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DE ZWARTE SCHANDE // VERKOOPSINFO  
 

 
Uitkoopsom & Productie 
De uitkoopsom bedraagt 1.300 euro voor één voorstelling, een tweede of derde voorstelling 
kost telkens 1.000 euro meer.  
Dit is exclusief de auteursrechten (deze worden rechtstreeks geïnd via Sabam) en de 
vervoersonkosten.  
De organisator voorziet een warme maaltijd tijdens de bouw- en speeldagen en het 
gezelschap kan gratis gebruik maken van water, koffie en thee. 
 
Speelperiode: vast te leggen/overeen te komen. 
 
De opbouwtijd bedraagt 5 uur en kan zowel overdag als ’s avonds plaats vinden. Het 
gebruikte technisch materiaal is courant en is in de meeste theaters aanwezig. Bleeding 
Bulls brengt een eigen beamer mee. 
 
In het geval van schoolvoorstellingen is er een maximum van 250 leerlingen per voorstelling 
en de voorstelling kan maximum twee keer per dag spelen. De voorstelling duurt 1u15’. 
 
De voorstelling is opgenomen in het aanbod podium en geeft recht op een korting van 
433,33 euro. Meer informatie via deze link:   
http://www.aanbodpodium.be/aanbod?oper=details&program=26185 
 
Via Kleur Bekennen kunnen scholen een subsidie aanvragen van € 2 per leerling indien er 
een voor- of nabespreking plaats vindt. Of € 4 euro als er ze een langer traject wordt 
doorlopen.  
 
 

Pedagogische omkadering 
De voorstelling De Zwarte Schande wordt zowel opgevoerd voor scholen als binnen het 
reguliere avondcircuit.  
Bleeding Bulls heeft een uitgebreid pedagogisch pakket samengesteld voor schoolgaande 
jongeren.  
 

 Bleeding Bulls heeft samen met de educatieve werking van het In Flanders Fields 
Museum een uitgebreid pedagogisch dossier samengesteld zodat leerkrachten en 
leerlingen zich kunnen voorbereiden op de voorstelling.  
Dit is de link naar het integrale dossier: 

http://www.aanbodpodium.be/aanbod?oper=details&program=26185
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http://bleedingbulls.be/wp-content/uploads/2013/11/Pedagogisch-dossier-DE-ZWARTE-
SCHANDE-1.pdf 

 

 Er wordt op vraag van programmatoren en scholen telkens een inleiding gegeven voor 
scholieren die de voorstelling op een later tijdstip zullen bezoeken. Dit kost 120 euro per 
dag + kilometervergoeding. De inleiding duurt een klein lesuur en kan per één of twee 
klassen gegeven worden. 

 

 Na de voorstelling kan er een nabespreking volgen.  
 

 De theatermonoloog wordt tijdens de tournee vergezeld van een kleine foto-expositie die 
koloniale soldaten afbeeldt. 

 
 

Contact 
Liesbeth Stas  
+32 485 16 11 98 
liesbeth@bleedingbulls.be 

 
www.bleedingbulls.be 
Facebook (klik hier) 
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