEILIJK OM
JE NIVEAU TE BEPALEN?

JE BENT EEN BEGINNENDE ZANGER OF
MUZIKANT?

Je kan kiezen tussen cursussen zang, instrument of
combo (samenspel, liedbegeleiding, jam …). Naast elke
cursus zie je een niveau-aanduiding, die hieronder wordt
toegelicht. Niet duidelijk? Mail yannick@wisper.be
(Gent & Antwerpen) of bart@wisper.be (Leuven)!

/ NIVEAU X: de meeste muziekcursussen zijn zo
opgebouwd dat ze toegankelijk zijn voor meerdere
niveau’s. Stop dus gerust met piekeren over ervaring en
kom gewoon meedoen!
/ NIVEAU 1: deze cursussen zijn er specifiek voor absolute
starters.

/ NIVEAU 2: een basiservaring is nodig voor de meeste
JE HEBT EEN BASISERVARING ALS
ZANGER OF OP JE INSTRUMENT?

JE BENT OP ZOEK NAAR EEN
INTENSIEVERE FORMULE?

JE WERKT MET EEN (KLAS)GROEP
ROND MUZIEK OF ZOU DAAR GRAAG MEE
BEGINNEN?

cursussen samenspel en de cursussen die toewerken
naar een toonmoment.

/ LUX: intensieve en uitdagende trajecten voor muzikanten
die uit hun kot én hun comfortzone willen komen, zie p. 75

/ WISPERPRO: cursussen speciaal voor leerkrachten
en groepsbegeleiders bieden je inspiratie, methode en
praktijkmateriaal, zie p. 88
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Begeleiding: Patricia Van Cutsem
Formule: 13 maandagavonden vanaf

12/10/20 - € 139

1
NIVEAU

ZANG: NATUURSTEM
VOOR BEGINNERS

Antwerpen

Ontdek de klankkleur, het eigen timbre en de kracht van jouw unieke zangstem.

6/10/20 - € 107

1
NIVEAU

UKELELE VOOR BEGINNERS

Begeleiding: Stefan Duym
Formule: 8 dinsdagavonden vanaf

Je leert de basisbeginselen (stemming, houding, akkoorden) en gaat daarop meteen over
naar het echte werk, met aanstekelijke songs van de jaren ‘20 tot nu!

Begeleiding: Indra Boone
Formule: 10 dinsdagavonden +

ZANG: CLOSE STUDIO

1 vrijdagavond + 1 optreden vanaf
6/10/20 - € 144

Je werkt in groep aan een a capella creatie die de talenten van alle deelnemende
zangers mooi in de verf zet … tijdens een optreden op CLOSE Festival 2021!

2
NIVEAU

ANTWERPEN
DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

muziek

Timmy, cursist
MEER WISPERLINGEN
AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS

Begeleiding: Patricia Van Cutsem
Formule: 13 maandagavonden vanaf

12/10/20 - € 139

2
NIVEAU

ZANG: NATUURSTEM OP
DE PLANKEN

Je werkt in groep aan een nieuwe creatie waarbij de talenten van alle deelnemende
zangers mooi in de verf worden gezet op een afsluitend toonmoment.

X
NIVEAU

KICK-OFF MUZIEK EN ZANG

Begeleiding: Indra Boone,
Patricia Van Cutsem, Stefan Duym
Formule: 1 maandagavond op
14/9/20 - gratis

Tijdens deze gratis kennismakingsavond krijg je een voorproefje van onze zang- en
muziekcursussen via drie sessies met drie verschillende docenten!

Begeleiding: Indra Boone
Formule: 8 dinsdagavonden vanaf

13/10/20 - € 81

X
NIVEAU

ZANG: MACHTIG
MEERSTEMMIG

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

ANTWERPEN

“DE SNELHEID
WAARMEE
DE GROEPSDRIVE
TOT STAND KOMT,
IS TELKENS WEER
EEN UNIEKE
ERVARING!”

We zoeken het kippenvel-effect van meerstemmige songs op. In verschillende stijlen:
gospel, pop, musical, Afrikaans, Oost-Europees, the 80ties & 90ties …

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/MUZIEK
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Begeleiding: Sebastiaan Simoens
Formule: 20 dinsdagavonden vanaf

6/10/20 - € 199

1
NIVEAU

GITAAR VOOR BEGINNERS:
JAARREEKS

Leuven

Na de eerste les ken je al meteen twee akkoorden. Daarna bouwen we geleidelijk je
gitaarskills verder op, rekening houdend met ieders tempo en muzieksmaak.

Begeleiding: Daniel Frett
Formule: 9 woensdagavonden +

1 dinsdagavond vanaf 7/10/20 - € 134

1
NIVEAU

MONDHARMONICA
VOOR BEGINNERS

Eerst leer je je mondharmonica kennen en bespelen. Daarna is het tijd voor samenspel,
waarvoor we inspiratie halen uit de blues and the New Orleans brass bands.

Begeleiding: Patricia Van Cutsem
Formule: 1 weekend zonder

overnachting + 4 woensdagavonden +
1 toonmoment vanaf 12/12/20 - € 141

2
NIVEAU

ZANG: CLOSE STUDIO NATUURSTEM

Je werkt in groep aan een nieuwe creatie waarbij de talenten van elke deelnemer in de
verf worden gezet … tijdens een optreden vol adrenaline op CLOSE Festival 2021!

Begeleiding: Sebastiaan Simoens
Formule: 20 dinsdagavonden vanaf

2
NIVEAU

JAARREEKS GITAAR
VERVOLG: REPERTOIRE
EN SAMENSPEL

6/10/20 - € 199

Je breidt je akkoordenkennis fiks uit aan de hand van nieuwe nummers. Ook samenspel,
variatie, extra ritme en zang komen aan bod. En wie weet zelfs eigen composities!

MONDHARMONICA VERVOLG:
INSTAPCURSUS

Begeleiding: Daniel Frett
Formule: 4 woensdagavonden +

1 dinsdagavond vanaf 18/11/20 - € 67

Mondharmonicaspelers met al wat ervaring kunnen aansluiten voor het
samenspelgedeelte van de beginnerscursus!

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/MUZIEK

2
NIVEAU

LEUVEN
DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

muziek

Shao-Lin, cursiste
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS
© Lise Lynen

Begeleiding: Jef Callebaut
Formule: 5 donderdagavonden +

1 dinsdagavond vanaf 12/11/20 - € 81

2
NIVEAU

MUSIC JAMS STUDENTS ONLY!

Voor studenten op zoek naar muzikanten om mee te jammen. Je wordt uitgedaagd om je
grenzen te verleggen terwijl je je samen amuseert met je instrument!

Begeleiding: Jonas van Esch
Formule: 9 maandagavonden +

1 dinsdagavond vanaf 5/10/20 - € 134

2
NIVEAU

SONGS BEGELEIDEN
MET JOUW INSTRUMENT

Goesting om liedjes van jezelf of iemand anders te begeleiden, maar geen idee hoe je de
juiste akkoorden vindt bij een melodie of zanglijn? Hier zit je goed.

Begeleiding: Bart Callebaut,
Eva De Mulder, Joke Depuydt,
Marissa Van Mourik, Francesca Orlando
Formule: 1 vrijdagavond per maand
vanaf 9/10/20 - € 66

3
NIVEAU

WERKPLEK VOOR
WISPERLINGEN MET
ERVARING

Hokjesdenken is passé en dus komen we maandelijks met alle artistieke disciplines bij
elkaar om ons te laten inspireren door een gezamenlijk thema of invalshoek.

X
NIVEAU

KICK-OFF MUZIEK EN ZANG

Begeleiding: Bart Callebaut,
Falk Schrauwen, Jonas van Esch,
Loes Luyckx, Sebastiaan Simoens,
Stan Bundervoet
Formule: 1 dinsdagavond op 15/9/20
- gratis

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

LEUVEN

“WE STARTTEN ALS
COMPLETE STRANGERS
EN NA EEN UUR HADDEN
WE SAMEN EEN SONG
GEMAAKT. HOE MUZIEK
KAN SAMENBRENGEN!”

Op deze gratis kennismakingsavond proef je van het nieuwe cursusseizoen tijdens
verschillende sessies gegeven door zes verschillende muziek- en zangdocenten.
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LEUVEN

NIVEAU

23/10/20 - € 94

X

Voor iedereen die expressiever en ongeremder in groep wil kunnen zingen en meer
plezier wil beleven aan zijn/haar zangstem!

Begeleiding: Bart Callebaut
Formule: 19 donderdagavonden +

1 dinsdagavond vanaf 8/10/20 - € 268

X
NIVEAU

ZANG JAARREEKS:
MACHTIG MEERSTEMMIG

We zoeken het kippenvel-effect van meerstemmige songs op. In verschillende stijlen:
gospel, pop, musical, Afrikaans, Oost-Europees, the 80ties & 90ties…

Begeleiding: Patricia Van Cutsem
Formule: 1 weekend zonder

overnachting vanaf 24/10/20 - € 54

X
NIVEAU

ZANG: NATUURSTEM
WEEKEND

(Her)ontdek de klankkleur, het timbre en de kracht van jouw unieke natuurstem.

ZING MEE IN
HET NEDERLANDS

Begeleiding: Bart Callebaut,
Jonas van Esch
Formule: elke 2de zondag van de
maand vanaf 11/10/20 - gratis

Zin om op een leuke manier Nederlands te leren? Of je zingt gewoon dolgraag
Nederlandse liedjes? Kom erbij op deze maandelijkse feelgood zangmomenten!

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/MUZIEK

X
NIVEAU

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

ZANG OP VRIJDAG

Begeleiding: Loes Luyckx
Formule: 7 vrijdagnamiddagen vanaf

22/9/20 - gratis

X

LEUVEN

I.S.M. DE FACTORY

Begeleiding: Bart Callebaut
Formule: 25 dinsdagavonden vanaf

NIVEAU

MUZIKANT ZOEKT MUZIKANT

Begeleiding: Falk Schrauwen
Formule: 15 maandagavonden +

1 dinsdagavond vanaf 12/10/20 - € 214

X
NIVEAU

PERCUSSIE EN GROOVES:
JAARREEKS

Voor percussionisten die hun basiservaring willen uitbreiden naar Afrikaanse ritmes,
Colombiaanse Cumbia, Braziliaanse Samba en hedendaagse pop-grooves.

Begeleiding: Marco Epis
Formule: 1 zondag op 8/11/20 - € 34

X
NIVEAU

FEEL THE RHYTHM:
BODYPERCUSSIE & CAJON

We maken van ons lijf ons instrument. Klappen, stampen, fluiten, vingerknippen: al deze
fysieke klanken komen samen met cajonritmes in aanstekelijke beats!

Begeleiding: Stan Bundervoet
Formule: 5 woensdagavonden +

X
NIVEAU

PLASTIK MUSIK:
WERKEN MET SYNTHS,
SOUNDS & SEQUENCERS

1 dinsdagavond vanaf 11/11/20 - € 99

Welkom in de fascinerende wereld van synths en drumcomputers! Je test de
verschillende onderdelen en knoppen uit en leert klanken programmeren, maar we gaan
ook live aan de slag.

“IT’S VERY SATISFACTORY
TO SEE THE PROGRESS
ALL STUDENTS MAKE,
ESPECIALLY THE ONES WHO
THOUGHT THEY COULDN’T
DO IT AT THE START.”

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Muziek als gemeenschappelijke taal over een mix van achtergronden, talen, culturen en
leeftijden heen!

Daithi Rua, guitar teacher
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS
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Teacher: Daithi Rua
Format: 10 Wednesday evenings
starting 7/10/20 - € 94

1
LEVEL

GUITAR FOR BEGINNERS

Gent

Learn how to play guitar without having to sit through the theory! You immediately learn
your first two chords. Each following session, you expand your chord knowledge and
song repertoire.

24/9/20 - € 121

1
NIVEAU

UKELELE VOOR BEGINNERS

Begeleiding: Yannick Van Loo
Formule: 12 donderdagavonden vanaf

Je leert de basisbeginselen en stapt dan over op het echte werk. We reizen van het
gouden ukelele-tijdperk (de jaren ‘20) via de Beatles naar hedendaagse muziek

Begeleiding: Maarten Rummens
Formule: 8 dinsdagavonden vanaf

13/10/20 - € 119

1
NIVEAU

MONDHARMONICA
VOOR BEGINNERS

We beginnen met de basistechnieken en besteden ook ruim aandacht aan improvisatie:
foute noten bestaan niet! Al snel schakelen we over op ritme en samenspel.

Begeleiding: Pieter Dezutter
Formule: 5 vrijdagavonden vanaf

13/11/20 - € 84

1
NIVEAU

PERCUSSIE VOOR
BEGINNERS

Conga, djembé, bongo, cowbells, woodblocks: via laagdrempelige oefeningen gaan we
samen aan de slag met alles waar je ritme mee kunt maken.

ABLETON VOOR BEGINNERS

Begeleiding: Pieter-Jan Jordens
Formule: 2 weekends zonder

overnachting vanaf 14/11/20 - € 161

Leer werken met deze ontzettend veelzijdige en creatieve tool waarmee je kan
arrangeren, (solo-)jammen, componeren, performen, mixen …

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/MUZIEK

1
NIVEAU

GENT
DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

muziek

GENT

“ABLETON IS DE VERUITWENDIGING
VAN JE MUZIKALE FANTASIE:
HOE MEER JE JE ERIN VERDIEPT,
HOE MEER MOGELIJKHEDEN
JE ONTDEKT.”
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS
© Lise Lynen

Begeleiding: Magalie Gelin
Formule: 1 weekend zonder

2
NIVEAU

ZANG: CLOSE STUDIO

overnachting + 4 zondagen +
1 toonmoment vanaf 14/11/20 - € 188

Je werkt in groep aan een a capella creatie die de talenten van alle deelnemende
zangers mooi in de verf zet … tijdens een optreden op CLOSE Festival 2021!

12/10/20 - € 107

2
NIVEAU

ZANG: JAZZ & BLUES

Begeleiding: Priscilla Nokoe
Formule: 8 maandagavonden vanaf

Samenzang in zwoelere sferen: poppy jazz, smoky jazz, oude jazz, Delta Blues, Rock
Blues. Altijd met schwung, gevoel, een scheutje drama en een tikje humor!

Teacher: Daithi Rua
Format: 10 Wednesday evenings

2
LEVEL

GUITAR NEXT LEVEL:
REPERTOIRE &
PLAYING TOGETHER

starting 7/10/20 - € 99

You learn new songs in different genres and expand your chord knowledge along
with fingerpicking en rhythm techniques. The focus is also on composition and playing
together.

Begeleiding: Yannick Van Loo
Formule: 10 donderdagavonden vanaf

2
NIVEAU

UKELELE VERVOLG:
TECHNIEK, SAMENSPEL
EN REPERTOIRE

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Pieter-Jan Jordens, muziekdocent

8/10/20 - € 99

Van Beethoven tot rock-’n-roll, van stokoude jazz tot vrolijke Hawaï-deuntjes. We tasten
de grenzen van ukulele af terwijl je leert samenspelen én improviseren!
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Begeleiding: Johannes Wannyn
Formule: 8 woensdagavonden vanaf

2
NIVEAU

GENT

AMERICANA VOOR ZANGERS
& MUZIKANTEN: VAN
OLD-TIME TOT BLUEGRASS

7/10/20 - € 107

Begeleiding: Yannick Van Loo
Formule: 2 vrijdagavonden +

1 maandagavond vanaf 9/10/20 - gratis

2
NIVEAU

JAM VOOR ZANGERS
EN MUZIKANTEN

Alles mag, niets moet en fouten horen er net zo goed bij als de magische momenten die
plots ontstaan: kom het beleven met een bende gezellige WISPER-muzikanten!

2/10/20 - € 134

X
NIVEAU

ZANG OP VRIJDAG

Begeleiding: Marie Bogaert
Formule: 10 vrijdagnamiddagen vanaf

Voor iedereen die expressiever en ongeremder in groep wil kunnen zingen en meer
plezier wil beleven aan zijn/haar zangstem!

13/10/20 - € 107

X
NIVEAU

ZANG: BACKING VOCALS

Begeleiding: Marie Bogaert
Formule: 8 dinsdagavonden vanaf

Backing vocals: de drijvende kracht achter elke frontman/vrouw! We spelen met
meerstemmigheid, ondersteunende choreografieën en zingen met versterking.

Begeleiding: Eva Van Leuven
Formule: 8 dinsdagavonden vanaf

6/10/20 - € 107

X
NIVEAU

ZANG: DE KRACHT VAN
JE INNERLIJKE STEM

Deze cursus gaat niet over mooi zingen, maar over het vinden en houden van onze eigen
stem. We stemmen af op onze innerlijke wereld en creëren vandaaruit samenzang.

HET DAMPOORTKOOR

Begeleiding: Bart Callebaut,
Yannick Van Loo
Formule: 2 zondagvoormiddagen vanaf
4/10/20 - gratis

X
NIVEAU

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Op zoek naar de roots van Amerikaanse muziek! Van Appalachian mountain songs over
traditionele bluegrass naar hedendaagse iconen uit de Amerikaanse popgeschiedenis.

Gratis zangplezier met je buren! Als eerbetoon aan de multiculturele Dampoortwijk zingen
we in verschillende stijlen: wereldmuziek, gospel, balkan, pop …

GENT

X
NIVEAU

STEM IN BEWEGING

Begeleiding: Indra Boone,
Mileen Borgonjon
Formule: 2 namiddagen vanaf
10/10/20 - € 57

Begeleiding: Yannick Van Loo
Formule: 2 maandagavonden +

X

1 vrijdagavond vanaf 23/10/20 - gratis

NIVEAU

ELEKTRONISCH
KLANKENLAB

Zot van synths, samplers en drumcomputers? Zin om elektronische experimentele
instrumenten of een heus modulair systeem samen met anderen uit te testen? Welkom
in het klankenlab.

X

Begeleiding: Yannick Van Loo
Formule: 1 weekend zonder

NIVEAU

KLANKEN MET
VERTELKRACHT: MUZIEK EN
THEATER

overnachting vanaf 5/12/20 - € 81

Muziek kan een scène op zijn kop zetten, dialogen transformeren, decorstukken een
nieuwe betekenis geven. Ga mee op onderzoek naar deze boeiende wisselwerking!

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Bewegen en spelen met wat onze stem en lichaam ons vertellen op verschillende
plaatsen en in verschillende posities.
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\beeldende
kunsten

/ vuile vingers
Hoe laat jij jouw gedachtenkronkels, funky fantasieën en zonderlinge ideeën tot uiting komen?
Zegt het je wel wat om daar verfklodders, inktdruppels of papiersnippers bij te betrekken?
Nieuwsgierig naar hoe jouw hersenspinsels eruit zullen zien wanneer ze een tastbare vorm
aannemen? En hoe verschillende materialen en technieken daarbij voor verrassende transformaties zorgen? Kom je handen vuilmaken in ons atelier en je ontdekt het vanzelf.
Nooit uitgepraat
Zin om ook buiten de cursus inspiratie en tips uit te wisselen met andere
Wisperlingen? Zoek op Facebook naar de groep Wisperlingen van het beeld
en de fotografie en kom erbij!

WELKE CURSUS
BEELDENDE KUNSTEN
IS IETS VOOR JOU?
JE VOLGDE NOOIT EERDER EEN CURSUS
BEELDENDE KUNSTEN?
JE HEBT AL EENS GEPROEFD OF
WIL METEEN GOED AAN DE SLAG?
JE HEBT AL EEN BASISERVARING
ACHTER DE KIEZEN?
JE HEBT AL EEN BREDERE KENNIS EN
ERVARING OPGEBOUWD?
JE BENT OOK THUIS ACTIEF
AAN HET WERK?
SOMMIGE CURSUSSEN ZIJN GESCHIKT
VOOR ALLE NIVEAUS!
JE BENT OP ZOEK NAAR
EEN INTENSIEVERE FORMULE?
JE WERKT MET EEN GROEP ROND
BEELDENDE KUNSTEN OF ZOU DAAR
GRAAG MEE BEGINNEN?

De niveau-aanduidingen hieronder staan ook naast elke
cursus. Ze geven aan hoeveel ervaring je nodig hebt om
deel te nemen. Niet duidelijk? Mail marissa@wisper.be
(Leuven & Antwerpen) of liesbet@wisper.be (Gent)

/ NIVEAU 0: een korte kennismaking waarbij je ontdekt of
het iets voor jou is.

/ NIVEAU 1: cursussen voor starters.
/ NIVEAU 2: voor wie al bepaalde technieken onder de
knie heeft.

/ NIVEAU 3: voor wie zoekt naar oefeningen om zijn/haar
eigen beeldende taal verder te ontwikkelen.

/ NIVEAU 4: voor wie zoekt naar nieuwe input, inspiratie
en bondgenoten.

/ NIVEAU X: iedereen welkom, ongeacht je ervaring of

techniek.

/ LUX: stevige reeksen voor schilders en tekenaars die uit
hun comfortzone willen komen, zie p. 78

/ WISPERPRO: cursussen specifiek voor leerkrachten en
groepsbegeleiders, zie p. 88
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Antwerpen
9/11/20 - € 74

0
NIVEAU

PROEVEN VAN SCHILDEREN

Begeleiding: Marilou Dejans
Formule: 4 maandagavonden vanaf

Je experimenteert met basistechnieken en verkent je persoonlijke voorkeuren en
interesses. Het accent ligt niet op afgewerkte stukken, wel op onderzoek en uitproberen!

Begeleiding: Marilou Dejans,
Pieter Chanterie
Formule: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 24/10/20 - € 127

X
NIVEAU

SCHILDEREN: TUSSEN
FIGURATIE EN ABSTRACTIE

Waar eindigt figuratie en begint abstractie? We onderzoeken de relatie tussen deze twee
(schijnbare) uitersten, met als rode draad het verhalende aspect van jouw werk.

Begeleiding: Silke Groffy
Formule: 7 dinsdagavonden vanaf

20/10/20 - € 129

X
NIVEAU

TEKENEN:
LEVENDIGE LIJVEN

We ontleden het menselijk lichaam in vormen en kleuren, pogen emoties weer te geven
in lijnen, suggereren beweging. En geven zo onze papieren figuren leven én karakter.

22/10/20 - € 111

X
NIVEAU

HUMOR IN ILLUSTRATIE

Begeleiding: Kelly Van Loon
Formule: 6 donderdagavonden vanaf

Je tekent, schrijft en verknipt woorden en eigen tekeningen tot uitdagende combinaties
die een grijns, gniffel of misschien zelfs verontwaardiging opwekken!

ILLUSTREREN EN DRUKKEN:
INSPIRATIE UIT DE NATUUR

Begeleiding: Goele Poelmans
Formule: 6 vrijdaochtenden vanaf

23/10/20 - € 133

X
NIVEAU

ANTWERPEN
DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

beeld

We combineren afdrukken en lijntekeningen via toegankelijke technieken die je thuis ook
kan toepassen. En de vormen en materialen halen we rechtstreeks uit de natuur!

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/BEELD

LEUVEN

Leuven

PROEVEN VAN SCHILDEREN

Begeleiding: Marilou Dejans
Formule: 4 maandagavonden vanaf

5/10/20 - € 89

0
NIVEAU

beeld

Je experimenteert met basistechnieken en verkent je persoonlijke voorkeuren en
interesses. Het accent ligt niet op afgewerkte stukken, wel op onderzoek en uitproberen!

Teacher: Sowmya Mysore Nagaraj
Format: 4 Thursday afternoons starting
12/11/20 - € 59

1
LEVEL

PAINTING FOR
BEGINNERS

We explore mixing colors, try out different ways to use our brush and play with shapes
and composition. We discover how to tell our stories. A course exclusively for women!

Begeleiding: Sandra Verkaart
Formule: 9 vrijdagmiddagen vanaf

1-2
NIVEAU

TEKENWERKPLAATS VOOR
BEGINNERS: EXPERIMENTEN
MET WAARNEMING
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© Sabien Clement

9/10/20 - € 167

Waarneming gaat zoveel verder dan de zuivere registratie van mensen en dingen rondom
jou. Deze tekencursus zet al je zintuigen én je fantasie op scherp!
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Begeleiding: Wim De Pauw
Formule: 6 maandagavonden vanaf

9/11/20 - € 133

2-3
NIVEAU

LEUVEN

SCHILDEREN: VEELZIJDIG
ABSTRACT

Begeleiding: Marissa Van Mourik
Formule: 7 vrijdagochtenden vanaf

23/10/20 - € 129

2-3
NIVEAU

SCHILDERWERKPLAATS:
BRUTE EENVOUD

Een specifieke sfeer, betekenis of connotatie vangen in een knallend sterk én
eigenzinnig werk, da’s de uitdaging. Verwacht je aan een eerlijk én persoonlijk onderzoek!

2-3
NIVEAU

HET LICHAAM VERBEELD

Begeleiding: Marissa Van Mourik,
Sandra Verkaart, Silke Groffy
Formule: 3 zaterdagen vanaf 17/10/20
- € 111

Het menselijk lichaam, een fascinerend gegeven voor schilders en tekenaars. Drie
docenten laten je kennismaken met verschillende benaderingen van dit brede thema!

18/10/20 - € 104

2-3
NIVEAU

ILLUSTREREN EN ANIMATIE

Begeleiding: Wietse Palmans
Formule: 4 zondagmiddagen vanaf

Wat denk je er van om je eigen beeldende experimenten tot leven te brengen? Je
ontdekt de basisprincipes van het bewegende beeld toegepast op je eigen werk.

ILLUSTRATION:
CREATING A COMIC

Teacher: Dragana Radanovic
Format: 1 weekend without overnight
stay starting 7/11/20 - € 89

Improve your comic book drawing skills with exercises focused on drawing dynamic
figures, composition and page layout for effective storytelling.

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/BEELD

2-3
LEVEL
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Van de emotionele abstractie van Gauguin, naar de decoratieve variant van Matisse, tot
de strakke geometrie van Max Bill. Een avontuurlijk onderzoek naar alle gezichten van
abstractie!

LEUVEN
Begeleiding: Bart Callebaut,
Eva De Mulder, Joke Depuydt,
Marissa Van Mourik, Francesca Orlando
Formule: 1 vrijdagavond per maand
vanaf 9/10/20 - € 66

3
NIVEAU

WERKPLEK VOOR
WISPERLINGEN MET
ERVARING – HOKJESDENKEN
VERBODEN!

Hokjesdenken is passé en dus komen we maandelijks met alle artistieke disciplines bij
elkaar om ons te laten inspireren door een gezamenlijk thema of invalshoek.

X
NIVEAU

KICK-OFF BEELD

Begeleiding: Dragana Radanovic,
Goele Poelmans, Silke Groffy,
Sowmya Mysore Nagaraj
Formule: 1 donderdagavond op
17/9/20 - gratis

Nieuwsgierig naar hoe het er in onze beeldcursussen aan toegaat? De kick-off geeft je
een voorproefje van de cursussen schilderen, illustreren, tekenen en comic.

Begeleiding: Silke Groffy
Formule: 9 donderdagavonden vanaf

8/10/20 - € 199

X
NIVEAU

TEKENEN: BEELDEN VOL
POËZIE

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

© Kain Walgrave

We gebruiken woorden en teksten om tot een sterk beeld te komen, verwerken letterlijk
tekst in onze tekeningen en gaan op zoek naar de poëzie in een lijn, veeg of vlek.
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Begeleiding: Goele Poelmans
Formule: 6 dinsdagavonden vanaf

X
NIVEAU

LEUVEN

ILLUSTREREN EN
DRUKTECHNIEKEN:
INSPIRATIE UIT DE NATUUR

20/10/20 - € 133

OPEN ATELIER: COACHING
VOOR TEKENAARS EN
SCHILDERS

Begeleiding: Lore Stessel
Formule: 36 woensdagavonden vanaf

X
NIVEAU

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

We combineren afdrukken en lijntekeningen via toegankelijke technieken die je thuis ook
kan toepassen. En de vormen en materialen halen we rechtstreeks uit de natuur!

23/9/20 - € 330

In het open atelier kan je zelfstandig werken, maar er komt ook af en toe een coach over
de vloer die je met (thuis)opdrachten en feedback uitdaagt tot persoonlijk onderzoek.

© Marilou Dejans

Begeleiding: Liesbet Verschueren
Formule: 4 maandagavonden vanaf

28/9/20 - € 74

1

Je experimenteert met de basistechnieken en verkent voorzichtig je persoonlijke
voorkeuren en interesses.Verbeelding, eenvoudige objecten en foto’s zijn ons leidmotief.

Begeleiding: Els De Roo
Formule: 1 weekend zonder

overnachting vanaf 26/9/20 - € 89

1
NIVEAU

TEKENEN VOOR BEGINNERS:
KIJKEN EN KEUZES MAKEN

Leren tekenen is leren kijken. Achter welke elementen blijft jouw blik daarbij haken?
Ontdek hoe je tekenwerk steevast iets vertelt over jouw kijk op de wereld.

Begeleiding: Els De Roo
Formule: 9 woensdagavonden vanaf

1
NIVEAU

TEKENEN VOOR BEGINNERS:
MOGELIJKHEDEN EN
MATERIALEN

30/9/20 - € 167

De tekening is een medium dat veel kanten op kan. Je maakt kennis met verschillende
tekengereedschappen en -technieken en stapt binnen in een wereld van mogelijkheden!

Begeleiding: Jonas Ghyselen
Formule: 2 zondagen vanaf 18/10/20

- € 89

1
NIVEAU

DRUKTECHNIEKEN VOOR
BEGINNERS

Een speelse introductie met ruimte voor experiment, ideaal voor wie nieuwsgierig is naar
de mogelijkheden en aantrekkingskracht van de basisdruktechnieken.

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

SCHILDEREN VOOR
BEGINNERS

GENT

Gent
NIVEAU

beeld

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/BEELD
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Begeleiding: Chiara Lammens
Formule: 10 dinsdagavonden vanaf

6/10/20 - € 185

1-2
NIVEAU

GENT

TEKENEN: REKBAAR
REALISME

Begeleiding: Thijs Desmet
Formule: 9 vrijdagavonden vanaf

9/10/20 - € 167

2
NIVEAU

ILLUSTREREN:
BEELDVERHAAL

Je integreert tekst en geluid op een expressief-visuele wijze en leert consequent
doorgaan in een stijl. Zo kom je tot een opeenvolging van prenten die jouw verhaal
vertellen.

Begeleiding: Liesbet Verschueren
Formule: 18 vrijdagnamiddagen vanaf

2/10/20 - € 333

3-4
NIVEAU

TEKENWERKPLAATS VOOR
FANATIEKELINGEN

Voor wie wil tekenen, tekenen en nog eens tekenen, zonder grenzen in stijl, techniek
en genre! Je deelt je persoonlijk parcours met bondgenoten en verkent zo samen het
medium.

Begeleiding: Jana Van Ongevalle,
Liesbet Verschueren
Formule: 10 vrijdagochtenden vanaf
2/10/20 - € 185

3-4
NIVEAU

SCHILDERWERKPLAATS:
COACHING

Je wordt gecoacht in een traject met je eigen schildersconcept, waarbij de regelmatige
uitwisseling met de groep zorgt voor extra stimulans en input.

TEKENEN MET INKT

Begeleiding: Anton Retsin
Formule: 7 donderdagavonden vanaf

8/10/20 - € 148

X
NIVEAU

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Al tekenend speel je met natuurgetrouwe weergave en de grens met subjectieve
interpretatie. Want een volledig objectieve tekening bestaat niet!

Een veelzijdig experiment waarbij je figuren, landschappen en architecturen opbouwt in
een nieuw, zwart-wit universum.

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/BEELD

vanaf 1/10/20 - € 185

X

GENT

Begeleiding: Chiara Lammens
Formule: 10 donderdagochtenden

NIVEAU

TEKENWERKPLAATS:
SCHETSEN IN COMPAGNIE

28/9/20 - gratis

X
NIVEAU

SOCIAAL BEELDATELIER

Begeleiding: Ruth van Haren Noman
Formule: 10 maandagochtenden vanaf

Dit beeldatelier verwelkomt deelnemers die moeilijker toegang vinden tot de reguliere
cursussen: het is een veilige plek om in alle vrijheid je eigen ideeën uit te proberen.

26/10/20 - € 111

X
NIVEAU

SCHILDEREN: POPART

Begeleiding: Roeland Zijlstra
Formule: 7 maandagavonden vanaf

We gebruiken beelden uit massamedia, stripverhalen en reclameboodschappen en
combineren verf met uitgeknipte flarden van tijdschriften of verpakkingen in collage.

Begeleiding: Liesbet Verschueren
Formule: 1 donderdagnacht op

3/12/20 - € 24

X
NIVEAU

MUSEUMNACHT: TEKENEN IN
HET MUSEUM DR. GUISLAIN

Wat gebeurt er als we onze vertrouwde atelier inruilen tegen een plek vol psychiatrisch
verleden, kunst en waanzin? Ervaar het aan den lijve tijdens de museumnacht.

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Een schetsboek nodigt uit tot werken in reeksen en het zoeken naar een rode draad
tussen je tekeningen. Deze reeks biedt je daarvoor elke week een nieuwe invalshoek.
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\fotografie
© Arthur Podzolkin

/ eyecatchers
Aan de zoeker van je camera trekken de stills uit oneindig veel potentiële universums voorbij.
Wat zonet nog een weinig opzienbarende voorbijganger was, wordt met andere belichting een
mysterieus personage uit een film noir. Door stevig in te zoomen wordt dat banale shot plots
een beeld dat intrigeert door abstractie. En het ongrijpbare gegeven van tijd krijgt ineens wél
een gezicht wanneer je de sluiter naar je hand weet te zetten. Druk af en je wekt een wereld
tot leven. Bijzonder, toch?

WISPER-fotografen laten van zich horen
Foto’s uitwisselen met bondgenoten-fotografen? Ergens een briljante expo bezocht
die je wil delen? Een carpoolmaatje zoeken om mee naar de volgende cursus te
rijden? Zoek op Facebook naar de groep Wisperlingen van het beeld en de
fotografie en kom erbij!

WELKE CURSUS
FOTOGRAFIE IS IETS
VOOR JOU?
JE WIL DE KNOPJES VAN JE CAMERA
LEREN KENNEN EN WETEN HOE JE
STERKE BEELDEN KUNT SCHIETEN?

JE HEBT AL WAT FOTOGRAFIE-ERVARING
EN BEHEERST ISO, SLUITERTIJD EN
DIAFRAGMA?
JE HEBT AL EEN STEVIGE
FOTOGRAFIEBASIS EN KAN GEHEEL
MANUEEL FOTOGRAFEREN?

De niveau-aanduiding hieronder vind je naast elke cursus
terug en geeft aan hoeveel ervaring je nodig hebt om
deel te nemen. Niet duidelijk? Mail liesbet@wisper.be
(Gent) of marissa@wisper.be (Leuven & Antwerpen)

/ NIVEAU 1: in deze cursussen leer je je fotografische

blik kennen en ontdek je de mogelijkheden van digitale
fotografie aan de hand van de drie-eenheid: ISO,
sluitertijd en diafragma.

/ NIVEAU 2: cursussen waarbij je je fotografische blik

ontwikkelt en verder experimenteert met de technische
mogelijkheden van je camera.

/ NIVEAU 3: deze cursussen focussen extra op

experiment, uitwisseling en inspiratie om je eigen
beeldtaal als fotograaf steeds verder uit te bouwen.

/ NIVEAU X: voor iedereen, met veel of weinig ervaring.
ER ZIJN OOK DE CURSUSSEN WAARBIJ
NIVEAU GEEN ROL SPEELT!

OP ZOEK NAAR EEN INTENSIEVERE
FORMULE?

/ LUX: de LUX fotografiecursussen zijn stevige reeksen
voor zowel beginnende als meer ervaren fotografen die
de koe bij de hoorns willen vatten, zie p. 83
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Begeleiding: Evy Raes
Formule: 2 weekends zonder

overnachting vanaf 17/10/20 - € 197

1
NIVEAU

FOTOGRAFIE VOOR
BEGINNERS

Antwerpen

Via actieve opdrachten en inhoudelijke insteken proef je van de verschillende soorten
fotografie en krijg je telkens aangepaste technische bagage mee.

DOCUMENTAIREFOTOGRAFIE:
JE EIGEN REEKS

Begeleiding: Ellen Smeets
Formule: 8 zaterdagen vanaf

24/10/20 - € 263

2-3
NIVEAU

ANTWERPEN
DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

fotografie

Je kiest zelf een onderwerp, fascinatie of verhaal. Die vertaal je naar een autonome reeks
beelden die jouw hoogstpersoonlijke kijk op de werkelijkheid weerspiegelt!

“BEWUST
FOTOGRAFEREN HEEFT
MINSTENS EVENVEEL
TE MAKEN MET
EEN SCHERPE BLIK ALS
MET HET BEHEERSEN
VAN DE TECHNIEK.”
Jeroen Brejou, docent
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS

LEUVEN

MASTERWEEKEND:
MYSTERIE, BEVREEMDING
EN SUGGESTIE

Leuven
Begeleiding: Iris Verhoeyen
Formule: 1 weekend zonder

23
NIVEAU

fotografie

overnachting vanaf 24/10/20 - € 98

We fotograferen doodgewone scènes op zo’n manier dat ze betekenisvol en speciaal
worden. Bevreemding, abstractie of juist een poëtische ondertoon: welk effect creëer jij
als fotograaf?

Begeleiding: Bart Callebaut,
Eva De Mulder, Joke Depuydt,
Marissa Van Mourik, Francesca Orlando
Formule: 1 vrijdagavond per maand
vanaf 9/10/20 - € 66

3
NIVEAU

WERKPLEK VOOR
WISPERLINGEN MET
ERVARING – HOKJESDENKEN
VERBODEN!

Hokjesdenken is passé en dus komen we maandelijks met alle artistieke disciplines bij
elkaar om ons te laten inspireren door een gezamenlijk thema of invalshoek.

Begeleiding: Lore Stessel
Formule: 1 weekend zonder

overnachting vanaf 28/11/20 - € 98

X
NIVEAU

ANALOOG VOOR DURVERS:
DE PINHOLE CAMERA

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

© Gerard Hermans

Ontdek de eenvoud én oneindige mogelijkheden van analoge fotografie tijdens
experimenten met je zelfgebouwde gaatjescamera!
53

Begeleiding: Jeroen Brejou
Formule: 1 weekend zonder

overnachting vanaf 12/9/20 - € 98

1
NIVEAU

FOTOGRAFIE VOOR
BEGINNERS

Gent

Je verkent de technische mogelijkheden van je toestel én wordt tegelijk uitgedaagd om
verder te gaan dan een “theoretisch gelukte” foto.

Begeleiding: Arian Christiaens
Formule: 8 woensdagochtenden vanaf

7/10/20 - € 197

1
NIVEAU

FOTOGRAFIEWERKPLAATS
VOOR BEGINNERS

Ontdek de technische mogelijkheden van je eigen digitale camera, ontwikkel
je fotografische blik en experimenteer met opnamestandpunten, compositie,
scherptegradiënt ...

Begeleiding: Sara Lamens
Formule: 1 zondag op 11/10/20 - € 45

X
NIVEAU

POPART FOTOGRAFIE:
COLLAGE I.S.M. SMAK

De popartbeweging staat voor een onbeschaamde mix van fotografie, reclame en
schilderkunst. Met dit uitdagende gegeven gaan we zelf een dag lang aan de slag in
SMAK!

Begeleiding: Jeroen Brejou
Formule: 1 donderdagavond op

X
NIVEAU

MUSEUMNACHT:
FOTOGRAFEREN IN HET
MUSEUM DR. GUISLAIN

3/12/20 - € 27

Wat gebeurt er als we onze vertrouwde cursusruimte inruilen tegen een plek vol
psychiatrisch verleden, kunst en waanzin? We ervaren het aan den lijve tijdens de
museumnacht.

SMARTPHONELAB

Begeleiding: Alda Snopek
Formule: 4 zaterdagnamiddagen vanaf

28/11/20 - € 129

X
NIVEAU

GENT
DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

fotografie

Met je smartphone scan je de omgeving af naar texturen, kleuren, onverwachte
composities. Met filters, beeldlagen en collage-apps creëer je krachtige nieuwe beelden.
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GENT

\literatuur
© Rudy Carlier

/ geen klad
voor de mond
Je schrijfmomenten hebben de laatste tijd meer weg van een staarwedstrijd met het witte blad?
Aan inspiratie geen gebrek, maar wanneer het erop aankomt blijft je kortverhaal eruitzien als een
dadaïstisch pamflet? Nood aan feedback op je tekst, maar het angstzweet breekt je al uit bij de
gedachte aan de genadeloze kritiek van je lief? Kruip gezellig in één van onze schrijfbubbels.
Want tegen een veilig publiek van medeschrijvers, opbouwende feedback van een ervaren
docent en massa’s praktische tips moet zelfs het grootste writer’s block de duimen leggen!

Een woordje meeklappen?
Schrijftips uitwisselen? Samen literaire projecten op touw zetten? Napraten over de
cursus? In onze schrijversgroep zit je goed: zoek op Facebook naar de Literaire
Wisperlingen en kom erbij!

WELKE LITERATUUR
CURSUS IS IETS VOOR
JOU?
JE WIL GRAAG JE EERSTE
SCHRIJFERVARING OPDOEN?

JE PEN IS AL STEVIG OPGEWARMD?

JE WIL HET WEL EENS PROBEREN,
DAT SCHRIJVEN? OF JE HEBT AL HEEL
WAT EPISTELS UIT JE PEN GEPERST?
WELKOM.

JE BENT OP ZOEK NAAR EEN
INTENSIEVERE FORMULE?

JE WERKT MET EEN (KLAS)GROEP ROND
LITERATUUR OF ZOU DAAR GRAAG MEE
STARTEN?

De niveau-aanduiding hieronder vind je naast elke cursus
terug en geeft aan hoeveel ervaring je nodig hebt om
deel te nemen. Niet duidelijk? Mail joke@wisper.be

/ NIVEAU 1: reeksen zoals Starten met schrijven zijn er
specifiek voor beginnende schrijvers.

/ NIVEAU 2: voor deze cursussen heb je best een eerste
schrijfervaring achter de kiezen.

/ NIVEAU X: iedereen welkom. Het grootste deel van de
schrijfcursussen zijn inspiratiecursussen, geschikt voor
elk niveau. Het verschil zit hem vooral in het genre of
thema: proza, poëzie, column, theaterteksten, spoken
word, autobiografie, scenario en veel, veel meer.
/ LUX: een stevige reeks voor ervaren schrijvers die de koe
bij de hoorns willen vatten, zie, p. 86

/ WISPERPRO: deze cursussen speciaal voor leerkrachten
en groepsbegeleiders bieden je inspiratie, methode en
praktijkmateriaal, zie p. 88
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Begeleiding: Anna M. Hoogland
Formule: 4 zaterdagvoormiddagen

vanaf 10/10/20 - € 81

1
NIVEAU

STARTEN MET SCHRIJVEN
OP ZATERDAGVOORMIDDAG

Antwerpen

Je voelt al lang schrijfkriebels? Je kan niet zonder pen en papier? Je loopt in je verhalen
steeds ergens vast? Deze cursus is je op het lijf geschreven.

Begeleiding: Anna M. Hoogland
Formule: 4 woensdagavonden vanaf

7/10/20 - € 81

1
NIVEAU

STARTEN MET SCHRIJVEN
OP WOENSDAGAVOND

Je voelt al lang schrijfkriebels? Je kan niet zonder pen en papier? Je loopt in je verhalen
steeds ergens vast? Deze cursus is je op het lijf geschreven.

Begeleiding: Anna M. Hoogland
Formule: 5 woensdagavonden vanaf

18/11/20 - € 99

2
NIVEAU

SCHRIJVEN ZONDER
SMOESJES

Gedaan met excuses om niet te schrijven! Deze reeks staat voor massa’s inspirerende
schrijfoefeningen, opbouwende feedback en bruikbare schrijftips.

DE PROZAÏSTEN

Begeleiding: Barbara Van den Eynde
Formule: 5 maandagavonden vanaf

5/10/20 - € 99

2
NIVEAU

ANTWERPEN
DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

literatuur

Je hebt al heel wat schrijfervaring maar wil extra input en uitwisseling? In een kleine
groep wordt er uitvoerig op je tekst ingegaan, met als doel die nog beter te maken dan
die al was.

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/LITERATUUR

10/11/20 - € 81

X
NIVEAU

KORTVERHAAL

Begeleiding: Barbara Van den Eynde
Formule: 4 dinsdagavonden vanaf

Ontdek de do’s en don’ts bij het neerzetten van personages en hoe je met minimale
middelen een groot effect bereikt. Oftewel: hoe je de lezer in de netten van jouw
kortverhaal vangt.

8/10/20 - € 81

X
NIVEAU

SLAM POETRY

Begeleiding: Esohe Weyden
Formule: 4 donderdagavonden vanaf

Voor iedereen die met taal en ritme wil jongleren, voor en/of op het podium!

“IK VERGEET NOOIT
MIJN EERSTE
PROZAÏSTENREEKS:
IK DACHT OP ZOEK
TE ZIJN NAAR
MIJN STEM EN
KREEG TE HOREN
DAT IK HEM AL LANG
GEVONDEN HAD!”

ANTWERPEN

Je lezers met minder dan 500 woorden inpakken, da’s schrijven op het scherpst van de
snede!

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

12/10/20 - € 81

X
NIVEAU

COLUMN

Begeleiding: Barbara Van den Eynde
Formule: 4 maandagavonden vanaf

Carolien Frijns, literatuurdocente
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS
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LEUVEN

“ZALIG OM SAMEN TE KOMEN
MET AL DIE ZEER VERSCHILLENDE
MENSEN DIE TOCH
MET HETZELFDE BEZIG ZIJN.”
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS
© Natascha Mattens

STARTEN MET SCHRIJVEN OP
DONDERDAGVOORMIDDAG

Leuven
Begeleiding: Joke Depuydt
Formule: 4 donderdagvoormiddagen

vanaf 8/10/20 - € 81

1
NIVEAU

literatuur

Je voelt al lang schrijfkriebels? Je kan niet zonder pen en papier? Je loopt in je verhalen
steeds ergens vast? Deze cursus is je op het lijf geschreven.

Begeleiding: An De Gruyter
Formule: 4 donderdagavonden vanaf

8/10/20 - € 81

1
NIVEAU

STARTEN MET SCHRIJVEN OP
DONDERDAGAVOND

Je voelt al lang schrijfkriebels? Je kan niet zonder pen en papier? Je loopt in je verhalen
steeds ergens vast? Deze cursus is je op het lijf geschreven.

26/9/20 - € 139

2
NIVEAU

DE PROZAÏSTEN

Begeleiding: Joke Depuydt
Formule: 5 zaterdagochtenden vanaf

Je hebt al heel wat schrijfervaring maar wil extra input en uitwisseling? In een kleine
groep wordt er uitvoerig op je tekst ingegaan, met als doel die nog beter te maken dan
die al was.

POËZIE: EEN CYCLUS
OPBOUWEN

Begeleiding: Peter Mangelschots
Formule: 6 maandagavonden vanaf

5/10/20 - € 139

2
NIVEAU

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Jolinde, cursiste

Aan de hand van voorbeelden van gerenommeerde dichters en vooral door zelf te werken
aan gedichten met onderlinge samenhang, leer je een cyclus op te bouwen.

Hokjesdenken is passé en dus komen we maandelijks met alle artistieke disciplines bij
elkaar om ons te laten inspireren door een gezamenlijk thema of invalshoek.

12/10/20 - € 81

X
NIVEAU

COLUMN

Begeleiding: Peter Mangelschots
Formule: 4 maandagavonden vanaf

Je lezers met minder dan 500 woorden inpakken, da’s schrijven op het scherpst van de
snede!

Begeleiding: Veerle Schaltin
Formule: 6 dinsdagavonden vanaf

10/11/20 - € 122

X
NIVEAU

HET VERHAAL
VAN JE LEVEN

Iedereen maakt dingen mee die voer zijn voor verhalen. Maar hoe krijg je die op papier?
En hoe maak je ze voor zoveel mogelijk lezers interessant?

“ALS DOCENT WIL IK
VOORAL INSPIREREN,
WANT PASKLARE
ANTWOORDEN OP
SCHRIJFVRAAGSTUKKEN
ZIJN ER NIET. DES TE
MEER RUIMTE IS ER
VOOR CREATIVITEIT!”

LEUVEN

3

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

Begeleiding: Bart Callebaut,
Eva De Mulder, Joke Depuydt,
Marissa Van Mourik, Francesca Orlando
Formule: 1 vrijdagavond per maand
vanaf 9/10/20 - € 66

NIVEAU

WERKPLEK VOOR
WISPERLINGEN MET
ERVARING – HOKJESDENKEN
VERBODEN!

Peter Mangelschots, poëziedocent
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS
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LEUVEN

6/10/20 - € 81

X
NIVEAU

Begeleiding: Sandrine Lambert
Formule: 4 dinsdagavonden vanaf

Je wil net als Annie M.G. Schmidt, Marc De Bel of Astrid Lindgren voor kinderen of
jongeren schrijven? Deze cursus zet je op weg.

Begeleiding: Ellen Verstrepen
Formule: 4 donderdagavonden vanaf

19/11/20 - € 81

X
NIVEAU

HOE BEGIN JE
AAN EEN BOEK?

Een goed boek schrijven, wat komt daar allemaal bij kijken? Ellen gidst je langs de
elementen waarbij je vooraf dient stil te staan. Zowel fictie als non-fictie komen aan bod.

SCHRIJF JE EIGEN VERHAAL
IN 9 WEKEN

Begeleiding: Joke Depuydt
Formule: 9 woensdagavonden vanaf

7/10/20 - € 182

X
NIVEAU

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

SCHRIJVEN VOOR KINDEREN
EN JONGEREN

Iedereen start met hetzelfde eerste hoofdstuk … en daarna zijn we vertrokken. Week na
week krijg je feedback op jouw nieuwste hoofdstukje én ontdek je wat anderen op papier
zetten.

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/LITERATUUR

Begeleiding: Kirsten Mariën
Formule: 4 dinsdagavonden vanaf

6/10/20 - € 81

GENT
1

Je voelt al lang schrijfkriebels? Je kan niet zonder pen en papier? Je loopt in je verhalen
steeds ergens vast? Deze cursus is je op het lijf geschreven.

Begeleiding: Shauni De Gussem
Formule: 5 zaterdagochtenden vanaf

10/10/20 - € 122

1
NIVEAU

SCENARIO:
EERSTE STAPPEN

Je raakt vertrouwd met de do’s and don’ts van een scenario. Elke les krijg je een ander
aspect voorgeschoteld, van ideeënvorming tot spanningsopbouw.

Begeleiding: Shauni De Gussem
Formule: 5 zaterdagochtenden vanaf

17/10/20 - € 122

2
NIVEAU

SCENARIO:
EEN TRAPJE HOGER

Op zoek naar complexe, meerlagige en multifunctionele scènes en dialogen! Hoe? Via
uitdagende oefeningen en intrigerende filmfragmentanalyses.

DE DICHTERS

Roel Richelieu Van Londersele
Formule: 5 maandagavonden vanaf
5/10/20 - € 129

2
NIVEAU

Begeleiding:

Ook ervaren dichters hebben nood aan feedback. Dat is wat dit poëzie-atelier je biedt: je
gedichten worden ontleed, bijgeschaafd en op punt gezet.

“EMOTIES HERKENBAAR
KUNNEN BESCHRIJVEN IS IETS
HEEL KRACHTIG: JE GEEFT ER
JE LEZERS HET GEVOEL MEE
DAT ZE NIET ALLEEN ZIJN.”

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

STARTEN
MET SCHRIJVEN

Gent
NIVEAU

literatuur

Esohe Weyden, docente slam poetry
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WWW.WISPER.BE/INTERVIEWS
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18/11/20 - € 81

X
NIVEAU

GENT

COLUMN

Begeleiding: Hilde Van Malderen
Formule: 4 woensdagavonden vanaf

Begeleiding: Kirsten Mariën
Formule: 6 dinsdagavonden vanaf

10/11/20 - € 122

X
NIVEAU

SCHRIJVEN VOOR THEATER:
MONOLOGEN

Leer hoe je een ijzersterke monoloog opbouwt van de eerste zin tot het laatste woord!

X

Begeleiding: Hilde Van Cauteren
Formule: 5 donderdagavonden vanaf

NIVEAU

SCHRIJVEN VOOR KINDEREN
EN JONGEREN:
VAN PRENTENBOEK TOT
YOUNG ADULT

12/11/20 - € 99

Via speelse en praktische oefeningen ontdek je waar je ideeën haalt, hoe je je
personages leven inblaast en welk vertelperspectief het meest geschikt is voor jouw idee.

Begeleiding: Hilde Van Malderen
Formule: 4 woensdagavonden vanaf

7/10/20 - € 81

X
NIVEAU

HOE BEGIN JE AAN
EEN BOEK?

Een goed boek schrijven, wat komt daar allemaal bij kijken? Hilde gidst je langs de
elementen waarbij je vooraf dient stil te staan. Zowel fictie als non-fictie komen aan bod.

OP HET LIJF GESCHREVEN:
SCHRIJVEN OVER EN MET
HET LICHAAM

Begeleiding: Shauni De Gussem
Formule: 3 zaterdagnamiddagen vanaf

X
NIVEAU
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Je lezers met minder dan 500 woorden inpakken, da’s schrijven op het scherpst van de
snede!

14/11/20 - € 73

Welke afdruk laat het schrijvende lichaam na op een tekst? Prikkelende oefeningen en
dito onderzoek zetten je aan om als schrijver heel je lijf in de strijd te werpen.

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/LITERATUUR

Iedereen start met hetzelfde eerste hoofdstuk … en daarna zijn we vertrokken. Week na
week krijg je feedback op jouw nieuwste hoofdstukje én ontdek je wat anderen op papier
zetten.

literatuur

elders

AVERBODE

IN DE ABDIJ VAN AVERBODE

Begeleiding: Carolien Frijns,
Joke Depuydt
Formule: 1 weekend met overnachting
vanaf 23/10/20 - € 236

2
NIVEAU

SFEERSCHEPPING:
SCHRIJFWEEKEND

Haal een gans weekend je hart op aan heerlijk ongestoorde schrijftijd, inspiratie én
feedback van de groep op jouw schrijfsels.

DE DICHTERS

Begeleiding: Roel Richelieu
Van Londersele
Formule: 5 online sessies op
maandagavond vanaf 12/10/20 - € 129

2
NIVEAU

ONLINE

Ook ervaren dichters hebben nood aan feedback. Dat is wat dit poëzie-atelier je biedt: je
gedichten worden ontleed, bijgeschaafd en op punt gezet.

AVERBODE

5/10/20 - € 203

X
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Begeleiding: Joke Depuydt
Formule: 10 maandagmiddagen vanaf

NIVEAU

SCHRIJF JE EIGEN VERHAAL
IN 10 WEKEN
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/ liever intensiever
Die eenmalige weekendcursussen en kortere avondreeksen zijn allemaal goed en wel, maar
soms is er gewoon wat meer voor nodig om jouw artistieke honger te stillen. Je zoekt dan naar
een opleiding waarmee je een serieuze stap verder zet in jouw kunstdiscipline.
Een cursus waar pak aan is en die je op weg zet om een eigenzinnig en zelfstandig kunstenaar
te worden. Theater, dans, muziek, beeld, fotografie, literatuur: elke kunstdiscipline bij WISPER
heeft minstens één LUX-opleiding per jaar.
Voor iedereen met de drang om zich artistiek te smijten én te verdiepen. Niet vrijblijvend maar
met een serieus engagement.

Wat is het LUX-engagement?
De intensiteit van onze LUX-reeksen zit niet zozeer in de duurtijd, maar wel in de
inhoud en opbouw van de cursus en dus het engagement dat van de deelnemers
verwacht wordt.
Wie inschrijft voor een LUX-cursus (kort of lang), engageert zich voor de volledige
reeks en verbindt zich ertoe om op elke sessie aanwezig te zijn. Want een kunstvak
leren doe je door veel te doen, door stapsgewijs iets te ontwikkelen én door je
tijdens een cursus te engageren voor de inhoud en voor je mededeelnemers.
Vind je dat niet haalbaar? Ook geen probleem! In dat geval kan je nog steeds
terecht bij de minder intensieve cursussen uit ons regulier aanbod.
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GENT / LUX

HEDENDAAGSE DANS:
1STE JAAR

Begeleiding: Mileen Borgonjon
Formule: 6 weekends zonder overnachting

vanaf 21/11/20 - € 545

Een boeiend en intensief traject dat hedendaagse dans op verschillende manieren
verkent! We leren de mogelijkheden van ons dansend lichaam grondig kennen, zowel
technisch als op creatief/artistiek vlak. Aan de hand van uiteenlopende thema’s
onderzoeken en ontdekken we de verschillende aspecten van deze veelzijdige discipline.
We werken aan lichaamsbewustzijn, overgave, concentratie en alertheid, verbeelding,
improvisatie, ritme en timing, dynamiek, partnerwerk en bewegingsgeheugen. Je verruimt
bewegingspatronen, doorprikt dansclichés en traint je lichaam en creatief vermogen. Nu
en dan komt er een master op bezoek rond een specifiek thema.
Doorheen de reeks komen verschillende thema’s aan bod: dansgeschiedenis,
lichaamsbewustzijn, contactimprovisatie, partnerwerk, grondwerk, improvisatie, compositie
en het aanleren van choreo’s.
Voor iedereen die op zoek is naar een intensief danstraject, waarbij je
hedendaagse dans leert kennen en/of verdiepen.

© Joeri Thiry

DANS
GENT / LUX

CONTEMPORARY DANCE:
2ND YEAR

Teacher: Francesca Orlando
Format: 6 non-residential weekends starting
21/11/20 - € 545

Who are you as a dancer? Join this intensive dance labo, focusing on your personal
development in dance.
You make an inventory of your qualities and challenges as a dancer. You formulate a
personal goal together with the teacher, who coaches you towards the achievement
of this goal. Both the teacher and the other participants provide individual advice and
feedback.
This is a 6 weekend course. Each weekend has its own theme and a technical dance
training to improve your body awareness, develop your creativity, challenge your
coördination and train your movement memory.
Each weekend, we focus on an aspect that is crucial for a dancer: theatricality,
abstraction, musicality, presence, broadening your dance vocabulary, partnerwork, the use
of space. We dig into the themes through movement research and improvisation- and
composition assignments.
The themes are choosen by the teacher in relation to the group. Depending on the topics,
we may invite masters for extra input.

DANS | THEATER | MUZIEK | BEELDENDE KUNSTEN | FOTOGRAFIE | LITERATUUR | LUX | PRO

© Joeri Thiry

During the last weekend there is the possibility for a presentation, as a part of the
learning process.
You took the first year of the LUX contemporary dance training at WISPER or
you have build up dance experience in other ways. You have a regular dance
training and are familiar with improvising, learning choreo’s, composition,
partnerwork or contact improvisation and several contemporary dance
techniques such as floorwork.
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STE

Begeleiding: Eva De Mulder
Formule: 10 weekends met overnachting

vanaf 17/10/2020 - € 980

Tijdens het eerste jaar onderzoek je je mogelijkheden als speler en krijg je (meer)
inzicht in verschillende theater- en spelvormen. Je spelontwikkeling wordt nauwlettend
opgevolgd via coaching en feedback. Ook repertoire en theatergeschiedenis komen
aan bod. Je werkt aan overgave, concentratie en alertheid, verbeeldingskracht,
inlevingsvermogen, accepteren van spelimpulsen, uiteenlopende speelstijlen,
spanningsopbouw, ritme en timing, ensemblespel, in het hier en nu spelen, actie en
reactie.
De technische training dient voornamelijk om je bewust te worden van de mogelijkheden
van lijf en stem. Je scherpt je observatievermogen aan door elkaars prestaties te bekijken
en te evalueren. Gaandeweg krijg je dan ook meer vat op dramatische vormgeving: als
speler of regisseur.
De opleiding bestaat uit tien weekends waarbij telkens op een nieuw thema gefocust
wordt: basis, overgave, authentiek spel, fysiek theater, tekst, stemtechniek en viewpoints,
werken met een regisseur, monologen en presentatie. Kijk op wisper.be/lux voor een
uitgebreide beschrijving! De reeks eindigt in een toonmoment voor een extern publiek.
Niveau X: voor iedereen die houdt van theater en acteren en zich wil
engageren in een stevig onderzoekend werkproces.

© Thomas Storme

THEATER

ACTEREN: 2 JAAR
DE

Begeleiding: Bram Kelchtermans
Formule: 7 weekends met overnachting

vanaf 17/10/2020 - € 795

In het tweede jaar van de LUX Acteeropleiding focussen we op doorgaan in keuzes en
grenzen opzoeken. Op het vakmanschap van de speler en op de aarding van je spel.
Dat doen we met divers theatermateriaal zoals (abstracte, klassieke, moderne of eigen)
teksten en improvisaties. Je wandelt buiten als een zelfbewuste en zelfsturende speler:
klaar voor het plankenhout van de scène.
We werken daarbij in langere bogen, zodat je de kans krijgt om te (onder)zoeken en te
falen. We nemen vier onderwerpen grondig onder de loep: spanning, aarding, extreem
en beeldend theater, samenspel. We ronden het tweede jaar af met een langlopend
zoekproces, waarin de deelnemers vanuit zelfgestelde doelstellingen de eigen theatrale
stijl en smaak ontwikkelen. We nemen tijd om uitdagingen aan te gaan én om je ideeën
te oefenen en af te werken.
Voor wie al eerder het eerste jaar van de LUX acteeropleiding volgde.
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lux
LEUVEN / LUX

ACTEREN: 3DE JAAR

theater
Begeleiding: Simon D’Huyvetter
Formule: 9 weekenddagen

+ 2 weekavonden + 3 voorstellingen
vanaf 6/3/21 - € 439

Je volgde reeds LUX Acteren 1ste en 2de jaar? Over naar het echte werk. Samen met
ervaren theatermaker Simon D’Huyvetter werk je aan een klepper van een voorstelling,
waarbij je de kans krijgt om alle opgedane ervaring, vaardigheden en inzichten van de
afgelopen jaren toe te passen en aan te scherpen.
Daarbij is het grote leerproces van dit jaar: word een gevende acteur. Eentje die
meedenkt, invult, bijzoekt en materiaal aanbiedt. Eentje die zich ten dienste stelt van de
voorstelling die gemaakt wordt.
Simon loodst de groep vanuit zijn eigen stijl en aanpak doorheen dit project, waar je
samen procesmatig aan werkt. Geen enkele uitdaging wordt daarbij uit de weg gegaan:
hier wordt per slot van rekening gewerkt aan hét orgelpunt van de opleiding!
Voor wie al eerder het eerste en tweede jaar van de LUX acteeropleiding
volgde.

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/LUX

I.S.M. OPENDOEK

Begeleiding: Eva De Mulder
Formule: 9 zaterdagen + 1 weekend zonder

overnachting vanaf 10/10/20 - € 480

Je hebt goesting om dingen te maken en hebt veel ideeën in je hoofd? Je houdt van
theaterteksten, maar weet niet hoe ze levend te maken? Je wil iets vertellen, maar
je weet niet hoe? Tijdens dit eerste jaar van de LUX Regie maak je je als regisseur
verschillende aspecten van theater eigen: tekstanalyse, speelstijlen, dramaturgie,
spelbegeleiding en conceptvorming. We werken via actieve oefeningen en acteren zelf
ook voor elkaar: op die manier kunnen we meteen scènes en uitprobeersels toepassen
en kan je aan den lijve ondervinden wat werkt voor een speler en wat niet.
Eerst besteden we vijf zaterdagen aan inzicht krijgen in theater: dramaturgie,
tekstanalyse, mise-en-scène, theaterstijlen, inspiratie verzamelen en eigen concepten
uitwerken. Vervolgens buigen we ons vier zaterdagen over het begeleiden van spelers: je
houding als regisseur, kijken naar je spelers, opdrachten verzinnen én spelcoaching. Op
het einde van het eerste jaar heb je een aantal concrete vaardigheden ontwikkeld om
met spelers te werken. Dat is dan ook de eindoefening van deze opleiding: met spelers
van buitenaf werk je een zelfgekozen concept uit tot een toonmoment.
Niveau 2: een basiservaring acteren en/of regie is noodzakelijk.

THEATER

REGIE 1STE JAAR
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ANTWERPEN / LUX

IMPROVISATIETHEATER
À LA INSPINAZIE

Begeleiding: Eva Van Eynde
Formule: 6 weekends zonder overnachting

vanaf 21/11/20 - € 586

Voor iedereen bij wie het na een aantal improvisatiecursussen (minstens een basisreeks)
danig begint te jeuken om wat intensiever te trainen in een vaste groep. Voor wie al
jaren niet meer op de planken stond en de draad terug wil oppikken. Maar ook voor
improvisatoren die al jaren wekelijks bij een gezelschap spelen en zichzelf scherp wil
houden door bijkomend in een andere setting te trainen!
Deze diepgaande opleiding is gericht op jouw persoonlijke leertraject met gerichte
procesbegeleiding. De uiteindelijke opzet krijgt vorm in overleg met de groep. We
zoeken grenzen op en experimenteren met inspiratie uit verschillende hoeken,
bewegingsimprovisatie, interactie speler/personage, (on)nuttige patronen ...
We onderzoeken de essentie en de specifieke waarde van improvisatie als podiumkunst.
Daarbij focussen we op subthema’s als personages, fysiek spel, koorwerk en longforms.
Naar het einde toe wordt ook een voorstelling op poten gezet.
Niveau 2: voor improvisatietheaterspelers met ervaring

muziek

MUZIEK

lux

MUZIEK: CREATIE,
ARRANGEMENT & OPNAME

Begeleiding: Yannick Van Loo
Formule: 5 zaterdagen + 2 zondagen vanaf

17/10/20 - € 310

 oor muzikanten en zangers die dieper willen ingaan op alle aspecten van creatie en
V
opname! Tijdens deze opleiding werk je aan je eigen project, al dan niet samen met
andere deelnemers. Dat kan een song zijn, maar ook een soundscape, percussiestuk,
abstracte geluidsmontage of stomende elektrotrack!
Je doorloopt het hele maakproces, van inspiratie tot een afgewerkte opname. Daar komt
heel wat bij kijken: improvisatie, interpretatie en samenspel, compositie en arrangement,
coachen en eigen ideeën vormen, opnemen en bewerken van opnames. We gaan niets
uit de weg!
	

Je krijgt input over compositie en arrangement, improvisatie en samenspel. Het
creatieproces krijgt veel aandacht en tijd. Je wordt zowel individueel als door de groep
gecoacht. Yannick gidst je doorheen alle stappen van het opnameproces: het gebruik van
elektronica, sounds en loops in functie van jouw creatie en het bewerken van opnames.
De opleiding eindigt met een opnameweekend waarbij iedere deelnemer zijn project kan
opnemen.
Niveau 2: basiskennis op je instrument en/of als zanger(es) is nodig om deel
te nemen.
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PODIUM VOOR ZANGERS EN
INSTRUMENTALISTEN

Begeleiding: Bart Callebaut,
Yannick Van Loo
Formule: 1 weekend met overnachting +
5 zaterdagen + 3 optredens vanaf 27/2/21
- € 354

Klaar om je grenzen te verleggen en grondig aan je podiumprésence te timmeren?
Eerst werken we een repertoire uit. Je krijgt tips over opbouw van een set en hoe je de
groep kan gebruiken om jouw muziek naar een hoger niveau te tillen. Je leert nummers
brengen in een eigen stijl. Hierbij hebben we aandacht voor muzikale en niet-muzikale
elementen zoals dynamiek, lichaamstaal, flexibiliteit & houding.
En dan begint het echte werk: in één ruk een nummer doorspelen, je medemuzikanten
aanvoelen, inspelen op een moment, bindteksten verzinnen, contact maken en houden
met je publiek. We nodigen een ervaren podium-entertainer uit om elke deelnemer te
ondersteunen met tips en tricks. We schaven onze muzikale acts voortdurend bij tijdens
try-outs voor een testpubliek.
Tussendoor kan je repeteren in de WISPER-lokalen in Leuven of Gent, want daarna
bestormen we het podium tijdens de WISPER presentatiedagen!
Niveau 2: basiskennis op je instrument en/of als zanger(es) is nodig om deel
te nemen.

MUZIEK

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/LUX
LEUVEN / LUX

Begeleiding: Bart Callebaut, Indra Boone
Formule: 5 zaterdagen + 2 zondagen vanaf

17/10/20 - € 310

In het eerste deel van de opleiding ligt de focus op de zangstem en het interpreteren
van een lied, in het tweede deel op de presentatie van eigen materiaal of van eigen
interpretaties van bestaande songs.
De opleiding start met twee opeenvolgende dagen waarbij de nadruk op stemanalyse
ligt. Je bekijkt wat je vocale mogelijkheden zijn en hoe je je stemgebruik kan verbeteren.
Tijdens de volgende sessies werken we in groep aan microtechniek, samenzang,
podiumprésence en -vastheid. Tijdens de individuele coachingsmomenten sleutel je aan
een zelfgekozen song en krijg je persoonlijke feedback en nuttige tips. Geleidelijk komt
de focus te liggen op improvisatie en creativiteit en kunnen nieuwe songs of eigenzinnige
bewerkingen ontstaan.
In het laatste weekend werken we aan zelfgekozen opnameprojectjes. We eindigen met
een live optreden met alles erop en eraan.
Niveau 2-3: elke deelnemer heeft bij voorkeur al enkele jaren zangervaring
achter de kiezen. Ook ervaring met meerstemmig zingen is wenselijk.
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ILLUSTREREN: BASIS

Begeleiding: Silke Groffy
Formule: 8 zaterdagen vanaf 17/10/20 -

€ 392

Welkom in de LUX Illustreren! Acht zaterdagen dompelen we je onder in illustratieexperimenten. Illustraties beschouwen we daarbij vooral niet als een simpele
(weer-)spiegeling van een tekst. Goeie illustraties zijn polyinterpretabel, complex en
gelaagd. De sessies zitten vol plezierige provocaties om verder te kijken, denken en
handelen dan een klassieke illustratie.
Je ontwerpt personages, zet ze in beweging, geeft hen gevoelens, zet ze tegen elkaar
op, voegt tekst bij. Je speelt de match tussen woord en beeld uit. Je gebruikt technieken
en materialen om de zeggingskracht van een illustratie te versterken. Verf, inkt en
papiersoorten verwerk je in collage, je experimenteert met druktechnieken, je schetst,
schildert en tekent.
Je verkent al doende een beginnende stijl en je eigenzinnige eigenaardigheden als
illustrator krijgen alle kansen en bewegingsruimte.
Niveau 1: dit is een reeks voor beginnende illustratoren.

© Saskia Oosterlynck

Je komt terecht in een overvloed aan mogelijkheden om je illustratie-skills verder te
ontdekken. De grote lijn is het ervaren van werkwijzen en zienswijzen van illustratoren in
het werkveld. De insteek kan dus zowel een techniek zijn, als een manier om inspiratie te
vinden, als een verkenning van een vormentaal.
De cursus wordt ingeleid, gekaderd en afgesloten door docent/illustrator Veerle Derave.
Elke sessie daartussen daagt een nieuwe gastillustrator je uit met invalshoeken en
materialen en maak je een specifiek deeltje van zijn/haar creatieproces mee. In deze
opzet houd je niet vast aan wat je al kent. Je laat los, laat toe en verwerkt de opdrachten
vanuit jouw ideeën en ervaring.
De groep is een belangrijk factor in deze opzet: de wissel van de illustratoren vraagt
een grote betrokkenheid van de deelnemer met het geheel van de reeks. De interesse
in elkaars interpretatie van de opdrachten, de uitwisseling en aanmoediging onderling
maken de cursus compleet.
Niveau 2-3: voor deelnemers die al meerdere reeksen illustreren volgden of
elders ervaring opdeden met materialen en schetsend illustreren.

LEUVEN / LUX

SCHILDEREN: BASIS

Begeleiding: Marissa Van Mourik
Formule: 6 zaterdagen vanaf 30/1/21 -

€ 293

Gefascineerd door kleur, verf en alles wat met schilderkunst te maken heeft? Deze
reeks is geknipt voor beginnende schilders die het medium verder willen verkennen. Aan
de hand van abstracte en figuratieve opdrachten werk je in groep en solo aan je eigen
schilderstaal.
Experiment en onderzoek nemen in deze reeks een belangrijke plaats in. Werken naar
afgewerkte resultaten volgt pas in een latere fase. Via een kort maar intens onderzoek
belichten we één zaterdag per maand telkens een nieuw aspect van het schilderen: kleur,
compositie, je eigen handschrift als schilder, onderwerp of formaat.

BEELD

ILLUSTREREN: VERVOLG
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Begeleiding: Erika Cotteleer,
Felix Bosschaert, Lies Jacques,
Mathilde Cominotto, Sabien Clement,
Veerle Derave
Formule: 7 zondagen vanaf 11/10/20 € 318

Via onderzoek van beeldaspecten leer je omgaan met de fases van een ontwerp.
Gaandeweg ontdek je je waarneming en sterktes als schilder. Fascinaties en ideeën
krijgen in dit verhaal zeker een plaats. Ook word je uitgenodigd om open te staan voor
hedendaagse én historische manieren van schilderen en kijken.
Niveau 1: dit is een reeks voor beginnende schilders.
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SCHILDEREN:
DE COLORISTEN

Begeleiding: Liesbet Verschueren
Formule: 8 zondagen vanaf 6/9/20 - € 392

Voor een schilder is kleur hét middel om iets te vertellen. Het geeft leven aan een portret,
roept kilte of warmte op, geeft sfeer, schept verwarring, creëert harmonie, suggereert
diepte ...
In deze reeks leggen we ons bijvoorbeeld toe op kleureffecten en bestuderen hoe
kleuren elkaar beïnvloeden (is het mogelijk om een kleur neutraal te zien?). We ontleden
kleuren en leren al doende kleuren mengen. We stellen een esthetisch kleurenpalet
samen of gaan voor confronterende combinaties. Daarbij gaan we dogma’s of
kleurenwetten steevast uit de weg.
We smeren, vegen en leggen verflagen, we borstelen en krassen kleurvelden tot
abstracties. We schilderen subtiel en bijna tastbaar objecten, de huid, een detail. We
wisselen kleuren om, passen kleuren aan, laten kleur helemaal weg (is dat mogelijk?) en
ondervinden wat de kracht van kleur is.
Elke sessie belichten we in groep een ander aspect van kleur. Gaandeweg ontdek en
verken je je eigen kleurenaffiniteiten!
Niveau X: voor iedereen, met of zonder voorkennis.

INSCHRIJVEN OP WISPER.BE/LUX

© Lies Jacques
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LEUVEN / LUX

SCHILDEREN:
JE EIGEN BEELDTAAL

Begeleiding: Lore Stessel,
Marissa Van Mourik, Wannes Lecompte,
Wim De Pauw, Pieter Chanterie
Formule: 9 zaterdagen vanaf 26/9/20 € 435

Speciaal voor meer ervaren schilders die graag hun eigen beeldtaal willen leren
kennen en/of verder verdiepen! In de voormiddag verkennen we via korte opbouwende
oefeningen een bepaalde thematiek binnen de schilderkunst. Dat kan technisch
(bijvoorbeeld via waarneming, kleur of compositie) of inhoudelijk (we halen inspiratie bij
een bepaalde kunstenaar, stroming of expositie) zijn. In de namiddag verwerken we de
opgedane inzichten in meer doorgedreven opdrachten waarbij de nadruk ligt op ieders
persoonlijke interpretatie van het onderwerp. 
Het groepsaspect is een belangrijke meerwaarde: je werkt, overlegt en onderzoekt
samen met je collega-schilders tijdens de ateliersessies. G
 aandeweg ontdek je je
sterktes als schilder en zoek je je eigen taal. Je eigen fascinaties en ideeën krijgen in dit
verhaal zeker een plaats, maar toch nodigen we je uit om fixed ideas los te laten en je
compleet open te stellen voor zoveel mogelijk hedendaagse én historische manieren van
schilderen en kijken.
Niveau 2-3: voor schilders die al wat ervaring hebben en die graag hun eigen
beeldtaal willen leren kennen en/of verder verdiepen.
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LEUVEN / LUX

FOTOGRAFIE
VOOR BEGINNERS

Begeleiding: Philippe Moreau
Formule: 2 weekends zonder overnachting

+ 4 zondagen vanaf 3/10/20 - € 433

Tijdens deze reeks leer je bewust fotograferen met je eigen camera. Bovendien ontdek je
gaandeweg jouw eigen interesses en fascinaties en hoe je die op een creatieve manier in
beeld kunt brengen.
We steken van wal met de basiskennis en -technieken: diafragma, sluitertijd en ISOwaarde. Zo kun je gaan spelen met scherpte-diepte, belichting en beweging en kies je
zelf hoe je je onderwerp in beeld brengt.
Naast de techniek leer je ook kijken. Wat is een sterk beeld? Hoe komt dat? Je stelt
veel vragen en zoekt samen met de groep naar antwoorden. Je wordt je bewust van
compositie, kadrage, contrast, kleur en ritme.
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© Manu Rogiers

Je fotografeert alleen én in groep, met veel ruimte voor experiment. Samenwerken en
samen bespreken is een belangrijk element in deze cursus. We kaarten verschillende
thema’s aan. Niet alleen de klassiekers zoals stad- en portretfotografie maar ook hoe je
met een serie beelden een verhaal vertelt.
Niveau 1: dit is een beginnerscursus waarvoor je geen voorkennis nodig hebt.
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GENT / LUX

FOTOGRAFIE: ACTUEEL
FOTOGRAFEREN IN HET
KADER VAN BREDAPHOTO

Begeleiding: Arian Christiaens
Formule: 7 zaterdagochtenden

+ 1 festivalbezoek vanaf 3/10/20 - € 254

BredaPhoto Festival 2020 toont de state of the art van de hedendaagse fotografie aan
de hand van een internationaal relevant maatschappelijk thema: “the best of times - the
worst of times”. Sociale, culturele en politieke omwentelingen worden in vraag gesteld, op
de korrel genomen, rechttoe rechtaan getoond of subtiel gesuggereerd. De wereld van
vandaag en morgen in your face!
We maken kennis met elkaar en proeven van het thema op de eerste sessie in het atelier
te Gent. De tweede cursusdag in oktober vertrek je met de groep zelfstandig naar het
festival zelf. Daarna ga je aan de slag met het thema van de expo, zowel in de sessies in
het atelier als thuis.
Je wordt aangezet om vanuit een persoonlijke kijk op maatschappelijke vraagstukken
te reageren via fotografie, als zoektocht naar het eigen verhaal hierin. Het thema van
het festival zal gedurende de hele reeks je eigen werk beïnvloeden, in vraag stellen en
voeden!
Niveau 2-3: je kan volledig manueel digitaal fotograferen en zelfstandig je
beelden inladen, selecteren en bewerken.

© Kim Lambeets

Begeleiding: Sara Lamens
Formule: 5 zondagen vanaf 28/2/21 -

€ 246

Hoe jouw fotografische reeks sterker maken door vorm, inhoud en presentatie in elkaar
te laten grijpen? Op welke manieren kan je de eigen foto’s presenteren en hoe zal de
presentatievorm de lezing van je foto’s beïnvloeden?
Actieve experimenten met boekvormen en ruimtelijke presentatie inspireren je om het
tonen van jouw foto’s als artistieke vorm te onderzoeken. Je schetst, maakt maquettes, je
etaleert en ordent en denkt na over formaten en materialen.
Sara Lamens, docente en fotografe, vormt samen met de groep jouw klankbord bij het
werken aan presentatieconcepten. In een open sfeer ga je aan de slag met je eigen werk.
Je wisselt uit en keert huiswaarts met nieuwe inzichten en uitdagingen.
Niveau 2-3: je kan volledig manueel fotograferen en werkt geregeld aan eigen
fotoconcepten.

GENT / LUX

FOTOGRAFIE:
THE PASSAGE OF TIME

Begeleiding: Jeroen Brejou
Formule: 5 zaterdagen vanaf 17/10/20 -

€ 246

De camera is hét instrument om de tijd in al haar verschijningsvormen weer te geven. De
tijd waarin een beweging zich door de ruimte verplaatst. Le moment décisif, de fractie van
een seconde die de essentie van een situatie weergeeft. Het verglijden van het licht over
de dingen op verschillende momenten van de dag.
We maken de tijd zichtbaar in sprongsgewijze veranderingen in de natuur. We proberen
de tijd te snel af te zijn door in te zoomen op de vergankelijkheid en deze te bevriezen of
we benadrukken tijdsverloop in sequenties.
Door de stapsgewijze manier van werken, in groep én individueel, leer je doorheen de
inhoudelijke opdrachten ook de mechanismen van je toestel beter kennen. Je speelt
met technische mogelijkheden van de camera om de tijd vast te zetten en te tonen maar
vooral: om jouw hoogstpersoonlijke tijdservaring plastisch weer te geven!

FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE:
PRESENTATIEVORMEN
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GENT / LUX

Niveau 1 - 2: je hebt al kennis van de basis van fotograferen (ISO, sluitertijd,
diafragma) en kan zelfstandig beelden inladen op je computer.
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LEUVEN / LUX

SCHRIJVEN: VAN IDEE
NAAR VERHAAL

Begeleiding: Anna M. Hoogland,
Joke Depuydt
Formule: 6 zondagen vanaf 11/10/20 € 321

Van idee naar verhaal: op zes zondagen komen alle essentiële onderdelen van een goed
onderbouwde tekst aan bod.
11 oktober 2020: inspiratie en idee - Je wilt wel schrijven want dat doe je graag? Maar
je hebt geen idee waarover? We zoeken naar manieren om je inspiratie te prikkelen. Voor
je het weet, heb je (concrete) ideeën te over.
8 november 2020: personages en perspectief - Personages dragen je verhaal. Maar
hoe bouw je hen op? En wie van hen zal het verhaal uiteindelijk mogen vertellen? Vanuit
welk perspectief?
6 december 2020: kom plotten en let op je lijn - Hoe zit het met je lijn? Valt die wat
magertjes uit en wil je meer body in je verhaal? Eerst gaan we brainstormen over je plot,
dan teken je je verhaallijn(en) uit.
10 januari 2021: dialogen en interactie - Op een zeker moment in je verhaal lopen je
personages elkaar tegen het lijf, wat voor de nodige spanning kan zorgen. Hoe verwoord
je die dan? En hoe bouw je een dialoog op tussen personages?
7 februari 2021: tijd en ruimte - Geen verhaal zonder omgeving. Het waar en wanneer,
de ruimte en de tijd bepalen en begrenzen letterlijk je verhaal.
7 maart 2021: schrijven is schrappen - Je hebt de eerste versie af, nu begint de tweede
ronde. Schrappen, schuiven, herschrijven, zoeken naar de beste verwoording voor die ene
gedachte …
Niveau X: zowel voor beginnende schrijvers als voor deelnemers met al
wat ervaring die hun basis nog eens grondig willen opfrissen met een
intensievere formule.

GENT / LUX

KUNSTEDUCATIEVE
VRAAGSTUKKEN

Begeleiding: Liesbet Verschueren
+ wisselende andere educatieve
medewerkers van WISPER
Formule: 5 zondagen vanaf 31/1/21 - € 197

Voor wie is de LUX Kunsteducatieve vraagstukken bedoeld?
Ofwel is kunst het doel van je lessen en laat je jouw groep op een actieve manier
kennismaken met een artistieke discipline. Ofwel zet je (één van) deze disciplines in
als middel om de persoonlijke vaardigheden van je groep te helpen ontwikkelen en
hun creativiteit te vergroten. Je wil in dialoog gaan over methodieken (waaronder het
WISPER-model) en je eigen educatieve praktijk verruimen.
Wat komt aan bod?
Iedere sessie is toegespitst op een actueel kunsteducatief vraagstuk. Dat wordt al
doende via actieve opdrachten en via gesprek met docenten en begeleiders ontrafeld en
in bruikbare praktijken omgezet.
Komen o.a. aan bod:
• waar liggen de kansen en mogelijkheden tot cross-overs vanuit jouw artistieke
discipline?
• de evenwichtsoefening tussen sturing en vrijheid
• hoe diversifiëren in groepswerkvormen?
• evalueren en feedback geven in kunsteducatie
• is er plaats voor het ambacht in de actuele kunsteducatie
• de wereld binnenbrengen of juist even buiten houden tijdens kunsteducatieve
activiteiten?
Hoe werken we?
Iedere sessie start met een gefundeerde input van de ervaren educatieve medewerkers
van WISPER. Deze input zal uit afwisselende artistieke disciplines komen: theater,
beeldende kunsten, muziek, literatuur, dans.
De sessies zijn opgebouwd uit afwisselend actieve opdrachten, reflecties en discussies
en educatieve experimenten. Via lectuur en korte theoriemomenten is er ook heel wat
kennisoverdracht- en uitwisseling. We gaan uit van een kennisdelende strategie, we leren
van en met elkaar.

KUNSTEDUCATIEF

kunsteducatief
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We delen en integreren informatie in en over kunsteducatie, zowel tijdens de sessies als
daarbuiten op een eigen online platform, waar ervaringen en kwesties worden verzameld.
Niveau 3-4: je geeft les of begeleidt groepen in een artistiek-educatieve
context. Je bent technisch vertrouwd met minstens één van deze artistieke
disciplines: beeldende kunst, muziek, fotografie, literatuur, dans of theater.
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Wie beweert dat leerkrachten levenslang
kunnen teren op hetzelfde materiaal, heeft
wellicht nog nooit langer dan een jaar voor
een groep gestaan.
Als groepsbegeleider in een snel
veranderende samenleving ben je immers
voortdurend bezig met aanpassen en
bijsturen van je inhouden, werkvormen en
methodes.
Maar je bent niet alleen. Elke dag doen
honderden vakgenoten hetzelfde. Met de
WISPERpro cursussen brengen we jullie dan
ook graag samen!

Elk van de opleidingen hiernaast staat
voor boeiende, deugddoende momenten
van uitwisseling onder pro’s. Rond de
kunsteducatieve thema’s die ons én jou
bezighouden.
Goed voor massa’s nieuwe inzichten,
tools en ideeën die dat fenomenale
aanpassingsvermogen van jullie een heel
schooljaar lang gaande houden!

\ CURSUS

\ BEGELEIDING

LUX | KUNSTEDUCATIEVE VRAAGSTUKKEN

Liesbet Verschueren
+ wisselende andere
educatieve medewerkers
van WISPER

€ 197

31/01/21

5 zondagen
in het
2de semester

GEGEN PERFEKTIONISMUS

Sandra Verkaart

€ 48

13/02/21

1 dag in de
krokusvakantie

GENT

FOTOGRAFIE EN MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

Sara Lamens

€ 85

15/02/21

2 dagen in de
krokusvakantie

GENT

DANSOEFENINGEN: BEELDEN ALS INSPIRATIE

Mileen Borgonjon

€ 43

15/02/21

1 dag in de
krokusvakantie

GENT

SCHRIJVEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN:
PERSONAGES, INSPIRATIE EN TAAL

Joke Depuydt

€ 43

15/02/21

1 dag in de
krokusvakantie

GENT

BEELDEND IMPROVISEREN

Liesbet Verschueren, Veerle
Derave

€ 48

19/02/21

1 dag in de
krokusvakantie

GENT

MUZIKAAL AAN DE SLAG MET JONGE KINDEREN

Yannick Van Loo

€ 68

20/02/21

2 dagen in de
krokusvakantie

GENT

MANIEREN VAN KIJKEN IN BEELD

Liesbet Verschueren

€ 94

06/04/21

2 dagen in de
paasvakantie

LEUVEN

PRAKTIJKMATERIAAL VOOR THEATERDOCENTEN

Eva De Mulder

€ 127

07/04/21

3 dagen in de
paasvakantie

LEUVEN

BEELDEN EN BETEKENIS

Marissa Van Mourik

€ 48

11/04/21

1 dag in de
paasvakantie

LEUVEN

MUZIEKLESSEN MAKEN EN AANBIEDEN

Bart Callebaut

€ 188

14/04/21

3 dagen in de
paasvakantie
+ 1 opvolgdag

GENT

VOORSTELLINGEN MAKEN MET JONGEREN

Eline George

€ 98

15/04/21

2 dagen in de
paasvakantie

GENT

DANSLESSEN: OPBOUW EN METHODIEK

Mileen Borgonjon

€ 85

15/04/21

2 dagen in de
paasvakantie

LEUVEN

WERKEN ROND KRUISBESTUIVING TUSSEN
ARTISTIEKE DISCIPLINES

Bart Callebaut, Eva De
Mulder, Marissa Van
Mourik, Mileen Borgonjon

€ 48

17/04/21

1 dag in de
paasvakantie

LEUVEN

OMGAAN MET DIVERSE GROEPEN:
KUNSTEDUCATIE ALS MIDDEL ÉN DOEL

Bart Callebaut, Eline
George

€ 48

18/04/21

1 dag in de
paasvakantie

GENT

ANTWERPEN

\ PRIJS

\ START \ FORMULE
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\ STAD

BEZOEK WWW.WISPER.BE/PRO VOOR
EEN UITGEBREIDE BESCHRIJVING
VAN ALLE CURSUSSEN VOOR LEERKRACHTEN
EN GROEPSBEGELEIDERS!
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Het volledige creatieproces van
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