
 
 
 

LANDT VAN 4 TOT 8 NOVEMBER 2020 IN SINT-NIKLAAS 
 

 
Historiek  

Het Landjuweelfestival toont de crème de la crème van het liefhebberstheater.  
 

 
 
 

Landjuweelfestival 2020 in Sint-Niklaas 
Wordt georganiseerd door OPENDOEK in samenwerking met de Stad Sint-Niklaas en tal van partners uit de stad.  
 

 
 
 

Programma 
Het Landjuweelfestival is een heus festival! In het centrum van de stad: Stadsschouwburg, Museumtheater, JH 
Den Eglantier, d’ACADEMIE podium, de Bib, Siniscoop, Kunstencentrum De Vlasbloem, … 
7 à 8 voorstellingen worden over heel Vlaanderen en Brussel geselecteerd en spelen op podia met professionele 
omkadering.  
Er is een uitgebreid randprogramma: workshops, lezingen, wandelingen, jongerenkamp en nog veel meer. 

 



Goesting om mee te werken? Dat kan!  
We zoeken geïnteresseerde vrouwen, mannen, jongeren om mee te werken aan:   
 

DE GELEGENHEIDSVOORSTELLING 
Regisseur Paula Bangels slijpt uit klassieke teksten een unieke edelsteen voor het festival.  
 

We zoeken: acteurs en actrices, productieleider, regie-assistent, decorbouwers, 
costumières, grimeurs, … 
 

Interesse? Meld je aan en kom naar een van de workshops in de grote zaal van 

Jeugdtheater Ondersteboven (Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas).  Daar krijg je meer 
uitleg en worden de eerste screenings gedaan. Als je wordt geselecteerd ben je welkom 
op de terugkomdag.  

 
Aanmelden: ten laatste op maandag 16 maart bij Bram De Win, coördinator Landjuweelfestival OPENDOEK 
(bram.de.win@opendoek.be) 
 
Data workshops:  

• dinsdag 17 maart van 20:00-22:00 

• woensdag 18 maart van 20:00-22:00 
 
Datum terugkomdag: zaterdag 28 maart 10:30-12:30 
 
 

FILMPROJECT DE CLUB 
  
Regisseur Jan Geers maakt samen met tieners van 13 tot 18 jaar uit Sint-Niklaas een film 
over de stad en haar inwoners.  
De film gaat in première tijdens het Landjuweelfestival en wordt verder vertoond in heel 
Vlaanderen en Brussel. 
 
Ben je jong en droom je van cinema? Meld je aan en werk mee!   
 
Aanmelden: voor 31 maart bij Bram De Win, coördinator Landjuweelfestival OPENDOEK 
(bram.de.win@opendoek.be)  

 
 

EN ER IS NOG! 
Een jongerenkamp. Workshops Age on Stage voor senioren. Workshops met Theater Tieret. Theatrale 
auteurslezingen. Stadswandeling. Tentoonstelling over de Rederijkerskamer De Goudbloem. Podcastproject met 
leerlingen NT2, …   
 
 

MEER INFO  
Vind je mondjesmaat op www.OPENDOEK.be en www.facebook.com/opendoekvzw of rechtstreeks bij de 
festivalcoördinator.  
 

 

Contact OPENDOEK 
 

Bram De Win, coördinator Landjuweelfestival OPENDOEK 
 

bram.de.win@opendoek.be - 03 206 75 83 
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