
 
 

Haren willen 

Zwieren zwaaien, woelen waaien, 

Woelen waaien, in de war. 

Kroelen kroezen, knopen klitten, 

Niet meer vast aan mensen zitten 

Knopen klitten, in de war. 

Golven, groeien, welig tieren, 

Stromen, kolken als rivieren, 

Heel erg veel en hééééél erg lang; 

Een mateloze harendrang. 

HAAR toont video’s, collages, objecten – maar toont niet 

alleen om naar te kijken! Het toont om te voelen, om te bewegen, 

om te beleven met alle zintuigen. 

 

Zo is HAAR een totaalbeleving voor jonge kinderen van 2,5 tot en 
met 4. Samen met hun ouders of in klas/groep gaan ze op expeditie 

in deze kunst/speel/voel-installatie. 

 

HAAR is er voor families, peuter- en kleuterklassen en 

kinderopvang. Rasa werkt samen met ervaren begeleiders, die je 

wegwijs maken en je uitnodigen om mee op ontdekking te gaan. 

 



 
 

In de installatie HAAR tonen we kunstwerken van Nick Cave, 

Christophe Coppens, Johanna Schweizer, Margi Geerlinks, Benny 

Luyckx, Lore Langendries en Ossip. 

Met originele HAAR-creaties door Rian Koopman, Anne Smit, 

Nienke Van Paridon, Geert Hautekiet & Palmer Nuyttens (in 

samenwerking met Studio Borgerstein).  

Een HAAR-soundscape door Berten Vanderbruggen, Hans De 

Wit & Siona Houthuys.  

Animatie door Roman Klochkov. 

 

 

  Concept Gerd Dierckx, Rasa | Scenografie Martin Baarda | 
Promobeeld Sanny Winters 

Voor klassen en kinderopvang & voor families 

 

Speelduur: 40 minuten. Er kan 1 belevingsmoment per uur 

ingepland worden.  

 

Klasgroep: maximum 20 kinderen  

 

Familiebezoek: maximum 15 ouders en kinderen. 

 

Leeftijd: 2,5 tot en met 4 jaar. Voor klasbezoeken is de productie 

gericht op peuterklas en eerste en tweede kleuterklas. Derde 

kleuterklas kan op aanvraag. 

 

Kostprijs begeleider: 75 € per sessie van 40 minuten, excl. 21% 

btw en verplaatsingen / op weekend- en feestdagen of bij één enkele 

rondleiding per dag : 85 €) 

 

Voorbereiding: Rasa voorziet een fiche voor ouders en 

leerkrachten met suggesties om het bezoek in te leiden. 

 

Vorming: Open belevingsmoment met in- en uitloop. Educatieve 

permanentie te boeken per tijdsblok van 2 uur (170 €, excl. 21% 

btw en verplaatsingen).  

Première: 30 september 2018 in de Verbeke Foundation 

www.rasa.be/rasafestival  

Circuit: zie intekenlijst.  

Schoolvakanties: prijs op aanvraag. 

 

http://nickcaveart.com/Main/Intro.html
http://www.christophecoppens.com/
https://www.margigeerlinks.com/
http://www.lorelangendries.com/
http://www.ossip-artist.com/home
http://www.studioborgerstein.be/
http://www.rasa.be/rasafestival


 
 

 

2.100 euro (excl. 6% btw) voor twee weken. Voor festivals kunnen 

kortere periodes op aanvraag.  

 

Deze som omvat; 

• Bruikleen van het project voor 14 dagen.  

• Verzekering van kunstwerken en installatie + onderhoud. 

• Op- en afbouw met 1 technisch medewerker van Rasa, exclusief 

vervoersonkosten. 

• Basispakket promotiemateriaal. 

 

De uitkoopsom is te vereffenen in twee schijven: de betaling van het 

voorschot van 1.000 euro bevestigt de inschrijving.  

Telefoon Rasa: 03/776 86 88 | www.rasa.be  

 

Gerd Dierckx | Artistieke leiding | gerd@rasa.be 
 

Dorien Campforts | Boekingen en info, contracten en rondleidingen 

| dorien@rasa.be 

 

Silke Van Cleuvenbergen | Educatie en communicatie  

| silke@rasa.be 

 

Danny van Rumste | Coördinatie circuit | danny@rasa.be 

 

De installatie kan worden opgesteld in elke afsluitbare, 

verwarmde tentoonstellingsruimte van  120m². Danny van 

Rumste, technisch coördinator van Rasa verzorgt de opstelling, 

samen met drie medewerkers van het centrum.   

 

De huurder zorgt voor het transport, met een gesloten, lichte 

vrachtwagen. (zie contract)   

 

De productie bestaat uit een kubusinstallatie (3,6 x 3,6m) met 

rondom enkele capsules die uitnodigen om te doen en spelen. 

http://www.rasa.be/
mailto:gerd@rasa.be
mailto:dorien@rasa.be
mailto:silke@rasa.be
mailto:danny@rasa.be

