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ARTISTIEKE HONGER
Artistieke honger? Welkom. Smakelijk!
Kom proeven van wat WISPER in huis heeft en ontdek waar jouw goestingskes liggen.
Stel je eigen ‘festivalprogramma’ samen in Dok Noord, of ga mee op tocht door Leuven
waar we op allerlei unieke locaties aan de slag gaan. Nog een hongerke? Pak dan snel je
koffers en ga met ons mee op reis!
Zij die hun eerste artistieke stappen al gezet hebben, kunnen deze zomer hun focus
verschuiven. Wat kan je als danser leren van fotografen? Welke beeldtechnieken
komen van pas bij het neerpennen van een herinnering? Hoe integreer je beweging in
je zangpraktijk?
Zoom in, zoom uit. Neem de tijd om te zien wat er voor je lens beweegt en stel scherp op
wat je energie geeft. Leg onverwachte accenten. Doe iets nieuws. Leer en beleef. Wie
weet welke waardevolle momenten komen er op je pad?

VAK ANTIECURSUSSEN
JULI
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Hou ons met arendsogen
in de gaten op sociale media
via @wispervzw
Tag ons in al je artistieke
uitspattingen of gebruik #wisper

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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VAKANTIECURSUSSEN
Wat betekent vakantie voor jou? Ongegeneerd luieren of volop ideeën genereren? Een
voorstelling in elkaar boksen of met een boek uitpuffen in de schaduw? Nippen van je
aperitief of elke avond de straat opgaan met je instrument?
Op vakantie met WISPER combineer je het beste van twee werelden. Dagelijks krijg je
ongeveer vijf uur cursus, de rest van de dag is pure vakantie.
Zoek naar verrassingen in de Verbeke Foundation, snuif inspiratie op in de Kasteelhoeve
van Wange, ga op ontdekking in Sainte-Croix of kom op adem in Blanchefosse. Deze
broeihaarden tellen de dagen af naar een zomer vol zotte creaties en onverwachte
ontmoetingen!

HOEVEEL ARTISTIEKE VOORKENNIS OF
ERVARING HEB IK NODIG OM MEE TE GAAN
OP EEN WISPER VAKANTIECURSUS?
Dat varieert! De gele balkjes rechts naast elke cursus helpen je op weg.
NIVEAU 1

voor beginners of deelnemers die hun basis willen opfrissen:
je hebt dus helemaal geen ervaring nodig om deel te nemen

NIVEAU 2
OF HOGER

voor wie al minstens één WISPER-cursus volgde en/of elders
ervaring opdeed. Meer details over de gevraagde voorkennis
per cursus vind je op www.wisper.be/vakantie

NIVEAU X

voor iedereen, ongeacht ervaring of voorkennis

Twijfel je nog?
Bel ons even op of stuur een mailtje. Dan zet één van onze educatieve medewerkers je
zo op weg. Onze contactgegevens vind je op www.wisper.be/contact
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PR AKTISCHE INFO
ONLINE ZOMERCURSUSSEN
ZOMERWEEK LEUVEN
ZOMERWEEK GENT
VAK ANTIECURSUSSEN

PRAKTISCHE INFO
Waar vinden de vakantiecursussen plaats?

In Frankrijk vind je ons gedurende heel juli op onze vaste zomerse stekken. In het zuiden
in L’Ancien Monastère de Sainte-Croix, bij een klein dorpje aan de voorlopers van de
Franse Alpen. In het noorden vertoeven we in Atelier Blanchefosse, een gerenoveerde
burgemeesterswoning middenin het natuurschoon van de Franse Ardennen.
Daarnaast organiseren we ook cursussen in het binnenland. In de buurt van Tienen
strijken we neer in Kasteelhoeve Wange. In het hartje van de Ardennen komen we
samen in ‘La Gatte d’Or’ om de kracht van samenzang te ontdekken. Voor performance
art zakken we dan weer af naar de artistieke gronden van de Verbeke Foundation.
Hoeveel kost mijn vakantiecursus?

Op www.wisper.be/vakantie vind je bij elke cursus de verschillende tarieven. Die
variëren naargelang het comfort en het aantal personen per kamer. Op bepaalde
bestemmingen is er ook de mogelijkheid om te kamperen: wie op de camping
overnacht, betaalt minder. Heb je het minder breed? Dan kan je bovendien voor het
reductietarief kiezen.
Wat zit er in mijn inschrijvingsgeld inbegrepen?

Je cursus en je verblijf. In de vakantiecursussen met overnachting zijn al je maaltijden
in de prijs inbegrepen. De reiskosten en -verzekering zijn niet inbegrepen: zo ben je
zelf vrij om je transport te kiezen. De meerdaagse cursus in de Verbeke Foundation is
zonder overnachting, en dus ook zonder maaltijden.
Bespaar op reiskosten en spaar het milieu!

Via www.wisper.be/nl/carpoolforum kan je met medecursisten afspreken om kostendelend te carpoolen. Houd er rekening mee dat dit een mogelijkheid is, geen garantie:
de doeltreffendheid van het forum hangt immers af van het aantal chauffeurs die
reizigers kunnen meenemen.

Op www.wisper.be/vakantie vind je meer informatie over elke verblijfplaats,
lees je wat je moet meebrengen en kan je de verschillende tarieven per
cursus bekijken. Ook inschrijven doe je daar.

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/VAKANTIE
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De uitwisseling in groep
zorgde voor een
sneeuwbaleffect aan
inspiratie en ideeën.
© Jo Holbrechts

Karolien De Gendt,
cursist fotografie

MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WISPER.BE/BLOG/INTERVIEWS
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SAINTE-CROIX
ONLINE ZOMERCURSUSSEN
VAK ANTIECURSUSSEN

ZOMERWEEK GENT

We maken associaties en bouwen aan een beschouwende of beargumenterende literaire tekst. In een bijzonder inspirerende omgeving praten we over
structuur en ritme in creatief schrijven.

ZOMERWEEK LEUVEN

BEGELEIDING:
Shauni De Gussem
FORMULE: 1 week met
overnachting vanaf 03/07/22

NIVEAU

ESSAY: EEN LITERAIRE
ZOEKTOCHT

Samen zingen met de prachtige natuur als inspiratiebron en een echo uit
de bergen als backing vocal... Hemels! We verdiepen ons in een gevarieerd
aanbod aan liederen en verkennen de verschillende facetten van boeiende
samenzang.

2

BEGELEIDING: Marie Bogaert
FORMULE: 1 week met
overnachting vanaf 03/07/22

NIVEAU

ZANG: STEMMEN
TUSSEN DE BERGEN

We fotograferen landschappen na er vormen en lijnen in te hebben gelegd met
gevonden hout of stenen. Verzamelde stukken natuur leren we bekijken als
sculpturen. En wat gebeurt er als we onze fotografische prints op hun beurt
bekrassen met stenen, begraven in de aarde of onderdompelen in de rivier?

X

BEGELEIDING: Sara Lamens
FORMULE: 1 week met
overnachting vanaf 03/07/22

NIVEAU

FOTOGRAFISCHE SPOREN
IN DE NATUUR

X

SAINTE-CROIX

BEGELEIDING: Indra Boone,
Mileen Borgonjon
FORMULE: 1 week met
overnachting vanaf 10/07/22

COULEUR TOTALE:
KLEUR VOOR TEKENAARS,
SCHILDERS EN
ILLUSTRATOREN

BEGELEIDING: Silke Groffy
FORMULE: 1 week met
overnachting vanaf 10/07/22

Zingen, roepen, fluisteren of scanderen: het maakt een groot verschil of je
erbij in beweging bent of stilstaat. Het bewustzijn over ons lijf vergroot ons
stempotentieel. Omgekeerd kan onze stem ook onze dans ondersteunen en
extra betekenis geven.

Welkom in het zuiden van Frankrijk! Waar de kleuren helder zijn in het volle
zonlicht en mysterieus bij het vallen van de avond. We leggen ons toe
op kleureffecten en bestuderen hoe verschillende tinten elkaar kunnen
beïnvloeden.
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LEVEL
2

STEM EN DANS:
DE FRANSE BERGEN ALS
AKOESTISCH DECOR

NIVEAU

In addition to physical research, we will discover composition and improvisation, explore how our own movement language develops individually and
during group compositions, while learning how to connect and interact with
each other.

X

ENGLISH

NIVEAU

TEACHER:
Francesca Orlando
FORMAT: 1 week with overnight
stay starting 03/07/22

1

© Jo Holbrechts

SAINTE-CROIX
ONLINE ZOMERCURSUSSEN
ZOMERWEEK LEUVEN
ZOMERWEEK GENT
VAK ANTIECURSUSSEN

CONTEMPORARY DANCE:
A SUNNY IMMERSION INTO
THE BASICS

SAINTE-CROIX
ONLINE ZOMERCURSUSSEN
ZOMERWEEK LEUVEN
VAK ANTIECURSUSSEN

ZOMERWEEK GENT

We verdiepen ons gulzig in de gedichten, ready-mades en extravagance
van Elsa von Freytang-Loringhoven. Zeven dagen lang creëren we een
experimenteer- en speelruimte voor onszelf waarbinnen alles mogelijk is en
niets taboe.

1

BEGELEIDING:
Elke Van Der Kelen
FORMULE: 1 week met
overnachting vanaf 17/07/22

NIVEAU

ACTEREN SPECIAL:
DE ACTEUR ALS
ONDERZOEKEND
PERFORMER

Je verwerft tijdens deze week verder inzicht in het samen spelen en opbouwen
van verhalen. Je onderzoekt hoe je snel motieven en intenties van personages
kan aanvoelen. Je danst vrolijk en vlot tussen beïnvloeden en beïnvloed
worden.

2-3

BEGELEIDING: Eva Van Eynde
FORMULE: 1 week met
overnachting vanaf 10/07/22

NIVEAU

IMPROVISATIETHEATER
VOOR GEVORDERDEN

Deze week gaan we aan de slag met oefeningen die je wegwijs maken in
improvisatietechnieken. Spelplezier en het accepteren van elkaars spelideeën
liggen aan de basis. Vanuit letterlijk niets komen we tot de zotste scènes!

2-3

BEGELEIDING: Marc Breban
FORMULE: 1 week met
overnachting vanaf 10/07/22

NIVEAU

IMPROVISATIETHEATER
VOOR BEGINNERS

9

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

SCHILDEREN:
EEN ONDERZOEK MET
VERF EN WOORD

BEGELEIDING: Liesbet
Verschueren, Stefan Vanthuyne
FORMULE: 1 week met
overnachting vanaf 17/07/22

Via actieve oefeningen met verf- en tekenmateriaal kom je tot beelden
waarover, waartegen, waarrond en waarlangs we spreken en schrijven.
Maar ook omgekeerd kom je via notities en speelse schrijfopdrachten tot
vernieuwend beeldend werk!

© Sanne Mattheus

VAK ANTIECURSUSSEN

ZOMERWEEK GENT

ZOMERWEEK LEUVEN

De ene dag gaan we de natuur in om te werken met natuurlijke materialen en
de echo van de bergen. De andere dag wagen we ons aan een performance
op het dorpsplein en misschien wel in de straten van het nabijgelegen stadje...
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2
NIVEAU
2

BEGELEIDING: Pieter Dezutter
FORMULE: 1 week met
overnachting vanaf 17/07/22

NIVEAU

PERCUSSIE MET POWER

We onderzoeken de stijlkenmerken van verschillende muziekgenres en
passen die vervolgens toe op nummers uit een (compleet) ander genre. Als
muzikale bondgenoten pluizen we uit wat ons daarbij boeit en fascineert.

2-3

BEGELEIDING: Yannick Van Loo
FORMULE: 1 week met
overnachting vanaf 17/07/22

NIVEAU

SAINTE-CROIX

LIEFDE VOOR MUZIEK
ONDER DE FRANSE ZON

BL ANCHEFOSSE
11

ZOMERWEEK LEUVEN

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/VAKANTIE

ZOMERWEEK GENT

Verwacht je aan een week met boeiende wisselwerking tussen bodywork,
beweging, spel en dans! Wie eerder al les volgde bij Oona zal het beamen: deze
docente weet als geen ander diepgang en detail te verbinden met dansplezier
en inzicht.

VAK ANTIECURSUSSEN

© Nooi Strynckx

BEGELEIDING: Oona Van Aken
FORMULE: 5 dagen met
overnachting vanaf 11/07/22

NIVEAU

BODYWORK EN DANS

X

BLANCHEFOSSE

BEGELEIDING: Joke Depuydt
FORMULE: 5 dagen met
overnachting vanaf 18/07/22

Tijd, feedback en inspiratie. Alledrie zijn ze cruciaal voor een schrijfproject,
maar in het dagelijkse leven zijn die ongestoorde momenten bijzonder
schaars. Tijdens deze schrijfweek deluxe krijg je ze echter in overvloed van
ons, vijf dagen lang!

Improvisatietheater, dat is
voor mij gewoon losgehen.
Kop leeg en gáán. Ik vind
die vrijheid heerlijk.
Sascha Reunes,
gastdocent theater

MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WISPER.BE/BLOG/INTERVIEWS
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1

SCHRIJFWEEK DELUXE:
TIJD, FEEDBACK EN
INSPIRATIE

Deze vijfdaagse staat in het teken van dialoog met de plek, de mensen en de
onderwerpen in jouw omgeving. Je leert daarbij echt kijken als een fotograaf,
documenterend en observerend vanuit verschillende perspectieven.

NIVEAU

BEGELEIDING: Jeroen Brejou
FORMULE: 5 dagen met
overnachting vanaf 18/07/22

2

FOTOGRAFEREN IN
DIALOOG

Zomer. Vakantie. Een stuk tekst in je handen. Of een korte improvisatie in je
lijf. Samen met andere nieuwsgierige zielen proef je van wat theater allemaal
is en kan zijn. Personages, stijlen, acteervaardigheden en auteurs passeren
de revue.

NIVEAU

BEGELEIDING: Eva De Mulder
FORMULE: 5 dagen met
overnachting vanaf 18/07/22

2

ACTEREN VOOR
BEGINNERS: EEN
ONDERDOMPELING

NIVEAU

KASTEELHOEVE WANGE
ONLINE ZOMERCURSUSSEN
ZOMERWEEK LEUVEN
ZOMERWEEK GENT
VAK ANTIECURSUSSEN

WANGE

L A GAT TE D’OR
13

ZOMERWEEK LEUVEN

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/VAKANTIE

ZOMERWEEK GENT

Samen zingen in groep is voor jou puur genieten? Je begint spontaan mee te
galmen wanneer je een lied op de radio hoort? Bingo! Smijt al dat enthousiasme
in je rugzak en kom met ons mee naar de Ardennen voor een week puur
zangplezier.

VAK ANTIECURSUSSEN

© Miguel Bautista

BEGELEIDING: Bart Callebaut
FORMULE: 5 dagen met
overnachting vanaf 25/07/22

NIVEAU

DE KRACHT VAN
SAMENZANG

X

LA GATTE D’OR

Je krijgt opdrachten waarbij je kunstvormen mengt en je eigen lijf als deel van
het kunstwerk inzet. Daarbij maken we ook gebruik van de andere toevallige
bezoekers die meteen ons publiek zullen worden.

© Rudy Carlier

VAK ANTIECURSUSSEN

ZOMERWEEK GENT

14

2

BEGELEIDING: Eva De Mulder,
Liesbet Verschueren,
Mileen Borgonjon
FORMULE: 3 dagen zonder
overnachting vanaf 01/07/22

NIVEAU

KEMZEKE

PERFORMANCE ART IN
VERBEKE FOUNDATION

ZOMERWEEK LEUVEN

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

KEMZEKE

© Mich De Greef

PRESENTATIEDAGEN
ANTWERPEN
15 mei 2022
Noordpoort

GENT

22 mei 2022
Dok Noord

LEUVEN

1- 3 juni 2022
OPEK
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© Rudy Carlier

ZOMERWEEK GENT

2 TOT 6 JULI

Kom mee jammen, begin te schrijven aan een erotisch verhaal, word één met de natuur
via performance of waag je aan whirling dervishes! Het gaat alle kanten uit deze week. Fan
van alles? Combineer cursussen naar hartenlust, en stel je eigen ‘festivalprogramma’
samen!
Goed begonnen is half gewonnen. We gaan voor een creatieve geest in een wakker
lichaam. Elke ochtend, van 9u30 tot 10u30 kan je deelnemen aan een fysieke
opwarming. Acteurs, dansers, schrijvers en fotografen verzamelen en stromen nadien
door naar hun eigen cursus. Vergeet je niet in te schrijven!

ONTKIEMEND GROENTJE OF FLOREREND
VOLHOUDER? VIND EEN CURSUS OP JOUW NIVEAU!
De gele niveau-balkjes rechts naast de cursus tonen of en hoeveel voorkennis je nodig
hebt om artistiek uit de bol te gaan.
NIVEAU 0

korte cursussen voor beginners, die eens willen kennismaken
of ontdekken wat WISPER te bieden heeft

NIVEAU 1

voor beginners en voor wie de basis (verder) onder de knie
wil krijgen

NIVEAU 2

voor wie al basiservaring heeft vanuit een cursus bij WISPER
of elders

NIVEAU 3
OF HOGER

voor ervaren deelnemers die al meerdere cursussen volgden
bij WISPER of elders

NIVEAU X

geschikt voor iedereen, ongeacht ervaring of voorkennis

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 of bel ons via
www.wisper.be/contact
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CONTEMPORARY DANCE:
ADVANCED

TEACHER: Isil Bicakci
FORMAT: 5 mornings starting
2/7/22 — € 34
ENGLISH

Looking for a profound contemporary dance training? Look no further! We’ll
work towards an open, strong, aware body and inspiring artistic approaches.
You can register for a series of 5 mornings, choose to only take part in the
weekend, or from Monday till Wednesday.

BODYWORK INTO
MOVEMENT:
CONNE-X-IONS

BEGELEIDING: Oona Van Aken
FORMULE: 2 namiddagen vanaf
2/7/22 — € 54

Via gefocust bodywork en anatomische analyse maken we ons lichaam klaar
om op een fysieke manier op onderzoek te gaan.

Je bewegende lichaam is een
instrument dat iets weergeeft
dat veel groter is dan je eigen
kunnen. Voor mij is dat de
essentie van dans.
Tchi-Ann Liu,
gastdocent dans
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WISPER.BE/BLOG/INTERVIEWS
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LEVEL

Ready to start the day with an open mind ànd body? Every morning we’ll work
on concious breathing, powerful and healthy muscles and open joints. You can
register for a series of 5 mornings, choose to only take part in the weekend, or
from Monday till Wednesday.

2-3

ENGLISH

LEVEL

TEACHER: Isil Bicakci
FORMAT: 5 mornings starting
2/7/22 — € 19

X

TRAINING TO START
THE DAY

X

DANS

NIVEAU

DANS
ONLINE ZOMERCURSUSSEN
ZOMERWEEK LEUVEN
ZOMERWEEK GENT
VAK ANTIECURSUSSEN

GENT

DANS

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/DANS
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ZOMERWEEK GENT

ZOMERWEEK LEUVEN

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

By spinning around your axis, gentle turns that grow more dynamic, you
gradually reach a state of trance. This traditional ritual is a great tool for
meditation.

VAK ANTIECURSUSSEN

© Valérie Paquet

ENGLISH

1

TEACHER: Isil Bicakci
FORMAT: 3 afternoons starting
4/7/22 — € 76

NIVEAU

MOVEMENT SPECIAL:
WHIRLING DERVISHES

Deze cursus staat helemaal in het teken van het ontdekken en ontwikkelen
van ons dansend lichaam. We onderzoeken alle basiselementen van de
hedendaagse dans.

X

BEGELEIDING: Tchi-ann Liu
FORMULE: 3 ochtenden vanaf
4/7/22 — € 54

LEVEL

HEDENDAAGSE DANS:
BASIS

Bij contactimprovisatie bewegen we doorheen de ruimte met 1 of meerdere
partners. We luisteren actief naar onze eigen dans, de dans van de ander en
de gezamenlijke dans die ontstaat. Onderweg leunen we, delen we gewicht,
dragen en (onder)steunen we. Al doende leren we onze structuur kennen en
ervaren hoe we zowel kracht als loslaten kunnen inzetten.

© Jessica Kantak

VAK ANTIECURSUSSEN

ZOMERWEEK GENT
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1
NIVEAU

DANS

BEGELEIDING: Mileen
Borgonjon, Siri Clinckspoor
FORMULE: 3 avonden vanaf
4/7/22 — € 54

ZOMERWEEK LEUVEN

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

CONTACTIMPROVISATIE:
BASIS

Tijdens deze cursus gaan we dieper in op de factoren die invloed hebben
op onze klankkleur. We beginnen bij de techniek om gevoelsmatiger te leren
spreken en zingen.

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/MUZIEK
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NIVEAU

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

MUZIEK

BEGELEIDING: Indra Boone
FORMULE: 1 weekend vanaf
2/7/22 — € 77

ZOMERWEEK GENT

ZANG: LA TECHNIQUE
C’EST FANTASTIQUE!

Het thema van deze week: film! Wat dacht je van bijvoorbeeld een James Bond
medley? We gaan voor eenstemmige én meerstemmige versies, a capella of
als popkoor.

VAK ANTIECURSUSSEN

BEGELEIDING: Magalie Gelin
FORMULE: 5 avonden vanaf
2/7/22 — € 77

ZOMERWEEK LEUVEN

© Rob Stevens

ZANG: SONGS FROM
SOUNDTRACKS

X

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

NIVEAU

BEGELEIDING: Eva Van Leuven
FORMULE: 2 namiddagen vanaf
2/7/22 — € 31

X

ZANG: CIRCLESONGS

X

MUZIEK

NIVEAU

GENT

VAK ANTIECURSUSSEN

ZOMERWEEK GENT

ZOMERWEEK LEUVEN

BEGELEIDING: Pieter Mortier
FORMULE: 2 middagen en 3
avonden vanaf 2/7/22 — € 123

JAMMEN VOOR BEGINNERS

BEGELEIDING: Yannick Van Loo
FORMULE: 2 namiddagen vanaf
4/7/22 — € 38

Verken mee de early jazz en swing en zet je eerste stappen richting improvisatie.
We starten met eenvoudige klassiekers en werken toe naar swingende
arrangementen!

Klaar om uit te zoeken wat de verschillende ingrediënten zijn van jammen? We
creëren een veilige omgeving waarin we naar hartenlust kunnen spelen en
uitproberen.

Muziek brengt mensen samen.
Toen in minder dan een uur ons
lied af was en we er allemaal iets
van onszelf in gestopt hadden,
voelde ik me zo trots!
Shao-Lin,
cursist muziek
MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WISPER.BE/BLOG/INTERVIEWS
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2
NIVEAU

EARLY SWING & JAZZ
VOOR MUZIKANTEN

2

In this course we will make a journey through the rich and fascinating musical
history of Ireland, through the guidance of Daithi Rua, an Irish singer-songwriter.

1

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

ENGLISH

LEVEL

TEACHER: David Donegan
(Daithi Rua)
FORMAT: 2 evenings starting
2/7/22 — € 46

NIVEAU

MUZIEK

THIS IS IRELAND:
A MUSICAL JOURNEY

MUZIEK

Een jamsessie wil eigenlijk zeggen: spelen zonder te repeteren, zonder regels,
zonder stramien, gewoon puur voor het plezier. Wees welkom!

23

ZOMERWEEK GENT

NIVEAU

ZOMERWEEK LEUVEN

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

BEGELEIDING: Yannick Van Loo
FORMULE: 1 avond op 6/7/22
GRATIS

VAK ANTIECURSUSSEN

ZOMERJAM VOOR
ZANGERS EN MUZIKANTEN

2

© Rudy Carlier

Door je stem te laten klinken in yogahoudingen, wordt je ademhaling bewuster
en dieper. Iets dat je stemgebruik alleen maar ten goede kan komen!

X

BEGELEIDING: Eva Van Leuven
FORMULE: 3 ochtenden vanaf
4/7/22 — € 46

NIVEAU

VOICEFUL YOGA

We werken aan pakkende arrangementen en wagen ons aan twee-, drie- en
meerstemmigheid. Samen stemmen blenden, de juiste timing zoeken en
swingen!

X

BEGELEIDING: Indra Boone
FORMULE: 3 namiddagen vanaf
4/7/22 — € 46

NIVEAU

ZANG: A CAPELLA TOT
IN DE PUNTJES

PROEVEN VAN
IMPROVISATIETHEATER:
WEEKEND

BEGELEIDING:
vzw The Lunatics
FORMULE: 2 avonden vanaf
2/7/22 — € 46

Via simpele en hilarische oefeningen proef je aan een razend tempo van
improvisatietheater: ideeën toelaten, samenspelen, reageren, personages en
ruimtes creëren.

© Mostafa Meraji

VAK ANTIECURSUSSEN

ZOMERWEEK GENT

ZOMERWEEK LEUVEN

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

Tijdens dit weekend ontdek je of acteren iets voor jou is. We bieden je een
laagdrempelige en speelse kennismaking met de theatervloer.

24

NIVEAU

BEGELEIDING: Anne Kuit
FORMULE: 1 weekend vanaf
2/7/22 — € 93

0

PROEVEN VAN ACTEREN

0

THEATER

NIVEAU

THEATER

GENT

Via actieve oefeningen onderzoeken we de verschillende aspecten van regie
en theater maken. Wat we daaruit ontdekken passen we in scènes toe. Al
spelend maken, al makend spelen!

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/THEATER
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ONLINE ZOMERCURSUSSEN

THEATER

BEGELEIDING:
Louise De Braeckeleer
FORMULE: 3 avonden vanaf
4/7/22 — € 69

NIVEAU

ZOMERWEEK LEUVEN
ZOMERWEEK GENT

PROEVEN VAN REGISSEREN

VAK ANTIECURSUSSEN

Een heropfrissing van de basisvaardigheden en een middag vol intensieve
driltrainingen. We oefenen op improvisaties met een snel, snedig en hoog
scoorgehalte.

1

© Ronny Vanpachtenbeke

BEGELEIDING:
vzw The Lunatics
FORMULE: 1 namiddag op
4/7/22 — € 23

2-3

IMPROVISATIETHEATER
VOOR GEVORDERDEN

NIVEAU

Stap voor stap ontdek je hier wat het inhoudt om te acteren. Je wordt
uitgedaagd om verschillende soorten theater te verkennen en vooral volop te
spelen!

1-2

BEGELEIDING:
Stefanie De Pauw
FORMULE: 3 avonden vanaf
4/7/22 — € 69

NIVEAU

ACTEREN VOOR
BEGINNERS

BEGELEIDING: Jeroen D’hoop
FORMULE: 3 ochtenden vanaf
4/7/22 — € 58

DE VERTAKTE MENS:
SPELEN VANUIT DE
NATUUR

BEGELEIDING: Joke Cant
FORMULE: 2 namiddagen vanaf
5/7/22 — € 38

We starten met een eenvoudige herinnering. De onvolledigheid van die
herinnering omarmen we, want dat maakt het juist zo mooi. Met dit verhaal
gaan we aan de slag: we (her)schrijven, vertellen, en spelen samen.

Vanuit zintuiglijke natuurmaterialen maken we personages en scènes. Kraken,
ritselen, ruisen, plooien, breken, graven, vergaan… We maken het ons zo eigen
mogelijk en spelen zowel in de theaterzaal als in de natuur.

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/THEATER
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0
NIVEAU
X

EEN VERHAAL VERTELLEN
VANUIT JEZELF

We werken met onze lichaamsexpressie en verhouden ons al wandelend,
lopend en dansend tot de ruimte en elkaar. Welke spanningen en theatraliteit
zal dit opleveren?

NIVEAU

BEGELEIDING: Jonas Bossuyt
FORMULE: 3 namiddagen vanaf
4/7/22 — € 69

2-3

BEWEGINGSTHEATER:
FOCUS OP VIEWPOINTS

NIVEAU

Via simpele en hilarische oefeningen proef je aan een razend tempo van
improvisatietheater: ideeën toelaten, samenspelen, reageren, personages en
ruimtes creëren.

2-3

BEGELEIDING:
vzw The Lunatics
FORMULE: 1 ochtend op 4/7/22
€ 23

NIVEAU

THEATER
ONLINE ZOMERCURSUSSEN
ZOMERWEEK LEUVEN
ZOMERWEEK GENT
VAK ANTIECURSUSSEN

PROEVEN VAN
IMPROVISATIETHEATER

Tijd om naar buiten te trekken! We gaan spelen met omkering in reflectie en
spiegeling, werkelijkheid, onscherpte en het opzoeken van vervormingen.

FOTOGR AFIE

BEGELEIDING: Priscilla Bistoen
FORMULE: 1 dag op 2/7/22
€ 53

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

REFLECTIES IN
FOTOGRAFIE

2

FOTOGRAFIE
NIVEAU
© Lena Vazar

ZOMERWEEK GENT

ZOMERWEEK LEUVEN

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/FOTOGRAFIE
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VAK ANTIECURSUSSEN

GENT

BEGELEIDING: Eva Vermeiren
FORMULE: 2 avonden vanaf
4/7/22 — € 46

We verlaten de waarneembare werkelijkheid om te leren vertoeven in de wereld
van verbeelding en visoenen. Onze wapens? Acrylverf en papier.

VAK ANTIECURSUSSEN

28

X

SCHILDEREN
VAN GEDACHTEN

Hoe kunnen we met weinig materiaal toch een hele wereld oproepen? Via
talrijke experimenten vormen we de suggestie van personages en ontstaat er
een decor.

NIVEAU

BEGELEIDING: Veerle Derave
FORMULE: 1 dag op 4/7/22
€ 46

X

ILLUSTREREN
MET ASSEMBLAGE

Klaar om de grenzen van het traditionele schilderen helemaal open te breken?
We laten ons inspireren door de buurt rond Dok Noord én door onze eigen
verbeelding.

NIVEAU

BEGELEIDING:
Marissa Van Mourik
FORMULE: 1 dag op 3/7/22
€ 46

2

SCHILDEREN:
HET LANDSCHAP
ALS METAFOOR

NIVEAU

BEELD
ONLINE ZOMERCURSUSSEN

BEELD

ZOMERWEEK GENT

ZOMERWEEK LEUVEN

GENT

29

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

BEELD

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/BEELD

ZOMERWEEK LEUVEN
ZOMERWEEK GENT
VAK ANTIECURSUSSEN

Krassen, wrijven, smelten of kerven: ook zonder drukpers kan je verschillende
druktechnieken toepassen om tot expressieve én gelaagde tekeningen te
komen!

X

BEGELEIDING: Anton Retsin
FORMULE: 1 dag op 6/7/22
€ 46

NIVEAU

TEKENEN: EXPERIMENTELE
DRUKTECHNIEKEN

Je leert via korte opdrachten de basistools van Procreate kennen: de brushes,
transformatietools en mogelijke kleuren. Het touchscreen van de Ipad wordt
jouw canvas.

1

BEGELEIDING: Thijs Desmet
FORMULE: 1 avond op 5/7/22
€ 23

NIVEAU

ILLUSTRATIE:
EXPERIMENTEREN
IN PROCREATE

We verdiepen ons in menselijke houdingen, blikken en handelingen. We
tekenen, versnijden en combineren lichamen, niet wetend hoe onze figuren
zullen evolueren!

X

BEGELEIDING:
Mathilde Cominotto
FORMULE: 1 dag op 5/7/22
€ 46

NIVEAU

SCHILDEREN: VERZINNEN
VAN PERSONAGES EN
VERHALEN

LITER ATUUR

© Lena Vazar

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

Van subtiele intimiteit over sensuele beschrijvingen tot expliciete seksscènes:
je krijgt alle ruimte om op een veilige manier je eigen stem en stijl te zoeken.

EEN VERHAAL ALS EEN
HUIS I.S.M. AVANSA

BEGELEIDING:
Shauni De Gussem
FORMULE: 1 dag op 2/7/22
€ 53

Net zoals een huis bouw je ook een verhaal zorgvuldig op. Je leert deze dag de
fundamenten voor een steengoed verhaal te leggen. Al heeft elk verhaal ook
baat bij een gebrek. Elk huisje heeft zijn kruisje...
30

NIVEAU

BEGELEIDING:
Chloé Dyckmans
FORMULE: 2 dagen vanaf
2/7/22 — € 106

X

EROTISCHE VERHALEN

X

LITERATUUR

NIVEAU

ZOMERWEEK LEUVEN
ZOMERWEEK GENT
VAK ANTIECURSUSSEN

GENT

Een column neerpennen, dat is schrijven op het scherpst van de snede. In
deze cursus leer je hoe je je lezers met minder dan 500 woorden helemaal kan
inpakken.

PROEVEN VAN
PERSONAGE-OPBOUW

BEGELEIDING: Joke Depuydt
FORMULE: 1 dag op 6/7/22
€ 53

Personages zijn belangrijk: zij vertellen tenslotte het verhaal. Maar hoe creëer
je die personages? In deze workshop zoeken we het samen uit, stap voor stap.

© Esohe Weyden

Esohe Weyden,
gastdocent literatuur
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LITER ATUUR
ONLINE ZOMERCURSUSSEN

0
NIVEAU
X

Emoties herkenbaar kunnen
beschrijven is iets heel krachtig:
je geeft er je lezers het gevoel
mee dat ze niet alleen zijn.

MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WISPER.BE/BLOG/INTERVIEWS

ZOMERWEEK LEUVEN

BEGELEIDING:
Hilde Van Malderen
FORMULE: 1 dag op 5/7/22
€ 53

ZOMERWEEK GENT

COLUMN

VAK ANTIECURSUSSEN

Via voorbeeldteksten en korte schrijfoefeningen werken we aan een basisstructuur voor jouw uniek onlineverhaal.

NIVEAU

BEGELEIDING: Fien De Block
FORMULE: 3 avonden vanaf
4/7/22 — € 69

X

BLOGGEN

NIVEAU

Je voelt schrijfkriebels en/of je loopt in je verhalen steeds ergens op vast? Dan
is deze cursus op je lijf… geschreven.

X

BEGELEIDING: Joke Depuydt
FORMULE: 1 dag op 4/7/22
€ 53

NIVEAU

PROEVEN VAN SCHRIJVEN

32

© Rudy Carlier

ZOMERWEEK LEUVEN

26 JULI TOT 30 JULI

Er is altijd leven in de OPEK-brouwerij. Deze zomer wordt er weer stevig verbouwd
en werken we verder om van onze thuis een creatieve en publieksvriendelijke hub te
maken. Als gevolg daarvan is WISPER deze zomer dakloos...
Deze zomerweek leven we als het ware een nomadenbestaan. Gepakt en gezakt trekken
we elke dag naar een andere plaats in Leuven. De cursussen worden beïnvloed door de
plek waar we stranden. Beleef mee hoe een verrassende omgeving, de veranderende
lichtinval, de stilte of net het lawaai een invloed hebben op onze beleving. Aan inspiratie
geen gebrek.
Wisperlingen palmen elk hoekje van Leuven in tijdens tientallen cursussen. Het einde
van onze zwerftocht vieren? Dat doen we met een gratis jam!

HONGERIGE STARTER OF GEOEFEND FIJNPROEVER?
VIND EEN CURSUS OP JOUW NIVEAU!
De gele niveau-balkjes rechts naast de cursus tonen of en hoeveel voorkennis je nodig
hebt om artistiek uit de bol te gaan.
NIVEAU 0

korte cursussen voor beginners, die eens willen kennismaken
of ontdekken wat WISPER te bieden heeft

NIVEAU 1

voor beginners en voor wie de basis (verder) onder de knie
wil krijgen

NIVEAU 2

voor wie al basiservaring heeft vanuit een cursus bij WISPER
of elders

NIVEAU 3
OF HOGER

voor ervaren deelnemers die al meerdere cursussen volgden
bij WISPER of elders

NIVEAU X

geschikt voor iedereen, ongeacht ervaring of voorkennis

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 of bel ons via
www.wisper.be/contact
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MAAKLEERPLEK
HAL 5

SLAC

TWEEBRONNEN BIBLIOTHEEK
VELODROOM

34

LEUVEN

LOCATIES

OP ZWERFTOCHT DOOR LEUVEN
VELODROOM

Een cursus op een artistieke houten ovale wielerpiste in het hartje van Leuven? Dat
kan! Laat je meevoeren door de buzz van het stadsleven of laat je omver blazen door de
pittoreske houten piste. Zet je verbeelding in beweging, dan kan het snel gaan!

HAL 5

Een bruisende, stedelijke en duurzame broed- en ontmoetingsplek. Dat is HAL 5! Laat
je onderdompelen in de leegstaande historische spoorweghallen, waar er ruimte is
voor experiment en waar een duidelijke meerwaarde wordt gecreëerd voor zowel plek,
buurt als stad.

BIBLIOTHEEK TWEEBRONNEN

WISPER in de bib, dat is eens iets anders. Laat je tijdens onze cursussen inspireren door
de boeken en verhalen die ons omringen. Je bokes? Die kan je eten op het heerlijke
binnenplein.

MAAKLEERPLEK

Actief komen maken, leren en elkaar inspireren. Samen antwoorden op de uitdagingen
van vandaag én morgen? Daar staat de maakleerplek voor bekend. En wij? Wij mogen
ons creatieve brein en lichaam volledig hun gang laten gaan op deze unieke plek aan de
Vaartkom, het oude industriële hart van de stad.

SLAC

In SLAC wordt er gestreefd naar een optimaal klimaat om te leren en je te ontwikkelen
als kunstenaar. Het gebouw ligt knal in het centrum van de stad en voor wie een cursus
niet compleet is zonder caféklap nadien: ook de Leuvense terrasjes zijn vlakbij!

35

DANCE FOR THE CAMERA

TEACHER:
Francesca Orlando
FORMAT: 1 day on 27/7/22
€ 42
ENGLISH

Make your own one minute dance video directly with your phone! We will learn
how to frame a dancing body and capture it using our phone’s camera.

Wat heerlijk én leerrijk om met
gelijkgestemden aan de slag
te gaan. Zo zette ik dankzij de
aanmoedigingen en gedeelde
ervaringen uit de lessen de
spannende stap naar mijn
eigen dansvoorstelling!
Darline, cursist dans

© Joeri Thiry

VAK ANTIECURSUSSEN

ZOMERWEEK GENT

ZOMERWEEK LEUVEN

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

Je omgeving bepaalt hoe je je voelt en gedraagt. We ontdekken hoe je alles wat
je rondom je ziet, kan gebruiken als inspiratie om jezelf in beweging te zetten.

NIVEAU

BEGELEIDING:
Siel Van Dingenen
FORMULE: 1 namiddag op
26/7/22 — € 31

2

HEDENDAAGSE DANS:
SITE SPECIFIC

2

DANS

LEVEL

DANS

LEUVEN

MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WISPER.BE/BLOG/INTERVIEWS

36

BEGELEIDING: Oona Van Aken,
Nelle Hens
FORMULE: 1 namiddag op
30/7/22 — € 23

Op non-verbale wijze in ‘ont-moeting’ gaan? Dat kan. In deze workshop worden
we met elkaar verbonden in stilte, vocalisering en beweging.

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/DANS
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ZOMERWEEK LEUVEN

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

DANS

PHYSICAL MOVEMENT:
ONT-MOET

ZOMERWEEK GENT

Through playful improvisation exercises, you’ll find out how to interpret and
associate different movements and thus develop your own personal way of
moving.

LEVEL

ENGLISH

X

TEACHER:
Francesca Orlando
FORMAT: 2 mornings from
29/7/22 — € 23

NIVEAU

A TASTE OF
CONTEMPORARY DANCE

1

Who said that mindfulness can be only practiced sitting in stillness? We will
turn inwards, focus on the breath and still allow our bodies to shine in motion.

VAK ANTIECURSUSSEN

© Joeri Thiry

ENGLISH

X

TEACHER:
Francesca Orlando
FORMAT: 1 avond op 29/7/22
€ 15

LEVEL

MINDFUL MOVEMENT

ZINGEN OP LOCATIE

BEGELEIDING: Loes Luyckx
FORMULE: 4 avonden vanaf
26/7/22 — € 62

We zingen op verschillende locaties! De specifieke eigenschappen van elke
plaats zullen de klankkleur van de diverse stemmen beïnvloeden en versterken.

© Nico Smit

VAK ANTIECURSUSSEN

ZOMERWEEK GENT

ZOMERWEEK LEUVEN

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

WISPER in de bib van Leuven, dat is eens iets anders. Tijdens deze zangdag
laten we ons dan ook inspireren door de boeken en verhalen die ons omringen.

38

NIVEAU

BEGELEIDING: Loes Luyckx
FORMULE: 1 dag op 26/7/22
€ 38

X

ZANGDAG: LIEDEREN
MET EEN VERHAAL

X

MUZIEK

NIVEAU

MUZIEK

LEUVEN

BEGELEIDING:
Alvaro Navarro Herrera
FORMULE: 1 dag op 30/7/22
€ 46

De straat op zonder partituren? Trek samen met ons de stad in en ontdek
of we de mensen tot stilstand kunnen brengen, en belangrijker nog, kunnen
vasthouden.

39

ZOMERWEEK LEUVEN
ZOMERWEEK GENT

NIVEAU

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

MUZIEK

BUSKERKOLLEKTIF:
STRAATMUZIEK IN ‘T STAD

VAK ANTIECURSUSSEN

Muziek maken zonder regels, zonder repetities, gewoon puur voor het plezier?
Kom dan naar onze Summerjam! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

X

© Johan Pijpops

BEGELEIDING:
Reindert Spanhove
FORMULE: 1 avond op 30/7/22
GRATIS

X

SUMMERJAM VOOR
ZANGERS EN MUZIKANTEN

We zetten de essentie van enkele bekende popnummers in een vocale ‘loop’
(herhaling), die we vervolgens zangbaar maken! Zangzin? Kom dan zeker naar
onze zangdag!

NIVEAU

BEGELEIDING: Annelies Tanghe
FORMULE: 1 dag op 29/7/22
€ 38

X

ZANGDAG: HITS VOCAAL
ONTRAFELD

NIVEAU

Een week songwriting op locatie. Voor muzikanten en zangers die samen
muziek willen maken en willen ontdekken hoe je van een simpele noot naar een
sterke song gaat.

2

BEGELEIDING:
Reindert Spanhove
FORMULE: 4 dagen vanaf
27/7/22 — € 93

NIVEAU

ON THE ROAD:
SONGWRITING

© Rob Stevens

THEATER

VAN CRINGE TOT CULTUUR

BEGELEIDING: Sietse Remmers
FORMULE: 3 avonden vanaf
26/7/22 — € 58

Jouw guilty pleasures op scène! Als makende speler onderzoek je materiaal
dat we vaak als ‘fout’, ‘cringe’ of ‘low-brow’ bestempelen.

ACTEREN VOOR
BEGINNERS

BEGELEIDING: Eva De Mulder
FORMULE: 1 dag op 27/7/22
€ 46

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

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/THEATER
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NIVEAU
2-3

Waarom schrijf je wat je schrijft? We zoeken samen met jou naar waar je het
over wil hebben, wat de essentie van jouw verhaal is en hoe je dat best op
papier zet of voor een publiek brengt.

NIVEAU

BEGELEIDING: Sarah Bekambo
FORMULE: 1 dag op 26/7/22
€ 46

1

SPOKEN WORD

1

THEATER

NIVEAU

ONLINE ZOMERCURSUSSEN
ZOMERWEEK LEUVEN
ZOMERWEEK GENT
VAK ANTIECURSUSSEN

LEUVEN

OPGELEGDE SCÈNES:
SPELCOACHING

BEGELEIDING: Eva De Mulder
FORMULE: 2 namiddagen vanaf
28/7/22 — € 46

THEATER

2-3
NIVEAU

41

VAK ANTIECURSUSSEN

© Sam Moqadam

ZOMERWEEK GENT

Je krijgt een opgelegde scène, geïnspireerd door de omgeving. Je oefent
en maakt de scène van jou. Door feedback van de docent en medecursisten
verfijn je, schaaf je bij, werk je af. Door dat werk én je eigen feedback aan je
collega’s evolueert je spel en je acteerblik.

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

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

ZOMERWEEK LEUVEN

BEGELEIDING: Eva De Mulder
FORMULE: 2 avonden vanaf
28/7/22 — € 38

0-1

PROEVEN VAN ACTEREN

NIVEAU

Hoe kunnen we verscheidene ruimtes laten spreken en innemen? We begeven
ons in de publieke ruimte, inclusief publiek dat ongevraagd toeschouwer wordt.

X

BEGELEIDING:
Nathalie Van Renterghem
FORMULE: 1 dag op 27/7/22
€ 46

NIVEAU

IMPROVISATIETHEATER IN
DE PUBLIEKE RUIMTE

We gooien even alle personages en tekstanalyses uit het raam en puren
inspiratie uit alles: van je favoriete opera tot de vlekken op je trui. Jij bent
theater!

2-3

FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE VOOR
BEGINNERS: PORTRETTEN
IN DE STAD

BEGELEIDING:
Arian Christiaens
FORMULE: 2 dagen vanaf
29/7/22 — € 97

In de stad experimenteren we met een andere vorm van portretfotografie.
Dit met ruimte voor emotie, enscenering, compositie, lichtcontrasten én
kleurencombinaties.

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/FOTOGRAFIE
42

0-1

LEUVEN

NIVEAU

BEGELEIDING: Daphne Agten
FORMULE: 2 dagen vanaf
29/7/22 — € 93

1

VAN PERSOONLIJK TOT
PUBLIEK: PERFORMANCE

Ontdek de magie van het improvisatietheater! We gaan aan de slag met een
minimale basis en maken er à la minute een onvergetelijk toneelspel van.

NIVEAU

BEGELEIDING: Marc Breban
FORMULE: 1 dag op 28/7/22
€ 46

2-3

IMPROVISATIETHEATER
VOOR BEGINNERS

We onderzoeken het theatraal inzetten van beweging. Ingrediënten:
viewpoints, timing, samenspel, en de verhouding tot de anderen op scène.

NIVEAU

BEGELEIDING: Jan Sas
FORMULE: 1 dag op 28/7/22
€ 46

NIVEAU

THEATER - FOTOGR AFIE
ONLINE ZOMERCURSUSSEN
ZOMERWEEK LEUVEN
ZOMERWEEK GENT
VAK ANTIECURSUSSEN

SPANNING OP SCÈNE
ZONDER WOORDEN

GRAPHIC NOVEL:
INSPIRATIE OP LOCATIE

BEGELEIDING: Felix Bosschaert
FORMULE: 1 dag op 27/7/22
€ 46

43

BEELD
VAK ANTIECURSUSSEN

© Jorik Breban

ZOMERWEEK GENT

ZOMERWEEK LEUVEN

Een graphic novel verzinnen én tekenen, op één dag? Een zwart stiftje of
potlood, meer heb je niet nodig om met een serie knallende beelden een plot
neer te zetten.

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

We gaan aan de slag in de bibliotheek met scènes uit (non)fictie, poëzie en
actualiteit. Inspiratie: literatuur in de ruimste zin van het woord!

NIVEAU

BEGELEIDING:
Marissa Van Mourik
FORMULE: 1 dag op 26/7/22
€ 38

X

BEELDEN VANUIT TEKST

X

BEELD

NIVEAU

LEUVEN

BEELD

Ik ben van mening dat iedereen
kan tekenen. Uiteindelijk is het
gewoon een wisselwerking
tussen je spieren, je hand, je
geest en je brein.

Creativiteit en nieuwsgierigheid in je vingers? Deze cursus is er voor startende
tekenaars en illustratoren met interesse in de verhalende kracht van
tekeningen.

SCHILDEREN IN BEWEGING

BEGELEIDING:
Anneleen Hendrickx
FORMULE: 1 dag op 29/7/22
€ 46

Een hand die volledig vrij beweegt en schildert, daar willen we naartoe! De
korte opdrachten maken ons los om direct op papier te improviseren met
kleuren, krabbels en vlakken.

ILLUSTREREN:
DYNAMISCHE AFFICHES

BEGELEIDING: Kelly Van Loon
FORMULE: 1 dag op 30/7/22
€ 46

Een affiche is meer dan een beeld bij een tekst. In deze cursus onderzoeken we
hoe woorden en/of letters én beelden één krachtig resultaat kunnen vormen.
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NIVEAU
0-1

BEGELEIDING: Pieter Chanterie
FORMULE: 3 avonden vanaf
28/7/22 — € 69

NIVEAU

PROEVEN VAN TEKENEN

X

Mensen zijn een dankbaar onderwerp. We experimenteren met verschillende
tekentechnieken en materialen met oog voor de details, de houdingen en de
uitdrukkingen.

NIVEAU

BEGELEIDING:
Marissa Van Mourik
FORMULE: 1 dag op 28/7/22
€ 38

X

DE MENS IN BEELD

X

MEER WISPERLINGEN AAN HET WOORD OP
WISPER.BE/BLOG/INTERVIEWS

NIVEAU

VAK ANTIECURSUSSEN

ZOMERWEEK GENT

ZOMERWEEK LEUVEN

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

Mathilde Cominotto,
gastdocent beeld
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VAK ANTIECURSUSSEN

© Kat Stokes

ZOMERWEEK GENT

ZOMERWEEK LEUVEN

Kom af en ervaar hoe een verrassende plek, de veranderende lichtinval, de
stilte of net het lawaai... een invloed hebben op wat je schrijft.

LITER ATUUR

BEGELEIDING: Joke Depuydt
FORMULE: 4 avonden vanaf
26/7/22 — € 71

ONLINE ZOMERCURSUSSEN

SCHRIJVEN OP EEN
ANDER: DE IMPACT ERVAN
OP JE VERHAAL

Je voelt de schrijfkriebels en/of je loopt in je verhalen steeds ergens op vast?
Dan is deze schrijfcursus in bibliotheek Tweebronnen je op het lijf geschreven.

NIVEAU

BEGELEIDING: Joke Depuydt
FORMULE: 1 dag op 26/7/22
€ 44

2

PROEVEN VAN SCHRIJVEN
IN BIBLIOTHEEK
TWEEBRONNEN

0

LITERATUUR

NIVEAU

LEUVEN

Ooit al een gedicht geschreven op een locatie waar je je voluit kunt laten
inspireren door de omgeving? Grijp je kans op deze aparte plek in het centrum
van Leuven.

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE/LITERATUUR

VAK ANTIECURSUSSEN

© Brent Gorwin
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X
NIVEAU

BEGELEIDING:
Peter Mangelschots
FORMULE: 1 dag op 30/7/22
€ 53

X

POËZIE IN DE VELODROOM

Personages zijn belangrijk: zij vertellen tenslotte het verhaal. Maar hoe creëer
je die personages? In deze workshop zoeken we het samen uit, stap voor stap.

NIVEAU

BEGELEIDING: Joke Depuydt
FORMULE: 2 dagen vanaf
28/7/22 — € 88

X

PROEVEN VAN
PERSONAGE-OPBOUW

Komt de inspiratie meteen bij jou of moet je haar vaak gaan zoeken? Vandaag
helpen we je inspiratie te vinden zodat je het witte blad zelfverzekerd te lijf kunt
gaan.

NIVEAU

LITER ATUUR
ONLINE ZOMERCURSUSSEN

BEGELEIDING:
Sandrine Lambert
FORMULE: 1 dag op 27/7/22
€ 53

ZOMERWEEK GENT

ZOMERWEEK LEUVEN

WEG MET WRITER’S
BLOCK: INSPIRATIE VOOR
SCHRIJVERS

INTERNATIONALE MASTERCLASS

RED-training
door Segni Mossi
20 + 21 juni
Ontdek in deze masterclass
hoe je dans én tekenkunst
kan laten samensmelten in
je creatieve workshops met
kinderen.

zone

dans
kinderen
creativiteit

D

Dansstudio van Danspunt

In een intensief programma van 10
uur geven Allesandro Lumare en

Dok Noord, Gent

Simona Lobefaro van Segni Mossi tal
van ideeën en werkvormen hoe je
met kinderen op een laagdrempelige,
inspirerende en artistieke manier aan
de slag kan gaan. Je leert hen op
een actieve manier kennismaken met
de essentie van creatie en kunst.
Ontdek hoe tekenen (ontdaan van
het figuratieve) en dans (ontdaan
van het narratieve) elkaar inspireren
in een speelse vorm van creatie en
ga naar huis met een rugzak vol
ideeën voor je eigen kunst-educatief
werk met kinderen! Een niet te
missen kans …

meer info en inschrijven
danspunt.be
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BEGELEIDING:
Marissa Van Mourik
FORMULE: 2 avonden vanaf
4/7/22 — € 31

We observeren al tekenend de nabije werkelijkheid: een object naast je, een
beeld door het raam, of misschien wel je eigen spiegelbeeld. Niets is wat het
lijkt...

INSTANT INPUT
& INSPIRATIE

BEGELEIDING:
Marissa Van Mourik
FORMULE: 5 dagen vanaf
18/7/22 — € 69

Geef jezelf een creatieve boost deze zomer! Een online week met WISPER waar
je ook bent: thuis, bij familie of op vakantie. Je bepaalt zelf wanneer je werkt aan
de beeldende opdrachten die je digitaal krijgt toegestuurd.

INSCHRIJVEN OP WWW.WISPER.BE
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ONLINE
ONLINE ZOMERCURSUSSEN

NIVEAU
X

ONLINE TEKENEN: NIETS IS
WAT HET LIJKT

NIVEAU

We vertrekken vanuit wat we zien, maar gaan ver voorbij die werkelijkheid.
Het ‘toeval’ nemen we mee in het spel, en de gekende fotoregels draaien we
helemaal om.

2

BEGELEIDING: Alda Snopek
FORMULE: 1 dag op 3/7/22
€ 53

NIVEAU

SMARTPHONE: SNAPSHOT

X

Beleef je portie artistieke input dus ook deze zomer gerust vanuit je zetel, strandstoel
of hotelkamer. Schilder mee met licht, onderzoek de schemerzone tussen scherm en
realiteit en ontdek een geheel nieuwe, virtuele speeltuin.

ZOMERWEEK LEUVEN

Als corona ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat we steeds oplossingsgericht
kunnen blijven denken. Bye bye schilderatelier, hello tekenen door een beeldscherm!
En alhoewel we niet terug willen naar dagen volgepropt met zoom-meetings, blijven we
geprikkeld door alle digitale mogelijkheden.

ZOMERWEEK GENT

ONLINE

VAK ANTIECURSUSSEN

ZOMER

Check onze nieuwsbrief via www.wisper.be/nieuwsbrief

Lees wat onze gastdocenten uitspoken via
www.wisper.be/blog/interviews

Stalk ons op instagram en facebook @wispervzw

Dit magazine uitgelezen en je al aan het verlekkeren
op de volgende portie WISPER?
Noteer alvast 4 juli 2022 in je agenda: dan staan
de verse najaarscursussen op het menu!
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