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focus op de kunsten 
  



 
  



 

internationale top versus breed 

programma 

theater, dans, circus 
Akram Khan Company, Les 7 Doigts de la main, Rosas, Sidi Larbi Cherkaoui, Cie111/Aurelién Bory, L-E-V / Sharon Eyal & Gai 

Behar, Internationaal Theater Amsterdam, Michèle Anne de Mey & Jaco Van Dormael, Les Ballets C de la B/ Alain Platel, 

Christian Rizzo, Groupe Acrobatic de Tanger, Circus Ronaldo, KVS, Toneelhuis, NTGent, Ultima Vez/Wim Vandekeybus, 

UNM, Compagnie XY, Cie Marie Chouinard, Needcompany, Ballet Vlaanderen, C!RCA, Comp.Marius, Thalia Theater 

Hamburg…  

  



 

 

 

   



 

muziek en comedy 
Lambchop, Mark Lanegan, The Bad Plus, Rodrigo Leao & Scott Matthews, Craig Taborn Quartet ,Bert Joris, Aziza Brahim, 

Branford Marsalis, Jools Holland and His Rhytm & Blues Orchestra, Norayr Kartashyan & Menua, Reinbert de Leeuw, Jef 

Neve, O-Celli, Popa Chubby, STUFF, Anja lechner & Francois Couturier, Ballake Sissoko & Vincent Segal, Avishai Cohen, Lee 

Perry, Liesa Van der Aa, Trio Joubran… 

  



 

  



 

familie 
Vooral Vlaams en Nederlands aanbod, met enkele uitstapjes naar Wallonië en in 2018 een Canadees-Vlaamse coproductie. 

De toonaangevende gezelschappen als Studio Orka, hetpaleis, Theater Artemis of Maas TD zijn vaste waarden en worden 

aangevuld met jonge gezelschappen als Het Kwartier, De Mannschaft of K.A.K. 

Laika, Kopergietery, Bronks staan voor hoogstaand jeugdtheater dat grote aandacht besteedt aan de toetsing met een jong 

publiek en op die manier door een brede groep gesmaakt wordt. Er wordt extra ingezoomd op cultureel divers aanbod: 

Kloppend Hert, KVS, Khadija El Kharraz Alami en Zhebarbar. 

Met de heropening van de Schouwburg worden ook enkele grote producties binnengehaald zoals Antwerp Symphony 

Orchestra, Kapitein Winokio en Introdans. 

  



   



 

expo 
Tentoonstellingen van de Warande staan opnieuw helemaal op de kaart sinds de in gebruikname van de Expozaal in 

januari 2013. De meest spraakmakende solotentoonstellingen van de afgelopen jaren waren ‘Parade’ van Hans op de 

Beeck, ‘Exodus’ van Nicolas Provost, ‘Gemaskerd maske’ van Nel Aerts en recent ‘Up on the Hill, Down by the River’ van 

Filip Vervaet. Bij de thematentoonstellingen waren ‘Stille Kracht’, ‘Aandacht Aandacht’, ‘Mens en machine’, ‘Het Wilde 

Westen’ (i.s.m. cultuurdienst Oostende) en recent ‘The Gulf Between’ hoogvliegers. 

  



 

 
  



 

woord 
- Overlezen: Literaire talkshow met panel en twee wisselende gasten, zeven keer per seizoen 

- Nagedacht: Filosofieprogramma over het nieuws met twee filosofen, gemodereerd door journalist Joël De Ceulaer 

- De Persclub: Talkshow met Kempense journalisten, in verschillende cultuurcentra  



 



 

festivals 
Twee of drie keer per seizoen een festival met een focus op een thema, een regio of een artiest:  

Neve Festival, festival WinterWarm, Arab Cartoon Festival, kerkenfestival, Horrorfestival, Groeten uit de Kolonies, Israël-

Palestina, Mali… 

  



 

  



 

jong talent 
Het Warandeprogramma focust naast dit hoogstaand artistiek programma op jong talent in de verschillende disciplines 

aan de hand van verschillende ondersteuningen / formats..  

Made in de Warande 
Er kwamen al heel wat voorstellingen tot stand in de Houten Zaal, de repetitieruimte in de Warande voor theater- en 

dansgezelschappen. Als een gezelschap repeteert in deze zaal en in première gaat in de Warande, krijgt de voorstelling het 

label 'Made in de Warande'. Gemiddeld worden een vijf voorstellingen per seizoen gepresenteerd. Heel wat makers gaven 

een interview over hun voorstelling en hun band met de Warande: 

https://www.warande.be/programma/themas/28/Made_in_de_Warande/. 

  

https://www.warande.be/programma/themas/28/Made_in_de_Warande/


 

 



 

Gangmakers en andere presentatiekansen voor 

jonge kunstenaars 
Naast de tentoonstellingen in de Expozaal, heeft de Warande ook een ruim aanbod aan kleinere tentoonstellingen van 

jonge beginnende kunstenaars:  

- GangMakers: de gang bij de Expozaal fungeert vier keer per seizoen als exporuimte voor jonge en experimentele 

kunstenaars.  

- Tentoonstellingen in de Expozaal: regelmatig presentatiekansen voor jonge kunstenaars. 

  



 

  



 

Kaaiman  
Kaaiman is de theateropleiding in de Warande voor jongeren van 11 tot 19 jaar. Er is ook een groep voor jongeren met een 

beperking vanuit Theater Stap, die later doorstromen naar het gezelschap. Kaaiman presenteert hun creaties elk jaar 

tijdens het Kaaimanfestival. Elk jaar wordt er ook een volwaardige productie gemaakt met Kaaimannen. Sinds de start van 

de nieuwe artistiek leider Bart Van Gyseghem wordt ook sterk ingezet op de ondersteuning van eigen concepten van 

jongeren.  

 

  



 

  



 

Club Kuub  
jonge Belgische bands die nieuw werk brengen: 5 concerten per seizoen 

  



  



 

Artist in Residence 
Jaarlijks nodigt de Warande een kunstenaar of artiest uit om op onze locatie te experimenteren. Deze ‘artist in residence’ 

mag gebruikmaken van onze kennis en ruimtes en kan bij ons gedurende het seizoen dat hij /zij te gast is in vrijheid en met 

onze onvoorwaardelijke steun nieuwe projecten realiseren. De voorbije jaren waren dit Soldier’s Heart (foto), Sofie Van 

der Linden, Kristof Van Gestel, Niels Van Heertum en Michai Geyzen. 

  



 
  



 

artistieke samenwerkingen 
Omnes  

- Arab Cartoon Festival – 1 editie per seizoen 

- Repetitieruimte Elkoufieh en optreden op Openingsfeest 

  



   



 

HETGEVOLG en Theater Stap 
ondersteuning: de Warande neemt alle voorstellingen mee op in het programma, dus ook in communicatie en verkoop 

  



  



 

Museum Taxandria  

expo van Koen Broucke: ‘Manen en Laarzen’ 

  



 

 

  



 

vzw octave en Mixtuur  
1 of 2 orgelconcerten per seizoen 

2017: speciaal project: dansvoorstelling urBach: productie van dansvoorstelling o.l.v. de Portugese choreograaf Helder 

Seabra in verschillende kerken i.s.m. vzw Octave en Mixtuur, i.s.m. ’t Pact met jongeren en dansverenigingen uit de regio



   



 

de Concertvereniging  
zes klassieke concerten per seizoen  

  



   



 

Musica Divina  

enkele klassieke concerten per seizoen op locatie in kerken 

  



   



 

vzw giraffe en serendipity soundsystem 
jaarlijks reggaefestival Unity 

  



   



 

vzw Grasshopper 
1 of 2 rockabilly-optredens in de Kuub per seizoen 

  



 

 
De Singer en de Warande zijn erin geslaagd om de gereputeerde Amerikaanse saxofonist Joshua Redman binnen te halen   



 

de Singer 
jazzclub de Singer (Rijkevorsel) en de Warande bieden gezamenlijk jazzaanbod aan: 20 à 30 concerten per seizoen, 

afhankelijk van de groep/artiest in de Warande of in de Singer  



 

  



 

Passa Porta en De Standaard  

Lange Nacht van het Korte Verhaal: in 2018 met een hele reeks internationale auteurs. 

  



 

  



 

Wetenschapscafé 
een zestal avonden per seizoen. Een wetenschapper spreekt over haar/zijn specifieke interesse of specialiteit. 

Wetenschapscafé wordt georganiseerd door Louis Michielsen.   



 

  



 

in de regio 
WinterWarm  
Samenwerking met de Hoge Rielen en gemeente Kasterlee voor festival WinterWarm 

drie edities in de voorbije jaren 

aanbod podiumactiviteiten, gezellige winterbar en kunstwandeling 

  



 

 



 

Groeten uit de Kolonies 
samenwerking met gemeenten Merksplas en Wortel en Kempens landschap in 2017 voor het festival ‘Groeten uit de 

Kolonies’ 

popuptheater in de kapel van Merksplas voor optredens van o.a. Bart Peeters en een locatievoorstelling van De Roovers in 

Wortel 

 

  



 

 



 

In Sacred Places  
in Kempense kerken in 2017 

 

  



 

  



 

locatievoorstellingen 
Een drie à vijf losse locatievoorstellingen per seizoen. Hiervoor is er steeds een samenwerking met de betreffende 

gemeente. 

- Studio Orka in asielcentrum van Arendonk met workshops en voorstellingen van ‘Inuk’. De bewoners werden 

ingeschakeld voor de bar- en publieksonthaal. 

- ‘Huis’ van Suze Milius 

- Manon en Jean 

- Tussen honde en wolf 

- de dansers 

Jaarlijkse activiteit voor de wijkwerkingen van de stad (centrum, Den Brand, Parkwijk) sinds 2016 met expo, workshop, 

voorstelling... 

  



 

 



 

educatie en omkadering 
Bonte Zondagen 
7 familiedagen vanaf seizoen 19-20: workshops, voorstellingen, dansfeestjes, spelnamiddag… 

voordien ook workshops bij familievoorstellingen 

  



 

 



 

Rondleidingen en Artist Talk 
- Bij elke tentoonstelling in de Expozaal horen rondleidingen voor individuele bezoekers; Zo heeft iedereen de kans 

met professionele begeleiding de expo te bezoeken. 

- Tijdens de Artist Talk wordt de kunstenaar geïnterviewd 

- kinderen kunnen deelnemen aan een kunstkamp tijdens de vakantie 

 

 

 

 

  



 

FOTO  



 

Inleidingen bij theater- en dansvoorstellingen 
5-tal keer per jaar door kenners 

  



 

 

FOTO  



 

Warande Informatief  
Bij een tiental theater- en dansvoorstellingen per jaar worden Warande Informatief (teksten met interviews en 

verdiepende info over de voorstelling) geschreven die in servicemails naar het publiek worden verstuurd en op papier 

worden aangeboden voor de start van de voorstelling. 

Deze teksten worden besteld door de Warande. 

  



 

  



 

Voor scholen 
- AANTAL-schoolvoorstellingen per seizoen 

- ter voorbereiding: lesmappen en workshops 

- project voor jongeren uit BSO bij de tentoonstelling van Koen Broucke: een echte voltreffer 

- voor educatie: te weinig personeel: zowel voor expo als voor podium - bij de Gulf Between was er een merkbaar 

verschil in aantal groepen (1/5de personeelslid aangeworven)  



 



 

gebruiker centraal 

  



 



 

warm nest 
- De hal werd heringericht met enkele eenvoudige ingrepen zoals de groene matten die een huiskamergevoel geven, 

net zoals de lange leestafel waar veel gebruik van gemaakt wordt en het speelhuisje voor de kleinsten. Ontwerper 

Dries Otten heeft deze zaken ontworpen in de geest van de oude vormgeving van de Warande, maar met toch een 

hedendaagse invulling. We merken wel dat het moeilijk blijft om van de hal een gezellige plek te maken die voor alle 

activiteiten werkt. 

 

- Goudvinkacties: Als bezoekers tickets bestellen voor meer dan vijf voorstellingen, worden ze goudvink van de 

Warande. Goudvinken ontvangen zes keer per seizoen een uitnodiging voor een exclusieve activiteit van de 

Warande. Bedoeling is om band met de Warande te versterken: trouwe klanten als ambassadeurs. 

 

- Bij voorstellingen waar veel bezoekers zijn of bij verschillende activiteiten die tegelijk plaatsvinden, werken we met 

‘begroeters’. Deze vrijwilligers spreken mensen spontaan aan om informatie te geven.  

 

- Bij festivals en locatieprojecten zetten we de laatste jaren extra in op ontmoeting en beleving (foodtrucks, 

Winterbar) 

 

- er worden ook een aantal activiteiten aangeboden zoals verjaardagsfeestjes / verhuur speelkoffer voor in de hal / 

rondleidingen achter de schermen etc. 

  



 

 

 

   



 

Doe de Warande 
Met Doe de Warande ondersteunen we elk seizoen een aantal lokale culturele initiatieven. De steun is niet financieel, wel 

logistiek en praktisch. 

2015 De 3 Biggetjes / Heilig Graf 

28/5/16 expo en ontmoetingsavond De Zwarte Farao  

14-21/1/17 expo Mauritz Wouters 

07/03/2017 Inversedance /Zoltan Fodor co 

30/04/2017 Zonne-Zondagen/Dansgroep Zonne 

31/5/17 solidariteitsactie Ezra  

15-16/9/18 Project Visuals & Soundscaping 

11-12/13/01/2019-Hotel Overspel/Pogen 

16/02/2019 – 3/03/2019 Bloedgroep K – Jong van Hart  



 

  



 

oog voor 

maatschappelijke 

ontwikkelingen 



 

Ouder-kindworkshop inclusief mensen in armoede  

Ouder-kindworkshop rond de familievoorstelling 'Monsieur Même' zit erop. Ouders en kinderen worden uitgenodigd om 

samen te spelen en mekaar op een andere, intensieve manier te leren kennen. Onder begeleiding van regisseur en 

theatermaker Koen Monserez namen ook vijf ouder-kind duo’s in armoede deel. Een feestelijke ervaring voor de kinderen 

én de ouders. 

 

http://www.warande.be/nieuws/567/ouder_kindworkshop_inclusief_mensen_in_armoede_/?rt=59315ef&nbtype=newsletter&nbsubtype=basis
https://www.warande.be/programma/1071/Max_Last/Ouder_kind_workshop_Monsieur_Me_me_6_tot_8_jaar_/?rt=59315ef&nbtype=newsletter&nbsubtype=basis
http://www.warande.be/nieuws/567/ouder_kindworkshop_inclusief_mensen_in_armoede_/?rt=59315ef&nbtype=newsletter&nbsubtype=basis


 

verarming 
Alle kinderen rijk: solidaire bijdrage 
Warandebezoekers worden sinds seizoen 2014-2015 uitgenodigd om een financiële bijdrage te leven, waarmee kinderen 

in armoede deel kunnen nemen aan culturele activiteiten van de Warande (expo, workshop, voorstelling, inclusief busreis 

naar locatievoorstellingen). Onze ticketkopers zijn solidair en doneren elk jaar gemiddeld zo’n 2000 euro. 

- gratis tickets voor schoolvoorstellingen voor kinderen in armoede 

- aantal gratis tickets voor voorstellingen voor kinderen in armoede en hun ouders i.s.m. OCMW 

 

in samenwerking met OCMW, T’ANtWOORD, Stad Turnhout (gelijke kansen) 

 

XXX aanvullen financiële bijdragen van klanten 



 



 

Dag van de Armoede 
fakkeltocht, speeches en een voorstelling in samenwerking met de mensen van T’ANtWOORD 

  



 

 

FOTO  



 

Cursus Cultuur leren kennen 
samenwerking met Basiseducatie en T’ANtWOORD 

leertraject van 1 jaar voor 10 cursisten 

  



 

FOTO  



 

80% korting voor personen met UiTPAS met 

kansentarief of vrijetijdspas 
aantal tickets per jaar:  

  



 

  



 

Toeleiding personen in armoede naar 

Openingsfeest  
Sinds september 2016 verschillende formules geprobeerd:  

- Vipmoment op Openingsfeest met verwelkoming door directeur 

- mondelinge toelichting of toelichting a.h.v. PowerPoint bij organisaties: CVO, Basiseducatie, Agentschap inburgering 

en T’ANtWOORD 

-  uitnodiging voor uitleg en drankje aan infostand 

- pannekoekenstand T’ANtWOORD op Openingsfeest 

  



 

  



 

Music for Life  
de laatste jaren acties in kader van Music for Life voor Turnhoutse verenigingen (Cirkant, T’ANtWOORD) 

- En waar de sterre bleef stille staan: bezoekers betalen 5 euro extra per ticket 

- Warmste Warandewinkel in de hal met allerlei artikels die met winst werden verkocht  

 

  



 

FOTO  



 

MIA’S 
regiosamenwerking met de verenigingen voor mensen in armoede van Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Mol en 

Turnhout om hun doelgroep toe te leiden naar locatievoorstellingen georganiseerd door ’t Pact: inleggen van bussen met 

opstapplaatsen in verschillende gemeentes: gratis randanimatie en koffie en thee – met het oog op inclusie in het 

reguliere publiek 

- juni 2018: Studio Orka: Chasse Patate 

- XXX: Carré Curieux  

 

 

  



 

 



 

verkleuring 
Wereldklassen. 

Kinderen en ouders uit scholen met een cultureel divers publiek leggen een bewustmakingstraject af met het oog op een 

warmere interculturele samenleving. Door de culturele eigenheid van kinderen, ouders en ook het schoolteam te leren 

kennen, worden we meer begripvol voor culturele verschillen en kunnen we de schoolgemeenschap versterken. Dit 

project loopt op langere termijn en wordt langzaam uitgerold over de hele Kempen. Er is een educatief, artistiek, 

kunsteducatief en sociaalartistiek luik. 

Hiervoor werken wij samen met HIVSET, Basiseducatie en Kunst in Zicht. We krijgen hiervoor steun van een Nederlandse 

stichting die anoniem wenst te blijven en van de Universiteit van Leiden.  

  



 
  



 

Arab Cartoon Festival 
- 1 editie per seizoen sinds 2015 

- aanvankelijke enkel een cartoontentoonstelling 

- gestart als Doe-de-Warandeproject, laatste twee edities was de Warande coproducent 

- groot engagement om hierin te blijven investeren met personeel en middelen.  

- belang: nastreven van diversiteit op niveau van programmering 

- deze aanpak zorgt voor gemengde groep deelnemers: reguliere gebruikers en mensen uit de MONA-regio 

- laatste edities: ook theater, dans en muziekprogramma, fashion workshop, etc. 

- rondleidingen voor mensen die NT2 volgen en vluchtelingen die in asielcentra verblijven 

een organisatie van Omnes, in samenwerking met CVO, Basiseducatie, agentschap inburgering, hetpaleis, Bozar, vzw 

Moussem, XXX 



 

 

  

https://goo.gl/y5pzEI


 

Verhalen in alle talen 
anderstalige nieuwkomers vertellen verhalen uit hun cultuur in hun moedertaal 

samenwerking met CVO, ALL, Stad Turnhout (cel gelijke kansen), Basiseducatie, bibliotheek Turnhout 

  



 

 



 

‘Nuff Said 
aanbod gericht op publiek met een allochtone achtergrond en Vlamingen 

samenwerking met Fris Gemixt, Basiseducatie, Villa Mescolanza, agentschap inburgering, vzw EVA, Akira, en vzw Moussaf 

  



 

  

https://goo.gl/axvd9s


 

Jukebox International 
Vanuit een aantal Turnhoutse organisaties die werken rond de integratie van nieuwkomers rijpte het idee om een 

laagdrempelige muzikale avond te organiseren. De Warande vond dit een waardevol initiatief en zette er de schouders 

mee onder.  

  



 

  



 

Samenwerking met CVO en Basiseducatie 
- taalstagiair: elk seizoen doet een student van Nederlands als tweede taal taalstage in de Warande. Dit gaat om een 40-tal 

uren.  

- rondleidingen voor nieuwkomers door nieuwkomers: leerlingen van niveau 3 en 4 geven rondleidingen CVO aan niveau 1 

& 2 en nieuwkomers via agentschap inburgering – de Warande leidt de gidsen op 

- voorstellingen voor anderstalige nieuwkomers: ‘Fast Forward’: een theaterproductie over en met humor voor 

anderstalige nieuwkomers, De Bonski’s, etc. 

- gratis uitnodigen op voorstellingen (Elsie De Brouw of Akram Khan)  



 

FOTO  



 

Eenmalige samenwerkingen 
- mei 2016: RAP-project met Arktos 

- november 2015: verbeeld je stad – project met Akira 

- sprookjesselfie: via een babbelbox van De Sprookjesweverij (coproductie MAF en de Warande) konden mensen van 

diverse origine een verhaal inspreken – deze verhalen werden geïllustreerd door kinderen uit drie lagere scholen in 

Turnhout)  

- Samenwerking met Congolezen rond Coup Fatal om een extra concert (met beperkt succes) na de voorstelling van 

Les Ballets C de la B in de Kuub te organiseren. o.a. vzw Eva en vzw Moussaf 

- … 

 



 



 

mensen met een beperking 
Knipoog 
Mensen met een mentale beperking of psychische kwetsbaarheid krijgen de kans om naar een activiteit te komen met een 

buddy. Hiervoor wordt een project van tien voorstellingen en verschillende workshops van Dinamo aangeboden. Het 

programma wordt gepresenteerd tijdens de Knipoogbeurs aan het begin van het seizoen. 

Hiervoor werken we samen met Dinamo, het Steunpunt Vrijetijd Gehandicapten Kempen en met verschillende instellingen 

in de regio: De As, Den Leeuweric, Zwart Goor, Het GielsBos, De Berken (ter Loke), De Muylenberg, en 't Twijgje.  

  



 

 



 

Audiodescriptie 
Sinds een aantal jaren werkt de Warande samen met VeBeS, de Vereniging van blinden en slechtzienden. Zij nemen een 

tiental Warande-activiteiten per jaar op in hun programma. Ze communiceren hierover aan hun leden via hun ledenblad. 

Eén theatervoorstelling per seizoen wordt voorzien van audiodescriptie: blinden en slechtzienden krijgen via een 

hoofdtelefoon info over wat er op het podium gebeurt. De acteurs maken kennis met de VeBeS-leden voor aanvang van de 

voorstelling, wat goed is voor stemherkenning. 

  



 

  



 

Recycleren promotiemateriaal 
- Oude promobaches herwerkt tot shoppers, gestart in 2018: samenwerking met het Huizeken en Anita Evenepoel 

- Herwerken van oude affiches tot blocnotes, gestart in 2019: samenwerking met de Muylenberg 

  



 

 

  

http://www.warande.be/nieuws/663/mieke_vermeiren_liet_hoge_rielen_tijdens_winterwarm_baden_in_kunstig_licht/?rt=73171c1&rtc=lien.vanballaer%40warande.be&nbtype=newsletter&nbsubtype=basis


 

Samenwerking 3master rond aankleding en 

sfeer WinterWarm  
Mieke Vermeiren liet De Hoge Rielen tijdens WinterWarm baden in kunstig licht. Voor het project ging Mieke in zee met de 

3master, een school voor jongeren met verhoogde onderwijsbehoeften als gevolg van een beperking of een leer- of 

ontwikkelingsprobleem. “Het enthousiasme was er groter dan ik had verwacht. Eenmaal ik merkte dat de school hier voluit 

aan wou meewerken, heb ik daar volledig op ingezet. Ik had alles helemaal zelf kunnen uitwerken. Door dit samen met 

kinderen te doen, krijgt WinterLicht voor mij een enorme meerwaarde.”  

  

http://www.warande.be/nieuws/663/mieke_vermeiren_liet_hoge_rielen_tijdens_winterwarm_baden_in_kunstig_licht/?rt=73171c1&rtc=lien.vanballaer%40warande.be&nbtype=newsletter&nbsubtype=basis
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vergrijzing 
de Warande Overdag  

- schoolvoorstellingen overdag die je ook als gewone bezoeker kan bekijken 

- 1 voorstelling per seizoen i.s.m. de Seniorenraad, o.a. Jacobond zingt Marva  

 



 

Streaming 



 

Een selectie van voorstellingen worden in woonzorgcentra live gestreamd. Ter plekke wordt de sfeer van een 

theatervoorstelling gecreëerd. Hiervoor werken wij samen met ’t Pact en Cultuurconnect. 
 

data en voorstellingen en aantal zorgcentra 

- februari 2017: ‘Slumberland’ - woonzorgcentrum De Wending - de leerlingen van het tweede leerjaar van de 

Stedelijke Basisschool Turnhout volgden de voorstelling mee 

- GIJS 
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vergroening 
korting -26 jaar 
Sinds een aantal jaar is de korting voor jongeren extreem laag: vaak minder dan de helft van de basisprijs – dit als gevolg 

van een bewuste beleidskeuze 

  



 

  



 

Kunstendag voor Kinderen 
Elke jaar werkt de Warande mee aan Kinderkunstendag in Turnhout, een nationaal initiatief de derde zondag van 

november. De Warande is dan één van de drukstbezochte locaties. 

samenwerking met stad Turnhout, Warandemodel, buurtsport, de Xaverianen  
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zomerzoekactie Vlieg 
Sinds 2015 werken we met de Stad Turnhout aan de Vliegzoektocht in de zomer.  

andere locaties: bibliotheek, musea, stadsboerderij en natuurpuntmuseum 



 

 

  



 

Kunstbende, de wedstrijd in kunst voor 

jongeren 
laatste editie: 2017 

  



 

FOTO of FLYER  



 

Open Doors 
vrij podium voor jongeren geprogrammeerd en ingevuld door jongeren 

4 edities in 2016 en 2017 
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Cirkant 
jaarlijkse theaterproducties van Cirkant in de Houten Zaal met jongeren die in aanraking gekomen zijn met het gerecht 

  



 

  



 

 

Samenwerkingen met jongeren voor concerten 

in de Kuub 
- samenwerkingen met jongerenverenigingen voor het organiseren van hiphopavonden in de Kuub 

2017: Blessed 

2018: Loyalty 

- Samenwerking met Booty Rave uit Kasterlee voor een dubbelconcert in de reeks Club Kuub 

1 editie per seizoen sinds 2017 

- Club Wollewei: Club Kuub nodigt curator Wollewei uit voor de samenstelling van Club Kuub (Jaguar Jaguar en Danny 

& The Old Socks) 

  



 
   



 

vzw straatrijk 
BK Breakdance = laagdrempelig, divers publiek en deelnemersveld, jongeren, urban… 

  



 

  



 

JHWollewei  
verschillende samenwerkingen met de Wollewei: 

- videomapping op WinterWarm 

- videomapping tijdens Openingsfeest 

- multidisciplinaire jongerenproductie in 2017 

- concert in De Academie



 

 

Gedetineerden van de gevangenis in Turnhout volgen circusworkshop 

Op 8 maart staat de circus-dansvoorstelling ‘Raphaël’ van Alexander Vantournhout & Bauke 

Lievens in de Kuub. In samenwerking met de gevangenis van Turnhout geeft één van de twee 

performers diezelfde dag een circusworkshop voor gedetineerden in de gevangenis. 

 

 

https://goo.gl/85VSAE
https://goo.gl/rZhYST
https://goo.gl/85VSAE


 

verdunning 
- ‘Misconnected’ van Kyoko Scholiers in de gevangenis voor gevangenen 

- workshop door performer van Alexander Vantournhout in de gevangenis n.a.v. 1 van zijn voorstellingen in de Kuub. 

 

  



 

  



 

netwerkorganisatie 
  



 

FOTO striptentoonstelling  



 

Warandemodel 
AR-TUR: o.a. gezamenlijke tentoonstelling Kempenatlas  

Dinamo: samenwerking o.a. voor Knipoog 

Kaaiman: ondersteuning voor jaarlijkse productie   

Kunst in Zicht: intense samenwerking voor Wereldklassen, maar ook voor Openingsfeest en WinterWarm 

MOOOV XXX 

STORMOPKOMST: samenwerking voor het jaarlijks kunstenfestival voor kinderen en volwassenen  

Stripgids: tentoonstellingen in de Warande, o.a. Bronzen Adhemarwinnaar Jeroen Janssen 



 
   



 

de Warande in de stad 
- samenwerking voor Openingsfeest (o.a. cultuurmarkt met Turnhoutse cultuurverenigingen, SAMWD, kajakclub, 

NYM) 

- Turnhout By Night: bijdrage van de Warande sinds 2018 

- opstart zwerfbib op een zichtbare plaats in de hal, later integratie van zwerfbib in speelhuisje 
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de Warande in de provincie 
- samenwerking Prinsenpark voor locatievoorstelling 

- samenwerking met vzw Rurant voor ‘Schrijvers op stal’. Het format van Overlezen wordt geënt op Kempense 

landbouwbedrijven 

- samenwerking met PROVA 

 

  



  



 

’t Pact 
samenwerking met de culturele centra van Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals en Mol 

afstemmen seizoensprogramma’s 

streamingproject 

1 locatievoorstelling per seizoen  

Overlezen op Reis en De Persclub 

afstemming toegankelijkheidsvoorzieningen en toeleidingen voor mensen met een beperking 

  



 

  



 

de Warande aan de grens met 

Nederland 
 

- partner van het Nederlands tijdschrift Jeroen tezamen met  andere Vlaamse en Nederlandse cultuurorganisaties: 

XXXXXX 

?????????????  



 

  



 

internationale samenwerkingen 
- SILO 

- Zuid-Afrika 

  



 

-  

 

  



 

ondersteuning amateurkunsten 
- samenwerkingen met dansverenigingen Turnhout voor flashmob in het kader van het Horrorfestival, choreografie 

door Helder Seabre 

- samenwerking met stad Turnhout en Danspunt voor Dansketting waar onder andere spelers van Theater Stap aan 

deelnamen. Deelnemers dansketting mochten gratis naar de Double bill ‘Cherkaoui – Vandekeybus’ in de 

Schouwburg van de Warande 

- ??? nog 2014-2019??? amateurproject curator Hans Op de Beeck? 

  



 

  



 

infrastructuur ter beschikking 
verhuur 

aantal verhuurbewegingen per jaar 

podiumzalen 

overige lokalen 

- Peuterspeelpunt elke donderdag in de Warande sinds 2015, een aantal van deze mensen worden ook toegeleid naar 

concerten of voorstellingen 

- fietslessen voor nieuwkomers georganiseerd door Buurtsport 

- Bijenkasten op het dak van de Warande (De Rosse Bie) 

- voedselteam (ter bevordering van korte keten) heeft een afhaalpunt in de Warande (elke woensdagavond) 

- eetcafé Barzoen 

- wekelijkse antiekmarkt op zondag, in en om het kasteel maar ook in de hal van de Warande 
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zakelijke samenwerkingen 
- sponsors: Soudal, Belfius, Van Roey, Philips en drukkerij de Jong 

- mediadeals: De Standaard, Radio 2 (evenementieel Openingsfeest), Rondom, RTV, kunsttijdschrift HART 


