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Beste ARTIESTEN IN HUIS

Welkom in Destelheide&Hanenbos!

Laten we samen een kunstzinnig leefklimaat creëren!
Destelheide nodigt artiesten in huis uit om te komen repeteren. We willen hiermee een kunstzinnig
leefklimaat op ons domein creëren, waarbij de artiesten in huis en de (jongeren)groepen elkaar
wederzijds kunnen inspireren. Wij vinden het erg belangrijk dat er een spontane wisselwerking tussen
beide groepen ontstaat en vragen in ruil voor het verblijf om een try-out of een open repetitie voor de
aanwezige groepen te organiseren. De datum en het uur worden in onderling overleg bepaald met
iemand van DHarts (de kunsteducatieve dienst) en ook vooraf afgesproken met en gecommuniceerd
naar de verblijvende groepen. Er zal steeds iemand van DHarts aanwezig zijn om een inleiding en een
nagesprek te organiseren. Voor deze try-outs kan je eventueel zelf ook externe bezoekers uitnodigen
(in beperkte mate). Voorstellingen met ticketverkoop kunnen echter niet doorgaan in Destelheide.
Technische ondersteuning
Naast deze educatieve omkadering naar de groepen toe, biedt Destelheide ook technische
ondersteuning aan. Onze techniekers staan tussen 8u en 16u ter beschikking en helpen mee om bv.
materiaal uit te laden en spots op te hangen (vraag dit tijdig aan tijdens je verblijf). Hou er wel
rekening mee dat onze techniekers geen professionele theatertechnici zijn en dat er slechts
basistechnisch materiaal aanwezig is. Indien je technische vragen hebt voorafgaande aan je verblijf,
neem gerust contact met ons op. Werp alvast ook een blik op de technische fiche op de onze website
en geef minstens 14 dagen voor je verblijf door welk materiaal wij dienen te voorzien. Mocht ons
materiaal niet voldoen, dan kan je zelf ook een uitgebreider arsenaal aan licht- of geluidsmateriaal
meebrengen. Ook jullie persoonlijke (gediplomeerde) technieker is zeker welkom en kan ook zelf in de
zaal technische taken uitvoeren. Decorstukken en technisch materiaal om ze te vervaardigen dien je
zelf mee te brengen. Bij de try-outs is er niet steeds een technieker van Destelheide aanwezig, dit
wordt per artiest bekeken. Een dansvloer kan op vraag voorafgaand in de zaal klaargelegd worden. We
leggen ook de dansvloer wanneer het decor onze vloer zou kunnen beschadigen. Voor het vertrek is er
steeds nog contact met het onthaal, DHarts, de technieker en/of de huisbewaarder.

(foto: Zaal De Put)
Over je verblijf: prijs, reservering, overnachting, maaltijd…
Als artiest in huis betaal je de laagste prijscategorie. Hiervoor krijg je gratis podiumzaal De Put of een
andere afgesproken zaal ter beschikking, en vol pension en slaapruimte in de slaapblokken of in De
Slekke indien dit gebouw vrij is. Beddengoed is aanwezig. Als artiest in huis betaal je geen voorschot.
We sturen je wel een statusrapport vooraf zodat je al een idee hebt van de prijs. Tijdens je verblijf
kunnen er dan nog makkelijk bv. extra maaltijden of overnachtingen aangerekend worden wanneer dit
tijdig aan het onthaal wordt aangevraagd. Maaltijden verminderen kan enkel kosteloos tot ten laatste
zeven dagen voor de start van de residentie. Na afloop wordt er dan een factuur opgemaakt die
binnen één maand betaald dient te worden. De tarieven zijn onderhevig aan indexatie bij de start van
een nieuw kalenderjaar (dit wordt telkens in december herbekeken). Indien je het verblijf als artiest in
huis dient te annuleren, vragen we je om dit tijdig te communiceren (vanaf zeven dagen voor de start
van de residentie wordt de volledige kost aangerekend). Er worden geen extra annulatiekosten
aangerekend, maar we hopen dat dit een uitzondering blijft.
De maaltijden worden genuttigd in het restaurant tijdens volgende uren: ontbijt tussen 7u30 tot 9u,
lunch van 12u tot 13u00 (stipt) en avondmaal tussen 18u tot 19u. Vegetarische maaltijden moeten op
voorhand aangevraagd worden. Destelheide doet trouwens mee aan Donderdag Veggiedag, en ’s
avonds is er een uitgebreid en voornamelijk vegetarisch groentebuffet. Met speciale diëten houden de
koks rekening indien het tijdig werd aangevraagd. Na de lunch (van 12u45 tot 14u) en in de
namiddagpauze (15u30-16u) is er gratis koffie en thee in de bar. Buiten deze uren is de bar niet
geopend. ’s Avonds wordt de bar geopend door de groep die die dag de bar uitbaat.
Buiten de kantooruren kan je steeds terecht bij huisbewaarder Bart Herremans: ga langs bij zijn woning
nabij de oprit of bel hem op 0476 43 02 04. Je kan trouwens tot zo laat als je wil doorwerken. Je hebt
steeds de sleutel van je eigen zaal en ook een sleutel van de ingang van het gebouw. Eens de
huisbewaarder zo ergens tussen 22u en 00u de voordeur van het hoofdgebouw heeft gesloten, kan je
enkel nog maar buiten langs de west-uitgang, deze wordt je nog wel aangewezen bij aankomst.

Meer inspiratie nodig?
Destelheide heeft behoorlijk wat kunst- en inspiratieboeken ter beschikking, naast ook
(kunst)educatieve werken en kunsttijdschriften, in onze bibliotheek. Zoek je liever digitaal materiaal
op, dan kan dat via de gratis wifi (Destelheide-Guest, op “I agree” klikken in de browser) die overal in
de werkgebouwen en in de bar ter beschikking is (niet in restaurant en slaapblokken). Er zijn ook drie
computers ter beschikking in de inkomhal, waar je je meteen ook kan laten inspireren door één van de
drie tentoonstellingen die Dharts jaarlijks programmeert in Destelheide. Van een wandelingetje op ons
uitgestrekte groene domein zal je zeker ook opkikkeren. En als je tien minuutjes buiten het domein
gaat, kom je al aan de Zevenbronnenvijvers, ideaal om te ontspannen (vraag de weg aan het onthaal).

Meer algemene info die ook voor andere groepen geldt, vind je terug in het document ‘Leefregels’ dat
ook bij de mail is gevoegd.
Wil je op de hoogte blijven van de werking van Destelheide&Hanenbos?
Check onze website: www.destelheide.be
Lees ons magazine & newsletter: http://www.destelheide.be/dh-magazine-en-dh-nieuwsbrief
Of volg ons op social media: www.facebook.com/destelheide, www.facebook.com/hanenbos,
www.instagram.com/destelheide_hanenbos

Destelheide&Hanenbos zijn twee centra in Dworp, met één team & één visie. Destelheide&Hanenbos wordt
samen met De Hoge Rielen in opdracht van de Vlaamse Overheid beheerd door de vzw ADJ. In een groene
omgeving komen jongeren- en onderwijsgroepen vorming volgen en zijn artiesten in huis welkom.

