Paaskamp in Lembeke
met Menzo Kircz
Waarom is alles wat het is en niet iets anders? Kan een vork iets anders zijn dan bestek? Kan je een
tent maken enkel uit snoeppapiertjes? Bekijk de dingen eens ondersteboven of binnenstebuiten!
Vier dagen lang doopt Menzo Kircz de Lembeekse bossen om tot een nieuwe wereld waar bestaande
objecten en gewoontes anders bekeken worden. Menzo neemt je mee in een avontuur waar niets is
wat het lijkt en waar hij samen met jou zoekt naar nieuwe definities. De ideale plaats daarvoor: de
bossen, waar we op zoek gaan naar objecten, bewoners of zelfs eigen constructie of vervoersmiddel
gaan bouwen aan de hand van jouw fantasierijke input. Menzo kriebelt dat vermogen om zo
dagelijkse objecten, gewoontes en manieren te bevragen. We proberen de wereld te veranderen, of
in ieder geval anders te maken. We schrijven samen de regels en bepalen de dingen. Of misschien
bepalen de dingen dat zelf wel. Want waarom moet alles toch steeds weer zijn wat het al is?
OVER MENZO KIRCZ
Menzo Kircz is theatermaker, schrijver en beeldend kunstenaar. Hij houdt
er van de dingen uit elkaar te halen om te kijken hoe de wereld werkt. En
om ze weer terug in elkaar te steken op een manier dat ze iets anders
worden zonder dat ze niet meer zijn wat ze al waren. In Lembeke zal
gewerkt worden op basis van de voorstelling Onduidelijke
Correspondenties waarmee Menzo afgelopen zomer door Europa is
getrokken. Een voorstelling waarin objecten de hoofdrol spelen, een altijd
veranderend verhaal in een taal die nooit dezelfde is.

PRAKTISCH
Elk kind mag een object naar keuze meenemen waarmee gewerkt kan worden tijdens het kamp. Aan
het einde van het kamp is er een moment voorzien met de ouders om hun “nieuwe” objecten/ideeën
voor te stellen of te tonen. Zeker mee te nemen in je rugzak: slaapzak & matje, handdoek, kledij dat
vuil mag worden, degelijke (liefst waterdichte) regenkledij en schoenen, warme kledij. Want april heeft
nog steeds zijn grillen!
De start is voorzien op
Het einde is voorzien op
Kostprijs
Maximum aantal kinderen

dinsdag 9 april, 09:00
vrijdag 12 april, 16:00
€ 240 (alles inbegrepen voor 4 dagen & 3 nachten)
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Naargelang het weer slapen we samen in tenten tussen de bosgeluiden of in de huisjes ter plekke.
Alles, waaronder maaltijden, materiaal, verzekering en voorzieningen, is inbegrepen in de prijs.
Menzo wordt bijgestaan door Hanse Cora, die mee het kamp en de kinderen assisteert.

INSCHRIJVEN: MAILEN NAAR INFO@GOUVERNEMENT.GENT
Gelieve het volgende te vermelden:
✓ Geboortedatum
✓ Adres
✓ Rijksregisternummer
✓ Allergieën
✓ Medische opmerkingen
✓ Intoleranties
✓ Andere opmerkingen
✓ Contactgegevens ouders
Over te schrijven op BE83 3631 3242 1915.
De inschrijving is pas definitief wanneer het bedrag is ontvangen.
Gelieve bij overschrijving het kamp te vermelden en de achternaam van het kind.
LOCATIE
Gentweg 21

9971 Kaprijke/Lembeke

Bereikbaar vanuit Gent (en omstreken) via de N456, dat vertrekt bij de Muide en een
aanknopingspunt heeft bij o.a. R4 Wondelgem.

OVER GOUVERNEMENT
Gouvernement in hartje Gent is een artistieke werkplaats en cultureel platform dat zich positioneert
tussen de verschillende segmenten van cultuur; een project gericht op een divers publiek en diverse
disciplines (beeldende kunst, muziek, performance…) met de nadruk op cross-overs, trial & error en
het onverwachte. Zie ook www.gouvernement.gent.
Zit je nog met een vraag? Aarzel niet om ons te contacteren op info@gouvernement.gent.

