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Fabriek	Ar*s*ek	trekt	Vlaanderen	rond.		Samen	met	

jullie	proberen	we	onze	stoutste	ar*s*eke	dromen	

waar	te	maken.		Geen	enkel	idee	is	te	gek	of	Fabriek	

Ar*s*ek	gaat	er	mee	aan	de	slag.	

Naast	ons	aanbod	in	ar*s*eke	en	crea*eve	ateliers	

of	workshops	kan	je	voor	elke	gekke	vraag	bij	ons	

terecht.		Zoek	je	iemand	die	je	begeleidt	bij	een	

ar*s*ek	traject?		Zoek	je	een	regisseur	voor	je	eigen	

toneelstuk,	of	speelfilm?		Zit	je	vast	met	een	

writersblock?		Eén	adres:	FABRIEK	ARTISTIEK!	

Fabriek	Ar*s*ek	biedt	workshops	en	ateliers	aan	

die	bestaan	vanaf	één	sessie	tot	verschillende	

contactmomenten.		ANankelijk	van	de	intensiteit	

van	het	atelier	gaan	we	(lePerlijk	of	figuurlijk)	op	

stap	met	een	groep	om	een	ar*s*ek	resultaat	te	

bereiken	of	kan	je	korte	workshops	zien	en	

‘proeven’	als	amuse-gueule.	

Ben	je	op	zoek	naar	een	passende	

theatervoorstelling	in	jouw	plaatselijk	cc?		Aarzel	

zeker	niet	om	contact	op	te	nemen.	

Samen	maken	er	een	een	ar*s*eke	boel	van!	

Is	jouw	keuze	niet	terug	te	vinden	in	ons	aanbod,	

dan	zoeken	wij	heel	graag	met	jou	naar	een	passend	

antwoord	en	maken	wij	een	ac*viteit	of	atelier	op	

jouw	maat,	zelfs	een	voorstelling	maken	wij	op	

maat.	
Bent	u	geïnteresseerd	in	één	van	onze	ateliers,	

workshops	of	voorstellingen?	
		
Vraag	dan	vrijblijvend	informa>e	via	
bernd@fabriekar>s>ek.be	of	bel	0485	60	21	44	

FABRIEK ARTISTIEK TREKT VLAANDEREN ROND MET ZIJN 
WORKSHOPS EN THEATERVOORSTELLINGEN

mailto:bernd@fabriekartistiek.be
mailto:bernd@fabriekartistiek.be
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Uw	partner	in	ar+s+eke	workshops	en	ateliers

Fabriek	Ar*s*ek	is	een	crea*ef	bureau	die	heel	
wat	watertjes	(van	ijskoude	tot	bijna	kokende)	
heeU	doorzwommen.		Bernd,	bezieler	van	

Fabriek	Ar*s*ek,	heeU	ondertussen	heel	wat	
ervaring	opgebouwd	en	is	een	crea*eve	
duizendpoot.		Fabriek	Ar*s*ek	is	onder	andere	
hofleverancier	bij:	Cirque	Frère	Frère	
(paardentheater):	Don	Quichote,	Fabula	Rasa,	

Cain	en	Abel,	kindertheater	Malus,	heel	wat	
spektakel-	en	theateropdrachten,	filmwerk	
(crea*e,	spel,	regie,...).		Bernd	is	daarnaast	ook	
nog	clown,	muzikant,	componist	en	gastdocent	
crea*eve	expressie.		Kortom	met	Fabriek	

Ar*s*ek	heeU	u	een	leverancier	van	ideeën,	
ar*s*ek	en	crea*ef	werk	in	huis.	

Onze	ateliers	bestaan	meestal	uit	verschillende	
sessies	van	3	uur.		Uiteraard	kan	alles	

aangepast	worden	aan	uw	noden.	Bij	Fabriek	
Ar*s*ek	creëren	we	ook	vorming	of	workshops	
op	maat.	

1.	Filmatelier.	
In	het	filmatelier	bundelen	we	alle	ateliers	en	
workshops	met	betrekking	tot	video,	beeld,	
film.	

2.	Toneelatelier		
Deze	afdeling	herbergt	ons	aanbod	rond	
toneel,	podium,	improvisa*e,	expressie,	
drama,...	

3.	Geluidsatelier	
In	het	rek	van	het	geluidsatelier	zit	de	‘stock’	
rond	audio	en	muziek.	

Referen&es:	Spinragfes+val	Kortrijk,	jeugddienst	Nijlen,	secundaire	school	Erasmus	Deinze,	Jeugdhuis	Ter	Linden	
Aalst,	jeugddienst	Stabroek,	Jeugdienst	Melle,	Vives	Hogeschool	Kortrijk,	Jeugdhuis	Dido	Erpe	Mere,	Jeugdhuis	
Ypsilon	Aalst,	secundaire	school	De	Wijnpers	Leuven,	Jeugddienst	Leuven,	Jeugddienst	Haacht,	Jeugddienst	
Avelgem,	Jeugddienst	Zwevegem,	Jeugdhuis	Move	Oudegem,	Jeugdhuis	Jome	Gijzegem,	Studio	100	(14-18),	
diverse	filmopdrachten,	bedrijfsfilms,	Cirque	Frère	Frère,	Jeugddienst	Oudenaarde,	Jeugddienst	Zingem,	
Cultuurdienst	Oostende,	Jeugddienst	Gavere,	Jobcentrum	West-Vlaanderen,…	



NIEUWE	THEATERVOORSTELLING	

We	zijn	volop	bezig	met	de	muzikale	

theatervoorstelling	WOLF.		Een	muzikale	reis	doorheen	
de	gevoelens	en	overpeinzingen	van	WOLF.		WOLF	is	
het	beu	dat	hij	al*jd	verkeerd	wordt	afgeschilderd.		Hij	
is	niet	zo	kwaad	en	boos,	zoals	wij	al*jd	geleerd	
hebben.		

Een	familievoorstelling	(7+)	over	vooroordelen	en	hoe	
deze	weg	te	werken.	

	 	 	 	 vanaf	november	2018

WOLF	
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Shakespeare	zoals	u	hem	nog	niet	kent.		

William	kruipt	in	de	huid	van	
personages	die	hij	zelf	bedacht,	met	
alle	consequen*es	van	dien…	
Een	grappige	familievoorstelling	(12+).	

	 		Vanaf	najaar	2019		

NIEUWE	THEATERVOORSTELLING	

SHAKESPEARE		
half	gebakken*	

* half	gebakken	wil	ook	zeggen;		half	rauw…	



Zoek	je	een	verteller,	
die	je	mee	neemt	in	de	

fantasie	van	
verschillende	verhalen.	

Leg	je	languit	achteruit	
of	ga	ziNen	op	het	

puntje	van	je	stoel.	

Neem	gerust	contact	
voor	meer	informa>e.	
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Tijd	voor	ac*e!	Jij	wordt	de	ster	van	de	dag	in	
je	eigenste	film!	In	deze	workshop	die	
minstens	-	een	volledige	dag	duurt,	werken	we	
toe	naar	het	inblikken	van	onze	eigen	film.	Van	

script	schrijven	tot	scènes	inrichten,	van	
acteren	tot	regisseren,	filmen	en	monteren	…	
Alles	staat	in	het	teken	van	jouw	film	waarin	jij	
een	glansrol	vertolkt!			

Extra:		
- graag	een	verduisterbaar	lokaal		

- max.	groepsgrooPe:	15	

- vanaf	9	jaar	(9-12,	12-15,	+15)	

- aantal	sessies:	min.	2,	max.	10.	

Een	film	maken	met	special	effects!	Mensen	
wegzappen,	uitrekken,	mensen	dubbel	laten	
verschijnen,...	Het	kan	allemaal!	We	laten	de	
kijker	dingen	zien	die	eigenlijk	niet	kunnen.	

We	gaan	met	de	camera	aan	de	slag,	laten	ons	
volledig	gaan	en	maken	onze	eigen	special	
effects.		
		
Extra:		

- graag	een	verduisterbaar	lokaal		
- max.	groepsgrooPe:	15	

- vanaf	9	jaar	(9-12,	12-15,	+15)	

- aantal	sessies:	1	of	2	

FILMATELIER
FILMMAKERS

SPECIAL EFFECTS SCÈNE UIT DE FILM:  
ISRA EN HET MAGISCHE BOEK (2016)



LIPDUB

VIDEOCLIP

Ooit	al	gedroomd	om	je	eigen	anima*efilm	te	maken?		Filmbeelden	zijn	eigenlijk	honderden	foto’s	die	
elkaar	razendsnel	opvolgen.		Na	het	bedenken	van	een	scenario	gaan	we	op	zoek	tussen	talrijke	
aPributen	naar	mogelijkheden.		Van	anima*e-	tot	tekenfilm!	
		

Extra:		
- graag	een	verduisterbaar	lokaal		

- max.	groepsgrooPe:	15	

- vanaf	9	jaar	(9-12,	12-15,	+15)	

- aantal	sessies:	1	of	2	

STOP MOTION

Kies	een	nummer,	zoek	een	leuk	traject	en	een	
verhaal,	kruip	in	verkleedkledij	en	zing	mee!		Een	
lipdub	is	een	filmpje	waarin	iedereen	acteert	en	

meezingt	(‘dubt’)	met	een	muzieknummer.		We	
maken	heel	veel	plezier,	nemen	alles	in	één	shot	op,	
monteren	achteraf	de	audio	opnieuw	en	bekijken	
het	geheel.		Een	hilarisch	filmpje	is	het	resultaat.	

Extra:		
- graag	een	verduisterbaar	lokaal		
- max.	groepsgrooPe:	geen	beperking	

- Vanaf	9	jaar	(9-12,	12-15,	+15)	

- aantal	sessies:	minimum	1	volledige	dag	

Kies	een	keigoed	muzieknummer	en	maak	je	eigen	
video-clip.		Kruip	in	de	huid	van	jouw	
lievelingsar*est.	

Extra:		

- graag	een	verduisterbaar	lokaal	

- max.	groepsgrooPe:	15	

- vanaf	9	jaar	(9-12,	12-15,	+15)	

- aantal	sessies:	2

SCÈNE UIT DE LIPDUB:  
DE WIJNPERS (SECUNDAIRE SCHOOL LEUVEN)
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VERBORGEN CAMERA

A LA CARTE

COMMERCIALS

We	trekken	met	een	camera	de	straat	op,	maar	we	
stellen	ons	ook	verdoken	op	en	proberen	reac*es	uit	
te	testen.		We	bereiden	eerst	alles	goed	voor	en	dan	

slaan	we	onze	slag!		Fun	verzekerd.	

Extra:		

- graag	een	verduisterbaar	lokaal	

- een	aantal	digitale	fotocameraatjes	extra	

- max.	groepsgrooPe:	15	
- vanaf	10	jaar	(10-12,	12-15,	+15)	
- aantal	sessies:	min.	2	

We	kunnen	een	combina*e	maken	van	allerlei	
filmateliers	en	er	een	groot	filmproject	van	
maken.		Stel	samen	met	ons	een	pakket	samen	

en	proef	van	verschillende	onderdelen	of	maak	
een	heuse	filmstudio.		We	sluiten	bijvoorbeeld	
het	atelier	af	met	een	vertoning	in	de	plaatselijke	
filmzaal	(of	we	maken	er	één).	

We	maken	eigen	reclamefilmpjes.		We	zoeken	producten	of	evenementen	en	maken	hier	promo*e	
voor.		We	trekken	de	stad	in,	of	maken	de	commercials	ter	plekke.		Geen	idee	is	te	gek!		Wij	maken	

er	een	gepaste	reclameboodschap	van.	

Extra:		

- graag	een	verduisterbaar	lokaal	

- max.	groepsgrooPe:	15	

- vanaf	10	jaar	(10-12,	12-15,	+15)	
- aantal	sessies:	min.	2

FREELANCE REGISSEUR 
EN VIDEOMAKER



In	een	veilige	omgeving	creëren	we	een	speelvlak	waar	
iedereen	kan	meedoen.	Gedurende	onze	“dramatocht‟	
proberen	we	diverse	vaardigheden	te	vergroten	en	
fantasie	en	crea*viteit	te	s*muleren.	Door	improvisa*e-

opdrachten	leren	we	op	een	spontane	manier	om	te	gaan	
met	drama	als	werkvorm.	Deze	workshop	kan	ook	
uitmonden	in	een	heuse	impro-baPle	tussen	twee	of	
meerdere	ploegen	met	de	bedoeling	elkaar	te	
“elimineren‟.	Ideaal	als	afsluiter	en	heel	graag	met	

publiek!	

Extra:		

- graag	een	verduisterbaar	lokaal	

- max.	groepsgrooPe:	15	-	20	

- vanaf	12	jaar	(12-15,	+15)	

TONEELATELIER
OP SCÈNE

	 	 In	deze	workshop	leren	we	stap	voor	stap		

	 	 theater	spelen.	Aan	de	hand	van		 	
	 	 theateroefeningen	proberen	we	op	en	na		
	 	 scène	miniverhalen	tot	leven	te	brengen.		
	 	 Maak	de	acteur/actrice	dus	maar	in	je	los	en	

	 	 ga	volledig	uit	de	bol	in	deze		 	
	 	 	 theaterworkshop!	

Extra:		

- graag	een	verduisterbaar	lokaal	

- max.	groepsgrooPe:	15	-	20	
- vanaf	9	jaar	(9-12,	12-15,	+15)	

- aantal	sessies:	min.	1,	max.	10	

ALAIN PROVIST

IMPRO BATTLE
We	dagen	jullie	uit!			

Volg	met	verschillende	
(leidings-)ploegen	een	impro-workshop	
en	organiseer	een	IMPROVISATIEAVOND	

in	het	jeugdhuis.	
		

FABRIEK	ARTISTIEK	leidt	alles	in	goede	
banen.
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We	maken	door	te	brainstormen	zelf	een	verhaal,	
verhaallijnen	en	tekst	of	ik	voorzie	een	scenario.		We	
werken	samen	aan	een	voorstelling,	zoeken	kledij,	
accessoires.		We	bouwen	een	decor	en	gaan	op	zoek	naar	

klank	en	licht.		Op	het	einde	van	het	atelier	hebben	we	een	
eigen	voorstelling	gemaakt.		...	dan	beginnen	de	zenuwen	
want	de	zaal	zit	vol...	het	doek	gaat	op	...	en	Ac*e!	

Extra:		

- graag	een	verduisterbaar	lokaal	-	liefst	een	
theaterzaal	

- max.	groepsgrooPe:	15	

- vanaf	10	jaar	(10-12,	12-15,	+15)	

- aantal	sessies:	min.	12	

- Er	wordt	op	het	einde	een	voorstelling	gespeeld	

CLOWNERIE
In	iedereen	schuilt	een	clown!		We	laten	je	kennis	maken	

met	clowneske	humor	en	geven	je	een	aantal	basisideeën	
mee.		Na	deze	workshop	heb	je	zicht	op	hoe	humor	werkt	
en	in	welke	omstandigheden.		We	werken	naar	een	kleine	
act	toe,	zodat	je	op	de	eerstkomende	gelegenheid	reeds	als	
clown	kunt	optreden.		Neus,	grappen	en	een	leuke	ervaring	

inbegrepen!	

Extra:		

- graag	een	verduisterbaar	lokaal	

- max.	groepsgrooPe:	15	-	20	

- vanaf	10	jaar	(10-12,	12-15,	+15)	
- aantal	sessies:	min.	1,	max.	4	

TONEELVOORSTELLING

UIT ‘PAARDENDROMEN'  
FLANDERS EXPO GENT

UIT ‘FABULA RASA’  
FLANDERS EXPO GENT



HeeU	u	een	vraag	rond	regie,	wil	u	een	coachmoment	in	
verband	met	uw	voorstelling	of	bent	u	op	zoek	naar	een	
regisseur	voor	uw	theatervoorsteling	of	spektakel,	vraag	
vrijblijvend	naar	onze	aanpak.		Ik	ben	er	zeker	van	dat	wij	
elkaar	in	uw	ar*s*ek	project	kunnen	vinden.

Mijnheer	VERWOORDEN	heeU	lePers	in	zijn	mond.		Hij	kat	

erop	en	laat	mooie	woorden	uit	zijn	mond	vloeien.		De	
verhalen	stromen	zomaar	in	het	rond.		Je	wordt	overspoeld	
met	vertelseltjes	en	verhalen.	
Maak	het	maar	gemakkelijk.		Zit,	lig,	hang,	het	doet	er	niet	
toe.		Laat	je	meestromen	met	de	verhalen	van	mijnheer	

VERWOORDEN.	
Voor	groot	en	klein…	

bernd@fabriekar*s*ek.be	of	0485	60	21	44		

REGIE-OPDRACHTEN

FREELANCE REGISSEUR, 
SPELCOACH EN ACTEUR

MIJNHEER VERWOORDEN 
- VERTELTHEATER -

UIT ‘MALUS’ 
KINDERTHEATER

MIJNHEER VERWOORDEN

mailto:bernd@fabriekartistiek.be
mailto:bernd@fabriekartistiek.be
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Wij	kunnen	muziek	maken	met	alles	wat	we	hebben.		We	
leren	luisteren	naar	elkaar	en	maken	met	om	het	even	
welk	voorwerp	muziek.		We	nemen	dit	op	en	maken	zo	
onze	eigen	beatbox.		We	maken	een	muzikale	voorstelling.		

Voorkennis	is	niet	vereist,	eigen	instrumenten	
meebrengen,	mag	natuurlijk	al*jd.	

Extra:		

- een	lokaal	

- max.	groepsgrooPe:	15		
- vanaf	10	jaar	(10-12,	12-15,	+15)	

- aantal	sessies:	min.	2	max.	10	

GELUIDSATELIER
STORYTELLER

We	brainstormen	over	en	verdiepen	ons	in	verhalen,	we	
gaan	op	zoek	naar	geluidjes	of	maken	die	zelf.		We	nemen	
van	alles	en	nog	wat	op	en	maken	dan	een	eigen	

luisterverhaal.			

Extra:		

- een	lokaal	

- max.	groepsgrooPe:	15		

- vanaf	10	jaar	(10-12,	12-15,	+15)	
- aantal	sessies:	min.	2	

MUZIEKFABRIEK

IN DE MAAT
Vind	je	in	ons	aanbod	niet	datgene	waar	jij	
naar	op	zoek	bent,	wees	niet	getreurd.	.		We	
maken	op	uw	vraag	of	op	uw	verwach*ng	een	
aanbod	op	maat.		We	kunnen	diverse	

elementen	uit	verschillende	ateliers	met	elkaar	
combineren.		We	kunnen	ook	ateliers	
uitbreiden	zodat	er	(nog)	meer	plaats	is	voor	
diepgang.	



vu
 B

er
nd

 Ve
rz

ele
 - 

Fa
br

iek
 A

rt
ist

iek

Dit	is	een	uitgave	van:	

FABRIEK	ARTISTIEK	
Waalbeekstraat	5	
9870	Zulte	

BE	0809	599	117	

www.fabriekar*s*ek.be	

Vraag	vrijblijvend	een	offerte	voor	ons	aanbod!	

Uw	contactpersoon:	

Bernd	Verzele		
0485	60	21	44	-	bernd@fabriekar*s*ek.be	

mailto:bernd@fabriekartistiek.be
mailto:bernd@fabriekartistiek.be

