
THEATER

HERNEMING

LIV

De Mannschaft

woensdag 20 september / 10.30 uur / Kuub
7 euro

concept, tekst, regie: Michai Geyzen 
en Stijn Van de Wiel

spel: Verona Verbakel, Ine Bettens en 
Bert Dobbelaere 

stem: Dominic Depreeuw
decor en kostuum:  

Laura Wallrafen
techniek: Thomas Stevens

productie: Chloe De Vos
communicatie:  

Dirk Van Der Velden
beeld: Charlotte Wouters

coproductie: HETGEVOLG, 
Arenbergschouwburg, ViaZuid (Nl)

Een gevoelige voorstelling 
over opgroeien, het zoeken 
naar je weg en het vinden 
van je bestemming. Voor 
pubers en iedereen die ooit 
een puber was! 

Liv is 15 jaar. Ze heeft nog 
nooit gekust, heeft nog nooit 
seks gehad, heeft kanker 
en vijftig procent kans om te 
overleven en ze is verliefd op 
Bart. Bart is 17 jaar. Hij heeft 
al veel gekust, heeft al drie 
keer seks gehad en is verliefd 
op Ruby. Ruby is 16 jaar en 
de zus van Liv. Ze weet niet of 
ze verliefd is op Bart. Ze weet 
niet of ze ooit wil kussen, laat 
staan seks hebben want dat 
is vies. 

‘LIV ‘is het verhaal van drie 
zoekende pubers. Hun wereld 
wordt op zijn kop gezet door 
de ziekte van Liv, maar gek 
genoeg helpt het hen ook te 
vinden wie ze zijn. Samen met 
Bart en Ruby viert Liv iedere 
dag haar verjaardag met 
elke dag een ander cadeau. 
Hoe gekker, hoe beter. Tot de 
realiteit hen inhaalt. ‘LIV’ is 
een wervelende, grappige en 
gevoelige voorstelling over 
angst en verdriet. Maar vooral 
over keihard leven tegen 120 
kilometer per uur.

3-4 SO
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THEATER

MUZIEK

Zigzagkind

Laika / het nieuwstedelijk

bewerking: Jo Roets en Greet  
Vissers naar David Grossman
regie: Jo Roets 
spel: Esmé Bos, Lien De Graeve, 
Koen Janssen, Gert Jochems,  
Stijn Vervoort, Ortál Vriend
livemuziek: Ephraïm Cielen 

vormgeving: Peter De Bie 
dramaturgie: Christophe Aussems 
muziekdramaturgie:  
Adriaan Van Aken
foto: Kathleen Michiels
organisatie i.s.m. ’t Getouw Mol  
en de Werft Geel

Een razend spannende 
roadtrip vol vaart en variété, 
die je langs goocheltrucs 
en grappen naar volwassen 
geheimen voert.   
    
Dertien jaar is Nono, maar in 
plaats van een bar mitswa – zeg 
maar de joodse versie van de 
‘plechtige communie’ – moet hij 
gaan logeren bij een oude oom. 
Niks, geen feestje dus. 
Nono is diep teleurgesteld. 
Hij wordt door zijn vader en 
diens vriendin Gaby op de trein 
gezet en krijgt een brief met 
‘instructies’ voor de reis in 
de handen geduwd. Dit is het 
begin van een avontuur dat via 
de vreemdste ontmoetingen 
en de meest onwaarschijnlijke 
gebeurtenissen leidt tot de 
onthulling van een groot geheim 
in Nono’s leven.

Laika en het nieuwstedelijk 
slaan de handen in elkaar voor 
dit hartveroverende coming 
of age avontuur, waar je - 
ondanks de pijn-van-het-zijn 
die onderhuids sluimert - vrolijk 
van wordt. 
 
“Zigzagkind koestert de bonte 
vormgeving, de humor in het 
spel en de ongegeneerde hang 
naar ontroering die eigen is 
aan Laika-creaties. Maar dit 
stuk dankt zijn sterke vleugels 
ook aan de ingenieuze manier 
waarop de muziek doorheen het 
verhaal verweven wordt. Daarin 
is het nieuwstedelijk dan weer 
een krak.”
(Focus Knack) 

1-2 SO

maandag 25 september
10.30 en 13.45 uur / Kuub
8 euro

HERNEMING



Motherfucking Oedipus

KAAIMAN

dinsdag 3 oktober
13.45 uur / Kuub

7 euro

De klassieke mythe van Oedipus recht in je gezicht gesmeten door 
zes jonge actrices van Kaaiman. Een onontkoombaar gevecht 
tegen het noodlot.
      
Thebe. De stad wordt verteerd door de pest.
Mensen vallen als vliegen.
Allemaal de schuld van een enkeling, zegt het orakel.
De moord op de oude koning moet gewroken worden; er moet een 
kop rollen.

De nieuwe koning Oedipus maakt zijn borst nat: hij zal de 
moordenaar vinden en recht doen gelden.
Maar dan komen geheimen van lang geleden aan het licht. 
Oidipous is niet wie hij dacht te zijn.
Beetje bij beetje graaft hij een gruwelijke waarheid op.

Na het succes van de ateliervoorstelling ‘Medea’ gaat 
theatermaakster en actrice Isabelle Van Hecke samen met dezelfde 
zes Kaaiman-meiden een nieuwe klassieker te lijf: wat doe je als je 
te weten komt wie je bent? Durf je de waarheid in de ogen te kijken? 
Kan je je lot ontlopen?

regie: Isabelle Van Hecke
spel: Sarah Bracke, Kato 

Hulselmans, Eva Hendrickx, 
Tess Buhck, Eva Claus en 

Marlies Machielsen 
vormgeving: Tina Heylen

advies: Bart Van Gyseghem
foto: Bart Van der Moeren

5-6 SO

THEATER



Rauw rock ’n roll-theater 
voor jongeren dat de taboes 
niet uit de weg gaat. 

“Toen prins Varken haar van 
dichtbij kon bekijken, zag 
hij pas echt hoe mooi en 
begeerlijk zijn jonge bruid 
was. Hij kwijlde van vreugde. 
Walmend en vunzig als hij 
was, sprong hij om haar heen. 
Hij ging zich te buiten aan 
allerlei handtastelijkheden.” 
(‘Beest in Bed’ – ‘Koning 
Varken’ van Marita de Sterck) 

In ‘Vuil Vel’ nemen twee 
actrices en een muzikante 
geen blad voor de mond. 
Weg met braaf! De wereld is 
gruwelijk en dat moet gezegd 
worden. Maar er is ook 
erotiek. Hoe ver durf je daarin 
te gaan? Mieke Laureys, 
Annelore Stubbe en Martine 
de Kok nemen het zwart-wit 
denken van pubers onder de 
loep. Op korte tijd worden 
vriendschappen heel hecht, 
maar de ruzies kletteren des 
te harder. Meningen worden 
levensnoodzakelijke wetten! 

‘Vuil Vel’ is een ruige 
theatervoorstelling voor 
jongeren, gebaseerd op de 
boeken ‘Vuil Vel’ en ‘Beest in 
Bed’ van Marita de Sterck. 
Annelore Stubbe en Mieke 
Laureys werkten al vaker 
succesvol samen. In 2015 
creëerden ze de voorstelling 
‘Verkapt en Onversneden’ in 
de Warande. 

tekst, spel en muziek: Mieke 
Laureys, Annelore Stubbe en 
Martine de Kok. vrij naar de 
boeken ‘Vuil Vel’ en ‘Beest in 
Bed’ van Marita de Sterck. 
muziekcompositie:  
Martine de Kok
coach: Stefan Perceval
foto: Kris Dewitte

OP LOCATIE

THEATER

Vuil Vel

HETGEVOLG
dinsdag 3 oktober, vrijdag 6 oktober, dinsdag 10 en donderdag 12 oktober / 10.30 uur / 
HETGEVOLG
dinsdag 10 oktober, donderdag 12 oktober / 13.45 uur / HETGEVOLG
7 euro1-2 SO



Virginity (werktitel)

fABULEUS en hetpaleis

donderdag 12 oktober
13.45 uur / Kuub

8 euro

Een pompende ode aan controversiële artiesten en 
spraakmakende performances, overgoten met de glamour  
van Prince.

Wat maakt een artiest zo spraakmakend en controversieel als 
Prince? Met zijn looks, zijn beats en zijn magistrale vermogen om 
mensen op te hitsen wist hij van alle popiconen de gemoederen het 
meest te verhitten.
 
In ‘Virginity’ (werktitel) deelt een groep veelzijdige performers een 
fascinatie voor het artistieke universum van Prince. Het is een 
bom energie met live muziek van Lennert Coorevits (Compact Disk 
Dummies) en dans geïnspireerd op songteksten, thema’s en
personages van het popicoon. Een ode aan de liefde voor 
muziek en het podium, een verkenning van alles wat een artiest 
spraakmakend of controversieel maakt. ‘Virginity’ (werktitel) 
onderzoekt en tast af wat vandaag wel en niet kan op het podium.
Hoe ver durven ze gaan?

THEATER

3-6 SO

concept en regie:  
Michai Geyzen en Stijn Van 

De Wiel / De Mannschaft
van en met: Marieke Dermul, 

Natascha Pire, Lennert 
Coorevits en Boris Van 

Severen
dramaturgie:  

Dirk De Lathauwer
scenografie en kostuums: 

Siska Louwaard en  
Katrijn Baeten

muzikale coaching:  
Stijn Vandeputte

productie en technische 
realisatie: fABULEUS  

en hetpaleis
coproductie: Muziekcentrum 

Het Depot (Leuven)



THEATER

Ongekende evidenties

Rode Boom 

maandag 16 en dinsdag 17 oktober
13.45 uur / Kuub
7 euro

Deze bevreemdende cross-
over van theater, muziek en 
mentalisme* ontleedt het 
toeval en laat je als publiek 
verbijsterd achter!

In deze voorstelling zie je geen 
mentalist op de scène, maar 
ligt de sturing in de handen van 
het publiek zelf! Vraag je je in 
het begin nog af wat je met die 
foto in je hand doet, je tuimelt 
van de ene verbazing in de 
andere en houdt er magische 
vlinders in je buik aan over.

Kurt Demey is een 
buitenbeentje in de wereld 
van het mentalisme en de 
nouvelle magie en wordt 
geroemd om zijn kunst tot ver 
buiten onze landsgrenzen. 
In ‘Ongekende evidenties’ 
zoekt hij naar de betekenis 
van toeval en synchroniciteit. 
Virtuoos contrabasspeler Joris 
Vanvinkenroye zorgt voor de 
stuwende ondertoon.

"Open monden van verbazing. 
Verwonderde kreten. 
Ontroering in de ogen. Een 
staande ovatie. Belgisch 
kampioen goochelen, Kurt 
Demey, laat in zijn nieuwste 
voorstelling ‘Ongekende 
Evidenties’ alles aan het toeval 
over." (Circusmagazine)

*Mentalisme is een vorm van 
amusement waarbij de artiest 
(mentalist) de illusie wekt dat 
hij over buitengewone mentale 
vaardigheden en vermogens 
beschikt. (Wikipedia)

tekst, mentalisme, spel en 
scenografie: Kurt Demey
compositie, muziek en spel: 
Joris Vanvinckenroye
spel en dramaturgie: 
Frederika Del Nero
foto: Jana Arns 

3-6 SO



HERNEMING

THEATER

JONG GEWILD

Ich bin wie du

Kloppend Hert / Haider Al 
Timimi

donderdag 19 oktober 
13.45 uur / Kuub

7 euro

Deze zoektocht naar wat mensen bindt, blijft aan je plakken en  
doet je met andere ogen naar onze maatschappij kijken. 

In Arabland zijn de mensen sterk en groot. Trots en sentimenteel. 
Gastvrij en bijna perfect. 
In Neverland zijn de mensen zacht en mooi. Rijk en ondernemend. 
Niet zo gastvrij en bijna perfect.
In België regent het. Haider scheert zijn tenen, in afwachting van de lente.

De Iraakse Gentenaar Haider Al Timimi gaat in een mengeling van 
variété en stand-up op zoek naar de vrijheid om te kunnen zijn wie 
je wil zijn en de bijhorende complicaties als je uit een ander deel 
van de wereld komt. Hij verliest zich langzaam in zijn obsessie voor 
Fairuz, zeg maar de Arabische Nancy Sinatra, die het symbool werd 
voor het verlangen naar vrede in het Midden-Oosten. Persoonlijke 
ontboezemingen versmelten met iconen uit de westerse en de 
Arabische wereld in deze diepmenselijke, interculturele voorstelling. 
Geselecteerd voor het Theaterfestival 2013 - Circuit X.

“Haider Al Timimi laat zijn vele talenten zien tijdens zijn slimme,  
ontroerende solo (…) Een knap staaltje Euro-Arab.” **** (De Volkskrant)

spel: Haider Al Timimi
tekst: Geert Vandyck,  

Haider Al Timimi
regie: Haider Al Timimi, 

Geert Vandyck
dramaturgie: Bart Capelle
muziekontwerp: Eduardo 

Vega & Dimitri Joly
foto: Bart Grietens

5-6 SO



Een dansante explosie van verwachtingen, schijn en werkelijkheid 
ondergedompeld in een hoogspanningsveld van geluiden.

Eén decor van geluid. Drie dansers. Ze wisselen blikken van 
goedkeuring, achterdocht, angst, verrassing, desinteresse, 
blijdschap en dreiging af. Stap voor stap ontstaat er een 
hoogspanningsveld. Een nieuwe, absurde realiteit die verdacht 
veel lijkt op onze maatschappij in al haar kleurrijke diversiteit. 
Personages worden inwisselbaar en sociale interacties steeds 
complexer. Wanneer is ‘de ander’ vreemd? Hoe beïnvloeden we 
elkaar met minuscule handelingen en nuances?

In 2014 onderzochten choreografe Karolien Verlinden en 
geluidskunstenaar Wannes Deneer bij fABULEUS hoe geluiden 
onze verbeelding prikkelen en verwachtingen scheppen. Dit 
resulteerde in het indrukwekkende ‘dUb’, letterlijk en figuurlijk 
een knalvoorstelling. ‘Synchroon’ breit daarop verder en speelt met 
schijn en werkelijkheid. Ieder speelt zijn rol, ingegeven door het 
gedrag van de ander. Van een onverbiddelijk oordeel over de outsider 
tot subtiele pogingen tot verdraagzaamheid. Van een alledaagse, 
herkenbare situatie tot een dansante explosie.

DANS

Synchroon

Tuning People en hetpaleis 

dinsdag 14 november
10.30 en 13.45 uur / Kuub
7 euro1-4 SO

choreografie:  
Karolien Verlinden 
dans: Wensley Piqué, 
Charlotte Goesaert,  
Miroslav Kochanek
geluid en decor:  
Wannes Deneer
kostuum: Maartje  
van Bourgognie 
bruitage: Frederik Heuvinck
dramaturgisch advies:  
Jef van Gestel



THEATER

OP LOCATIE

Don Quichot

HETGEVOLG

maandag 29 januari / 13.45 uur / HETGEVOLG
dinsdag 30 januari, donderdag 1 februari / 10.30 uur / HETGEVOLG  

7 euro

De strijd van Brent 
Vandecraen om gezien te 
worden voor wie hij werkelijk 
is, gaat door merg en been. 

De mensen verstaan mij niet
Mijn wereld is een grote 
warboel in mijn hoofd
Ik wil liefde
Ik wil de wereld laten zien wie 
ik echt ben.

Brent Vandecraen (18 jaar) 
bewerkte het originele verhaal 
van Miguel de Cervantes over 
de dolende ridder naar een 
verhaal over wat je nodig hebt 
om normaal te zijn in deze 
wereld. Over het gemis aan 
liefde als je zoals hij leeft met 
een beperking.

De waarheid is het enige wat 
een mens nodig heeft.
Maar in het hoofd van Don 
Quichot niet.

Brent Vandecraen werd 18 
jaar geleden geboren met 
een hersenletsel waardoor 
hij in een rolstoel zit. In ‘Don 
Quichot’ loopt hij voor het 
eerst met stokken. Na ‘Wortel 
van Glas’ maakt hij een 
voorstelling over zijn gevecht 
tegen de windmolens: een 
roep om erkenning van zijn 
mens-zijn. 

“Een uur lang flirt hij met de 
zwaartekracht, maar hij blijft 
overeind. Het is een fysieke 
krachttoer die je bij momenten 
de adem beneemt.” (Gazet van 
Antwerpen) 

spel: Brent Vandecraen en 
Eugenia Quarshie 

regie: Stefan Perceval.
foto: Kris Dewitte

3-4 SO



THEATER

MADE IN  
DE WARANDE

Het Puin van Eden

Het Kwartier & fABULEUS

dinsdag 6 februari 
10.30 en 13.45 uur / Kuub
7 euro6 LO - 1 SO

Een verrassende voorstelling 
voor jonge mensen die op de 
grens zitten tussen kind en 
jongere.

Erbij horen of niet. Aanpassen 
of niet. Wat is normaal? En 
wie bepaalt de norm? Over 
die breuklijnen huppelt acteur 
Arend Pinoy in deze beeldende 
onemanshow voor tieners. 
Daarin fileert hij in woord en 
daad zijn eigen apenjaren: ‘Het 
leven van een loser’ meets 
‘Adrian Mole’.
Met ‘Het Puin van Eden’ 
schreven Freek Mariën 
(winnaar Toneelschrijfprijs 
2015) en Carl von 
Winckelmann een herkenbare 
tekst over de pijn van het geen-
kind-meer-zijn. Inspiratiebron 
én doelgroep zijn die jongeren 
voor wie het onbekommerde 
spelen (jij was de boef en ik 
de politie. GO!) stilaan naar de 
achtergrond verdwijnt. In de 
plaats komt een ingewikkeld 
spel van sociale verhoudingen 
dat niet meer stopt wanneer 
de schoolbel gaat en dat 
meedogenloos inzoomt op 
alles wat ‘raar’ is.

fABULEUS en Het Kwartier 
slaan de handen in elkaar voor 
een verrassende voorstelling 
waarin een sterke inhoud 
zich uit in tekst én vorm, en 
die baadt in een sfeer van 
‘nadenkende lichtheid’. In de 
zaal vermengen zich publiek 
van het 6de leerjaar en het 
1ste jaar secundair.

spel: Arend Pinoy
concept, tekst & regie: Freek Mariën en Carl von 
Winckelmann
artistiek advies: Wanda Eyckerman
dramaturgie: Peter Anthonissen en Ruth Mariën
kostuums: Nikè Moens
muziek: Ruben Nachtergaele
scenografie: Timme Afschrift
foto: Nina Vandeweghe



HERNEMING

THEATER

JONG GEWILD

Prêt-à-Aimer

Aïcha Cissé / kunstZ

donderdag 1 maart 
13.45 uur / Kuub

7 euro

Een bijwijlen hilarische one-
woman-show met een waaier 
aan anekdotes, tips en tricks 
om aan een lief te geraken. 

Bestaan er zalfjes of 
trefzekere techniekjes als 
je iemand wil versieren? 
Helpen de bezweringen 
van de sjamaan diep in de 
wouden van Senegal écht als 
je op je 25 nog single bent? 
Met duizend en één vragen 
tracht Aïcha Cissé de wereld 
van relaties en de liefde te 
doorgronden. Zij verzamelde 
tal van grappige én triestige 
anekdotes, oude én nieuwe 
romantische verhalen en 
visies over de liefde. Leggen 
al die verschillende verhalen 
de universele grondlagen 
bloot van ons samen of alleen 
zijn?

Prêt-à-Aimer is een 
monoloog, gespijsd met 
autobiografische elementen, 
literatuuronderzoek en een 
melting pot aan getuigenissen 
van singles op zoek naar een 
lief. De voorstelling bundelt 
veel vragen en hopelijk tal van 
antwoorden waar we allemaal 
(misschien wel stiekem) op 
wachten.

Aïcha Cissé (Senegal) was 
eerder in de Warande te zien 
in het succesvolle ‘Dis-moi 
wie ik ben’, een productie 
van ’t arsenaal & GEN2020, 
en in ‘Futur Simple’ van 
Beeldsmederij De Maan.

spel en concept: Aïcha Cissé 
coach en dramaturgie:  

Nele Vereecken
foto: Victoriano Moreno

5-6 SO



DANS

OP LOCATIE

Go Figure Out Yourself

Ultima Vez /  
Wim Vandekeybus
vrijdag 30 maart
13.45 uur / Kapel Merksplas Kolonie
10 euro

Wim Vandekeybus doorbreekt definitief de grens tussen podium 
en toeschouwers. Een gastheer en zijn gevolg nemen je mee op 
een avontuurlijke ontdekkingstocht. 

Zoals je dat mag verwachten bij Vandekeybus ligt het tempo hoog. 
Interactie is onvermijdelijk. Ultima Vez speelt niet langer vóór 
een publiek, maar eerder met een publiek, dat meteen ook het 
landschap vormt voor deze radicale en energieke trip.

Met ‘Go Figure Out Yourself’ maakt Wim Vandekeybus een 
voorstelling die eigenlijk geen voorstelling wil zijn. Verwacht je aan 
een totaalgebeuren dat balanceert tussen verschillende genres: 
dans, theater en circus. De kapel van Merksplas Kolonie, die in 2018 
Unesco Werelderfgoed wordt, leek ons alvast de ideale locatie om 
het werk van deze topchoreograaf het best tot zijn recht te laten 
komen. Maar … go figure out yourself!

regie, choreografie, 
scenografie: Wim 
Vandekeybus
dans: Ultima Vez performers
stylisme: Isabelle Lhoas en 
Isabelle De Cannière
dramaturgie: Aïda Gabriëls
lichtontwerp: Davy 
Deschepper en Wim 
Vandekeybus
geluid: Bram Moriau
foto: Bert Heylen
coproductie: Les Brigittines 
(Brussel)

4-6 SO



JONG GEWILD

Op Drift

Bert Gabriëls

dinsdag 17 april 
13.45 uur / Kuub / duur: 60 minuten

7 euro

Een luchtige show die actuele 
thema’s als vluchtelingen, 
migratie en integratie 
bevattelijk maakt voor 
jongeren.

Waarom vluchten mensen? 
Waarom kiezen sommigen 
voor Europa? Kunnen we 
hen opvangen en mogen we 
eisen dat ze zich aanpassen? 
Kunnen mensen met 
verschillende culturen en 
godsdiensten wel samenleven? 

In zijn nieuwe show houdt Bert 
Gabriëls deze vragen tegen 
het licht. Hij toetst ze af tegen 
de huidige wetgeving en laat 
de cijfers spreken. ‘Op Drift’ is 
geen pure comedyshow zoals 
we die gewoon zijn van Bert 
Gabriëls, maar een theatrale 
presentatie waarin de thema’s 
vluchtelingen, migratie en 
integratie op een luchtige en 
bevattelijke manier aan bod 
komen.

Bert Gabriëls studeerde 
rechten en antropologie 
en heeft tonnen ervaring 
opgedaan bij Amnesty 
International en Oxfam 
Wereldwinkel, Dienst Integratie 
Antwerpen, Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen en het Vlaams 
Minderhedencentrum. 
Daarnaast was hij ook voogd 
van een 10-tal niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen. 
In  2016 volgde de comedian 
voor het programma ‘Terug 
naar eigen land’ de route die 
vluchtelingen volgen vanuit 

tekst en spel: Bert Gabriëls
productie: Gaya Scienza

3-6 SO

COMEDY

Syrië naar Europa. In ‘Op Drift’ 
deelt hij deze ervaringen op 
een manier die aansluit bij de 
leefwereld van jongeren.



OP LOCATIE

DANS

Ten Noorden van Nergens

De Dansers (NL)

vrijdag 18 mei 
13.45 uur / Konijnenberg Vosselaar
7 euro

Een spectaculair, acrobatisch dansconcert middenin de 
Kempense natuur.
Op een plek aan de rand van de bewoonde wereld beproeven zeven 
mensen - dansers en muzikanten - de grenzen van hun lichamen en 
hun doorzettingsvermogen. Als in een onbeholpen ritueel proberen 
ze te ontsnappen aan het moderne leven en een dierlijk instinct 
terug te vinden. ‘Ten Noorden van Nergens’ is een dansconcert op 
locatie. De energieke en acrobatische danstaal van De Dansers 
ontmoet de rauwe, meeslepende livemuziek van La Corneille in de 
buitenlucht, ergens waar het alledaagse even stil kan vallen. 

De locatie 
De Konijnenberg ligt midden in het centrum van Vosselaar. Deze 
sikkelvormige landduin ligt 36,33 meter boven de zeespiegel, wat 
hem tot de hoogste stuifduin van de Antwerpse Kempen maakt. 
De berg en zijn groene omgeving werden door Monumenten en 
Landschappen beschermd en is dan ook hét uithangbord van de 
gemeente.

“’Ten Noorden van Nergens’ is acrobatische poëzie” (De Volkskrant ****) 
“Een uur lang sensationele fysieke krachtmeting” (Theaterkrant ****)

choreografie: Josephine  
van Rheenen

dansers: Reut Aviran, Yeli 
Beurskens, Blazej Jasinski 

en Noemi Wagner
livemuziek: Guy Corneille, 

Daan Crone en Hans Vermunt
kostuum en decor:  

Roos Matla
foto: Saris & den Engelsman

in samenwerking met de 
gemeente Vosselaar

1-3 SO



PRAKTISCHE INFO 

PRIJS PER LEERLING
kleuter/lager: 5 tot 7 euro per leerling
secundair/hoger: 7 tot 10 euro per leerling
leerlingen met UiTPAS met kansentarief of vrijetijdspas: 80% korting 

Zijn er op je school ouders die de factuur van hun kind niet kunnen betalen? Laat ons voor de 
facturatie weten over hoeveel kinderen het gaat, en wij geven hen 80% korting. Deze korting 
wordt mogelijk gemaakt door bezoekers van de Warande die een solidaire bijdrage leveren voor 
kinderen in armoede. Wij rekenen dan ook op een correcte toepassing van deze uitzonderlijke 
korting. Op deze manier hopen wij een bijdrage te leveren aan de strijd tegen kansarmoede en 
maken wij deze schoolactiviteit democratisch.

PRIJS PER LEERKRACHT
Per 20 leerlingen kan er 1 leerkracht gratis mee.

INSCHRIJVEN
~ van 11 mei tot 28 mei met een geschat aantal leerlingen.
~ ontvangst bevestiging: vanaf 5 juni 2017
~  bevestiging ondertekenen: vóór 15 september met vermelding van het juiste aantal  

leerlingen.

RESERVEREN DOORHEEN HET JAAR
Neem contact met Leen Goris op het nummer 014-47 21 51 of via scholen@warande.be.

BETALING
Je krijgt een factuur na de voorstelling op basis van het opgegeven aantal aanwezige 
leerlingen. Dit kan maximum 10 % afwijken van de gereserveerde tickets.

ANNULERING
Tot 4 weken voor de voorstelling kan je het aantal verminderen met max. 20%.
Na 4 weken voor de voorstelling aantal verminderen met max. 10%.

COMMUNICATIE MET DE OUDERS
Van zodra je van ons de bevestiging krijgt van je inschrijving vragen we jullie om aan de ouders 
mee te delen naar welke voorstelling de leerlingen gaan. Op die manier vermijden we dat 
kinderen of jongeren de voorstelling op korte tijd twee keer te zien krijgen. De Warande kan 
geen verantwoordelijkheid nemen in deze dubbele bezoeken.

LESMAP
Bij het merendeel van de voorstelling is er een gratis lesmap ter beschikking.  
Deze lesmap bezorgen we per mail.

MEER INFO
Leen Goris
014-47 21 51
scholen@warande.be


