
 



  

 

Zomerateliers BuitensteBinnen 

 
BuitensteBinnen is een vrolijk zingend en dansend volk. Ze praten in driehoeken, 

cirkels en strakke vormen. Tot ze worden aangevallen door de chaos. Dan kruipen 

ze in hun veilige cocon op zoek naar kracht om zich tegen de chaotische 

buitenwereld te beschermen. In hun cocon worden ze samen sterk. Ze kunnen  

de wereld aan. De cocon barst open. Het feest kan weer beginnen.  

 

De kunstenaars van BuitensteBinnen geven 5 ateliers tijdens de zomer in Transfo.  

We maken maskers en Social Distance Constructies met karton. In driehoeken, 

cirkels en strakke vormen. We onderzoeken samen we hoe we met die maaksels 

theatraal in een parade kunnen bewegen.  

 

vrijdag 14/8 van 14u-16u:  

 Atelier 1: Kweikers Mondmasker onder begeleiding van Kneph  

 Atelier 2: Social Distance constructie onder begeleiding van Ans Hauben 

 

maandag 17/8 van 14u-16u:  

 Atelier 3: Kweikers Mondmasker onder begeleiding van Kneph  

 Atelier 4: Social Distance constructie onder begeleiding van Ans Hauben 

 

vrijdag 21/8 van 14u-16u:  

 Atelier 5: Theatraal bewegen met het Kweikers Mondmasker en de Social 

Distance Constructie onder begeleiding van Pol Pauwels 

 

 

Meer info? 

Schrijf je tijdig in!  

Per atelier is er plaats voor 10 deelnemers.  

Bij atelier 5 is er plaats voor 14 deelnemers. 

 
Inschrijvingen en meer info: Contactgegevens verantwoordelijke van de organisatie 

 

 

V.u.: verplicht!! Hier moet een persoon en adres ingevuld worden bv. Piet Smit | Grote Markt 1 | 3300 

Tienen 
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