
  

 

  

 
 

de Warande lanceert programma seizoen 
2021-2022 
Vanaf woensdag 12 mei online 



Leve Live. Live = Life. Love Live. Na een verplichte pauze staat provinciaal 
cultuurhuis de Warande te popelen om haar live programma voor het nieuwe 
seizoen 2021-2022 eindelijk voor te stellen. Vanaf woensdag 12 mei ontdek je 
het merendeel van de voorstellingen, concerten, tentoonstellingen en 
workshops van september '21 t.e.m. juni '22 op onze website. Op het 
programma van sommige festivals en projecten is het nog iets langer wachten. 

Het afgelopen jaar kregen we even de kans om de podiumzalen van de Warande te 
heropenen, maar het grootste deel van de tijd bleven we vooral online met elkaar 
verbonden. De roep en het enthousiasme naar live beleving is groot. Samen uit, je 
favoriete artiest zien op het podium, het applaus na de voorstelling, napraten in café 
Barzoen... We zijn er opnieuw helemaal klaar voor. 

Kathleen Helsen, voorzitter van provinciaal cultuurhuis de Warande: "De voorbije 
coronamaanden hebben ons geleerd hoe belangrijk cultuur is voor een mens en voor 
een samenleving. We kijken ernaar uit om er straks weer met volle teugen van te 
genieten in optimale omstandigheden. Samen lachen en ontroerd zijn, aangeraakt 
worden door kunst in al haar vormen. Kortom genieten als vanouds in de Warande, 
het cultuurhuis van ons allemaal." 

In seizoen 2021-2022 presenteren we opnieuw een ijzersterke mix van 
(inter)nationale gevestigde waarden, jong talent en verrassende festivals en 
projecten. Tot en met zondag 6 juni kan je tickets bestellen voor al dit moois aan 
onze tijdelijke vroegevogelkorting. 

 

Hoogtepunten uit het programma 

• TOPVOORSTELLINGEN: 'Grief & Beauty' van NTGent / Milo Rau en 
'Bovary' & 'Dear Winnie' van KVS, 'Any attempt will end in crushed bodies 
and broken bones’ (geselecteerd voor Festival d’Avignon) van GRIP / Jan 
Martens, 'Nomad' van Eastman / Sidi Larbi Cherkaoui, de fel bejuwelde 



kindervoorstelling 'Het eind van het begin van het einde' (8+) van hetpaleis, 
het concert van Jools Holland and His Rhythm & Blues Orchestra  

• INTERNATIONALE ARTIESTEN: concerten van o.a. Cécile McLorin 
Salvant (VS), Afel Bocoum (Mali), Joan as Police Woman (VS), Emiliana 
Torrini (IJsland)..., de spectaculaire dansvoorstelling 'SKID' 
van GöteborgsOperans Danskompani / Damien Jalet (Zweden), vliegende 
acrobaten van Circa (Australië), betoverende vingerchoreografie 'Du bout des 
doigts' van Gabriella Iacono (Italië) & Gre ́gory Grosjean (Frankrijk)  

• STAANDE KUUBCONCERTEN: van Mauro Pawlowski, Meskerem Mees, 
Fleddy Melculy, de Club Kuub reeks met o.a. Tin Fingers  

• DE WARANDE OVERDAG: theater op donderdagnamiddag in de 
Schouwburg van Comp.Marius met 'De Sunshine Boys' en Vanden Broecke 
& Van Dyck met 'Veldweg 1' of meezingen met de hits van Willy 
Sommers op zondagnamiddag 

• JONG TALENT: theatermaakster Elena Peeters, kunstenares Maika 
Garnica, de band The Calicos, het Brussels jazzduo SCHNTZL, muziek, 
comedy en poetry slam in 'Nuff Said, het creatieve jongerentraject m i k s 

• WINTERCIRCUS: gezelligheid troef in de circustent van Bêtes de foire op 
het Warandeplein 

• BIJZONDERE SCULPTUREN IN DE EXPOZAAL: van o.a. Femmy 
Otten en Nadia Naveau 

• SEIZOENSAFSLUITER OP LOCATIE: 'Wachten op Godot' van Toneelhuis 
| Olympique Dramatique met o.a. Tom Van Dyck en Tom Dewispelaere in 
openlucht in Weelde 

   



  

Festivals en projecten 

Circusfestival Plein de Cirque 

11 en 12 september 2021 

Begin september wordt de omgeving van de Warande voor de derde keer overspoeld 
met het (inter)nationaal circusfestival Plein de Cirque. Onze centrale gast Be 
Flat maakt van muren en daken in de stad een uitdagend podium. Steltlopers en 
jongleurs nodigen Aliens uit voor een verrassend feest. Win een sprong van Simon, 
omringd door de zwevende artiesten van Collectif Malune ́s. Laat je overdonderen 
door de evenwichtskunst van een acrobatisch duo dat letterlijk de muren op 
loopt. Tickets vanaf zaterdag 26 juni. 



 
Neve Festival 

25 tot 28 november 2021 - i.s.m. jazzclub De Singer 

Goed nieuws voor alle fijnproevers van muziek: Jef Neve mag opnieuw vier dagen 
lang in de Warande naar eigen goeddunken programmeren! Hij nodigt artiesten uit 
die hij bewondert en presenteert er eigen werk. Op het programma van het Neve 
Festival o.a. Jef Neve, Peter Maus en tienkoppig kamerorkest, Avishai Cohen Big 
Vicious (Israël / VS), SCHNTZL ... 

 
Theater in vennen en velden 

13 tot 15 mei 2022 

De noordrand van Turnhout is ongetwijfeld de mooiste kant van de binkenstad. Hier 
begint het Turnhoutse Vennengebied en kilometers wandel- en natuurplezier. Op 
deze mooie plek kan je tijdens Theater in vennen en velden kennismaken met het 
werk van een nieuwe lichting theatermakers, met extra aandacht voor talent uit de 
regio. Verwacht geen grote decors of theaterspots, maar wel fris theater recht uit het 
hart. Programma en tickets vanaf maart 2022. 

 
De Piste 

Ook in de pijplijn zit De Piste waarbij we in oktober en maart in de Kuub een speciale 
tribune voor 100 personen bouwen dicht bij je favoriete artiest. Programma en 
tickets vanaf september. 

 
 

 

 



Sculpturen in de Expozaal 

In 2021-2022 nemen sculpturen een prominente plaats in binnen het 
expoprogramma. Je ziet vier solotentoonstellingen van zeer getalenteerde 
vrouwelijke kunstenaars en de groepstentoonstelling 'Making Fun' in 
samenwerking met STORMOPKOMST.  

 
Femmy Otten tracht in haar poe ̈tische sculpturen de broosheid van het bestaan 
bloot te leggen. Nadia Naveau slaagt er met haar eclectische beeldhouwkunst in om 
de Barok te vermengen met The Simpsons. Als ware het driedimensionale collages. 
Ook Chris Meulemans verdiept zich in de wereld van de collage en weet je te 
verleiden met haar intimistisch werk. Maika Garnica voert je met haar zelfgemaakte 
keramische objecten mee doorheen een deinend klanklandschap.  

 
 
Voor kinderen: Bonte Zondagen + STORMOPKOMST 

Tijdens een Bonte Zondag kunnen families kiezen uit twee voorstellingen en heel wat 
andere gratis activiteiten. Ga aan de slag in uitdagende workshops, zwier je 
dansbenen los op de tofste feestjes voor jong en oud of spring binnen in de 
tentoonstelling. 

 
Kinderkunstenfestival STORMOPKOMST is er opnieuw voor jong en oud. Met 'Vuil 
Spel' geniet je in maart van verrassende installaties, vieze workshops en korte 
voorstellingen. Vettiger is prettiger! In september is er de uitgestelde editie 'Morgen 
Shmorgen'. 

 
 

 



Voor jongeren: m i k s en KAAIMAN 

Op woensdag verovert KAAIMAN de Warande. Jong theatertalent krijgt er 
professionele coaching om te experimenteren met theater in al haar facetten. 
 
Ook organiseren we samen met Jeugdhuis Wollewei en MOOOV een nieuwe editie 
van het jongerentraject m i k s. Van poe ̈zie of slam poetry tot een abstract schilderij, 
een rapnummer of TikTokfotografie, een stop-motionfilm of een DJ-set, een hiphop-
choreografie of graffiti art. m i k s zet jou in de spotlights.  

 
Artist in Residence SLAK: Elena Peeters en Adriaan Severins 

De Warande ondersteunt jonge artiesten en makers waarin ze erg gelooft via het 
project Artist in Residence. Omwille van corona is het Artist in Residenceschap van 
SLAK, het mini-productiehuis van geluidskunstenaar Adriaan 
Severins en theatermaakster Elena Peeters, verlengd tot eind december 2021. 
SLAK wil verbinden. Maker en publiek, kunst en natuur, product en proces, artistieke 
kwaliteit en Kempische toegankelijkheid. SLAK zoekt naar poëzie in het alledaagse 
én in het vreemde, in volwaardig contact met de wereld en haar mensen.  

 
 
Wereldklassen 

schoolbreed traject rond culturele identiteit 

Sinds 2018 werken Cultuurhuis de Warande en DoorElkaar Campus HIVSET samen 
met ondertussen vijftien Kempense basisscholen voor Wereldklassen. Het project wil 
via cultuur- en wereldburgerschaps-educatie racisme en polarisatie in scholen 
aanpakken. Doel is om tot gedragsverandering te komen zonder het expliciteren van 
dat doel: vanuit het ervaren, het voelen en het doen komen tot verbinding en 
verbeelding. 
  



  

Tickets bestellen 

Tickets voor vroege vogels via loting 

Warandefans kunnen in alle rust tickets aanvragen voor hun favoriete 
voorstellingen tot en met zondag 6 juni: 

• via een online lotingaanvraag op de website; 
• of via een papieren aanvraagformulier. 

Wie tickets bestelt voor de loting geniet van een tijdelijke vroegevogelkorting t.e.m. 
6 juni 2021. 



 
Goudvinken 

Trouwe bezoekers worden in de watten gelegd. Wie tickets koopt voor vijf of meer 
verschillende voorstellingen wordt Goudvink en krijgt uitnodigingen 
voor exclusieve acties en evenementen. 

  

praktisch 

• programma en tickets vanaf 12 mei op www.warande.be 
• download hier de digitale brochure 21-22 
• voor meer info, extra beeldmateriaal of een interview met 

programmatoren of artiesten: contacteer lien.vanballaer@warande.be of 
0499-26 24 55 

 
 
foto 1: © Marie Monteiro (Collectif Malunés - te zien op Plein de Cirque) 
foto 2: © Hassan Hajjaj (uit 'FIQ' van Groupe Acrobatique de Tanger / Maroussia 
Diaz Verbeke) 
   

 


