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Karel’s groot avontuur

2,5-5 jaar

Karel neemt ons mee op ontdekkingsreis. Want wij willen graag op avontuur! We reizen
naar verre landen, interessante culturen en maken bijzondere vrienden. We beleven een
gezond gekke dag in het grappige en kleurrijke leven van Karel Tentman. Een interactieve
en goedgemutste theatervertelling voor de allerkleinsten.
Doelgroep: peuter en kleuter.		
Speelduur: 45 min.
Thema: ontdekken - vriendschap - gevoelens - natuur - zintuigen.

Blokken

2,5-5 jaar

Wie maakte hier die reuzegrote blokkentoren? Wie loopt er dwars doorheen, opnieuw en
opnieuw? Wie bouwt graag op en breekt niet af? Simon de bouwer, de architect, 		
allesdoener, alleskunner, werkt dag in dag uit, van ’s morgens tot ’s avonds. Wanneer wordt
Simon moe? Nooit? Kunnen wij niet een handje helpen?
Afbreken, of opbouwen, wat kies jij?
Doelgroep: peuter en kleuter. 		
Speelduur: 45 min.
Thema: gevoelens – samenleven – samenwerken – gezondheid.

De Vliegende Pinguïn

3-5 jaar

Herman de pinguïn onderneemt talloze pogingen om te kunnen vliegen. Was ik maar een
kanarie, zucht hij. Want er is paniek op Antarctica! Aangezien de aarde opwarmt en de
ijsbergen smelten, besluit Herman te vluchten. Ik heb ook het recht om te kunnen vliegen.
Ik ben ook een vogel! Een verhaal over een pinguïn tegen de opwarming van de aarde en
met een hevige vliegwens. Geef je hem een vleugeltje?
Doelgroep: kleuter.		
Speelduur: 45 min.
Thema: natuur - klimaat - dieren - durven - dromen.

Helden

3-5 jaar

Iedereen kan een held zijn, als je er eerst zelf in gelooft. Wie zijn jouw helden, en waarom?
Bestaan superhelden echt, of doen die maar alsof?
Met de knotsgekke Bertus Boempatat trainen we ons allemaal tot échte helden en maken
we de wereld voor iedereen een beetje beter.
Wij zijn helden: heldhaftig, uitdagend, gezond, en vooral vrolijk en blij.
Doelgroep: kleuter.		
Speelduur: 45 min.
Thema: helden & schurken - zorg dragen - vriendschap - wat wil ik later worden - durven.
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Mysterio Gekko

5-10 jaar

Juul is een poetsman met een burn-out. Hij komt aan op zijn werkplek en ontdekt, naast een
hoop kisten en koffers, ook een groep kinderen. Zij zitten in de weg, want Juul moet
dringend verder opruimen. Maar plots kan er gelachen worden... Lachland? Wablief?
Humorolandis? Wie geeft zijn lach door en maakt een ander gelukkig? Met Juul worden we
allemaal Gekko, want lachen is gezond en mysterio opgelost.
Een gezond gekke interactieve comedyshow voor klein en groot.
Doelgroep: 1e en 2e graad lager.		
Speelduur: 50 min.
Thema: humor - lachen - geluk - feest.

Koffers vol

6-10 jaar			#pesten

Pieter was vroeger op de speelplaats een heuse wildebras. Thuis was er vaak ruzie en hij
voelde zich nergens in z’n sas. “Pak je koffers maar, ik wil je niet meer zien!” was een zinnetje
dat door zijn hoofd bleef spoken. Pieter werd gepest, nam daarop zijn koffers en zocht hulp.
Een keigoeie vriend, een lieve kleurrijke juf en enkele knotsgekke dierenvrienden zetten
Pieter terug op de goeie weg.
In dit gevoelig verteltheater blikt Pieter terug op die moeilijke jaren, met een lach en een
traan. Een herkenbaar verhaal voor kinderen vanaf 6 jaar.
Doelgroep: 1e en 2e graad lager. Aangepaste versie op maat per graad.
Speelduur: 50 min.
Thema: pesten - vriendschap - echtscheiding - afscheid - school.

Soep

6-10 jaar				

Een visser en een kok. Elke ochtend vaart de visser uit en vangt hij vis voor het restaurant in
het dorp. De kok maakt er de lekkerste visgerechten. Iedereen blij! Maar dit jaar vangt de
visser steeds minder vis, de zee is vuil geworden, enkel plastic in het visnet. Visser en kok
bedenken samen een plan. Visser blijft vissen, kok past menu aan.
Vandaag op het bord: plasticsoep! Blikjespasta! Dopjesmousse!
In deze interactieve milieuparabel dagen we kinderen uit om mee oplossingen te bedenken
omtrent de milieuproblemen en -uitdagingen.
Doelgroep: 1e - 2e graad lager. Aangepaste versie op maat per graad.
Speelduur: 50 min.
Thema: milieu – duurzaamheid – afval – recycleren – natuurbehoud.		

De Bank

6-12 jaar					

Opzij opzij opzij, maak plaats maak plaats maak plaats, we hebben ongelofelijke haast.
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan!
Thomas duikt elke dag zijn drukke leven in, met getoeter en gebel, files en lawaai! Maar
hij droomt van een rustig plekje op het platteland, ver weg van de stad. Waar hij op een
bankje zit, luisterend naar geritsel in het struikgewas, turend over groene weiden. Thomas
gaat op zoek naar rust, naar een glimlach op zijn gezicht, en trekt de natuur in. We hebben
maar een paar minuten tijd!
Doelgroep: 1e en 2e en 3e graad lager. Aangepaste versie op maat per graad.		
Speelduur: 50 min.
Thema: drukte - stress - natuur - stilte – internet – smartphones.
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De Roze Ridder

5-10 jaar

Sammy De Ridder speelt liever geen voetbal of rugby, en houdt ook niet zo van drakengevechten, want die stinken uit hun bek en zetten alles in vuur en vlam. Liever mooie kleren
aantrekken en showen op de catwalk. Zullen we het even hebben over jongens en meisjes?
Bestaan er typische jongens- en meisjesdingen? Zien we graag eens een prinses met schild
en zwaard een prins redden? En een ridder van deze tijd, in ‘t roze?
Doelgroep: 1e en 2e graad lager. Aangepaste versie op maat per graad.		
Speelduur: 50 min.
Thema: jongens en meisjes - hokjesdenken - rollenpatronen - M/V/X.

Spelden en Augurken

5-10 jaar

Daar is ie dan! De onvergetelijke en door iedereen bejubelde superster Reggie Tomassi. Hij
redde 9 oma’s uit een brandend huis, gaf miljarden euro’s gratis weg en kan zelfs met een
bord spaghetti jongleren. Reggie is een held en idool van iedereen. Maar klopt dit plaatje
wel? Prikt de held niet teveel? Smaken zijn praatjes niet te zuur? Onderzoeken jullie mee wie
of wat een échte held kan zijn, en wie zijn jullie helden en waarom?
Een heldhaftige theatervertelling, interactief en uitdagend, met een vrolijke lach en een
gezonde traan. Over prikkelende helden en zure schurken.
Doelgroep: 1e en 2e graad lager. Speelduur: 50 min.
Thema: helden & schurken - zorg dragen - vriendschap - wat wil ik later worden - durven.

Hello Robot

6-12 jaar

Elk kind is gefascineerd door robots, en vaak stopt het niet als je volwassen bent. David
Francis is een expert in robotica, de wetenschap en technologie van robots. Hij neemt
ons mee in een toekomst waar robots naast en met ons zullen leven. Zelfrijdende auto’s,
bezorgdrones, gekke machines die kunnen praten, huisrobots die voelen dat we honger
hebben, enz. Samen met David verzamelen we onze technische kennis en fabriceren een
cybertoekomst. Een robot die tennist, een huis bouwt, je gras maait, je neus komt
snuiten of je huiswerk maakt? Of een robot die boeken schrijft en voorleest? Niks is
onmogelijk. Maar schuilt er dan nergens gevaar? Wanneer is iemand nog een mens en
wanneer een machine?
Hello Robot steekt de handen uit de mouwen, maar doet ons ook even nadenken.
Doelgroep: 1e, 2e en 3e graad lager. Aangepaste versies op maat per graad.
Speelduur: 50 min.
Thema: wetenschap en techniek - robots - internet - schermpjes.

www.studiogekko.be

Dagboek

10-12 jaar			#pesten

I.s.m. CLAVIS Uitgeverij en jeugdauteur Ilse De Keyzer.
In Vlaanderen wordt één kind op vijf gepest. Pesten blijft een probleem dat iedereen kan
overkomen, zo ook Kaat, het hoofdpersonage uit de jeugdboeken Harde Noten en Papieren
Vriendin die leerkracht Ilse De Keyzer schreef. In de theatermonoloog Dagboek blikt Kaats
broer Sep aan de hand van dagboeken terug op de pestgeschiedenis van zijn zus.
De situaties zijn herkenbaar voor kinderen vanaf 10 jaar en zoomen in op de mogelijke
oorzaken en gevolgen van pesten. Een stuk dat beslist nog even zal nazinderen.
Doelgroep 5e-6e leerjaren. 		
Speelduur: 50 min.
Thema: pesten - vriendschap – echtscheiding – afscheid – school.

Smart

9-12 jaar				#mediawijsheid

Schermpjes zijn voor tieners het belangrijkste venster op de wereld. Jongeren zijn voortdurend actief op sociale media, met Instagram, Snapchat, TikTok en Youtube als absolute
koplopers. Sociale netwerksites en smartphones overladen ons met informatie, al dan niet
fake, en bezorgen ons honderden vrienden, al dan niet fake. Zijn we wel zo smart?
Smart is een boeiend en humoristisch muzikaal theater over kinderen en internet, en hun 		
manieren van communiceren in snel veranderende tijden. Met live muziek!
Beleef mee op www.facebook.com/theatersmart.
Doelgroep: 4e-5e-6e leerjaren. 		
Speelduur: 60 min.
Thema: internet - smartphone - apps - gezondheid - cyberpesten - mediawijsheid.

Master Media

12-15 jaar

#digitalemediawijsheid

Vandaag zijn tablets en smartphones ons belangrijkste venster op de wereld, én de stem van
een generatie. Jongeren léven op en van sociale media, met Instagram, Snapchat, Tiktok,
Whatsapp en Youtube als absolute koplopers. Sociale netwerksites en smartphones overladen ons met informatie, al dan niet fake, en bezorgen ons honderden vrienden, al dan niet
fake. De online wereld waar we elkaars leven soms zuur maken.
Master Media is maatschappijkritisch en hilarisch muzikaal theater over jongeren en internet,
en hun manieren van communiceren in snel veranderende tijden. Met live muziek!
Master Media kadert perfect in lessen omtrent digitale mediawijsheid en -geletterdheid.
Doelgroep: 1e en 2e graad secundair. Aangepaste versies op maat per graad.
Speelduur: 60 min.
Thema: social media - cyberpesten - sexting - privacy - gezondheid - mediawijsheid.
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Harde Noten

12 -15 jaar 		

#pesten

I.s.m. CLAVIS Uitgeverij en jeugdauteur Ilse De Keyzer.
In Vlaanderen wordt één kind op vijf gepest. Pesten blijft een probleem dat iedereen kan
overkomen, zo ook Kaat, het hoofdpersonage uit de jeugdboeken Harde Noten en Papieren
Vriendin die leerkracht Ilse De Keyzer schreef. In de theatermonoloog Harde Noten blikt
Kaats broer Sep terug op de pestgeschiedenis van zijn zus.
De situaties zijn herkenbaar voor jongeren vanaf 12 jaar en zoomen in op de mogelijke
oorzaken en gevolgen van pesten. Een stuk dat beslist nog even zal nazinderen.
Doelgroep: 1e en 2e graad secundair.
Speelduur: 50 min.
Thema: pesten - relaties - echtscheiding - vriendschap - cyberpesten.

Vallen

12-18 jaar				#onverdraagzaamheid

Vallen (Anne Provoost) blijft een van de belangrijkste jongerenromans die ooit zijn verschenen, het boek werd ook verfilmd en vele malen vertaald. De thema’s van Vallen zijn
meer dan ooit actueel: extremisme, populisme, racisme, onverdraagzaamheid. Maar Vallen
is ook een liefdesverhaal, een boek over de groei van een puber, een thriller.
Anne Provoost: “Vallen gaat over een jongen die op een dag zijn haren kort knipt, een
wapen koopt, en korte tijd later onomkeerbare schade aanricht. Lucas wordt door gebrek
aan visie en durf meegesleurd in het gebruik van geweld.
Hij maakt een keuze die fataal is voor Caitlin, het meisje waar hij van houdt.”
In de theatermonoloog laten we hoofdpersonage Lucas zelf aan het woord.
Aangrijpend, boeiend, noodzakelijk.
Doelgroep: 1e, 2e en 3e graad secundair. Aangepaste versies op maat per graad.
Speelduur: 50 min.
Thema: opgroeien - vriendschap - extremisme - onverdraagzaamheid - influencers.
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Slaaf

12-18 jaar			#verslavingen

Simon en Thomas zijn getekend door een turbulent leven. Jaren in een jeugdinstelling,
zelfs een harde tijd in de gevangenis. Drugs, drank en gokken waren een rode draad
door hun jonge leven, een draad die hun toekomst had kunnen wurgen. Maar nu gaat
het goed met hen. In de hoop dat anderen eruit leren en van veel ellende bespaard
blijven, blikken ze terug op de donkere, woelige en pijnlijke jaren.
Slaaf is een oprechte en aangrijpende voorstelling, een krachtige eyeopener over een
verwoestend probleem, doorspekt met intense live muziek.
De voorstelling is een ideale teaser om met jongeren te werken rond de problematiek
van verslavingen, experimenteren, ontwenning, ...
Doelgroep: 1e, 2e en 3e graad secundair. Aangepaste versies op maat per graad.
Speelduur: 50 min.
Thema: drugs - alcohol - gokken - games - verslaving - ontwenning.

#Kendemijnog

12-18 jaar			#metoo

Een spreker komt langs in de school om het over #metoo te hebben. Tijdens zijn interactieve
presentatie krijgt hij opmerkingen van een dame uit het publiek. Zij kent hem van vroeger, ze
zaten samen in de middelbare school. En daar heeft hij zich niet goed gedragen. Zij besluit
hem hier tijdens de voorstelling mee te confronteren.
Twee improvisatieacteurs mengen zich in het publiek en gaan de confrontatie aan.
Situaties, true or false, over weerbaarheid, #metoo, grensoverschrijdend gedrag, relaties,
emoties, enz. Laat je horen! Speak up!
#Kendemijnog is een eyeopener voor jongeren.
Doelgroep: 1e, 2e en 3e graad secundair.
Aangepaste versies op maat per graad.
Speelduur: 50 min.
Thema: #metoo – weerbaarheid - groepsdruk – genderclichés – relaties.

The Cyber Conspiracy

15-18 jaar

#mediawijsheid

Big brother is watching you! And what are you watching?
Confronterend verteltheater over social media, internet en hoe dit ons leven in stijgende
mate bepaalt. Over o.a. sexting, phishing, machine learning, fake news, nomophobia,
deep web, hacken, ...
We duiken de donkere krochten van ons online leven in en zoeken naar het licht aan het
einde van de tunnel. Twee acteurs, live muziek, humor en bovenal een interessante en ontluisterende inhoud.
Deze voorstelling kadert perfect in lessen omtrent digitale mediawijsheid en -geletterdheid.
Doelgroep: 2e en 3e graad secundair.
Aangepaste versies op maat per graad.
Speelduur: 50 min.
Thema: digitale mediawijsheid - cyberpesten - sexting - hacken - fake news - privacy.

Brake

12-18 jaar				#mentaalwelzijn

Is het werkelijk code rood voor mentaal welzijn bij jongeren? Gooien we de remmen los of
duwen we ze nog harder in? Er kan veel gebeuren als dagelijkse structuur, positieve
prikkels en sociale controle wegvallen. Je wilt vooral ook jezelf kunnen zijn.
Iedereen heeft wel eens een dipje, maar wat doe je als je dag in dag uit niet goed in je vel
zit, en je geen veilige plek of luisterend oor vindt? Waar kan je terecht en hoe kunnen we
elkaar helpen? Remmen, of breken?
In de herkenbare interactieve voorsteling BRAKE nemen ervaren improacteur Kenny en
psycholoog/actrice Katrien de jongeren mee op een wilde, gevoelige en interessante trip,
met een lach en een traan, en een waardevolle en hoopvolle afloop.
Doelgroep: 1e, 2e en 3e graad secundair. Aangepaste versies op maat per graad.
Speelduur: 50 min.
Thema: gezondheid - jongerenwelzjn - opgroeien - psyche - hulpverlening - jezelf zijn.

Als keien in origineel communiceren en gezond gekke speelexperten
garanderen wij u
deskundig geïnformeerde producties met een hoge plakfactor en beleveniswaarde.

Gezond Gek Geniaal Theaterhuis
Voor info, prijzen en boekingen :
info@studiogekko.be
www.studiogekko.be
gsm: 0477/209 723
BE 0550.527.260
Zetel

Bezoekadres

Korte Eekhoekstraat 13
9270 Laarne

Dorpsstraat 22
9270 Laarne

Alle voorstellingen kunnen op schoollocaties spelen.
Kinder- en jeugdtheater - Animatie - Verbeelding - Bedrijfstheater
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