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Lang geleden,  
heel lang geleden,  
honderden jaren geleden,  
bestond er hier feitelijk nog niets.  
Daarom leerden kleine Jan en zijn broer Hubert zichzelf en elkaar toveren met penseel en 
verf. 
Van Eyckske Jan, wa is da met da Lam?  
Kunt ge dat eens expliceren?  
En wat steekt gij daar uit, in de keuken, als de Mama moet koken en kuisen?  
Kunnen we het daar eens over hebben? 
 
Geïnspireerd door de magnifieke konterfeitsels van de meesters Jan en Hubert Van Eyck en 
geïntrigeerd door het mysterie van hun goddelijk Lam schreef Ruben De Gheselle muziek en 
componeerde Merel de Vilder Robier tekst. Gerda Dendooven smeedt live beelden. 

 

Een muzikale voorstelling voor 8 + , ouders en grootouders. 

 

Credits 
Zang & Spel : Sopraan en verteller Celine Debacquer  
Dwarsfluit en marimba : Liesbeth Peelman  
Piano : Elisabeth De Loore  
Live illustraties : Gerda Dendooven  
Muziek is van Ruben De Gheselle en tekst van Merel de Vilder Robier  
Coach : Ineke Nijssen 

Techniek : Luc Focke 

Gerealiseerd met steun van de Stad Gent en de overheid en GC De Kluize Oosterzele.  

 
Speelperiode :  Gehele seizoen 
Voorwaarden :  Garantie € 1.775 + reiskosten + BTW  

Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers 
Schoolvoorstellingen : derde graad lager en  1ste graad middelbaar – 
maximum 150 à 175 kinderen. 
1 voorstelling € 1.750 – 2 op dezelfde dag : € 2.300 – 3 op dezelfde dag 
: €  2.850 + reiskosten + BTW 
Organisator voorziet PA, licht, catering, beamer, scherm, technicus 

 
Indien de voorstelling niet in een theaterzaal geboekt wordt, is er een technische meerprijs 
van maximum 300 euro (in overleg!) 
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