


Jouw stad is aan de beurt!



Schepen voor cultuur Filip Baeyens



KORTE GESCHIEDENIS

16de eeuw
Rederijkers-

kamers richten 
toneelwedstrijden 

in.

1922
Herman Teirlinck en 

koning Albert I nemen 
de traditie weer op.

1938 – 1948
Tijdelijke pauze.

2011
De formule verandert 

van wedstrijd naar 
festival

2016
Het Landjuweel-

festival verlaat haar 
vaste stek in Gent 

en trekt rond.

2020
Het festival vindt 

haar weg naar 
Sint-Niklaas!



DE CARROUSEL

Mechelen 2016

Oostende 2017 Genk 2018

Brussel 2019

Sint-Niklaas 2020

Brugge 2021

Turnhout 2022





We komen aan in Sint-Niklaas

1 CORE BUSINESS
Het Landjuweelfestival 

biedt een platform 
aan ongeveer 8 
voorstellingen.

2 WAT LEEFT ER?
We onderzoeken het 

unieke karakter van de 
gaststad.

3 OMKADERING
We werken samen 

met de stad om vorm 
te geven aan de 

omkadering van de 
core business

4 PLAATSELIJK
Wie zijn de 

plaatselijke spelers die 
we kunnen betrekken 

bij het festival?

5 SAMENWERKING
Welke partners kunnen 

we mee op de kar 
zetten?



Sint-Niklaas 2020

You can simply impress your audience 
and add a  unique zing and appeal to  
your Presentations. Easy to change 

colors, photos and Text. 

Your Text  Here

Woensdag 4 tot en met zondag 8 november 2020

- Centrum van de stad
- Stadsschouwburg
- Museumtheater
- Kunstencentrum De Vlasbloem
- Den Eglantier
- d’ACADEMIEpodium
- De Bib
- Siniscoop?
- …

Wie weet waar duikt het festival nog meer op.



Sint-Niklaas 2020

You can simply impress your audience 
and add a  unique zing and appeal to  
your Presentations. Easy to change 

colors, photos and Text. 

Your Text  Here

1. Shortlist

2. JongDOEK

3. Creatie 2020

4. Projecten vanuit de stedelijke context en 
randprogrammatie



1. Shortlist

You can simply impress your audience 
and add a  unique zing and appeal to  
your Presentations. Easy to change 

colors, photos and Text. 

Your Text  Here

Evaluatieaanvraag
-> 80 à 90 producties bezocht door professionele selecteurs
-> feedback en verslag

Longlist
-> 10 à 15 producties
-> samengesteld door een 20-tal professionele selecteurs

Shortlist
-> 6 à 7 producties
-> palet van het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel (diversiteit)
-> onafhankelijke jury van 4 professionelen, 4 amateurs en 1 afgevaardigde uit
Sint-Niklaas



2. JongDOEK

You can simply impress your audience 
and add a  unique zing and appeal to  
your Presentations. Easy to change 

colors, photos and Text. 

Your Text  Here

Theaterkamp

-> jongeren shortlist + jongeren uit Sint-Niklaas

-> docenten
• d’ACADEMIEpodium 
• Jeugdtheater Ondersteboven

-> inspiratiebron: Scriptie Sofie Moors

De heylighe Genoveva ofte herkende onnoselheyt (1664)
van de Antwerpse auteur Anthonius Wouthers
(over een ten onrechte van overspel beschuldigde gravin)

-> toonmoment



2. JongDOEK

De JongDOEK redactie

-> interviews
-> recensies
-> verslag in de festivalkrant
-> sociale media



3. Creatie 2020

Paula Bangels
De Spelerij

Teksttheater



3. Creatie 2020

Workshops

• dinsdag 17 maart van 20:00-22:00
• woensdag 18 maart van 20:00-22:00
• zaterdag 28 maart van 10:30 tot 12:30

Grote zaal Jeugdtheater Ondersteboven - Driegaaienstraat 117



3. Creatie 2020

Repetities
April 1 repetitie per week (maandag of woensdag avond)

Mei & juni 2 repetities per week (maandag en woensdag avond)

Juli 1 repetitie per week (maandagavond)

Augustus & september 1 repetitie per week op zaterdag 10-14u)

Oktober 2 repetities per week (maandag en woensdag avond)

2 en 3 november montage in Stadschouwburg

4 november Première



4. Projecten vanuit de stedelijke 
context en randprogrammatie



Workshops AGE on stAGE

De heylighe Genoveva - Toonmoment



Workshop Theater Tieret

Figurentheater



Scriptease

Theatrale lezing met professionele makers uit Sint-Niklaas



De Club

Jan Geers
RITCS
Polsslag

Film met (kans)arme jongeren



De Club

Mei – juni Rekrutering 12 jongeren en onderzoek vanuit improvisatie

Juli – augustus Voorbereiding jongeren op draaiperiode

Augustus – september 10 draaidagen

September - oktober Montage en terugkoppeling naar jongeren

November – december Première op Landjuweelfestival (Siniscoop Sint-Niklaas) en 
nazorg/begeleiding jongeren



Dubbele Bodems

Veerle Ernalsteen
Het Huis van het Nederlands

Vertelkunst
NT2 studenten en docenten

podcasts



Stadswandeling en tentoonstelling

Rederijkerskamer De Goudbloem
De heylighe Genoveva
8 oktober – 8 november 2020Dienst Toerisme en de Bib



Party



AITA/IATA
Association Internationale du Théâtre Amateur 
International Amateur Theatre Association



Landjuweelfestival 2020

We vliegen er samen in…

Meer info, voorstellen of ideeën:
bram.de.win@opendoek.be


