
 

 

Kom naar deFENIKS, het sprookjeshuis in Mortsel! 
 
Op zondag 15 november wordt kunstenaarshuis deFENIKS omgetoverd tot een 
sprookjeshuis voor kinderen. Je kan er in kleine groepjes genieten van spannende, 
griezelige, en grappige korte verhaaltjes uit Japan, Perzië en het oude Griekenland. 
Vergeet tussendoor zeker niet te proeven van de toverdrankjes en de lekkere hapjes uit 
verre, verre landen. 
 
deFENIKS 
Deurneleitje 6 
11u00-17u00 (doorlopend) 
www.walpurgis.be 
 
_______________________________________________________________________ 
 
De Geräuschemachers (7+) 
Grote verhalen uit de wereldliteratuur voor kinderoren. 
 
We maken een film in ons hoofd, zonder camera of televisie. 
Twee meestervertellers en geluidenmakers produceren met veel humor en drama de 
soundscape voor de film die jij zelf regisseert en waarin je zelf de hoofdrol speelt. Sluit je 
ogen en geef je over aan je fantasie. 
 
Concept, vertelling en geluiden Bert Plagman en Dries De Win 
 
______________________________________________________________________ 
 
Fidelio (8+) - de tekenfilm 
“Een zeer actueel pleidooi voor liefde en rechtvaardigheid in tijden van een meer en meer 
uitgesproken nood aan burgerparticipatie.” Kif Kif 
 
Al twee jaar lang wordt Florestan gevangen gehouden in de gevangenis van Pizarro. Is 
Florestan een gevaarlijke moordenaar? Of een gemene dief? Helemaal niet. Florestan 
doet niets liever dan zingen. Maar met zijn liedjes doet hij de mensen dromen. En al dat 
‘gedroom’ is niet naar de zin van Pizarro. Daarom heeft hij Florestan opgesloten.  In een 
geheime kerker, diep onder de grond. De mensen zullen hem nu wel gauw vergeten, 
denkt Pizarro. Maar Leonore kán Florestan niet vergeten. Zij moet en zal haar vriendje 
bevrijden! 
 
filmscript Judith Vindevogel naar de opera Fidelio van Ludwig van Beethoven 
muzikale bewerking Jago Moons  
storyboard en animatie Roman Klochkov en Anna Heuninck 
productie WALPURGIS 
co-productie Opera Europa 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Drie Sterke Vrouwen (6+) – de audiovoorstelling 
 
Spierballen en een dikke nek, dat zijn de grootste troeven van de beroemde worstelaar 
Eeuwige Berg. Als hij een uitnodiging krijgt om deel te nemen aan een worstelwedstrijd 
in het paleis van de koning, is hij er zeker van dat hij zal winnen. Tot hij onderweg 
Malala, Razanna en de oude Anna tegenkomt, die tot zijn grote verbazing nog véél 
sterker zijn dan hijzelf… 
  
“Echt een mooie voorstelling, mooi verhaal en boodschap, knap gebracht! Heerlijk!" Ilse 
Lacante, Schepen stad Mortsel 
 



 

 

Tip! Neem het luisterboekje van Drie Sterke Vrouwen met prachtige tekeningen van 
Sarah Yu Zeebroek mee naar huis en wordt zo sterk als Eeuwige Berg. 
 
tekst, vertelling, percussie en zang Judith Vindevogel 
compositie, percussie, koto en zang Tsubasa Hori 
illustraties, percussie en zang Sarah Yu Zeebroek 
productie WALPURGIS 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Prinses Turandot (6+)  
Een grimmig operasprookje voor jong en oud, naverteld en gezongen door Lorenzo 
Carola. 
 
De mooie prinses Turandot heeft veel aanbidders, maar wil niet trouwen.  
Daarom bedenkt ze een list. Elke prins die met haar wil trouwen, moet eerst drie 
raadsels oplossen. Kent hij het antwoord, dan heeft hij geluk en wordt hij haar man. 
Maar heeft hij het mis, dan heeft hij pech, want dan hakt de prinses, zonder pardon, zijn 
kop eraf.  
 
**** “Prinses Turandot vormt de perfecte symbiose tussen tekst, beeld en muziek.” De 
Standaard 
 
Tip! Neem het luisterboekje van Prinses Turandot met prachtige tekeningen van Ingrid 
Godon mee naar huis. Zo kan je ook thuis nog heel lang na-griezelen met de prins en 
meezingen met de prinses. 
 
tekst Judith Vindevogel 
vertelling en zang Lorenzo Caròla 
productie WALPURGIS 
 


