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ARTISTIEKE ANTENNES
Kun je dat leren, kunst maken? Of is het iets dat je hebt of niet? Wat ons betreft heeft
het vooral te maken met een state of mind, een openheid waarbij je de wereld ervaart
als één groot vat vol inspiratie.
Korte avondworkshop of lange jaarreeks: al onze cursussen zijn er in de eerste plaats
op gericht om die artistieke alertheid in jou aan te wakkeren.
Ondervind aan den lijve hoe alles – van een ordinaire vuilbak tot een mysterieuze
schreeuw in de verte – een inspiratie of aanleiding kan zijn om te dansen, fotograferen,
slammen, illustreren, soundscapes te maken ...
Schrijf je in. Activeer (met ons) je artistieke antennes. En de wereld wordt je speeltuin, je
maakplek, je uitlaatklep. Hoe ongelooflijk cool is dat?
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Hou ons met arendsogen
in de gaten op sociale media
via @wispervzw
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Tag ons in al je artistieke
uitspattingen of gebruik #wisper
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INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE

WISPER voor iedereen: zo werken onze tarieven

De cursusprijzen in dit magazine zijn de standaardtarieven. Inschrijven doe je via www.wisper.be.
Daar kan je kiezen tussen verschillende prijscategorieën.
Heb je het - om welke reden dan ook - wat minder breed? Selecteer dan het reductietarief.

Kies je voor het standaardtarief, dan betaal je voor de kosten van je cursus (materiaal, docent,
locatie). Niet meer, niet minder.

Steentje bijdragen aan een sympathiekere wereld? Ga voor het plustarief: je betaalt enkele
euro’s extra die onze cursussen betaalbaar maken voor iedereen!
Gentenaars en Leuvenaars met een laag inkomen hebben via hun UiTPAS recht op 80%
korting in hun eigen stad. Meer info: www.uitingent.be/uitpas en www.uitinleuven.be/uitpas.
Opgelet: maximum 6 inschrijvingen met UiTPAS-kansentarief per deelnemer per jaar.
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DANS
BEGINNENDE BEWEGER OF BARSTENSVOL
DANSERVARING?
VIND EEN CURSUS OP JOUW NIVEAU.
De gele niveau-balkjes rechts naast de cursussen tonen of en hoeveel voorkennis je
nodig hebt om artistiek uit de bol te gaan.
NIVEAU 0

Een korte kennismaking waarbij je ontdekt of het iets voor jou
is.

NIVEAU 1

Een langere reeks waarbij je de basistechnieken leert. Zo’n
basisreeks volg je best meerdere keren.

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 onder
steunend lichaamswerk zoals yoga of stretching.

LUX

Cursussen met extra punch voor dansers die uit hun comfort
zone willen komen en zich graag willen smijten tijdens een
intensievere formule, zie p. 72.

Op www.wisper.be vind je bij elke cursus meer details over wat je precies moet kennen
of kunnen om deel te nemen. Nog vragen? Mail francesca@wisper.be (Leuven) of
mileen@wisper.be (Antwerpen & Gent)

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!
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HEDENDAAGSE DANS:
VLOERWERK (BASIS)

BEGELEIDING:
Laure-Anne Iserief
FORMULE: 4 dinsdagavonden
vanaf 4/10/22 — € 62

Via een mix van improvisatie en vast bewegingsmateriaal gaan we in op
technieken en principes om ons lichaam zacht en efficiënt op, van en naar de
grond te bewegen.

HEDENDAAGSE DANS:
VERDIEPING

BEGELEIDING: Katja Pire
FORMULE: 8 maandagavonden
vanaf 3/10/22 — € 93

Boeiend bewegingsmateriaal en prikkelende improvisatie- en
creatieopdrachten om je bewegingstaal en je skills als danser te verdiepen.

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/DANS
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1
NIVEAU
1
NIVEAU

Een speelse kennismaking met de vele mogelijkheden van je eigen lichaam in
beweging. Zowel improvisatie als bewegingsonderzoek komen aan bod!

1

BEGELEIDING:
Marah Haj Hussein
FORMULE: 9 vrijdagochtenden
vanaf 7/10/22 — € 98

NIVEAU

HEDENDAAGSE DANS:
BASIS OP VRIJDAG

Een speelse kennismaking met de vele mogelijkheden van je eigen lichaam in
beweging. Zowel improvisatie als bewegingsonderzoek komen aan bod!

2

BEGELEIDING: Katja Pire
FORMULE: 8 maandagavonden
vanaf 3/10/22 — € 93

NIVEAU

ANT WERPEN

HEDENDAAGSE DANS:
BASIS OP MAANDAG

FOTOGR AFIE

LUX

ANTWERPEN

LITER ATUUR

DANS

ANT WERPEN
LUX

2
NIVEAU

7

DANS

© Rudy Carlier

THEATER

MUZIEK

We zoeken naar verbindingen op verschillende niveaus: binnen ons
bewegend lichaam, maar ook tussen lichaam en geest, lichaam en
verbeelding, lichaam en muziek ...

LITER ATUUR

BEGELEIDING: Oona Van Aken
FORMULE: 3 zaterdagvoormiddagen vanaf 22/10/22
€ 69

Through individual and collective partnering and technical dance exercises,
we play with the expressive potential that lays in your dance.

FOTOGR AFIE

BODYWORK INTO
MOVEMENT:
CONNE-X-IONS

ENGLISH

BEELDENDE KUNSTEN

TEACHER: Luca Torrenzieri
FORMAT: 2 weekend afternoons
starting 10/12/22 — € 62

2

CONTEMPORARY
DANCE: THE POWER OF
EXPRESSION

LEVEL

Voortbouwend op de basisreeks gaan we dieper in op vloerwerktechnieken
en -skills. Voor je het weet wordt de ruimte in en rondom je tot één
wervelende beweging!

X

BEGELEIDING:
Laure-Anne Iserief
FORMULE: 2 dinsdagavonden
vanaf 8/11/22 — € 31

NIVEAU

HEDENDAAGSE DANS:
VLOERWERK (VERDIEPING)

MUZIEK

HEDENDAAGSE DANS:
VERDIEPING

BEGELEIDING: Tchi-ann Liu
FORMULE: 10 maandagavonden vanaf 3/10/22 — € 116

HEDENDAAGSE DANS:
IMPROVISATIETRAINING

BEGELEIDING: Mileen
Borgonjon, Tchi-ann Liu
FORMULE: 6 zondagochtenden
vanaf 2/10/22 — € 116

Boeiend bewegingsmateriaal en prikkelende improvisatie- en
creatieopdrachten om je bewegingstaal en je skills als danser te verdiepen.

In instant compositie trainen we ons bewegingsvocabulaire, zintuigen,
instinct en waarneming. We trainen om keuzes te maken, gebaseerd op een
weten waar verstand en instinct samenkomen.

DANS

THEATER

Contactimpro draait rond jouw bewegingsmogelijkheden in fysiek contact
met anderen. Je maakt kennis met de basisprincipes, zoals gewicht delen en
werken met de zwaartekracht.
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1
NIVEAU
1
NIVEAU
1
NIVEAU

BEGELEIDING: Mileen
Borgonjon, Siri Clinckspoor
FORMULE: 10 donderdagavonden vanaf 6/10/22 — € 135

2

CONTACTIMPROVISATIE:
BASIS

Een speelse kennismaking met de vele mogelijkheden van je eigen lichaam in
beweging. Zowel improvisatie als bewegingsonderzoek komen aan bod!

NIVEAU

BEGELEIDING: Tchi-ann Liu
FORMULE: 9 vrijdagmiddagen
vanaf 7/10/22 — € 98

2

HEDENDAAGSE DANS:
BASIS OP VRIJDAG

Een speelse kennismaking met de vele mogelijkheden van je eigen lichaam in
beweging. Zowel improvisatie als bewegingsonderzoek komen aan bod!

NIVEAU

GENT
LUX

BEGELEIDING: Tchi-ann Liu
FORMULE: 10 maandagavonden vanaf 3/10/22 — € 116

BEELDENDE KUNSTEN

HEDENDAAGSE DANS:
BASIS OP MAANDAG

LITER ATUUR

GENT

FOTOGR AFIE

DANS

GENT
LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK
DANS

THEATER

© Wim Van Cappellen

We trainen en verdiepen onze kennis en ervaring van de CI-principes en
werken toe naar een intelligenter lichaam dat op een authentieke manier
initieert en reageert.

2

BEGELEIDING: Mileen
Borgonjon, Siri Clinckspoor
FORMULE: 9 woensdagavonden
vanaf 12/10/22 — € 139

LEVEL

CONTACTIMPROVISATIE:
WEKELIJKSE TRAINING

Buigen, strekken, rijzen, lanceren, glijden, springen en draaien: ontdek hoe jij
de essentie van klassieke dans kunt inzetten om je eigen dans meer groove
te geven.

2

BEGELEIDING: Oona Van Aken
FORMULE: 4 dinsdagavonden
vanaf 4/10/22 — € 62

Through individual and collective partnering and technical dance exercises,
we play with the expressive potential that lays in your dance.

NIVEAU

SPELEN MET DE PRINCIPES
VAN KLASSIEKE DANS

ENGLISH

2-3

TEACHER: Luca Torrenzieri
FORMAT: 2 weekend afternoons
starting 22/10/22 — € 62

NIVEAU

CONTEMPORARY
DANCE: THE POWER OF
EXPRESSION

9

ENGLISH

Each session works from a physical focus, zooming in on a movement
principle or body part and working towards play, improvisation and creation.

HEDENDAAGSE DANS:
OORSPRONG EN
BESTEMMING VAN
BEWEGING I.S.M. PLATFORM-K

BEGELEIDING:
Tijen Goosen Lawton
FORMULE: 5 woensdagavonden
vanaf 23/11/22 — € 58

Je leert beweging kennen als een multi-dimensioneel gegeven en
ontdekt hoe je instinct en emotie kunt toelaten om zo je fysieke
uitdrukkingsmogelijkheden uit te breiden.

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/DANS
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NIVEAU
X

TEACHER: Isil Bıcakcı
FORMAT: 10 Thursday evenings
starting 6/10/22 — € 116

NIVEAU

MOVEMENT RESEARCH
INTO DANCE

We zoeken naar verbindingen op verschillende niveaus: binnen ons
bewegend lichaam, maar ook tussen lichaam en geest, lichaam en
verbeelding, lichaam en muziek ...

X

BEGELEIDING: Oona Van Aken
FORMULE: 6 zondagnamiddagen vanaf 2/10/22
€ 139

LEVEL

BODYWORK INTO
MOVEMENT:
CONNE-X-IONS

X

Op zoek naar diverse input om je ervaren danserslijf op uit te leven? Drie
boeiende docenten delen elk drie weken lang hun training en expertise met
jou.

NIVEAU

BEGELEIDING: Luca Torrenzieri,
Tijen Goosen Lawton,
Karlien De Savoye
FORMULE: 9 vrijdagochtenden
vanaf 14/10/22 — € 119

3

GENT
LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK
THEATER
DANS

HEDENDAAGSE DANS:
DAGTRAINING VOOR
GEVORDERDEN

BEGELEIDING: Fanny Heuten,
Jeremy Tomasck, Sana Camara
FORMULE: 10 woensdagavonden vanaf 5/10/22 — € 185

LITER ATUUR

LUX

1

DANS

© Vera Vandenbroeck

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

FOTOGR AFIE

AFRIKAANSE DANS:
BASIS

BEELDENDE KUNSTEN

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

MUZIEK

BEGELEIDING:
An Van den Ende
FORMULE: 10 dinsdagavonden
vanaf 4/10/22 — € 137

THEATER

SWINGROCK:
BASIS

LEVEL

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

1

ENGLISH

NIVEAU

TEACHER: Francesca Orlando
FORMAT: 10 Tuesday evenings
starting 4/10/22 — € 116

1

CONTEMPORARY DANCE:
THE BASICS

LEUVEN

LEUVEN

NIVEAU

DANS

11

© Rudy Carlier

LEUVEN
LUX

Boeiend bewegingsmateriaal en prikkelende improvisatie- en
creatieopdrachten om je bewegingstaal en je skills als danser te verdiepen.

HEDENDAAGSE DANS:
SPELEN MET BEWEGING

BEGELEIDING:
Siel Van Dingenen
FORMULE: 1 zondagnamiddag
op 20/11/22 — € 23

We starten met een fysieke frase en zoeken vervolgens naar mogelijkheden
om die te transformeren. Door steeds nieuwe elementen te veranderen,
dagen we onszelf fysiek uit.

12

LEVEL
2

BEGELEIDING: Francesca
Orlando, Ilke Teerlinck
FORMULE: 13 donderdagavonden vanaf 6/10/22 — € 175

NIVEAU

HEDENDAAGSE DANS:
VERDIEPING

2

Popping, locking, break dance and house dance: we start with some basic
techniques and gradually build up the confidence to improvise and move to
the groove.

NIVEAU

ENGLISH

1

LITER ATUUR
FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK

TEACHER: Damiano Mingarelli
FORMAT: 10 Monday evenings
starting 3/10/22 — € 116

DANS

THEATER

HIP HOP: THE BASICS

BEGELEIDING: Fanny Heuten,
Jeremy Tomasck, Sana Camara
FORMULE: 1 zondagnamiddag
op 4/12/22 — € 43

Een intensieve dansdag gevolgd door een extra deugddoend rustmoment
voor lichaam en geest.

AFRIKAANSE DANS:
VERDIEPING

BEGELEIDING: Fanny Heuten,
Jeremy Tomasck, Sana Camara
FORMULE: 10 woensdag
avonden vanaf 5/10/22 — € 185

LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE

NIVEAU
2
LEVEL

DANS

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

2

LEUVEN

AFRIKAANSE DANS +
BODY & MIND WORKSHOP

BEELDENDE KUNSTEN

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

MUZIEK

BEGELEIDING:
An Van den Ende
FORMULE: 10 dinsdagavonden
vanaf 4/10/22 — € 137

THEATER

SWINGROCK:
VERDIEPING

2

We draw from the Graham technique’s principles to gain new insights about
the use of our body in music and about the relationship between core and
limbs.

NIVEAU

ENGLISH

2

TEACHER: Francesca Orlando
FORMAT: 1 Sunday on 23/10/22
€ 46

NIVEAU

CONTEMPORARY DANCE:
GRAHAM TECHNIQUE

Buigen, strekken, rijzen, lanceren, glijden, springen en draaien: ontdek hoe jij
de essentie van klassieke dans kunt inzetten om je eigen dans meer groove
te geven.

2-3

BEGELEIDING: Oona Van Aken
FORMULE: 4 donderdagavonden vanaf 10/11/22 — € 62

NIVEAU

SPELEN MET DE PRINCIPES
VAN KLASSIEKE DANS

13

ENGLISH

We turn inwards, focus on the breath and let a series of guided improvisations
accompany us to a deeper level of physical awareness and freedom of
movement.

BODYWORK INTO
MOVEMENT:
CONNE-X-IONS

BEGELEIDING: Oona Van Aken
FORMULE: 8 vrijdagochtenden
vanaf 7/10/22 — € 123

SWINGROCK:
OPEN DANCEFLOOR

BEGELEIDING:
An Van den Ende
FORMULE: 1 donderdagavond
op 8/12/22 — € 36

We zoeken naar verbindingen op verschillende niveaus: binnen ons
bewegend lichaam, maar ook tussen lichaam en geest, lichaam en
verbeelding, lichaam en muziek ...

Dansfeestje voor iedereen die ooit al eens een swingcursus volgde! Als het
al even geleden is, kan je inschrijven voor een opfrissing van de basis, een
uurtje vooraf.
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NIVEAU
X
NIVEAU
X
LEVEL

BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK
THEATER

TEACHER: Francesca Orlando
FORMAT: 10 Tuesday evenings
starting 4/10/22 — € 116

X

Beperking en vrijheid, botsing en verzoening, wrijving en flow: in groep
onderzoek je enkele universele thema’s, die persoonlijk worden doorheen
ieders lichaam in beweging.

MINDFUL MOVEMENT

DANS

BEGELEIDING:
Alexandra Jacquet
FORMULE: 10 donderdag
avonden vanaf 6/10/22 — € 193

NIVEAU

HEDENDAAGSE DANS:
BEWEGINGSONDERZOEK

X

Een mix van bewegingsfrases, intensieve improvisaties en bodywork: je
bouwt uithoudingsvermogen op en ontdekt (verder) wat hedendaagse dans
is en kan zijn.

NIVEAU

BEGELEIDING: Francesca
Orlando, Ilke Teerlinck
FORMULE: 13 donderdag
avonden vanaf 6/10/22 — € 125

X

LEUVEN
LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE

HEDENDAAGSE DANS:
FYSIEKE TRAINING

Tijdschrift voor
dans en beweging
Gratis op te pikken in
200 cultuurhuizen, musea,
scholen … in Vlaanderen
en Brussel
DANST bij jou in de bus?
DANST abonnee
4 nummers/jaar 14€
abonneren.danst.be
meer info?
danst.be

DANST mee
Dans je met woorden, beelden,
ideeën, lijnen, armen en benen …?
Wil je een bijzonder dansverhaal delen
of meewerken aan dit magazine?
Mail naar dansdanser@danst.be
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© Margriet van Gilse

THEATER
AANSTORMEND ACTEUR OF DOORWINTERDE MAKER?
VIND EEN CURSUS OP JOUW NIVEAU.
De gele niveau-balkjes rechts naast de cursussen tonen of en hoeveel voorkennis je
nodig hebt om artistiek uit de bol te gaan.
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 en hebt zin om je tanden te
zetten in spel en theateronderzoek.

NIVEAU 3

Voor ervaren spelers of makers die hun acteertaal verder
willen ontwikkelen.

NIVEAU 4

Voor spelers en makers die autonoom willen wroeten.

NIVEAU X

Iedereen welkom. Een inspirerende, rijke mix van ervaren
acteurs, beginnende spelers, regisseurs, docenten, speel
vogels …

LUX

Extra stevige reeksen voor spelers en makers die overtuigd
uit hun kot willen komen, en klaar zijn voor een intensievere
formule, zie p. 74.

Op www.wisper.be vind je bij elke cursus meer details over wat je precies moet kennen
of kunnen om deel te nemen. Nog vragen? Mail eva@wisper.be (Antwerpen & Leuven)
of joke.cant@wisper.be (Gent)

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!
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ACTEREN VOOR
BEGINNERS: WEEKEND

BEGELEIDING: Jan Sas
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 10/12/22
€ 93

Binnen een fijne groepssfeer proef je van verschillende speelstijlen en
spelinvalshoeken en ontdek je spelenderwijs de acteur in jezelf.

IMPROVISATIETHEATER
VOOR BEGINNERS:
AVONDREEKS

BEGELEIDING:
vzw The Lunatics
FORMULE: 10 maandag
avonden vanaf 3/10/22 — € 193

IMPROVISATIETHEATER
VOOR BEGINNERS:
TWEE ZONDAGEN

BEGELEIDING: Ann Claes
FORMULE: 2 zondagen vanaf
13/11/22 — € 93

Een lege scène, enkel spelers. Uit het niets ontstaan er grappige,
ontroerende, meeslepende of verrassende scènes. Kom proeven van de
magie van het improvisatietheater!

Je leert om in het hier en nu relaties, omgevingen en verhalen te creëren. De
vier v’s in improvisatie vormen onze basis: verbeelding, vrijheid, voeling en
vertrouwen.
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NIVEAU
1
NIVEAU
1

We onderzoeken de basisvaardigheden van een speler en proeven daarbij
van verschillende theatervormen: fysiek theater, improvisatie, tekst,
personage-ontwikkeling ...

NIVEAU

BEGELEIDING:
Andy Van Kerschaver
FORMULE: 9 woensdagavonden
vanaf 12/10/22 — € 173

1

ACTEREN VOOR
BEGINNERS: AVONDREEKS

We gaan op zoek naar onze eigen kwetsbaarheid en maken kennis met een
aantal clownstechnieken die we in verschillende situaties en opdrachten
uitproberen.

NIVEAU

BEGELEIDING: Sven Verelst
FORMULE: 8 maandagavonden
vanaf 10/10/22 — € 154

1

CLOWNERIE VOOR
BEGINNERS

1

ANTWERPEN

NIVEAU

LEUVEN
ANT WERPEN
LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK
THEATER
DANS

THEATER

COACHINGSTRAJECT BIJ
JE MAAKPROCES

BEGELEIDING: Eva De Mulder
FORMULE: 6 coachings +
1 voorstelling — € 525

KICK-OFF THEATER

BEGELEIDING: Andy Van
Kerschaver, Sven Verelst,
vzw The Lunatics
FORMULE: 1 woensdagavond
op 14/9/22 — gratis

Je volgde al heel wat theatercursussen en wil nu helemaal zelf aan de slag
met een eigen productie? Deze formule geeft je input waar jij/jullie nood aan
hebben: dramaturgie, tekstanalyse, enscenering, spelcoaching ...

ANT WERPEN
LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE

NIVEAU
2-3
NIVEAU

DANS

Tijdens de kick-off proef je gratis van het nieuwe theaterseizoen tijdens vier
sessies gegeven door vier verschillende WISPER-theaterdocenten.

BEELDENDE KUNSTEN

Heropfrissing van basisvaardigheden, persoonlijke coaching en intensieve
driltrainingen. We oefenen op improvisaties met een snel, snedig en hoog
scoorgehalte.

MUZIEK

BEGELEIDING:
vzw The Lunatics
FORMULE: 10 maandag
avonden vanaf 3/10/22 — € 193

THEATER

IMPROVISATIETHEATER
VOOR GEVORDERDEN

3

Een onderdompeling in de beroemde Stanislavski methode om jouw
zelfbewustzijn, ‘naturel’ en geloofwaardigheid als acteur te vergroten.

NIVEAU

BEGELEIDING: Jan Sas
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 29/10/22
€ 93

4

ACTEREN VERDIEPING:
STANISLAVSKI

NIVEAU

Een jaar lang ontdek je wekelijks alle facetten van het acteervak. Je ontwikkelt
een persoonlijke stijl én smaak en wordt op weg gezet in je eigen traject als
acteur.

X

BEGELEIDING: Jan Sas
FORMULE: 18 donderdag
avonden vanaf 27/10/22
€ 347

NIVEAU

ACTEREN: JAARREEKS

2

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/THEATER
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ACTEREN VOOR
BEGINNERS: AVONDREEKS

We onderzoeken de basisvaardigheden van een speler en proeven daarbij
van verschillende theatervormen: fysiek theater, improvisatie, tekst,
personage-ontwikkeling ...

ACTEREN VOOR
BEGINNERS: WEEKEND

BEGELEIDING: Joke Cant
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 17/12/22
€ 93

Binnen een fijne groepssfeer proef je van verschillende speelstijlen en
spelinvalshoeken en ontdek je spelenderwijs de acteur in jezelf.

© Creativboil

THEATER
DANS

BEGELEIDING:
Tine Van den Broeck
FORMULE: 8 donderdag
avonden vanaf 20/10/22
€ 154

20

0
NIVEAU
1

Voel je al langer de prikkel om op de scène te staan? In deze korte reeks
ontdek je of acteren iets voor jou is.

NIVEAU

BEGELEIDING: Anne Kuit
FORMULE: 3 woensdagavonden
vanaf 7/12/22 — € 58

1

PROEVEN VAN ACTEREN

NIVEAU

GENT
LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE

GENT

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

THEATER

ACTEREN OP DE PLANKEN:
SPIEGELVOORSTELLING
MET NTGENT

BEGELEIDING: Jonas Bossuyt
FORMULE: 18 dinsdagavonden
+ 2 zaterdagen + 1 vrijdagavond
vanaf 13/9/22 — € 385

LUX
LITER ATUUR

NIVEAU
2
NIVEAU

DANS

Een creatieproces met een professionele productie als inspiratie! We maken
een compleet afgewerkte voorsteling waarbij we regelmatig bij NTGent achter
de schermen kijken.

1

GENT

Aan de hand van Instagramfilters ontwikkel je jouw online alter ego en ga je
meteen aan de slag met dit gloednieuwe personage.

FOTOGR AFIE

BEGELEIDING: Louise De
Braeckeleer, Lucas Dewulf
FORMULE: 4 donderdagavonden vanaf 24/11/22 — € 77

BEELDENDE KUNSTEN

PERSONAGES CREËREN
MET JE SMARTPHONE

Je schrijft, vertelt en speelt in deze reeks vanuit een persoonlijke herinnering,
maar werkt ook aan elkaars verhalen: zo tillen we het persoonlijke naar het
universele.

MUZIEK

BEGELEIDING: Jeroen D’hoop
FORMULE: 4 maandagavonden
vanaf 3/10/22 — € 77

THEATER

EEN VERHAAL VERTELLEN
VANUIT JEZELF

2

Een jaar lang ontdek je wekelijks alle facetten van het acteervak. Je ontwikkelt
een persoonlijke stijl én smaak en wordt op weg gezet naar je eigen traject als
acteur.

NIVEAU

BEGELEIDING: Anne Kuit
FORMULE: 20 maandag
avonden vanaf 17/10/22 — € 385

2

ACTEREN: JAARREEKS

NIVEAU

Een lege scène, enkel spelers. Uit het niets ontstaan er grappige,
ontroerende, meeslepende of verrassende scènes. Kom proeven van de
magie van het improvisatietheater!

3

BEGELEIDING:
vzw The Lunatics
FORMULE: 10 woensdag
avonden vanaf 5/10/22 — € 193

NIVEAU

IMPROVISATIETHEATER
VOOR BEGINNERS

21

BEGELEIDING: Eva De Mulder
FORMULE: 6 coachings +
1 voorstelling — € 525

ACTEREN: VAN SPEL
NAAR VOORSTELLING

BEGELEIDING:
Carine Van Bruggen
FORMULE: 9 dinsdagavonden +
1 zaterdag vanaf 11/10/22
€ 193

Je volgde al heel wat theatercursussen en wil nu helemaal zelf aan de slag
met een eigen productie? Deze formule geeft je input waar jij/jullie nood aan
hebben: dramaturgie, tekstanalyse, enscenering, spelcoaching ...

(18-26 JAAR)

Duik samen met andere aanstormende spelers in een intensief maakproces
van brainstormen, experimenteren, selecteren en repeteren.

THEATER MAKEN:
VAN INSPIRATIE TOT
SCÈNE

BEGELEIDING:
Louise De Braeckeleer
FORMULE: 3 zaterdagen vanaf
8/10/22 — € 139

Hoe vinden inspiratiebronnen hun weg naar het podium? Samen zoeken we
naar uitdagende manieren om beeldend en tekstueel materiaal naar de scène
te brengen.

22

NIVEAU
3
NIVEAU
4

COACHINGSTRAJECT BIJ
JE MAAKPROCES

NIVEAU

Je krijgt inzicht in het maakproces van de nieuwste voorstelling van
Compagnie Cecilia en verdiept je samen met dramaturg en acteurs al spelend
in hun materiaal.

X

BEGELEIDING: Arend Peeters,
Colette Goossens, Daan Borloo
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting + een voorstelling
kijken vanaf 10/12/22 — € 98

NIVEAU

MASTERCLASS:
MONSTERA MET
COMPAGNIE CECILIA

X

Heropfrissing van basisvaardigheden, persoonlijke coaching en intensieve
driltrainingen. We oefenen op improvisaties met een snel, snedig en hoog
scoorgehalte.

NIVEAU

BEGELEIDING:
vzw The Lunatics
FORMULE: 10 woensdag
avonden vanaf 5/10/22 — € 193

3

GENT
LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK
THEATER
DANS

IMPROVISATIETHEATER
VOOR GEVORDERDEN

GENT
LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN

© Jade Sips
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MUZIEK
DANS

THEATER

We bekijken drie voorstellingen, gaan in gesprek met makers en spelers én
gaan vervolgens actief aan de slag met wat we allemaal gezien en gehoord
hebben.

X

BEGELEIDING: Joke Cant
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 9/9/22
€ 179

NIVEAU

KIJKEN, WERKEN EN
VERWERKEN OP HET
THEATERFESTIVAL 2022

In deze reeks breng je het publiek aan het lachen door simpelweg te zijn. We
bouwen aan een warme sfeer waarbij we ongegeneerd kwetsbaar durven zijn
en mogen falen.

X

BEGELEIDING: Eva Kahan
FORMULE: 7 donderdagavonden vanaf 6/10/22 — € 135

NIVEAU

CLOWNERIE:
DE KUNST VAN HET ZIJN

LEUVEN
LUX

BEGELEIDING: Daphne Agten
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 3/12/22
€ 93

Binnen een fijne groepssfeer proef je van verschillende speelstijlen en
spelinvalshoeken en ontdek je spelenderwijs de acteur in jezelf.

24

NIVEAU

ACTEREN VOOR
BEGINNERS: WEEKEND

We onderzoeken de basisvaardigheden van een speler en proeven daarbij
van verschillende theatervormen: fysiek theater, improvisatie, tekst,
personage-ontwikkeling ...

1

BEGELEIDING: Joke Cant
FORMULE: 9 donderdag
avonden vanaf 6/10/22 — € 173

NIVEAU

ACTEREN VOOR
BEGINNERS: AVONDREEKS

1

© Erik Coopman

LITER ATUUR
FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK

LEUVEN

DANS

THEATER

THEATER

BEGELEIDING: Eva De Mulder
FORMULE: 20 woensdag
avonden vanaf 19/10/22
€ 385

LUX
LITER ATUUR

NIVEAU

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/THEATER
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FOTOGR AFIE
DANS

THEATER

Een jaar lang ontdek je wekelijks alle facetten van het acteervak. Je ontwikkelt
een persoonlijke stijl én smaak en wordt op weg gezet naar je eigen traject als
acteur.

1

LEUVEN

ACTEREN:
JAARREEKS

BEELDENDE KUNSTEN

To proclaim our own truth, we combine comedy, singing, dancing, poetry
and theatre. Do you dare to create a new version of yourself to make your
message come across?

MUZIEK

ENGLISH

1

TEACHER: Lorena Pires
FORMAT: 1 weekend without
overnight stay starting 26/11/22
€ 93

NIVEAU

ACTING SPECIAL:
CABARET

Je leert om in het hier en nu relaties, omgevingen en verhalen te creëren. De
vier v’s in improvisatie vormen onze basis: verbeelding, vrijheid, voeling en
vertrouwen.

2

BEGELEIDING: Karen Aerts
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 15/10/22
€ 93

LEVEL

IMPROVISATIETHEATER
VOOR BEGINNERS:
WEEKEND

Een lege scène, enkel spelers. Uit het niets ontstaan er grappige,
ontroerende, meeslepende of verrassende scènes. Kom proeven van de
magie van het improvisatietheater!

2

BEGELEIDING: Marc Breban
FORMULE: 10 maandag
avonden vanaf 3/10/22 — € 193

NIVEAU

IMPROVISATIETHEATER
VOOR BEGINNERS:
AVONDREEKS

BEGELEIDING:
Charlotte De Metsenaere
FORMULE: 9 donderdagavonden vanaf 6/10/22 — € 173

We gaan dieper in op belangrijke thema’s zoals omgaan met verrassing,
elkaar uitdagen en opvangen, storytelling, spelinzicht, fysiek theater,
authentiek spel ...

MUZIEK

© Pawel Szvmanski

DANS

THEATER

26

NIVEAU
2-3

IMPROVISATIETHEATER
VOOR GEVORDERDEN:
AVONDREEKS

NIVEAU

We materialiseren menselijke angsten op de vloer. We maken gruwelijke
scènes en creëren monsters, zombies en beesten, maar zoeken ook naar
symboliek op scène.

2-3

LEUVEN
LUX
LITER ATUUR

BEGELEIDING: Eva De Mulder
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 29/10/22
€ 77

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGR AFIE

THEATER MAKEN:
HORROR

BEGELEIDING: Eva De Mulder
FORMULE: 1 vrijdagavond op
21/10/22 — gratis

LUX
LITER ATUUR

NIVEAU

FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN
DANS

Op zoek naar gelijkgestemde zielen of theatrale bondgenoten om samen te
spelen, te maken, uit te werken? Ontmoet ze hier!

2-3

LEUVEN

THEATRALE SPEEDDATE

MUZIEK

Door prikkelende en uitdagende acteeroefeningen ondervind je - samen met
andere aanstormende spelers - aan den lijve verschillende theaterstijlen en
theatertechnieken.

THEATER

BEGELEIDING:
Jonathan Michiels
FORMULE: 7 dinsdagavonden
vanaf 18/10/22 — € 135

3

ACTEREN (18-26 JAAR)

Je volgde al heel wat theatercursussen en wil nu helemaal zelf aan de slag
met een eigen productie? Deze formule geeft je input waar jij/jullie nood aan
hebben: dramaturgie, tekstanalyse, enscenering, spelcoaching ...

NIVEAU

BEGELEIDING: Eva De Mulder
FORMULE: 6 coachings +
1 voorstelling — € 525

4

COACHINGSTRAJECT BIJ
JE MAAKPROCES

We vertrekken vanuit hedendaagse dialogen uit verschillende genres en
zoeken naar de techniek én spelsoort die deze het meeste eer aandoet.

NIVEAU

BEGELEIDING: Ellis Meeusen
FORMULE: 10 maandag
avonden vanaf 3/10/22 — € 193

X

ACTEREN VERDIEPING:
DIALOGEREN

NIVEAU

We gaan dieper in op belangrijke thema’s zoals omgaan met verrassing,
elkaar uitdagen en opvangen, storytelling, spelinzicht, fysiek theater,
authentiek spel ...

X

BEGELEIDING:
Charlotte De Metsenaere
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting + een voorstelling
kijken vanaf 3/12/22 — € 93

NIVEAU

IMPROVISATIETHEATER
VOOR GEVORDERDEN:
WEEKEND

27

Authentiek spel vraagt lef. Blijf jij steken in versies van jezelf op het podium,
of verstop je je juist achter personages? Tijd om je comfortzone de
middenvinger te geven.

ACTING FOR
NON-NATIVE SPEAKERS

TEACHER: Lorena Pires
FORMAT: 6 Monday evenings
starting 10/10/22 — € 116

(ALL LANGUAGES WELCOME)

ENGLISH

Throughout acting exercises with a cross-language approach, you get to
know different acting skills and theatre styles.

THEATER
DANS

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/THEATER
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NIVEAU
X
NIVEAU

BEGELEIDING: Daphne Agten
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 22/10/22
€ 93

X

ACTEREN SPECIAL:
DURF OP HET PODIUM

LEVEL

Hoe vinden inspiratiebronnen hun weg naar het podium? Samen zoeken we
naar uitdagende manieren om beeldend en tekstueel materiaal naar de scène
te brengen.

X

LEUVEN
LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE

BEGELEIDING:
Bart van der Heijden
FORMULE: 4 dinsdagavonden
vanaf 25/10/22 — € 77

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

THEATER MAKEN: VAN
INSPIRATIE TOT SCÈNE

BRUSSEL
LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE

BEGELEIDING: An Vandevelde
FORMULE: 4 zaterdagen vanaf
8/10/22 — € 85

I.S.M. ZINNEMA & OPENDOEK

Hoe neem je acteurs mee in jouw verhaal, hoe breng je hen aan het spelen?
Deze workshop scherpt jouw vaardigheden als spelbegeleider én coach aan.

29

MUZIEK
THEATER

WORKSHOP REGIE

DANS

Je gaat op zoek naar je eigen kwetsbaarheid en werkt aan
lichaamsbewustzijn, fysieke en verbale expressie, de inzet van karakters en
drijfveren. Bye podiumvrees!

NIVEAU

I.S.M. ZINNEMA & OPENDOEK

X

BEGELEIDING: Eline George
FORMULE: 7 donderdag
avonden + 1 zaterdagavond
vanaf 29/9/22 — € 85

NIVEAU

WORKSHOP ACTEREN

X

BRUSSEL

BEELDENDE KUNSTEN

© Jade Sips

THEATER

30

© Alain Van Gaever

MUZIEK
KLEIN MUZIEKGOESTINGSKE OF
CHRONISCHE KLANKENHONGER?
VIND EEN CURSUS OP JOUW NIVEAU.
De gele niveau-balkjes rechts naast de cursussen tonen of en hoeveel voorkennis je
nodig hebt om artistiek uit de bol te gaan.
NIVEAU 1

Deze cursussen zijn er specifiek voor absolute starters.

NIVEAU 2

Enige basiservaring is nodig voor de meeste cursussen
samenspel en de cursussen die toewerken naar een
toonmoment.

NIVEAU 3

Je voelt je comfortabel met je eigen stem of instrument, durft
improviseren en hebt zin in een uitdaging.

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!

LUX

Intensieve en uitdagende trajecten voor muzikanten die uit
hun kot én hun comfortzone willen komen, zie p. 78.

Op www.wisper.be vind je bij elke cursus meer details over wat je precies moet kennen
of kunnen om deel te nemen. Nog vragen? Mail reindert@wisper.be (Leuven) of
yannick@wisper.be (Antwerpen & Gent)

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

31

Je ontdekt de klankkleur, het eigen timbre en de kracht van jouw unieke stem.
Er is veel aandacht voor ademhaling, lichaamshouding en gevoelsmatig
zingen.

ZANG:
MACHTIG MEERSTEMMIG

BEGELEIDING: Indra Boone
FORMULE: 6 dinsdagavonden
vanaf 11/10/22 — € 93

CLOSE STUDIO:
MACHTIG MEERSTEMMIG

BEGELEIDING: Indra Boone
FORMULE: 2 zondagen +
4 dinsdagavonden + 1 optreden
vanaf 4/12/22 — € 177

Een mix van zangplezier en kippenvelmomentjes! We zingen nummers in zo
veel mogelijk uiteenlopende stijlen.

Je werkt samen aan een meerstemmig a capella repertoire dat de talenten
van alle deelnemers mooi in de verf zet tijdens een swingend optreden aan
het einde van de reeks.

DANS

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/MUZIEK
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NIVEAU
1
NIVEAU

BEGELEIDING:
Patricia Van Cutsem
FORMULE: 8 maandavonden
vanaf 17/10/22 — € 93

2

ZANG: NATUURSTEM VOOR
BEGINNERS

NIVEAU

Je zingt graag, luidkeels, ongegeneerd ... Zolang er maar niemand in de buurt
is die je bezig hoort? Na deze cursus zing je weer met veel plezier samen met
anderen.

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGR AFIE

LITER ATUUR

LUX

BEGELEIDING: Fiona Brown
FORMULE: 6 vrijdagvoormiddagen vanaf 14/10/22
€ 93

2

ZINGEN ZONDER GÊNE

1

ANTWERPEN

NIVEAU

ANT WERPEN

MUZIEK

GENT
LUX
BEELDENDE KUNSTEN
DANS

Tempo en ritmes aanvoelen, meerstemmigheid ervaren, spelen met
dynamiek ... Al zingend ontdek je de vele mogelijkheden van samenzang én
van je eigen stem.

FOTOGR AFIE

LITER ATUUR

BEGELEIDING: Jana Pauwels
FORMULE: 5 maandagavonden
vanaf 21/11/22 — € 77

MUZIEK

ZANG: A CAPELLA

THEATER

© WISPER

Je zingt graag, luidkeels, ongegeneerd ... Zolang er maar niemand in de buurt
is die je bezig hoort? Na deze cursus zing je weer met veel plezier samen met
anderen.

NIVEAU

BEGELEIDING: Yannick Van Loo
FORMULE: 10 vrijdag
namiddagen vanaf 7/10/22
€ 154

1

ZINGEN ZONDER GÊNE

1

GENT

NIVEAU

MUZIEK

33

BEGELEIDING: Yannick Van Loo
FORMULE: 8 donderdag
avonden vanaf 6/10/22 — € 123

We starten met stemming, houding en twee gemakkelijke akkoorden en voor
je het weet ben je bezig met het echte werk!

CLOSE STUDIO: A CAPELLA

BEGELEIDING: Marie Bogaert
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting + 4 maandag
avonden + 1 optreden vanaf
10/12/22 — € 177

Je werkt samen aan een meerstemmig a capella repertoire dat de talenten
van alle deelnemers mooi in de verf zet tijdens een swingend optreden aan
het einde van de reeks.

IMPROVISEREN ZONDER
NOTEN I.S.M. MUZIEKMOZAÏEK

BEGELEIDING: John Snauwaert
FORMULE: 3 maandagavonden
vanaf 10/10/22 — € 69

Geen partituren, geen vastgelegde patronen! Stap voor stap ontdek je hoe je
spontaan muziek maakt vanuit enkele minimale afspraken rond toonaard en
compositie.

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

UKELELE VOOR BEGINNERS

34

LEVEL
1
NIVEAU
1

Arrangeren, componeren, performen, mixen en nog veel meer: na twee dagen
ben je klaar om met Ableton jouw jingle, song of soundscape tot leven te wekken.

NIVEAU

BEGELEIDING:
Pieter-Jan Jordens
FORMULE: 2 zondagen vanaf
23/10/22 — € 93

2

ABLETON VOOR
BEGINNERS

NIVEAU

You want to learn how to play the guitar but without the theoretical part that
comes first? In this course you immediately start to play using two simple
chords!

2

FOTOGR AFIE

LITER ATUUR

ENGLISH

NIVEAU

LUX

TEACHER: Daithi Rua
FORMAT: 8 Wednesday
evenings starting 5/10/22
€ 123

1

GENT

GUITAR FOR BEGINNERS

BEGELEIDING: Indra Boone
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 19/11/22
€ 46

Je leert meer over de technische kant van stemgebruik én ontdekt hoe je
techniek ook kan inzetten om vrijer en gevoelsmatiger te spreken of te zingen.

ZANG: STEMMEN
IN HET GROEN

BEGELEIDING: Eva Van Leuven
FORMULE: 4 dinsdagavonden
vanaf 4/10/22 — € 62

Op de eerste herfstavonden trekken wij erop uit om de akoestiek van de
natuur in en rond Gent aan een grondige praktijktest te onderwerpen!

35

LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE

NIVEAU

2

NIVEAU

2

GENT

ZANG: LA TECHNIQUE
C’EST FANTASTIQUE

Een mix van zangplezier en kippenvelmomentjes! We zingen nummers in zo
veel mogelijk uiteenlopende stijlen.

BEELDENDE KUNSTEN

BEGELEIDING: Indra Boone
FORMULE: 6 maandagavonden
vanaf 3/10/22 — € 93

MUZIEK

ZANG:
MACHTIG MEERSTEMMIG

THEATER

Jazz staat voor schwung, gevoel, een scheutje drama en een tikje humor.
Laat je stembanden inpalmen door ingewikkelde euforische akkoorden en
innemende spanningen!

DANS

BEGELEIDING: Marie Bogaert
FORMULE: 8 woensdagavonden
vanaf 12/10/22 — € 123

3

ZANG: JAZZ

NIVEAU

Gratis jamsessies voor zangers en muzikanten. Ervaring maakt niet uit: kom
mee genieten van de muzikale magie van het moment!

X

BEGELEIDING: Yannick Van Loo
FORMULE: 1 avond per maand
vanaf 27/9/22 — gratis

NIVEAU

WISPER JAM SESSIONS

X

Een zwoele verkenning voor zangers en muzikanten! We starten met
eenvoudige jazzklassiekers en verdiepen ons zo verder in de typische taal en
diverse stijlen.

NIVEAU

I.S.M. MUZIEKMOZAÏEK

X

BEGELEIDING: Joshua Dellaert
FORMULE: 6 donderdag
avonden vanaf 10/11/22 — € 93

NIVEAU

JAZZCOMBO

Een elektronische speedproductie met behulp van modular synths en alles
wat we daarbij als extensie kunnen verzinnen: piezo’s, micro’s en allerhande
sensoren ...

DE PODCAST
COMPONISTEN

BEGELEIDING: Yannick Van Loo
FORMULE: 6 zaterdagnamid
dagen vanaf 1/10/22 — € 116

BUURTKOOR SLUIZEKEN:
SAMEN ZINGEN

BEGELEIDING: Bart Callebaut,
Michiel Demarey
FORMULE: maandelijks op
zondagvoormiddag vanaf
25/9/22 — gratis

Eerst nemen we geluiden op om een stuk tekst te vervolledigen. Met die
opnames gaan we muzikaal aan de slag: vervormen, herhalen, knippen,
plakken, klanken toevoegen ...

Zin om samen te zingen met je buren uit de wijk? In het buurtkoor is
iedereen welkom! We gaan voor een multicultureel repertoire met liedjes in
verschillende stijlen.

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/MUZIEK
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NIVEAU
X
NIVEAU
X

BEGELEIDING: Stan Bundervoet
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 19/11/22
€ 77

NIVEAU

MODULAR SYNTH
SESSIONS

Sessies met hoog experimenteergehalte voor iedereen die samen met
muzikale bondgenoten wil losgaan op modulaire synthesizers en andere
elektronische instrumenten.

X

BEGELEIDING: Yannick Van Loo
FORMULE: 1 sessie per maand
vanaf 2/10/22 — gratis

NIVEAU

KLANKENLABS EN
MODULAR MEETS

X

Bij Circle Songs varieert een kring zangers beurtelings op een basismotief.
Een spannende zangvorm met veel ruimte voor improvisatie met ritme,
harmonieën en dynamiek!

NIVEAU

BEGELEIDING: Eva Van Leuven
FORMULE: 6 dinsdagavonden
vanaf 8/11/22 — € 93

X

GENT
DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGR AFIE

LITER ATUUR

LUX

ZANG: CIRCLE SONGS

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.

MONDHARMONICA VOOR
BEGINNERS

BEGELEIDING: Daniel Frett
FORMULE: 10 woensdag
avonden vanaf 5/10/22 — € 154

LITER ATUUR

LUX

1
NIVEAU

37

DANS

© Jade Sips

THEATER

MUZIEK

In tien sessies leer je je mondharmonica kennen! Al snel ligt de focus op ritme
en samenspel, met inspiratie uit de Blues en the New Orleans brass band
tradities.

FOTOGR AFIE

BEGELEIDING: Simon Reyners
FORMULE: 10 dinsdagavonden
vanaf 4/10/22 — € 116

BEELDENDE KUNSTEN

GITAAR VOOR BEGINNERS

1

We starten met stemming, houding en twee gemakkelijke akkoorden. En voor
je het weet ben je bezig met het echte werk!

NIVEAU

BEGELEIDING:
Jamine De Wandel
FORMULE: 6 dinsdagavonden
vanaf 8/11/22 — € 93

1

UKELELE VOOR BEGINNERS

LEUVEN

LEUVEN

NIVEAU

MUZIEK

LEUVEN
LUX

NIVEAU

2

© Efren Barahona

LITER ATUUR

Een zwoele bas, feelgood percussie, uitdagende backings, drijvende blazers.
Twee dagen in het spoor van Bob Marley en Madness!

GITAAR: REPERTOIRE &
SAMENSPEL

BEGELEIDING: Simon Reyners
FORMULE: 10 dinsdagavonden
vanaf 4/10/22 — € 116

Je breidt je akkoordenkennis uit, leert meer over samenspel, extra ritme, bijko
mende zang, eigen composities ... Wie weet komen er zelfs nieuwe songs van!

38

NIVEAU

BEGELEIDING:
Alvaro Navarro Herrera
FORMULE: 1 vrijdag +
1 zaterdag vanaf 11/11/22
€ 46

2

REGGAE & SKA VOOR
MUZIKANTEN EN ZANGERS

2

In groep werk je een zangperformance uit, waarbij we spelen met stem, klank,
harmonieën en disharmonieën én interactie met de ruimte.

NIVEAU

FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK

BEGELEIDING:
Patricia Van Cutsem
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting + 4 woensdagavonden + 1 optreden vanaf
17/12/22 — € 146

DANS

THEATER

CLOSE STUDIO:
NATUURSTEM

BUURTKOOR VAARTKOM:
SAMEN ZINGEN

BEGELEIDING: Bart Callebaut,
Jonas van Esch
FORMULE: maandelijks op
zondagvoormiddag vanaf
9/10/22 — gratis

LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE

NIVEAU
X

DANS

Zin om samen te zingen met je buren uit de wijk? In het buurtkoor is
iedereen welkom! We gaan voor een multicultureel repertoire met liedjes in
verschillende stijlen.

3

LEUVEN

Van The Andrew Sisters tot Destiny’s Child: de songs van deze aanstekelijke
zangreeks blijven gegarandeerd de rest van de week in je hoofd zitten.

BEELDENDE KUNSTEN

BEGELEIDING: Fiona Brown
FORMULE: 6 donderdagavonden vanaf 10/11/22 — € 93

MUZIEK

ZANG: CATCHY POPSONGS

THEATER

Je zingt graag, luidkeels, ongegeneerd ... Zolang er maar niemand in de buurt
is die je bezig hoort? Na deze cursus zing je weer met veel plezier samen met
anderen.

NIVEAU

BEGELEIDING: Bart Callebaut
FORMULE: 7 vrijdagvoormiddagen vanaf 21/10/22
€ 108

X

ZINGEN ZONDER GÊNE

Een mix van zangplezier en kippenvelmomentjes! We zingen nummers in zo
veel mogelijk uiteenlopende stijlen.

NIVEAU

BEGELEIDING: Loes Luyckx
FORMULE: 10 maandagavonden vanaf 3/10/22 — € 154

X

ZANG: MACHTIG
MEERSTEMMIG

NIVEAU

Begeleide studio sessies die volop inzetten op een boeiende kruisbestuiving
tussen muzikanten en producers!

X

BEGELEIDING:
Reindert Spanhove
FORMULE: 6 donderdag
avonden vanaf 10/11/22 — € 93

NIVEAU

CREATIVE PRODUCING:
BEAT AND TRACK MAKING

39

Een shot muziektheorie om met meer vertrouwen te jammen, songs te
schrijven, je tracks melodischer te maken ... Notenkennis heb je niet nodig!

MUZIEK

© Adi Goldstein

40

NIVEAU
X
NIVEAU

BEGELEIDING:
Reindert Spanhove
FORMULE: 1 zaterdag op
8/10/22 — € 39

X

LEUVEN

CRASH COURSE:
MUZIEKTHEORIE ZONDER
NOTEN

THEATER
DANS

BEGELEIDING:
Reindert Spanhove
FORMULE: 1 zaterdag op
19/11/22 — € 46

Wegwijs in het waanzinnige potentieel van dé muziekcreatietool. Voor
songwriters, producers, dj’s ... En iedereen die de woorden ‘laptop’ en ‘muziek’
in één zin durft uitspreken.

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGR AFIE

LITER ATUUR

LUX

CRASH COURSE: ABLETON

KICK-OFF MUZIEK

BEGELEIDING: Bart Callebaut,
Reindert Spanhove e.a.
FORMULE: 1 vrijdagavond op
16/9/22 — gratis

LUX
LITER ATUUR

NIVEAU
X

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/MUZIEK
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DANS

THEATER

Tijdens de kick-off proef je gratis van het nieuwe muziekseizoen tijdens vier
sessies gegeven door vier verschillende WISPER-muziekdocenten.

X

LEUVEN

Gratis jamsessies voor zangers en muzikanten. Ervaring maakt niet uit: kom
mee genieten van de muzikale magie van het moment!

FOTOGR AFIE

BEGELEIDING:
Reindert Spanhove
FORMULE: maandelijks op
vrijdagavond vanaf 28/10/22
gratis

BEELDENDE KUNSTEN

WISPER JAM SESSIONS

MUZIEK

Feel the rhythm! De klemtoon ligt op stevige ritmegrooves, samenspel, handen stoktechniek en een brede waaier aan percussie-instrumenten.

NIVEAU

BEGELEIDING: Jef Callebaut
FORMULE: 10 maandag
avonden vanaf 3/10/22 — € 154

X

PERCUSSIE EN GROOVES

NIVEAU

Je wil méér dan bestaande songs naspelen of -zingen? In het band lab krijg je
tips en tools om muzikaal te creëren en samen te spelen. Geen improvisatieervaring nodig!

X

BEGELEIDING:
Reindert Spanhove
FORMULE: 6 woensdagavonden
vanaf 19/10/22 — € 93

NIVEAU

BAND LAB VOOR ZANGERS
EN MUZIKANTEN

42

© Jade Sips

BEELD
BEELDENDE BEGINNER OF PERMANENT VERF
AAN DE VINGERS?
VIND EEN CURSUS OP JOUW NIVEAU.
De gele niveau-balkjes rechts naast de cursussen tonen of en hoeveel voorkennis je
nodig hebt om artistiek uit de bol te gaan.
NIVEAU 0

Een kort proevertje waarbij je ontdekt of het iets voor jou is.

NIVEAU 1

Cursussen voor beginners.

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

Extra stevige reeksen voor schilders, tekenaars, illustratoren
... die uit hun comfortzone willen breken, zie p. 80.

Op www.wisper.be vind je bij elke cursus meer details over wat je precies moet kennen
of kunnen om deel te nemen. Nog vragen? Mail marissa@wisper.be (Antwerpen &
Leuven) of liesbet@wisper.be (Gent)

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!

43

FOTOGR AFIE

We onderzoeken de invloed van kleur in een werk door te combineren,
mengen, verf uit te strijken, opnieuw te bewerken en in lagen te schilderen.

SCHILDERWEEKEND:
VANUIT DE ZINTUIGEN

BEGELEIDING: Svelte Thys
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 19/11/22
€ 77

DANS

THEATER

MUZIEK

Wat als je niet alleen naar je onderwerpt kijkt, maar het ook uitgebreid betast,
besnuffelt en beluistert vooraleer je het gaat schilderen?

44

1
NIVEAU
1

BEGELEIDING:
Anneleen Hendrickx
FORMULE: 4 maandagavonden
vanaf 17/10/22 — € 77

NIVEAU

SCHILDEREN: KLEUR IN
AL ZIJN FACETTEN

Je traint het tekenen én het kijken, maar leert ook afwijken van de realiteit.
Vanaf het begin gaan we - in de flow van het schetsen - op zoek naar jouw
eigen stijl.

1-2

BEGELEIDING: Felix Bosschaert
FORMULE: 6 dinsdagavonden
vanaf 18/10/22 — € 116

BEELDENDE KUNSTEN

ANTWERPEN

NIVEAU

ANT WERPEN
LUX

TEKENEN: VAN REALITEIT
NAAR FANTASIE

LITER ATUUR

BEELD

BEGELEIDING: Goele Poelmans
FORMULE: 6 vrijdagochtenden
vanaf 21/10/22 — € 116

LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE

NIVEAU

DANS

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/BEELD

THEATER

MUZIEK

Uit tekst, poëzie of losse woorden halen we inspiratie. We drukken, stempelen
en krassen en combineren het resultaat met lijntekeningen en vormstudies.

1-2

ANT WERPEN

ILLUSTREREN:
DRUKTECHNIEKEN

BEELDENDE KUNSTEN

We zoeken naar menselijke angsten en fobieën en maken ze visueel! Met
monsters, zombies en beesten ... Of juist enkel door de kracht van sfeer en
suggestie.

X

BEGELEIDING: Felix Bosschaert
FORMULE: 1 zaterdag op
29/10/22 — € 39

NIVEAU

SINISTERE SCHETSEN

We flirten met de grens tussen illustratie en typografie en gebruiken letters
als visuele elementen om een beeld mee op te bouwen.

X

BEGELEIDING: Marie Van Praag
FORMULE: 4 donderdag
avonden vanaf 6/10/22 — € 77

NIVEAU

ILLUSTREREN: HET
ALFABET ALS INSPIRATIE

Houtskool is hét medium om je verbeelding te laten werken tijdens het
tekenen: experimenteer met de vele toepassingen en ontdek hoe je
illustraties gaandeweg vorm krijgen.

X

BEGELEIDING: Silke Groffy
FORMULE: 4 donderdag
avonden vanaf 10/11/22 — € 77

NIVEAU

ILLUSTREREN MET
HOUTSKOOL

45

LET’S TRY WATERCOLORS!

BEGELEIDING:
Liesbet Verschueren
FORMULE: 4 maandagavonden
vanaf 26/9/22 — € 77

Vér voorbij de delicate schilderijtjes van bloemen en planten: al doende leer
je de vele unieke én hedendaagse toepassingsmogelijkheden van aquarel
kennen.

SCHETSEN, KIJKEN,
SCHILDEREN, REPEAT

BEGELEIDING: Isa D’hondt
FORMULE: 1 zondag op
27/11/22 — € 46

SCHILDEREN:
DE PORTRETTENGALERIJ

BEGELEIDING: Roeland Zijlstra
FORMULE: 4 maandagavonden
vanaf 7/11/22 — € 77

Blijven kijken = blijven schilderen! Ervaar hoe elk nieuw perspectief weer
nieuwe mogelijkheden oplevert om mee aan de slag te gaan.

We zoeken naar verhoudingen en typerende kenmerken, maar ook naar
de elementen die het louter afbeelden overstijgen en een schilderportret
zeggingskracht geven.

46

0
NIVEAU
1
NIVEAU
1

Vaak zijn het de vlekken en uitschuivers die een beeld zeggingskracht geven
en tot vrolijke wanverhoudingen en bijzondere karakters leiden ... Kom mee
experimenteren!

NIVEAU

BEGELEIDING: Thijs Desmet
FORMULE: 7 dinsdagavonden
vanaf 4/10/22 — € 135

1

EXPRESSIEF ILLUSTREREN

Waar begin je als je schetst? Hoe typeer je? Wat laat je weg? Wat accentueer
je? Op zoek naar manieren om een sfeer of essentie te vangen in jouw
schetsboek.

NIVEAU

BEGELEIDING: Anton Retsin
FORMULE: 1 zondag op 25/9/22
€ 46

1

CRASH COURSE:
TEKENEN EN OBSERVEREN

NIVEAU

GENT
LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK

GENT

DANS

THEATER

BEELD

GENT
47

LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN
DANS

© Jorik Breban

THEATER

MUZIEK

Houtskool, oliekrijt, pastel: na deze cursus hebben deze materialen
geen geheimen meer voor jou en kan je volledig losgaan op de vele
toepassingsmogelijkheden ervan.

1-2

BEGELEIDING: Anton Retsin
FORMULE: 6 donderdagen
vanaf 10/11/22 — € 116

NIVEAU

HOUTSKOOL EN
KRIJTEXPERIMENTEN

Het werk van Van Snick inspireert door zijn fascinatie voor natuurlijke
structuren en cycli en zet je aan om zelf te werken met kleur en ruimtelijke
eenvoudige objecten.

2-3

BEGELEIDING:
Liesbet Verschueren
FORMULE: 10 vrijdagochtenden
vanaf 30/9/22 — € 193

NIVEAU

SCHILDERWERKPLAATS:
INSPIRATIE UIT HET SMAK:
PHILIPPE VAN SNICK

Je baseert je tekening op een poëziefragment, luistert al schetsend naar een
passage uit een roman, verzint nieuwe beelden bij een filmdialoog ...

X

BEGELEIDING: Maïté Baillieul
FORMULE: 3 dinsdagavonden
vanaf 29/11/22 — € 58

NIVEAU

VAN TEKST NAAR
TEKENING

GENT

48

MUZIEK

X
NIVEAU
X

Tussen fotofragmenten, textieltexturen, woorden, kleur, vlakheid en volume
ontstaat er een verrassend spel van onverwachte betekenissen.

NIVEAU

BEGELEIDING:
Annelies Slabbynck
FORMULE: 1 zondag op
16/10/22 — € 46

We spelen met sequenties en cartoonstijl in schilderwerken, maar
experimenteren ook omgekeerd door stripbeelden te interpreteren vanuit het
schildersambacht.

X

MATERIAALCOLLAGES

Wanneer is een werk abstract en wanneer is het figuratief? Van de boeiende
grens tussen natuurgetrouw afbeelden en vereenvoudigen of vervormen,
maken wij onze speeltuin.

NIVEAU

BEGELEIDING: Seth Muylle
FORMULE: 1 zondag op 9/10/22
€ 43

THEATER

© Wannes Lecompte

LUX
LITER ATUUR

TUSSEN SCHILDERKUNST
EN STRIPVERHAAL

DANS

FOTOGR AFIE

BEGELEIDING: Seth Muylle
FORMULE: 7 woensdagavonden
vanaf 26/10/22 — € 135

BEELDENDE KUNSTEN

TEKENEN EN SCHILDEREN:
TUSSEN FIGURATIE EN
ABSTRACTIE

SOCIAAL BEELDATELIER

BEGELEIDING:
Ruth van Haren Noman
FORMULE: 12 maandag
ochtenden vanaf 19/9/22
gratis

LUX
LITER ATUUR

NIVEAU

FOTOGR AFIE
DANS

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/BEELD

THEATER

MUZIEK

Voor deelnemers die om fysieke, psychische, sociale en/of andere redenen
minder makkelijk aansluiting vinden bij onze andere beeldcursussen.

X

GENT

Je verkent manieren om je leeg blad te trotseren, je leert te doen zonder te
plannen, je richt je blik, je vindt technieken uit. Tekenen als dagelijks ritueel!

BEELDENDE KUNSTEN

BEGELEIDING: Maïté Baillieul
FORMULE: 4 donderdag
avonden vanaf 6/10/22 — € 77

X

DAGELIJKS TEKENEN

Geïnspireerd door o.a. Marina Abramovic en Bruce Nauman gaan we zelf
performances maken, waarbij het eigen lijf als (deel van) een kunstwerk wordt
ingezet.

NIVEAU

BEGELEIDING: Anna Schlooz
FORMULE: 1 zondag op
30/10/22 — € 46

X

PERFORMANCE:
LEVENDE SCULPTUREN

NIVEAU

Tekenend, schilderend, wevend en rijgend creëer je structuren, verbindingen
en contrasten die je werk een ongeziene levendigheid geven.

X

BEGELEIDING:
Annelies Slabbynck
FORMULE: 1 zondag op 4/12/22
€ 46

NIVEAU

TEKENEN MET DRAAD

49

Niet zeker of schilderen iets voor jou is? Na dit weekend gulzig
experimenteren met de basistechnieken en de eindeloze mogelijkheden van
verf, heb je het antwoord!

ILLUSTREREN: BEGINNEN
AAN EEN KINDERBOEK

Alles staat of valt met het tekenen van een sterk personage. Rond dit figuurtje
creëren we een passende leefwereld. En vandaaruit kan het alle kanten uit!

© Rudy Carlier

THEATER
DANS

BEGELEIDING: Seren Teke
FORMULE: 4 dinsdagavonden
vanaf 4/10/22 — € 77

50

0
NIVEAU

BEGELEIDING: Pieter Chanterie
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 1/10/22
€ 77

0

CRASH COURSE:
SCHILDEREN

Altijd eens willen schilderen? Deze crash course is er speciaal voor jongeren
die samen willen experimenteren met de basistechnieken en mogelijkheden
van verf.

NIVEAU

BEGELEIDING:
Marissa Van Mourik
FORMULE: 1 maandagavond op
24/10/22 — € 16

1

CRASH COURSE:
THE BASIC OF THE BASICS
OF PAINTING (18-26 JAAR)

NIVEAU

LEUVEN
LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE

LEUVEN

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

BEELD

BEGELEIDING: Felix Bosschaert
FORMULE: 6 donderdag
avonden vanaf 6/10/22 — € 116

LUX
LITER ATUUR

NIVEAU

FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN
DANS

Week na week word je uitgedaagd om scherper te kijken naar je omgeving,
maar ook om je fantasie in te zetten bij het creëren van vrije en eigenzinnige
tekeningen!

1-2

LEUVEN

TEKENEN: VAN REALITEIT
NAAR FANTASIE

MUZIEK

We halen inspiratie bij alledaagse voorwerpen, voedingsmiddelen en
verpakkingen. Vandaaruit maken we spannende combinaties van tekenen,
schilderen, collage en druk.

THEATER

BEGELEIDING: Kelly Van Loon
FORMULE: 5 dinsdagavonden
vanaf 15/11/22 — € 96

1-2

ILLUSTREREN: POP ART

In het open atelier kan je wekelijks zelfstandig werken, maar via regelmatige
coaching en feedback word je ook uitgedaagd tot persoonlijk onderzoek.

NIVEAU

BEGELEIDING: Wim De Pauw
FORMULE: 13 of 34 donderdag
avonden vanaf 5/10/22 — € 198
of € 498

2-3

OPEN ATELIER:
COACHING VOOR
SCHILDERS EN TEKENAARS

Waarneming mixen met verbeelding, van collage naar schilderij, fotografie,
compositie- en kleurexperimenten … Ontdek verschillende manieren om tot
een beeld te komen!

NIVEAU

BEGELEIDING: zie wisper.be
FORMULE: 6 maandagavonden
vanaf 7/11/22 — € 116

X

SCHILDEREN:
VAN IDEE NAAR SCHETS
TOT SCHILDERIJ

NIVEAU

We focussen niet zozeer op een natuurgetrouwe weergave, wél op de
mysterieuze elementen of ‘foute’ lijnen die het verbeelde lichaam expressie
en verhaal geven.

X

BEGELEIDING:
Marissa Van Mourik
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 26/11/22
€ 77

NIVEAU

HET LICHAAM VERBEELD

51

SCHILDERWEEKEND:
VANITAS EN VIEZIGHEID

BEGELEIDING:
Wannes Lecompte
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 29/10/22
€ 93

We zoeken naar manieren om weerzin en huiver op te roepen - niet door het
letterlijk uitbeelden van taferelen, wel door kleur en het gebruik van de verf.

CRASH COURSE:
PRINTING AND
ILLUSTRATION (18-26 JAAR)

BEGELEIDING: Kelly Van Loon
FORMULE: 1 dinsdagavond op
8/11/22 — € 19

Geprikkeld door druktechnieken, maar er nog nooit iets mee gedaan? In deze
blitzcursus experimenteer je met de basis en creëer je levendige en kleurrijke
illustraties.

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/BEELD
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NIVEAU
X
NIVEAU
X

We gaan op zoek naar inspirerende onderwerpen voor snelschetsen en meer
uitgewerkte tekeningen. Iedere week komt er een gloednieuw onderwerp aan
de beurt!

NIVEAU

BEGELEIDING:
Marissa Van Mourik
FORMULE: 9 vrijdagmiddagen
vanaf 7/10/22 — € 173

X

TEKENWERKPLAATS: HET
WITTE BLAD EN VERDER

NIVEAU

We proberen met eenvoudige middelen een specifieke sfeer, betekenis of
connotatie te vangen in een krachtig en veelzeggend werk.

X

LEUVEN
LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK

BEGELEIDING:
Marissa Van Mourik
FORMULE: 9 vrijdagochtenden
vanaf 7/10/22 — € 173

DANS

THEATER

SCHILDERWERKPLAATS:
BRUTE EENVOUD

ONLINE
LITER ATUUR

LUX

© Jorik Breban

SOCIAAL BEELDATELIER

BEGELEIDING:
Marissa Van Mourik
FORMULE: 6 donderdag
ochtenden vanaf 10/11/22
€ 69

Voor deelnemers die om fysieke, psychische, sociale en/of andere redenen
liever online cursus volgen. Twijfel je nog? Op 27 oktober is er een try-out!

53

BEELDENDE KUNSTEN

NIVEAU

0

MUZIEK

We halen objecten voor het scherm en maken er abstracties van, tekenen
naar foto- en filmfragmenten, stappen naar buiten voor een vlugge
schetsopdracht ...

THEATER

BEGELEIDING:
Liesbet Verschueren
FORMULE: 4 woensdagavonden
vanaf 9/11/22 — € 46

DANS

ONLINE TEKENLABO

X

Experimenteren is leren: we onderzoeken allerlei tekenmaterialen uit je huis
(bic en stift, maar ook koffie en thee) door ze op niet-klassieke manier te
hanteren.

NIVEAU

BEGELEIDING:
Marissa Van Mourik
FORMULE: 4 donderdag
ochtenden vanaf 29/9/22
€ 46

X

PROEVEN VAN TEKENEN

FOTOGR AFIE

ONLINE

NIVEAU

BEELD

54

© Matt Moloney

FOTOGRAFIE
FOTOGRAFISCHE FOEFELAAR OF
VERGROEID MET JE CAMERA?
VIND EEN CURSUS OP JOUW NIVEAU.
De gele niveau-balkjes rechts naast de cursussen tonen of en hoeveel voorkennis je
nodig hebt om artistiek uit de bol te gaan.
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 verder 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.

LUX

De LUX fotografiecursussen zijn stevige reeksen voor zowel
beginnende als meer ervaren fotografen die de koe bij de
hoorns willen vatten, zie p. 86.

Op www.wisper.be vind je bij elke cursus meer details over wat je precies moet kennen
of kunnen om deel te nemen. Nog vragen? Mail sara.lamens@wisper.be

Foto’s uitwisselen met bondgenoten-fotografen? Ergens een briljante expo
bezocht die je wil delen? Zoek op Facebook naar de groep Wisperlingen
van het beeld en de fotografie!

55

ANT WERPEN

© Parastoo Maleki

LUX

VISUEEL DAGBOEK

BEGELEIDING: Naïma El Kadi
FORMULE: 4 woensdag
voormiddagen vanaf 9/11/22
€ 88

In het printatelier van het museum dagen we fotobeelden uit met
toevoegingen van basic druktechnieken en draaien we zelfs foto’s door de
drukpers.

Via prikkelende opdrachten leg je week na week een dagboek van
fotobeelden aan, waarbij je jouw fotografische blik ontwikkelt en aanscherpt.
56

NIVEAU

BEGELEIDING: Sara Lamens
FORMULE: 1 zaterdag op
3/12/22 — € 44

X

DRUKKEN OP EEN
FOTOBEELD IN PLANTINMORETUS

Geïnspireerd door de expo “Alles van waarde” in het MAS zoeken we naar
manieren om - aan de hand van objecten - verhalen naar boven te laten
komen bij portretten.

NIVEAU

BEGELEIDING: Eva Donckers
FORMULE: 4 vrijdagvoormid
dagen vanaf 7/10/22 — € 88

1

FOTOPORTRETTEN
MET EEN VERHAAL

2

ANTWERPEN

NIVEAU

LITER ATUUR
FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK
THEATER
DANS

FOTO

In deze reeks spelen we voluit met de betekenis van woord-beeldcombinaties én krijg je input rond het schrijven over je eigen fotoreeks.

MASTERCLASS:
HET ARTISTIEK POTENTIEEL
VAN FOTOARCHIEVEN

BEGELEIDING:
Arian Christiaens
FORMULE: 2 zaterdagen vanaf
17/12/22 — € 106

LITER ATUUR

LUX

1
NIVEAU

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/FOTOGRAFIE
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FOTOGR AFIE
DANS

THEATER

Je ontdekt verschillende manieren waarop oude fotobeelden de aanzet
kunnen vormen tot een hedendaagse artistieke fotoreeks.

BEELDENDE KUNSTEN

BEGELEIDING: Sara Lamens,
Stefan Vanthuyne
FORMULE: 5 donderdag
avonden vanaf 17/11/22 — € 110

MUZIEK

FOTOBEELD EN WOORD:
SPELEN MET BETEKENIS

Jouw persoonlijke leefwereld als vertrekpunt voor een fotografisch verhaal.
Ga jij voor humoristisch, conceptueel, volledig uit context of met strakke
verhaallijn?

2

BEGELEIDING: Kaat Pype
FORMULE: 3 zaterdagen vanaf
19/11/22 — € 158

NIVEAU

PERSOONLIJKE
BEELDVERHALEN

3

Via speelse opdrachten leer je de basics van het fotograferen, en je ontdekt
welke artistieke mogelijkheden er achter de knopjes en instellingen van je
camera schuilen.

NIVEAU

BEGELEIDING:
Cato Van Rijckeghem
FORMULE: 3 maandag
namiddagen vanaf 10/10/22
€ 66

3

CRASH COURSE
FOTOGRAFIE

GENT

GENT

NIVEAU

FOTO

Fast editing: met een random selectie van fysieke fotobeelden (uit kranten,
tijdschriften, fotoboeken) maken we op één intense avond een klein fotozine.

GIF-PORTRETTEN

BEGELEIDING: Alda Snopek
FORMULE: 1 zaterdag op
8/10/22 — € 53

Portretten met beweging: extra humor, extra spontaniteit, extra vertelkracht.
Kom mee experimenteren!

© Moonbeetle

DANS

THEATER

58

NIVEAU
X
NIVEAU

BEGELEIDING: Sara Lamens
FORMULE: 1 dinsdagavond op
18/10/22 — € 22

X

FAST FOTOZINE

NIVEAU

We vertrekken van eigen of bestaande fotoprints en gebruiken verf, klei en
textiel om de betekenis van deze beelden uit te dagen!

X

GENT
LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE

BEGELEIDING:
Hannelore Van Balkom
FORMULE: 3 woensdagavonden
vanaf 5/10/22 — € 66

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOLAB: ANALOGE
BEELDBEWERKING

BEGELEIDING:
Hannelore Van Balkom
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 19/11/22
€ 106

We zoomen in op lichaamsdelen, spelen met licht en donker, betrekken er
texturen zoals zand en verf bij, speuren muren en straten af naar lichamelijke
associaties ...

SMARTPHONEBEELDEN:
GEWAAGD GELAAGD

BEGELEIDING: Alda Snopek
FORMULE: 3 woensdagnamiddagen vanaf 30/11/22
€ 106

LITER ATUUR

LUX

2
NIVEAU

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/FOTOGRAFIE
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FOTOGR AFIE
DANS

THEATER

Met je smartphonecamera leg je bijzondere texturen en patronen vast:
footage die je vervolgens vervormt, verknipt en vermengt tot krachtige
nieuwe resultaten.

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGRAFIE SPECIAL:
LICHAMELIJKHEID IN
BEELD

MUZIEK

Rare attributen, verwarrende houdingen of plekken waar een gezicht of
lichaam normaal niet hoort te zijn: een weekend lang tasten we de grenzen
van portretfotografie af!

2

BEGELEIDING: Kaat Pype
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 22/10/22
€ 106

NIVEAU

ABSURDE PORTRETTEN

2

Geen klassieke natuurfotografiecursus, wel een boeiende tocht waarop je
wordt uitgedaagd om te fotograferen mét de natuur en het wandelen als
onderwerp te nemen.

NIVEAU

BEGELEIDING: Iris Verhoeyen
FORMULE: 1 weekend zonder
overnachting vanaf 1/10/22
€ 106

X

SOMEWHERE ALONG THE
WAY: WANDELFOTOGRAFIE

LEUVEN

LEUVEN

NIVEAU

FOTO

60

© Jade Sips

LITERATUUR
SCHUCHTERE WOORDENMAKER OF
SCHRIJFMOTOR AL OP VOLLE TOEREN?
VIND EEN CURSUS OP JOUW NIVEAU.
De gele niveau-balkjes rechts naast de cursussen tonen of en hoeveel voorkennis je
nodig hebt om artistiek uit de bol te gaan.
NIVEAU 0

Een korte kennismaking waarbij je ontdekt of het iets voor jou
is.

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.

LUX

Voor schrijvers die hun tanden willen zetten in een reeks met
extra diepgang, zie p. 88.

Op www.wisper.be vind je bij elke cursus meer details over wat je precies moet kennen
of kunnen om deel te nemen. Nog vragen? Mail joke@wisper.be

Schrijftips uitwisselen? Samen literaire projecten op touw zetten? Napraten
over de cursus? In onze schrijversgroep zit je goed: zoek op Facebook
naar de groep Literaire Wisperlingen!

61

HOE BEGIN JE AAN
EEN BOEK?

BEGELEIDING: Lore Mutsaers
FORMULE: 4 maandagavonden
vanaf 7/11/22 — € 88

DIALOGEN SCHRIJVEN

BEGELEIDING: Lore Mutsaers
FORMULE: 4 maandagavonden
3/10/22 — € 88

Wilde plannen voor het schrijven van een eigen boek? Fictie of non-fictie:
deze cursus gidst je langs de elementen waarbij je zeker vooraf dient stil te
staan.

Wanneer we een dialoog schrijven, vormen we spreektaal om tot schrijftaal.
Hoe houd je de zinnen dan toch herkenbaar en levendig? In deze reeks krijg je
tips en tools!

SCHRIJVEN VOOR
KINDEREN EN JONGEREN

BEGELEIDING: Aline Sax
FORMULE: 4 dinsdagavonden
vanaf 4/10/22 — € 88

Wat moet je anders doen als je voor een jonge doelgroep wil schrijven? Hoe
vind je aansluiting bij jouw jonge hoofdpersonages? Moet alles eenduidig en
eenvoudig zijn? Samen ontdekken we het.
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1
NIVEAU
1
NIVEAU
X

Je voelt schrijfkriebels maar weet niet waar te beginnen, of je loopt in je
verhalen steeds ergens op vast? Dan staat deze cursus je op het lijf ... Jawel:
geschreven.

NIVEAU

BEGELEIDING:
Anna M. Hoogland
FORMULE: 4 zaterdag
ochtenden vanaf 1/10/22
€ 88

X

STARTEN MET SCHRIJVEN
OP ZATERDAGOCHTEND

Je voelt schrijfkriebels maar weet niet waar te beginnen, of je loopt in je
verhalen steeds ergens op vast? Dan staat deze cursus je op het lijf ... Jawel:
geschreven.

NIVEAU

BEGELEIDING: Fien De Block
FORMULE: 4 woensdagavonden
vanaf 5/10/22 — € 88

X

STARTEN MET SCHRIJVEN
OP WOENSDAGAVOND

NIVEAU

ANT WERPEN
LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK

ANTWERPEN

DANS

THEATER

LITERATUUR

BEGELEIDING: Tülin Erkan
FORMULE: 4 donderdag
avonden vanaf 24/11/22 — € 88

LUX
LITER ATUUR

NIVEAU

63

DANS

© Mostafa Meraji

THEATER

MUZIEK

Vier sessies die je zintuigen op scherp zetten! Concrete oefeningen laten je
observeren én schrijven vanuit een nieuwe sensorische bril.

X

ANT WERPEN

SCHRIJVEN MET JE OGEN
DICHT

FOTOGR AFIE

Je raakt op een veilige manier vertrouwd met lichamelijk en zintuiglijk
schrijven, binnen thema’s als verlangen, extase, beperking en vrijheid.

BEELDENDE KUNSTEN

BEGELEIDING:
Chloé Dyckmans
FORMULE: 6 donderdag
avonden vanaf 6/10/22 — € 132

X

EROTISCHE VERHALEN

NIVEAU

We schrijven korte stukjes rake proza op basis van foto’s die jij meebrengt
van je dagelijkse omgeving - een kleine wereld waarin soms grootse dingen
gebeuren.

X

BEGELEIDING: Lore Mutsaers
FORMULE: 5 dinsdagavonden
vanaf 15/11/22 — € 110

NIVEAU

COLUMNS EN CURSIEFJES

BEGELEIDING:
Shauni De Gussem
FORMULE: 20 zaterdag
ochtenden vanaf 12/11/22
€ 440

Je wekelijkse speelruimte waarin je jouw woorden de vrije loop laat! Doorheen
de sessies komen alle aspecten van het schrijven aan bod en ontdek je jouw
eigen stem.

MUZIEK

© Tony Tran

64

0
NIVEAU
1

JAARREEKS SCHRIJVEN:
DE BASIS

THEATER
DANS

BEGELEIDING:
Shauni De Gussem
FORMULE: 4 zaterdag
ochtenden vanaf 1/10/22
€ 88

Je twijfelt nog of schrijven iets voor jou is? In deze korte proeverscursus
ontdek je wat er allemaal komt kijken bij het neerpennen van proza.

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGR AFIE

LITER ATUUR

LUX

PROEVEN VAN SCHRIJVEN

GENT

NIVEAU

GENT

LITERATUUR

BEGELEIDING: Kirsten Mariën
FORMULE: 6 donderdag
avonden vanaf 10/11/22
€ 132

Een krachtige monoloog opbouwen van de eerste zin tot het laatste woord: in
deze uitdaging van formaat zetten we zes avonden lang onze tanden.

JE EIGEN PODCAST MAKEN

BEGELEIDING: Shauni
De Gussem, Maya Wuytack
FORMULE: 6 zaterdagmiddagen
vanaf 1/10/22 — € 132

Je krijgt technische én artistieke coaching bij het creëren van jouw eigen
literaire, documentaire of poëtische podcast.

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/LITERATUUR
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LUX
FOTOGR AFIE

NIVEAU

X

LITER ATUUR

NIVEAU

2

GENT

SCHRIJVEN VOOR
THEATER: MONOLOGEN

BEELDENDE KUNSTEN

Spoken word materiaal of proza, gedichten of monologen: je leert teksten
schrijven én performen. We werken rond de onderwerpen die jou en de groep
fascineren.

MUZIEK

(18-26 JAAR)

THEATER

BEGELEIDING: Hanna Desmet
FORMULE: 4 woensdagavonden
vanaf 5/10/22 — € 88

DANS

VAN TEKST NAAR PODIUM

X

Een column neerpennen, dat is schrijven op het scherpst van de snede! Leer
hoe je je lezers met minder dan 500 welgemikte woorden helemaal inpakt.

NIVEAU

BEGELEIDING: Fien De Block
FORMULE: 4 woensdagavonden
vanaf 9/11/22 — € 88

X

COLUMN

NIVEAU

Persoonlijke begeleiding voor ervaren dichters! Je werk wordt ontleed,
bijgeschaafd en op punt gezet. Door de praktijkopdrachten verwerf je (verder)
de kneepjes van het vak.

X

BEGELEIDING:
Roel Richelieu Van Londersele
FORMULE: 5 maandagavonden
vanaf 26/9/22 of vanaf 3/10/22
€ 131

NIVEAU

DE DICHTERS

BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK

BEGELEIDING: Joke Depuydt
FORMULE: 20 woensdag
avonden vanaf 9/11/22 — € 440

JAARREEKS SCHRIJVEN:
DE BASIS OP DONDERDAG

BEGELEIDING: Joke Depuydt
FORMULE: 20 donderdag
ochtenden vanaf 10/11/22
€ 440

Je wekelijkse speelruimte waarin je jouw woorden de vrije loop laat! Doorheen
de sessies komen alle aspecten van het schrijven aan bod en ontdek je jouw
eigen stem.

Je wekelijkse speelruimte waarin je jouw woorden de vrije loop laat! Doorheen
de sessies komen alle aspecten van het schrijven aan bod en ontdek je jouw
eigen stem.

DE PROZAÏSTEN

BEGELEIDING: Joke Depuydt
FORMULE: 6 zaterdag
ochtenden vanaf 17/9/22
€ 189

DANS

Een warm schrijfnest voor ervaren deelnemers die op zoek blijven naar
nieuwe inzichten en feedback op hun werk.
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0
NIVEAU
0
NIVEAU
1

JAARREEKS SCHRIJVEN:
DE BASIS OP WOENSDAG

NIVEAU

Je twijfelt nog of schrijven iets voor jou is? In deze korte proeverscursus
ontdek je wat er allemaal komt kijken bij het neerpennen van proza.

1

BEGELEIDING: Joke Depuydt
FORMULE: 4 donderdag
ochtenden vanaf 6/10/22
€ 88

NIVEAU

LITER ATUUR

PROEVEN VAN SCHRIJVEN
OP DONDERDAG

Je twijfelt nog of schrijven iets voor jou is? In deze korte proeverscursus
ontdek je wat er allemaal komt kijken bij het neerpennen van proza.

2

BEGELEIDING: Joke Depuydt
FORMULE: 4 woensdagavonden
vanaf 5/10/22 — € 88

THEATER

LEUVEN

NIVEAU

LEUVEN
LUX

PROEVEN VAN SCHRIJVEN
OP WOENSDAG

FOTOGR AFIE

LITERATUUR

BEGELEIDING:
Peter Mangelschots
FORMULE: 4 maandagavonden
vanaf 3/10/22 — € 88

LEUVEN
FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN

NIVEAU

DANS

Via speelse oefeningen en inspirerende voorbeelden ontdek je hoe je poëzie
schrijft die iets losmaakt bij de lezer.

MUZIEK

VAN GEDACHTEN NAAR
GEDICHTEN

THEATER

Welke rol speelt gender in jouw persoonlijk leven en hoe bekijk jij dit
fascinerend aspect van mens zijn? Al slammend gaan we aan de slag met dit
prikkelende thema.

2

LITER ATUUR

LUX

© Sara Lamens

BEGELEIDING:
Denis Boakye Mensah
FORMULE: 4 dinsdagavonden
vanaf 22/11/22 — € 88

X

SLAM POETRY:
GENDER EN IDENTITEIT

NIVEAU

Je schrijft al behoorlijke gedichten en droomt er stiekem van om een bundel
samen te stellen? In deze cursus leer je werken aan gedichten met onderlinge
samenhang.

X

BEGELEIDING:
Peter Mangelschots
FORMULE: 5 maandagavonden
vanaf 10/10/22 — € 158

NIVEAU

POËZIE:
EEN CYCLUS OPBOUWEN

67

In de voetsporen van Annie M.G. Schmidt, Marc De Bel en Astrid Lindgren!
Alle aspecten komen aan bod, van personages en verhaalscenario tot
woordenschat en humor.

MUZIEK

© Pavel Pjatakov

DANS

THEATER

68

NIVEAU
X

BEGELEIDING: Sandrine
Lambert
FORMULE: 4 donderdag
avonden vanaf 6/10/22 — € 88

NIVEAU

SCHRIJVEN VOOR
KINDEREN EN JONGEREN

Wilde plannen voor het schrijven van een eigen boek? Fictie of non-fictie:
deze cursus gidst je langs de elementen waarbij je zeker vooraf dient stil te
staan.

X

LEUVEN
LUX
LITER ATUUR

BEGELEIDING: Ellen Verstrepen
FORMULE: 4 donderdag
avonden vanaf 10/11/22 — € 88

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGR AFIE

HOE BEGIN JE AAN EEN
BOEK?

Een column neerpennen, dat is schrijven op het scherpst van de snede! Leer
hoe je je lezers met minder dan 500 welgemikte woorden helemaal inpakt.

HOE BEGIN JE AAN
EEN BOEK?

BEGELEIDING:
Hilde Van Malderen
FORMULE: 6 donderdag
avonden vanaf 10/11/22
€ 132

Wilde plannen voor het schrijven van een eigen boek? Fictie of non-fictie:
deze cursus gidst je langs de elementen waarbij je zeker vooraf dient stil te
staan.

ONLINE
FOTOGR AFIE

LITER ATUUR

LUX

0
NIVEAU

DANS

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/LITERATUUR

BEELDENDE KUNSTEN

BEGELEIDING: Fien De Block
FORMULE: 4 donderdag
avonden vanaf 6/10/22 — € 88

MUZIEK

COLUMN

THEATER

Je wekelijkse speelruimte waarin je jouw woorden de vrije loop laat! Doorheen
de sessies komen alle aspecten van het schrijven aan bod en ontdek je jouw
eigen stem.

1

BEGELEIDING:
Hilde Van Cauteren
FORMULE: 20 dinsdagavonden
vanaf 8/11/22 — € 440

NIVEAU

JAARREEKS SCHRIJVEN:
DE BASIS

X

Je twijfelt nog of schrijven iets voor jou is? In deze korte proeverscursus
ontdek je wat er allemaal komt kijken bij het neerpennen van proza.

NIVEAU

BEGELEIDING:
Hilde Van Cauteren
FORMULE: 4 dinsdagavonden
vanaf 4/10/22 — € 88

X

PROEVEN VAN SCHRIJVEN

ONLINE

NIVEAU

LITERATUUR

69
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LUX: LIEVER INTENSIEVER

Die eenmalige weekendcursussen en 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.

Over het LUX aanbod valt ontzettend veel te vertellen. Dat doen onze
educatieve mede
werkers dan ook heel graag. Heb je vragen over een
bepaalde cursus of leertraject? Stuur hen dan zeker een mailtje!
DANS mileen@wisper.be
THEATER eva@wisper.be
MUZIEK yannick@wisper.be

BEELD marissa@wisper.be
FOTOGRAFIE sara.lamens@wisper.be
LITERATUUR joke@wisper.be
71

BEGELEIDING:
Mileen Borgonjon
FORMULE: 6 weekends
(waarvan 4 met overnachting)
vanaf 3/12/22 — € 663

HEDENDAAGSE DANS:
1STE JAAR

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 choreografie-dansen.

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/LUX

© Laure-Anne Iserief

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGR AFIE

LITER ATUUR

LUX

DWORP

72

X

DANS
NIVEAU

LUX

Within the creative process, you will get acquainted to various methods to generate
and organise movement material. How do you work from sources of inspiration such
as visual material, music or texts? How can improvisation lead to useful and usable
material? How do you assemble it to follow your common thread? How do you set
up a choreography? How do you manage the spectators’ attention?

LUX
DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

Once your composition skills are fine-tuned, you will get full freedom (as well as
plenty of guidance) to use your artistic voice and let it lead the development of
your own work. If needed, you will get support to define your personal artistic
vision, the essence of the theme you want to work on. From there, we present
you with communication methods to translate your vision into practical tasks and
instructions for your dancers and collaborators.

LITER ATUUR

This course accompanies you through the basic principles of dance composition
and various choreographic approaches. At the end, you get the opportunity to turn
your newly acquired skills and creative vision into a dance performance.

FOTOGR AFIE

ENGLISH

3

CHOREOGRAPHY

LEVEL

TEACHER: Francesca Orlando
FORMAT: 4 Sundays +
1 weekend with overnight stay
starting 29/1/23 — € 370

LEUVEN

73

BEGELEIDING: Eva De Mulder,
Joke Cant
FORMULE: 10 weekends met
overnachting vanaf 15/10/22
€ 1098

ACTEEROPLEIDING
1STE JAAR

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.

© Johan Pijpops

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGR AFIE

LITER ATUUR

LUX

DWORP

X

THEATER
NIVEAU

LUX

74

LUX
LITER ATUUR
DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

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
hun eigen theatrale stijl en smaak ontwikkelen. We nemen tijd om uitdagingen aan
te gaan én om je ideeën te oefenen en af te werken.

FOTOGR AFIE

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.

2

ACTEEROPLEIDING
2DE JAAR

NIVEAU

BEGELEIDING: Johan Knuts,
Sietse Remmers
FORMULE: 7 weekends met
overnachting vanaf 3/12/22
€ 835

DWORP

75

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.

BEGELEIDING: Eva De Mulder,
Joke Cant
FORMULE: 10 zaterdagen +
1 weekend zonder overnachting
vanaf 8/10/22 — € 469

LEUVEN

BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK

Hoe vinden inspiratiebronnen hun weg naar het podium? Hoe creëer je een
interessante vorm voor jouw verhaal? Wat kan theatermaken allemaal zijn? En hoe
laat je bestaande theaterteksten tot leven komen?
We zoeken naar uitdagende manieren om beeldend en tekstueel materiaal
naar de scène te brengen. We vertrekken zowel van theaterteksten als ander
inspiratiemateriaal, waarbij we ook buiten de lijntjes van de klassieke black box
kleuren. Je maakt je als regisseur verschillende aspecten van theater eigen:
conceptvorming, tekstanalyse, speelstijlen, dramaturgie en spelbegeleiding. Je
ontdekt je eigen goesting in het theatermaken.

Al spelend onderzoeken we via actieve oefeningen verschillende aspecten van
regie en theatermaken. Op die manier kunnen we meteen scènes en probeersels
toepassen. In deze cursus ben je dus niet alleen maker, maar ook speler. Zo kan je
aan den lijve ondervinden wat werkt voor een speler en wat niet. Want uiteindelijk
onderzoek je theater toch gewoon best op de vloer, nietwaar?

DANS

Als slotoefening werk je met externe spelers een zelfgekozen concept uit in een
toonmoment.
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De docent loodst de groep vanuit zijn eigen stijl en aanpak doorheen dit project,
waar je samen procesmatig aan werkt. Daarbij gaan we geen enkele uitdaging uit de
weg: hier wordt per slot van rekening gewerkt aan hét orgelpunt van de opleiding!

REGIE-OPLEIDING

THEATER

3

Je volgde reeds LUX Acteren 1ste en 2de jaar? Over naar het echte werk. Samen
met een ervaren theatermaker 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.

NIVEAU

LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE

ACTEEROPLEIDING
3DE JAAR

NIVEAU

BEGELEIDING: Michai Geyzen
FORMULE: 10 zaterdagen +
4 voorstellingen vanaf 14/1/23
€ 485

ANTWERPEN

77

DANS

© Jade Sips

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGR AFIE

LITER ATUUR

LUX

BEGELEIDING: Indra Boone
FORMULE: 2 weekends zonder
overnachting + 4 zaterdagen
vanaf 22/10/22 — € 346

THEATER

MUZIEK

ZANG:
INTENSIEVE COACHING

In deze opleiding werk je aan de authenticiteit van je stem op alle vlakken!

We starten met een weekend waarbij de nadruk op stemanalyse ligt. Je bekijkt wat
je vocale mogelijkheden zijn en hoe je je stemgebruik kan verbeteren. Tegelijk wordt
er nagegaan welke stijlen er bij je stem passen. Op die manier leer je jezelf en je
stem beter kennen.

Tijdens de volgende sessies werken we in groep aan microtechniek, samenzang,
podiumprésence en toonvastheid. Tijdens de individuele coachingsmomenten werk
je aan een zelfgekozen song en krijg je persoonlijke feedback en nuttige tips om je
prestatie te verbeteren. Geleidelijk komt de focus te liggen op interpretatie, improvisatie
en creativiteit, en kunnen er eigenzinnige interpretaties of zelfs nieuwe songs ontstaan.

BEGELEIDING: Reindert
Spanhove, Yannick Van Loo
FORMULE: 9 zaterdagen vanaf
26/11/22 — € 324

GENT

MUZIEK:
INTENSIEVE COACHING

In deze opleiding werk je aan een eigen project, al dan niet samen met de andere
deelnemers. Dat kan een lied/song zijn, maar ook een soundscape of percussiestuk,
met akoestische of elektronische instrumenten. Het coachingstraject bestaat uit
drie modules. We raden je aan om ze alledrie te volgen, maar apart inschrijven kan!
Module 1: creatie & inspiratie

Op zoek naar wat ons inspireert, motiveert en op weg helpt! Van een wilde
brainstorm over tekst en inhoud tot een gulzig experiment met instrumenten en
elektronica.
Module 2: arrangement & samenspel

We onderzoeken samen welk instrumentarium het beste past bij welk stuk. Door
goed te luisteren tijdens samenspel en improvisatie ontdekken we vervolgens de
rol en het potentieel van de verschillende instrumenten in dit arrangement.
Module 3: recording & performance

DANS

2

De laatste twee dagen werken we ook aan een live uitvoering van onze nummers
en een opname daarvan. We sluiten af met een optreden met alles erop en eraan:
klank, licht en natuurlijk een fijn publiek!

NIVEAU

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGR AFIE

LITER ATUUR

LUX

ANTWERPEN

2-3

MUZIEK
NIVEAU

LUX

We gaan dieper in op de technische aspecten van recording en leren muzikale
keuzes maken in het opname-proces. Ook performance-skills komen uitgebreid
aan bod: setlist, show of structuur, podiumprésence, de performance mindset.
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THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGR AFIE

LITER ATUUR

LUX

BEGELEIDING: Silke Groffy
FORMULE: 8 zaterdagen vanaf
15/10/22 — € 369

ILLUSTREREN:
BEELDVERHAAL VOOR
BEGINNERS

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 toe. 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.

© Jade Sips
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BEELD
NIVEAU

LUX
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LUX
DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

De groep is een belangrijke factor in dit 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.

LITER ATUUR

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.

FOTOGR AFIE

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.

3

ILLUSTREREN:
MASTERCLASSES

NIVEAU

BEGELEIDING:
Charlotte Peys, Hanne Haverals,
Martha Verschaffel, Sarah Yu
Zeebroek, Veerle Derave
FORMULE: 6 zondagen vanaf
23/10/22 — € 298

GENT

81

Jouw maandelijkse shot inspiratie die je uitdaagt om met een kritische blik naar je
eigen ideeën te kijken en vooral: ze van nieuwe poeier te voorzien. Voor schilders
en tekenaars die actief thuis bezig zijn en zoeken naar nieuwe input, inspiratie en
bondgenoten!
Actieve, out-of-the-box oefeningen en dialoog zetten je aan tot nieuwe inzichten
die je vervolgens zelfstandig verwerkt na de sessie. Je bent ook niet vies van
een thuisopdracht of project met een collega-cursist. Je staat ervoor open om
blindelings uit te proberen, zonder belofte van resultaat. Je wil graag getriggerd
worden, om dan zelf te bepalen welke richting je daarmee uitgaat. En om dat
resultaat dan opnieuw te delen met de groep.

De coachings zetten je aan om je eigen schilder- of tekenstijl te ontdekken of
net verder te ontwikkelen. De groep blijft een belangrijke factor in dit proces: we
interpreteren elkaars werk, wisselen tips uit, spreken over schilder- en tekenkunst,
knoeien, herbeginnen en groeien als beeldend kunstenaars.

MUZIEK

© WISPER cursist

THEATER
DANS
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3-4

BEGELEIDING:
Marissa Van Mourik
FORMULE: 9 zaterdagvoormiddagen vanaf 24/9/22
€ 208

NIVEAU

INSPIRATIE VOOR
SCHILDERS EN TEKENAARS

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGR AFIE

LITER ATUUR

LUX

ONLINE

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

Elke docent/kunstenaar begeleidt 2 sessies en brengt zijn of haar eigen fascinaties
en expertise mee. Je krijgt enerzijds inzichten in hun manier van denken en
werken en wordt anderzijds uitgedaagd om deze verder te onderzoeken en te
personaliseren. Je bent hoe dan ook verzekerd van gepassioneerde begeleiding en
visie!

LITER ATUUR

In de voormiddag verkennen we via korte opbouwende oefeningen een bepaalde
thematiek binnen de schilderkunst. Dat kan technisch zijn (bijvoorbeeld via
waarneming, kleur of compositie) of inhoudelijk (we halen inspiratie bij een bepaalde
kunstenaar, stroming of expositie). In de namiddag verwerken we de opgedane
inzichten in meer doorgedreven opdrachten waarbij de nadruk ligt op ieders
persoonlijke interpretatie van het onderwerp.

FOTOGR AFIE

Zin om je hoogstpersoonlijke beeldtaal (verder) te leren kennen? Hier zit je goed.

LUX

2-3

SCHILDEREN:
JE EIGEN BEELDTAAL

NIVEAU

BEGELEIDING:
Marissa Van Mourik,
Pieter Chanterie,
Wannes Lecompte, Svelte Thys
FORMULE: 8 zaterdagen vanaf
8/10/22 — € 369

LEUVEN

83

1

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.

GENT

ACTUELE SCHILDERKUNST

BEGELEIDING:
Liesbet Verschueren,
Maïté Baillieul
FORMULE: 8 zondagen vanaf
2/10/22 — € 339

Binnen welke codes werken hedendaagse schilders? Hoe wordt er vandaag
omgegaan met de genres portret, stilleven, landschap? Hoe manifesteert
het schilderen naar het leven zich in de hedendaagse schilderkunst? Wat zijn
onderwerpen? Waarom nog schilderen?!

In deze reeks zet het werk van actuele kunstenaars je aan om je schilderend te
situeren binnen uiteenlopende visies en werkwijzen. Daarbij zal je merken dat de
ene kunstenaar je beter ligt dan de andere, maar dat ze allemaal wel op een manier
jouw eigen werk kunnen voeden. Elke sessie ervaar je een specifieke benadering:
we starten met groepsopdrachten die je vervolgens in een individueel proces
verwerkt in het beeldatelier.
We treden buiten het canvas, bekijken hoe kleur en materiaal aanwezig zijn, we
schrijven, filmen het eigen schilderwerk, gaan helemaal terug naar het ambacht of
keren ervan weg.
De groep is een belangrijke factor in dit proces: we interpreteren elkaars werk,
wisselen tips uit, praten over schilderkunst. Je probeert, varieert, begrijpt,
interpreteert en gaat ermee aan de haal!

84

2-3-4

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

LUX
LITER ATUUR
FOTOGR AFIE
BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK
THEATER
DANS

SCHILDEREN: BASIS

NIVEAU

BEGELEIDING:
Anneleen Hendrickx
FORMULE: 9 zaterdagen vanaf
8/10/22 — € 346

ANTWERPEN
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DANS
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THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGR AFIE

LITER ATUUR

LUX

BEGELEIDING:
Arian Christiaens
FORMULE: 5 zaterdagen vanaf
22/10/22 — € 264

FOTOGRAFIE: PORTRET
VOOR BEGINNERS

Een fotoportret is iets magisch tussen twee mensen. Je zet je camera tussen jullie
beiden in en gaat op zoek naar een beeld van die ander. Een dierbare of iemand die
je helemaal niet kent. In een korte flits of tijdens een lange interactie. Zo maak je
menselijke herinneringen en verhalen.
Dit is een reeks voor beginners met focus op portret. Al doende ontdek je op een
speelse manier de technische mogelijkheden van je camera, zoals lichtmeting,
sluitertijd, diafragma ...

Maar portretten maken, dat is meer dan een techniek. Je leert kijken naar mensen
als een fotograaf: je ziet de lichtinval op een gezicht, de schaduw van een lichaam,
een moment van emotie, een handbeweging die past in de kadrage. Je gaat in
dialoog met de geportretteerde, tast af wat die persoon voor jou uitstraalt, krijgt
een idee van je eigen beeldtaal. Met voorbeelden van andere fotografen verkennen
we wat er op kunstzinnig vlak allemaal kan met een portret - het portret wordt een
artistiek beeldverhaal.
We gebruiken elkaar als model, maar trekken ook de straat op en fotograferen wat
(of wie) we tegenkomen of ontmoeten. Tussen de sessies door krijg je opdrachten
waarop elke keer verder wordt gewerkt.

© Geert Vanderslagmolen
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FOTOGRAFIE
NIVEAU

LUX

LUX
LITER ATUUR
DANS

THEATER

MUZIEK

Hoe zet je je camera in om de wijk te laten spreken? Kan dat in één treffend beeld
of heb je een reeks van beelden nodig. Flou of scherp, strakke kadrage of een
dynamisch beeld? De mens centraal of enkel een hint ervan? Ben je aanwezig als
fotograaf, trek je een dialoog op gang of stel je je op als afwezige observator? Je
verkent de verschillende mogelijke rollen die je als fotograaf kunt innemen bij het
vertellen van een visueel verhaal. We experimenteren daarnaast met kleine videoopnames, die mee je verhaal versterken of een sfeer brengen.

FOTOGR AFIE

Je schiet beelden langs en achter de gevels. Je focust op verhalen van de
bewoners. Je verzamelt sfeerbeelden van wat er zich afspeelt op straat. Je gaat op
zoek naar visuele essays. Het is observeren en zoeken naar potentie voor een sterk
verhaal of beeld.

BEELDENDE KUNSTEN

Tijdens deze intense reeks fotografeer je op locatie doorheen heel België. Jeroen
Brejou neemt je mee op sleeptouw naar zorgvuldig geselecteerde locaties in ons
land om er fotowijkverhalen te maken. De eerste en laatste sessie gaan door bij
WISPER in Gent. Voor de sessies tussenin op locatie gaan we met het openbaar
vervoer of kan je onderling afspreken om te carpoolen.

2

FOTOGRAFIE
ON THE ROAD

NIVEAU

BEGELEIDING:
Jeroen Brejou
FORMULE: 6 zaterdagen vanaf
28/1/23 — € 317

GENT & VLAANDEREN
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BOOST JE
SCHRIJFPROJECT ONDER
BONDGENOTEN

BEGELEIDING: Joke Depuydt
FORMULE: 6 zondagen vanaf
2/10/22 — € 317

Schrijven hoeft helemaal geen solitaire bezigheid te zijn, dat weten onze literaire
Wisperlingen al lang. Wie zijn schrijfsels, ideeën en zinsconstructies durft
toevertrouwen aan een groepje schrijvende bondgenoten, krijgt daar heel wat
voor terug: nieuwe inspiratie, andere invalshoeken, aanzetten voor verrassende
plotwendingen, bruikbare feedback op je zinsbouw ...

Deze reeks bestaat uit zes zondagen waarop je de vruchten plukt van het schrijven
in groep. In de voormiddag geef en krijg je feedback op elkaars project, in de
namiddag gaan we onmiddellijk ter plekke aan de slag met al die input.

We schaven bij tot die ene zin er helemaal goed op staat. We houden een pittige
brainstorm over elkaars plot of discussiëren over de nuance van een woord. Je kijkt
hoe een collega-schrijver een bepaalde passage onder woorden brengt en merkt
hoe dat je blik verruimt. De groep wordt je toetssteen, je klankbord, je duwtje in de
rug.

Kortom: zes zondagen om je grondig te verdiepen in je eigen tekst, met de groep als
drijvende kracht!
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Al ingeschreven op onze elektronische post?
Check www.wisper.be/nieuwsbrief

Wisperlingen aan het woord: www.wisper.be/interviews

Stalk ons op instagram en facebook @wispervzw

Dit magazine verslonden en je al aan het verlekkeren op
de volgende portie WISPER? Vanaf 1 december kan je
inschrijven voor de nieuwe voorjaarscursussen!
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