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ScienceVille 
voor Kinderen
Meer dan ooit heeft DOCVILLE oog 
voor de jonge nieuwsgierigaards 
onder ons. Kinderen die met een 
open blik in de wereld staan en graag 
willen weten hoe het allemaal in 
elkaar zit, welke radertjes er achter 
de schermen draaien of wat er diep 
verborgen leeft in de wilde natuur. 
Met drie boeiende documentaires 
en een karrenvracht activiteiten op 
kindermaat verwelkomt DOCVILLE 
zaterdag 25 en zondag 26 maart alle 
jonge ontdekkers in 30CC Wagehuys!

Stadsnatuurwandeling
Aansluitend op de vertoning van Onze Natuur, De Film 
kan je de wondere wereld van het Stadspark ontdek-
ken. Leven er kreeften in het Stadspark? Herken je de 
dieren aan hun kakaatjes? De wandeling is geschikt 
voor gezinnen en duurt anderhalf uur. De plaatsen zijn 
beperkt, dus snel zijn is de boodschap!

26/03 om 15u • € 5



VANAF 9 JAAR

Onze Natuur, De Film
Je moet niet naar de andere kant van de 
wereld reizen om verwonderd te raken 
over de wondermooie natuur. Prachtige 
beelden van bekende en minder bekende 
dieren in onze streken, van het Zwin tot 
diep in de Ardennen, brengen het hoop-
volle verhaal van de versnipperde natuur 
in België die onder druk staat, maar toch 
weet te overleven. Een spannende, visueel 
prachtige en vertederende familiefilm, die 
jong en oud onderdompelt in de prachtige 
wereld van onze natuur.

1u25 - België - 2022 - Regie: Maria Lise Van Lente, 

Pim Niesten, Dick Harrewijn - D Nederlands OT 
Nederlands Vertoning: 26/03 om 13u30

Leer je camoufleren
Na de vertoning van Wolf volgt een nagesprek voor 
kinderen. Regisseur Cees van Kempen legt uit hoe 
je dat precies doet, wilde dieren filmen in de natuur. 
Waar moet je rekening mee houden? Shhh…muisstil 
zijn is alvast belangrijk!
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VANAF 8 JAAR

Wolf                    

Een wolfje wordt geboren in Duits-
land, waar hij opgroeit in zijn roedel 
en met vallen en opstaan alles leert 
wat nodig is om als volwassen wolf de 
wereld in te trekken. Wanneer zijn tijd 
gekomen is, begint hij aan een levens-
gevaarlijke tocht van duizenden kilo-
meters en strijkt neer in Nederland, 
waar hij uiteindelijk zelf een nestje 
pups krijgt. Gefilmd over een periode 
van vier jaar breekt deze opzien-
barende natuurfilm vol prachtige 
beelden een lans voor de terugkeer 
van de wolf in onze streken.

1u30 - Nederland - 2022 - Regie: Cees 

van Kempen - D Nederlands OT Neder-

lands Vertoning: 25/03 om 11u, 26/03 

om 11u



VAN 6 TOT 12 JAAR

Mad Science: 
Vuur en IJs Show
Word verbaasd door ver-
bluf fende exper imenten 
met vuur en i j s! In deze 
spectaculai re show z ien 
kinderen hoe cool weten-
schap kan zijn. Papier dat 
120 keer sneller brandt dan 
gewoon papier. Droogi js 
van -79 graden Celcius. En 
douchen zonder water, kan 
dat wel?

25/03 om 16u

VANAF 9 JAAR

Workshop Waterinspecteur
Een stad met groen en water zorgt voor een leuke, mooie 
en vooral gezonde leefomgeving. De kwaliteit van het water 
en de bodem is belangrijk voor de dieren en de planten die 
erin leven. En het geeft een indicatie over hoe gezond en 
divers onze buurt is. In deze workshop ontdekken we hoe het 
gesteld is met het water in Leuven!

25/03 om 15u • € 5

VANAF 9 JAAR

Whale Nation
Een bultrugwalvis is aangespoeld 
op een afgelegen kust. De strijd om 
zijn leven te redden, is de start van 
een ontdekkingsreis naar de bijzon-
dere wereld van deze buitenge-
wone wezens uit de diepzee. Geïn-
spireerd door het gelijknamige boek 
van Heathcote Williams toont Whale 
Nation een verborgen wereld. Een 
adembenemende reis naar onont-
dekte gebieden waar deze reuzen 
een ongelooflijk rijk en complex 
sociaal leven blijken te hebben, 
in een samenleving waarvan 
we nog maar weinig weten.

1u28 - Frankrijk - 2023 - Regie: Jean-

Albert Lievre - D Frans OT Nederlands  

Vertoning: 25/03 om 13u30 



VANAF 8 JAAR

Hetty stelt voor: 
gedachtenlezen, 
revolutionaire wormen 
en moppen tappen 
met robots
Hetty Helsmoortel nodigt drie sprekers 
uit om het te hebben over leugen-
detectors, intelligente wormen en arti-
ficiële intelligentie. Leugendetectors 
zouden gedachten kunnen lezen, 
maar hoe werken die precies? Wat 
we kunnen leren van wormpjes? 
Meer dan we denken! En wie 
is grappiger, de mens of een 
robot? Oordeel zelf.

26/03 om 17u



Workshops

Voor alle workshops moet je je op voorhand inschrijven via www.docville.be.

Workshop Documentaire  VAN 9 TOT 12 JAAR

Hoe worden documentaires gemaakt? Jij wordt een expert in documentaires en bekijkt één van 
de docu’s uit de Ket & Doc reeks. Vervolgens experimenteer je met iPads. Wat voor documentai-
remaker ben jij? Test technieken en verfilm een korte scène. Zo ontdek je de kneepjes van het vak.

25/03 • 14u - 17u • € 5 • Locatie: Cinema ZED Vesalius

Maak kennis met de micro:bit  VAN 7 TOT 12 JAAR

De Micro:bit is een minicomputer, speciaal ontworpen om jonge 
kinderen te introduceren in programmeren en techniek. Het heeft 25 
ingebouwde LED’s, knoppen, sensoren en vele input/output functies die, 
wanneer geprogrammeerd, het laten interageren met je omgeving.

26/03 • 13u30 - 14u30 • € 5

Word forensisch onderzoeker  VAN 9 TOT 12 JAAR

Een levenloos lichaam werd aangetroffen… Dit is een zaak voor 
een top forensisch team! Graaf in de aanwijzingen, herbekijk de 
labo-analyses en gebruik je instinct om deze zaak op te lossen en te 
achterhalen wie de dader is.

25/03 • 16u - 17u • € 5

Leren programmeren met Arduino 
VAN 12 TOT 15 JAAR

Tijdens deze workshop leer je werken met Arduino. Hiermee kunnen 
tal van leuke projecten gerealiseerd worden, van robots met slimme 
sensoren tot eigen game controllers. De mogelijkheden zijn eindeloos!

26/03 • 15u - 16u • € 5 

Insect Road Show  VAN 6 TOT 12 JAAR

Insecten zijn geweldig! Maak kennis met zowel exotische als inheemse 
insecten en misschien laat je wel een kakkerlak op je hand kruipen. 
Entomoloog Peter Berx geeft je een kijk op de verschillende aspecten 
van het leven van insecten. Gedrag, ademhaling, voeding, verdedi-
ging... het kan allemaal aan bod komen.

26/03 • 10u - 12u • € 5



Doorlopende activiteiten   GRATIS

Op de foto met dino’s en aliens
Altijd al zin gehad om jezelf terug te sturen naar het dino tijdperk? Of mis-
schien wil je aan je vrienden bewijzen dat je aliens hebt ontmoet? Met een 
green screen kan het allemaal. Laat je fantasie dus maar de vrije loop!

Neem een selfie met een échte wolf
Ik denk dat ik daarstraks een wild dier de foyer zag binnensluipen. 
Vind jij de opgezette wolf?

Wormo Universalis
Experimenten doen op mensen is niet gemakkelijk. Gelukkig blijken we veel gemeenschappelijk te hebben 
met dieren, met de minuscule worm C. elegans bijvoorbeeld. Kunnen we iets bijleren over onszelf door dit 
kleine diertje te bestuderen? Kom het ontdekken en bewonder het beestje zelf door de microscoop.

WetenschApps
Duik in de wolken en laat het onweren. Doorloop verschillende land-
schappen en ontdek welke planten en dieren er leven. Of leer het 
menselijk lichaam beter kennen door de binnenkant te bekijken. Het 
kan allemaal aan de hand van leuke ‘wetenschappelijke’ apps.

VR Experience: Op stap met dinosauriërs
In de Virtual Reality ervaring: Op stap met dinosauriërs komen prehistorische dieren tot leven. 
Sta oog in oog met een Apatosaurus en ervaar een mix van ontzag, schoonheid en gevaar.

Locatie: Foyer 30CC/Wagehuys

Planetarium: Ontdek de sterrenhemel
Kom de sterrenhemel ontdekken in het Mobiel Planetarium, speciaal voor DOCVILLE opgesteld in 
30CC Wagehuys. Een bijzondere 360° filmprojectie op de koepel boven je neemt je mee op een 
prachtige visuele reis doorheen ons universum.

Aan de slag met wetenschap: experimenteer, creëer & onderzoek
Maak je eigen lavalamp of ontdek geheime boodschappen met chemie, ontdek de wetenschap 
achter slijm, speel met niet-Newtoniaanse vloeistoffen en zo veel meer!



Zaterdag 25 maart
11u00  Wolf • VANAF 8 JAAR

12u30 Leer je camoufleren • VAN 6 TOT 12 JAAR

13u30 Whale Nation • VANAF 9 JAAR

15u00 Waterinspecteur • VAN 9 TOT 12 JAAR

16u00 Mad Science: Vuur en IJs Show • VAN 6 TOT 12 JAAR

Zondag 26 maart
10u00 Insect Road Show • VAN 6 TOT 12 JAAR

11u00 Wolf • VANAF 8 JAAR

13u30 Onze Natuur, De Film • VANAF 9 JAAR

13u30 Maak kennis met de micro:bit • VAN 7 TOT 12 JAAR

15u00 Leren programmeren met Arduino • VANAF 12 JAAR

15u00 Stadsnatuurwandeling 
16u00 Word forensisch onderzoeker • VAN 9 TOT 12 JAAR 

17u00 Hetty stelt voor • VANAF 8 JAAR

L o ca t i e
Ticketprijs jeugdfilms: € 9
ZES X ZED-KAART: € 54 
(= 6 toegangtickets)
- Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en online 
- 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

BELANGRIJK
- Eten en drinken is niet toegelaten in de zalen. 
- Kinderen jonger dan 12 jaar dienen begeleid te worden
  door een volwassene. 
- De deuren gaan 10 min. voor de vertoning open.
-Wil je met de jeugdbeweging of -werking in groep naar
  de film komen, neem dan contact op met evelien@fonk.be

Ta r i eve n
30CC/Wagehuys
Brusselsestraat 63
      Openingsuren: van 30 min. voor de 

vertoning tot 15 min. na de start van 
        de vertoning.

Schema

  Film

  Activiteit

  Show

Voor het volledige programma van
DOCVILLE zie www.docville.be


