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Gratis kindertheater op Antwerpse pleintjes 
 
Deze paasvakantie is het weer zover! Na het succes van Ple*zand vorig jaar, 
zet Picalili de Antwerpse pleintjes graag opnieuw op stelten. Interactief 
kindertheater met een lolli*g kantje. Op maandag 18 april starten ze op het 
speelplein van de Luchtbal. 
 

Schrik niet als u straks kindertheater met een ijslolly voor de kiezen krijgt. Picalili is deze paasvakantie 
terug in de stad en iedereen vanaf 2,5 jaar is hartelijk welkom. Op vaste tijdstippen spelen ze elke 
namiddag een kwartiertje theater. Daarna kunnen de kinderen zelf aan de slag in een workshop dans 
en expressie. Doorlopend is er ook een beeldende speelwerkplek, vrij voor kinderlijk experiment. 
 
‘Couleur internationale’ 
 
‘Het succes van de Ple*zante pleintjes overdonderde ons vorig jaar’, zegt Joeri De Hauwere. Samen 
met zijn vrouw Carmen Schepmans maakt hij nu al enkele jaren kindertheater met een kwinkslag. 
‘Nog nooit hadden we zo’n bonte mix van culturen gezien. Kinderen uit alle windstreken kwamen 
kijken naar die rare tentjes en caravan. En ze deden mee! Vooral op het Sint-Jansplein voelden we de 
unieke couleur internationale. Het stad is echt van iedereen.’   
 
Voor en met de stad 
 
Voor veel kinderen is het ook de eerste keer dat ze in contact komen met een theatervoorstelling. 
Beleven, experimenteren en creëren, dat zijn de drie stappen die Picalili wil maken met Lolli*g. Op 
vraag van de jeugddienst van het district Antwerpen spelen ze dit graag voor en met de Antwerpse 
kinderen klaar. Dankzij de steun van het district is het op de koop toe ook gratis. Hopelijk werkt het 
weer mee en kunnen ze vlot drie voorstellingen per dag maken.  
 
De Lolli*ge paasweek 
 
Vanaf 18 april kan u telkens tussen 14u en 17u de Lolli*ge week meemaken op volgende plaatsen:   
 

• maandag 18/4: Luchtbal (speelplein) 
• dinsdag 19/4: Den Bell (binnenplein) 
• woensdag 20/4: Kielpark 
• donderdag 21/4: Regenboogpark (Zuiderdokken) 
• vrijdag 22/4: Park Spoor Noord 
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Voor meer informatie en interviews: 

Joeri De Hauwere & Carmen Schepmans  
M: 0497/99.62.88 en e-mail: info@picalili.be  

Website:	  www.picalili.be of vind ons op: www.facebook.com/home.php#!/picalili  
Walvisstraat 4, 2018 Antwerpen 
 
OVER	  PICALILI	  	  
Kindertheater	  Picalili	  brengt	  fantasierijk	  theater	  voor	  iedereen	  vanaf	  2,5	  jaar.	  Ze	  trekken	  met	  theaterprojecten	  door	  heel	  
Vlaanderen.	  Carmen	  Schepmans	  studeert	  in	  2006	  af	  als	  kleuteronderwijzeres.	  Na	  verschillende	  theatercursussen	  en	  enkele	  
jaren	  ervaring	  in	  het	  onderwijs,	  richt	  ze	  samen	  met	  Joeri	  De	  Hauwere	  kindertheater	  Picalili	  op.	  Joeri	  De	  Hauwere	  studeert	  
in	  2004	  af	  als	  regent	  lichamelijke	  opvoeding.	  Na	  enkele	  jaren	  jeugdwerk,	  stapt	  hij	  over	  naar	  het	  onderwijs.	  Hij	  staat	  mee	  aan	  
de	  wieg	  van	  Picalili	  en	  schrijft	  en	  acteert	  daar	  vooral.	  Samen	  winnen	  ze	  verschillende	  theaterprijzen.	  


