


voorwoord

In maart 2020 kreeg het leven van ons allemaal een totaal 
nieuwe wending. Covid-19 maakte alles anders, tot op de  
dag van vandaag.

Net als vele andere artiesten en cultuurinstellingen heeft 
de Warande het hoofd niet laten hangen. Al die tijd zijn we 
blijven doen waar we goed in zijn: verwondering, schoonheid 
en troost aanbieden. Vaak met beperkingen: voor een beperkt 
publiek, in een tijdsslot of op afstand via streaming. Maar 
altijd op de ons vertrouwde manier: met veel enthousiasme 
en professionaliteit. Zo bleven we toch met elkaar verbonden.

Niemand durft de toekomst voorspellen. Wordt alles straks 
weer ‘gewoon’, zien we elkaar in kleine groepjes  
of met velen tegelijk, binnen of buiten,…? Hoeveel 
flexibiliteit en creativiteit vergt het nieuwe cultuurseizoen? 
Deze vragen speelden in ons achterhoofd toen we dit 
nieuwe programma samenstelden. Toch zijn we er  
100 % voor gegaan. Het resultaat is een ijzersterk en 
zeer divers aanbod, een verrassende mix van uitgestelde 
voorstellingen en nieuwe creaties.

De voorbije maanden 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.

Kathleen Helsen
voorzitter APB de Warande
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Op het moment dat 
deze gloednieuwe 
programmabrochure in druk 
gaat, zijn de toekomstige 
maatregelen tegen corona 
voor de cultuursector nog 
onduidelijk. 
 
We gaan met volle moed 
en hoop op beterschap dit 
cultuurseizoen tegemoet 
en kondigen met veel 
enthousiasme dit mooie 
programma aan.
 
De Warande houdt zich strikt 
aan de geldende richtlijnen 
opgelegd door de federale 
regering wat betreft ventilatie 
van de zalen, social distancing, 
eventuele beperking op de 
maximum zaalcapaciteit, 
mondmaskerplicht … 

Vlak vóór de start van 
je activiteit ontvang je 
een servicemail met alle 
praktische info en de laatste 
richtlijnen wat betreft deze 
coronamaatregelen. 
 

WIJZIGINGEN? 
 
Bij een eventuele wijziging 
of annulering, brengen we 
je zo snel mogelijk op de 
hoogte. Je krijgt steeds de 
mogelijkheid om te kiezen 
voor de nieuwe datum of 
om de waarde van je ticket 
te laten terugbetalen, 
te schenken aan onze 
solidariteitspot voor artiesten 
of om te zetten in een 
Warandebon. 
 
Geen enkel reden dus om 
niet vliegensvlug je kaarten 
aan vroegevogelkorting te 
reserveren.

HEB JE AL EEN TICKET? 
 
Mogelijk heb je al een 
ticket voor een uitgestelde 
voorstelling die in deze 
programmabrochure 
staat. Twijfel je hierover? 
Contacteer gerust de 
ticketbalie op het nummer 
014 41 69 91. Onze collega’s 
helpen je met veel plezier 
verder en kunnen jouw 
tickets opnieuw versturen per 
mail. 
 
En goed om te weten: de 
tickets die je al hebt voor een 
(uitgestelde) voorstelling in 
het nieuwe seizoen, tellen 
ook mee om Goudvink (zie  
p.6) van de Warande te 
worden! 

LEVE LIVE! LOVE LIVE!
Maar… wat met Covid-19? 
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SINGER-SONGWRITER 90 euro (i.p.v. 116 euro basisprijs)

VR 29 okt Het Zesde Metaal | Skepsels 38

VR 12 nov Luka Bloom | 30 years of Riverside 44

VR 10 dec Meskerem Mees 73

ZA 12 mrt Joan As Police Woman Trio | Cover Two 111

WO 18 mei Dylan 80 143

JAZZ 85 euro (i.p.v. 108 euro basisprijs)

ZA 6 nov Cécile McLorin Salvant 41

DO 25 nov Jef Neve | Mysterium 63

VR 26 nov Avishai Cohen Big Vicious 64

ZA 27 nov SCHNTZL 65

VR 29 apr Tord Gustavsen Trio 133

THANK GOD IT'S ROCK 105 euro (i.p.v. 130 euro basisprijs)

ZA 16 okt Arno | Santeboutique 31

ZA 23 okt Fleddy Melculy 34

DO 4 nov Amenra | Cult!Live: The Mirror by Tarkovsky 39

ZA 12 feb Admiral Freebee 93

VR 22 apr Jools Holland and His Rhythm & Blues Orchestra 128

Kies voor één of 
meerdere vaste reeksen 

en ga extra voordelig 
naar optredens  

en voorstellingen.KORTINGEN & 
GOUDVINKEN

DE WARANDE
OVERDAG

DE VROEGE VOGEL

Bestel één of meerdere 
tickets ten laatste op zondag 
6 juni voor de loting en je 
geniet van een tijdelijke 
vroegevogelkorting. In 
de loop van het seizoen 
lanceren we nog andere 
prijsacties, maar het meeste 
voordeel haal je uit de 
vroegevogelactie. Als Vroege 
Vogel vang je dus een lekkere 
worm.

GOUDVINKEN

Onze trouwe bezoekers 
verwennen we extra. Wie 
volgend seizoen tickets 
koopt voor vijf of meer 
voorstellingen, is goudvink 
van de Warande. En 
goudvinken worden in  
de watten gelegd!

Als goudvink krijg je toegang 
tot allerlei exclusieve 
activiteiten. Zo kan je 
naar try-outs, repetities 
van dansvoorstellingen, 
bijzondere rondleidingen…

LOTING

De Warande wijst in juni 
tickets voor voorstellingen 
van het nieuwe seizoen 
nog steeds toe via loting. 
Je dient tot en met 6 juni 
een aanvraag in met je 
gekozen voorstellingen 
en ons computersysteem 
bepaalt willekeurig naar 
wie de tickets gaan en waar 
je zit. Zo maakt iedereen 
evenveel kans en heb je 
rustig de tijd om het nieuwe 
seizoensprogramma te 
bestuderen.

Wil je graag overdag een 
voorstelling, expo of concert 
meepikken? Dan is ons 
programma overdag iets voor 
jou! Zo zijn er bijvoorbeeld 
concerten van Jef Neve en 
Willy Sommers, circus van 
Bêtes de foire, onze literaire 
en filosofische talkshows 
Overlezen en Nagedacht, 
theater van Studio ORKA, 
Tom Van Dyck, Bruno 
Vanden Broecke, Theater 
FroeFroe en nog veel meer… 
In onze expozalen kan je 
tentoonstellingen meemaken 
van Femmy Otten, Nadia 
Naveau, STORMOPKOMST, 
Maika Garnica, Chris 
Meulemans…
 
Je vindt deze activiteiten 
in de brochure terug aan 
de hand van het label 
‘overdag’ ( ). Naast dit 
programma is er natuurlijk 
ook nog ons aanbod voor 
families.
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DANS I 70 euro (i.p.v. 89 euro basisprijs)

DI 5 okt Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas | Fase, Four 
Movements to the Music of Steve Reich 24

WO 1 dec Eastman / Sidi Larbi Cherkaoui | Nomad 66

WO 26 jan Voetvolk / Lisbeth Gruwez & Claire Chevallier | 
Piano Works Debussy 91

WO 9 mrt not standing / Alexander Vantournhout | Contre-jour 107

DANS II 60 euro (i.p.v. 71 euro basisprijs)

WO 27 okt
Jan Martens / GRIP & Dance On Ensemble |  
any attempt will end in crushed bodies and shattered 
bones

37

DI 15 feb ACME / Albert Quesada | Flamingos 95

ZA 2 apr GöteborgsOperans Danskompani / Damien Jalet | 
Skid 123

DANS XL 120 euro (i.p.v. 160 euro basisprijs)

DI 5 okt Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas | Fase, Four 
Movements to the Music of Steve Reich 24

WO 27 okt
Jan Martens / GRIP & Dance On Ensemble |  
any attempt will end in crushed bodies and shattered 
bones

37

WO 1 dec Eastman / Sidi Larbi Cherkaoui | Nomad 66

WO 26 jan Voetvolk / Lisbeth Gruwez & Claire Chevallier | 
Piano Works Debussy 91

DI 15 feb ACME / Albert Quesada | Flamingos 95

WO 9 mrt not standing / Alexander Vantournhout | Contre-jour 107

ZA 2 apr GöteborgsOperans Danskompani / Damien Jalet | 
Skid 123

CIRCUS DELUXE 90 euro (i.p.v. 117 euro basisprijs)

WO 17 nov Gravity & Other Myths | Out of Chaos… 50

ZA 4 dec Circa | Humans 68

10 tot 19 dec Bêtes de foire 72

DI 22 feb Machine de Cirque | La Galerie 101

DI 19 apr Groupe Acrobatique de Tanger / Maroussia Diaz 
Verbeke | FIQ! 126

REEKSEN

9

UIT DE WERELD 58 euro (i.p.v. 76 euro basisprijs)

ZA 13 nov Constantinople & Ablaye Cissoko | Traversées 44

VR 25 feb Teresa Salgueiro | Alegria 103

DO 31 mrt Sokratis Sinopoulos 120

ZA 23 apr Afel Bocoum 131

CLUB KUUB CONCERTEN 60 euro (i.p.v. 84 euro basisprijs)

ZA 6 nov The Calicos + Shorty Jetson and the Lefthands 42

ZA 4 dec Tin Fingers + Le Sud 68

ZA 5 feb …

ZA 5 mrt …

ZA 2 apr …

ZA 30 apr …

DE CONCERT VERENIGING 141 euro (i.p.v. 168 euro basisprijs)

DO 28 okt Duo Ivanov 38

MA 22 nov Casco Phil 58

DO 9 dec The Chamber Orchestra of Belgium & Vlaams 
Radiokoor 71

DO 13 jan Orchestre Philharmonique Royal de Liège  
& Nikolay Lugansky 83

MA 21 feb Orchestre Philharmonique Royal de Liège  
& Pierre Bleuse 100

DO 31 mrt Belgian National Orchestra 120

OVERLEZEN 40 euro (i.p.v. 70 euro basisprijs)

zo 12 sept | 3 okt | 14 nov | 12 dec | 9 jan | 13 feb | 13 mrt | 10 apr 12

NAGEDACHT 40 euro (i.p.v. 62 euro basisprijs)

ma 4 okt | zo 7 okt | zo 5 dec | zo 30 jan | ma 7 mrt | za 23 apr 23

REEKSEN
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Kom op ontdekking in de wondere wereld 
van het circus!

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. Kom 
met je gezin in een woonwagen luisteren 
naar het verhaal van Josser. Beleef hoe 
een circusartiest (én mucopatiënt) de 
lucht in gaat op een Chinese paal. Voel 
de spanning als twee circusbroers enkel 
met hun tanden een stalen kabel in balans 
proberen te houden. Win een sprong 
van Simon, omringd door de zwevende 
artiesten van Collectif Malunés. Laat je 
overdonderen door de evenwichtskunst van 
een acrobatisch duo dat letterlijk de muren 
op loopt.

Op zaterdag 11 en zondag 12 september wordt de omgeving  
van de Warande opnieuw overspoeld met internationaal circus:  
veel circusplezier om van kortbij én veilig te beleven.

Plein de Cirque
ZA 11 & ZO 12 SEP
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foto: Bart Van der Moeren
tekst: Joop Admiraal | bewerking en regie: Stefan 
Perceval | spel: Sien Eggers | scenografie: Jan Strobbe

een organisatie van Organroxxvzw i.s.m. de Warande | 
orgel: Joris Verdin | viool: Nico Baltussen

10.30 UUR | TUINZAAL

10 euro | 8 euro (-26)
8 euro (vroege vogel) 
koop alle edities in een voordelige reeks (zie p.8)

OPGELET! 3 OKT IN DE KUUB
omwille van het openingsfeest van de bibliotheek 
organiseren we deze editie samen (zie p.20)

OVERLEZEN HETGEVOLG
U bent mijn moeder

NICO BALTUSSEN  
EN JORIS VERDIN

ZO 12 SEP | 3 OKT | 14 NOV | 12 DEC | 9 JAN | 13 FEB | 13 MRT | 10 APR

Dankzij Covid-19 is het officieel: boeken 
zijn essentiële zaken. We hebben dan 
toch iets positiefs overgehouden aan dat 
vermaledijde virus. Jos Geysels, Karl van 
den Broeck en Johny Geerinckx moest 
je daarvan niet meer overtuigen. De vele 
lezers gelukkig ook niet. Jullie vonden 

‘U bent mijn moeder’ gaat over het verdriet 
dat de kop opsteekt als een moeder door 
de genadeloze tijd wordt ingehaald. Zich 
dingen niet meer herinnert. Moet leven 
in een verzorgingstehuis. En denkt dat 
niemand haar komt bezoeken.

“Ik ben hier nog de beste van allemaal”, 
zegt ze over haar buren in het tehuis. Ze 
zal het blijven herhalen tot ze volledig in 
zichzelf is opgesloten. Het hardvochtige 
proces van verdwijnen.

Joop Admiraal geeft in ‘U bent mijn 
moeder’ een eerlijk en aangrijpend 
beeld van het leven van zijn tachtigjarige, 
demente moeder. In 2005 bewerkte 
Stefan Perceval bij hetpaleis deze 
theaterklassieker tot een moeder-dochter-
confrontatie, waarbij Sien Eggers beide 
rollen speelt. Vijftien jaar later krijgt de 
voorstelling een nieuw leven.

Joris Verdin brengt de zeventiende eeuwse 
link tussen Spanje en Vlaanderen weer tot 
leven met een kleurrijk programma. Vanuit 
dat barokke repertoire schuiven we op naar 
de Vlaamse laatbarok met als première 
het net herondekte 'Opus 1' uit 1775 van de 
Antwerpenaar Ferdinand Staes voor viool 
en orgel. 

WOORD

20.15 UUR | HETGEVOLG

14 euro | 11 euro (-26)
12 euro (vroege vogel)

16 UUR | SINT-PIETERSKERK, TURNHOUT

15 euro | 10 euro (-26)
13 euro (vroege vogel)

VR 17 SEP ZO 19 SEP

THEATER

MUZIEK

9+

massaal de weg naar de gestreamde 
afleveringen van Overlezen. Het nieuwe 
seizoen brengt weer stapels boeken, 
straffe auteurs, verrassende gasten en 
frisse muziekjes. Liefst van al met jou 
erbij, in levende lijve.
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Op woensdag verovert KAAIMAN de 
Warande. Jong theatertalent breekt er los 
om te experimenteren met theater in al 
haar facetten. We zetten onze verbeelding 
aan het werk en zoeken naar gepaste 
vormen, bouwen op, breken af, bouwen 
opnieuw, zoeken naar treffende woorden, 
rake beelden, warme melodieën, een 
passend ritme, straffe bewegingen… 
KAAIMAN gelooft dat theater de wereld 
is zonder grenzen, een universum waarin 
werkelijk alles mogelijk is. 

THEATER STAP
Fanny

KAAIMAN 
JAARREEKS 

Een wreed en gruwelijk, lieflijk en 
bitterzoet liefdessprookje geeft op een 
zinderende manier weer wat er in het 
hoofd van een kwetsbaar meisje omgaat 
wanneer het in een grimmig  
milieu opgroeit.

Fanny is een meisje dat door de 
buitenwereld als 'beperkt en anders' wordt 
aanzien. Ze vertelt hoe moeilijk het was om 
op te groeien bij een oma die enkel haar 
zwaktes benadrukte en hoe ze door haar 
artistieke buurman Richard misbruikt werd. 
Tot ze de middernachtman ontmoet. Een 
man die haar door zijn tedere aanwezigheid 
de mogelijkheid geeft om het verleden 
achter zich te laten.

Theatermakers Frank Dierens (Het 
Scheldeoffensief) en Luc Nuyens (de 
Roovers) baseren zich voor 'Fanny' op  
'Le Petit Théâtre de Fanny Ruubier' van 
Merel de Vilder Robier. Ze creëerden eerder 
bij Theater Stap de pareltjes 'De Bank' en 

20.15 UUR | KUUB

16 euro | 10 euro (-26)
14 euro (vroege vogel)

ELKE WOENSDAG VAN SEP TOT APR

Een KAAIMANjaar kost 150 euro.  
Heb je een UiTPAS met kansentarief,  
dan betaal je 30 euro. 

WO 22 & DO 23 SEP

tekst: Merel de Vilder Robier | van en met: Frank 
Dierens, Luc Nuyens, Mira Bryssinck, Julia Dierens 
en Kenneth Boven | livemuziek: Marc Bryssinck | 
scenografie: Stef Stessel | foto: Stef Stessels

THEATER THEATERPREMIÈRE

WO 22 SEP | STARTDAG KAAIMAN
theaterateliers  
voor beestige 

jongeren 

voor wie: 
jongeren tussen 11 en 18 jaar  
(zesde leerjaar tot zesde 
middelbaar) 

wanneer: 
elke woensdag  
van september tot april 
namiddaggroep
14 tot 16.30 uur 
avondgroep 
18 tot 20.30 uur

KAAIMANDAG
Je komt samen met alle 
KAAIMANNEN om een hele dag 
te experimenteren met theater. 
zondag 28 november van  
10 tot 16 uur

KAAIMANWEEK
Een week lang repeteer je aan  
een toonmoment. 
11 tot en met 15 april
KAAIMANfestival voor publiek  
op 14 & 15 april

Inschrijven kan tot 6 juni door 
je naam, geboortedatum en 
contactgegevens te mailen naar 
kaaiman@warande.be. 

Opgelet: de plaatsen zijn 
beperkt. Je krijgt na inschrijving 
spoedig te horen of je al dan niet 
kan deelnemen. 

foto: Bart Van Gyseghem

'De Wereld'. Ook in 'Fanny' staan Dierens 
en Nuyens mee op de scène, samen met 
de Gentse actrice Mira Bryssinck (o.a. 
'Tytgat Chocolat') en spelers van Het 
Scheldeoffensief en Theater Stap.

"Vandaag weer heel den dag aan de 
balustrade gestaan. Vele geschreid en in 
d'ijlte getuft, gespogen, gespuwd. Hoeveel 
vurt water al onder die vurte brugge zien 
passeren, hoeveel fluimen al meegezogen? 
Hoeveel zweet en tranen mee naar de 
zee…"
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VIELLEICHT
Misschien

Een nieuwe generatie theatermakers aan  
het woord over realiteit en beeldcultuur

'Misschien' laat twee verdwaalde jongeren 
spreken die steeds verder van de realiteit 
vervreemd raken. Via videoboodschappen 
en beeldende protestacties zien we hoe 
eenzaamheid tot radicalisering leidt.
Wat moet een puber in de 21ste eeuw doen 
om begrepen te worden, om te voelen dat 
hij een toekomst heeft?

Vielleicht is het theatercollectief van 
Mathias Van der Goten en Gilles Van Hecke. 
Via verhalen proberen zij de figuren in de 
marge een stem te geven. De voorstelling 
'Misschien' gaat over de beeldcultuur bij de 
jeugd, overtuiging, eenzaamheid en geen 
uitweg meer zien.

Josquin Desprez is sinds vele eeuwen 
een icoon. De eerste herdenking vond al 
plaats in 1545 in Antwerpen, 24 jaar na 
de dood van de legendarische polyfonist. 
Toen wijdde Tielman Susato zijn zevende 
chansonbundel zogezegd volledig aan de 
chansons van Josquin. Er duiken daarin 
ook nooit eerder verschenen of verloren 
gewaande composities op. Of deze 
ook echt van de hand zijn van Josquin, 
wordt door sommige kenners betwijfeld. 
De uitvoeringspraktijk van 1545 biedt 
Graindelavoix alvast de mogelijkheid een 
heel andere Josquin dan de zogenaamd 
authentieke te laten horen. In de uitgave 
van 1545 is er immers geen onderscheid 
tussen origineel en vervalsing…

Tikken, klikken en gezoem. Het leukste 
kinderfestival palmt de Warande in met 
rare beesten en geluiden. In de stille 
bibliotheek kloppen robot-spechten 
ritmisch op de golven van wifi-signalen. 
En de schouwburg heeft last van een 
muizenplaag, muizen die groene en rode 
laserstralen schieten.

Bouw je eigen geluidsmachine of pimp 
een lasermice. Vind rust bij een bijzondere 
vogel of ga los op vette beats. Maak van 
een danser een robot of van een robot een 
danser. Op 'Morgen Shmorgen' duik je met 
je (geleende) kinderen in de nabije en de 
iets verdere toekomst.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

15 euro | 10 euro (-26)
13 euro (vroege vogel)

20.15 UUR | KUUB

17 euro | 12 euro (-26)
14 euro (vroege vogel)

WO 22 SEP VR 24 SEP ZA 26 SEPVR 24 SEP

THEATER PREMIÈRE

spel: Gilles Van Hecke en Adele Raes | regie: Mathias 
Van der Goten | techniek: Sarah Feyen en Gilles Pollak | 
dank aan: Nina Snijers, Leonie Buysse, Casper de Geus, 
de Warande, hetpaleis | foto: Johan Pijpops

ERHAN DEMIRCI
Doe Rustig

Druk, druk, druk…

Het standaardantwoord als je iemand 
vraagt hoe het gaat. Maar doen we dit 
onszelf niet aan door én carrière te 
willen maken, drie hobby's te hebben, 
aan zelfontplooiing te doen en een gezin 
te runnen? Neem even wat gas terug en 
geniet van anderhalf uur qualitytime door 
naar deze voorstelling te komen.

COMEDY

foto: CherryBlossom D Photography

20.15 UUR | SINT PIETERSKERK, TURNHOUT
VRIJE ZIT

22 euro | 10 euro (-26)
22 euro (vroege vogel)

13 TOT 17 UUR | IN EN ROND DE WARANDE

dagpas 17 euro | dagpas 12 euro (-26)
dagpas 14 euro (vroege vogel)

GRAINDELAVOIX  
ONDER LEIDING VAN BJÖRN SCHMELZER 

Antwerpse Josquin van 1545,  
de Ondode

STORMOPKOMST
familiedag: Morgen Shmorgen

een organisatie van Musica Divina i.s.m. met 
de Warande | foto: Koen Broos

MUZIEK FAMILIE

14+
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CLAVER DUO
De Viool van Einstein

KYOKO SCHOLIERS
Boy

Het is 18 april 1955, de dag na de dood van 
Albert Einstein. Dokter Thomas Harvey van 
het Princeton Hospital licht heimelijk de 
hersenen uit het hoofd van het dode genie. 
Het zou tot 1985 duren voordat het eerste 
onderzoek over Einsteins hersenen werd 
gepubliceerd. Einstein bleek een geniale 
man te zijn geweest, met een heel gewoon 
brein…

Violiste Eva Vermeeren en pianiste Fleur 
Claesen begeleiden deze spannende 
raamvertelling met de muziek die Einstein 
inspireerde, verafgode en verafschuwde. In 
samenwerking met vier wetenschappers 
(Wim Fias, Brian Foster, Marc Leman 
en Ben Van Cranenburgh) gaan ze op 
zoek naar de invloed van muziek op de 
werking van ons brein. Hebben tonale 
klanken invloed op ons sociaal gedrag, 
onze cognitieve capaciteiten of empathisch 
vermogen? Werkt atonaliteit werkelijk 
frustratie en agitatie op, of opent het 
nieuwe wegen in het denkproces? 

De tienjarige Boy zit in de klas als de 
politie hem plots komt halen. Hij weet 
niet waarom. Hij weet alleen dat hij niet 
meer naar huis mag, omdat hij in een 
'verontrustende situatie' woont.

Theatermaakster Kyoko Scholiers 
verdiepte zich maandenlang in de 
wereld van de jeugdhulp. Ze interviewde 
jeugdrechters, consulenten, pleeggezinnen, 
kinderpsychiaters, opvoeders, volwassenen 
die terugkijken op hun hulptraject, kinderen 
die in een voorziening verblijven en hun 
ouders. Ze woonde rechtszaken bij en 
werkte als vrijwilliger in een leefgroep.

Wat doet het met iemand om op te 
groeien zonder de basis van een veilig 
nest? Waar ligt de grens van loyaliteit aan 
de ouders? En kun je ontsnappen uit je 
eigen achtergrond? Scholiers verbeeldt 
een brandend actuele realiteit in een 
eigenzinnige muziektheatervoorstelling 
met een ijzersterke cast. Joris Blanckaert 
componeert een bijzondere soundscape 
die live wordt gebracht door het 
kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen en 
HERMESensemble.

20.15 UUR | KUUB

15 euro | 15 euro (-26)
15 euro (vroege vogel)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

20 euro | 10 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)

DO 30 SEP DO 30 SEP

MUZIEK

tekst en regie: Kyoko Scholiers | compositie en muzikale 
leiding: Joris Blanckaert | met: Tiny Bertels, Sofie 
Decleir, Suzanne Grotenhuis, Jeroen Perceval / Greg 
Timmermans, Joris Van den Brande, Victor Saveniers 
/ Finn Van Hove | livemuziek: Kinderkoor Opera Ballet 
Vlaanderen en HERMESensemble | foto: Nick Hannes

THEATER
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BERNARD 
FOCCROULLE

BL!NDMAN [sax] brengt de virtuositeit 
van de Stylus Fantasticus op eigenzinnige 
manier tot leven. Deze stijl uit de vroege 
barok werd gekenmerkt door een absolute 
vrijheid, die zich niets aantrok van melodie, 
tekst en structuur. Orgelwerken van 
Dieterich Buxtehude worden gearrangeerd 
door Eric Sleichim en madrigalen van Carlo 
Gesualdo en worden elektronisch tot een 
nieuwe gedaante herschapen. Ook Arvo 
Pärt en Johann Sebastian Bach komen 
even meespelen in de kleine eeuwigheid 
tussen 1600 en vandaag.

Literair tijdschrift DW B stelt voor: 
een Kempische literaire avond

De zanderige grond van de Kempen is 
vruchtbare literaire bodem. Dat blijkt 
andermaal uit het themanummer waarmee 
literair tijdschrift DW B jaargang 2020 
afsluit. Daarin zijn vijf auteurs opgenomen 
die in de Kempen wonen of opgroeiden.  
DW B vroeg aan filosofe en schrijfster Alicja 
Gescinska om het nummer te cureren. Ze 
koos als overkoepelend thema 'De muur', 
en vroeg aan vooraanstaande schrijvers uit 
Vlaanderen en Nederland om een verhaal, 
essay of gedicht te schrijven over reële 
of denkbeeldige muren. Dat leverde een 
prachtig resultaat op met bijdragen over 
muren die scheiden en verbinden. 

Tijdens deze literaire avond vertellen Koen 
Peeters, Leen Huet, Leo Pleysier en Toon 
Horsten over hun verhalen en lezen ze 
voor uit eigen werk. Dit alles zal gebeuren 
onder begeleiding van de gastvrouw van de 
avond Alicja Gescinska, die sinds kort ook 
tot de Kempense schrijvers gerekend mag 
worden.

Een exemplaar van het themanummer van 
DW B is inbegrepen in de inkomprijs.

Bernard Foccroulle nam tussen 1982 
en 1997 het volledige werk van Johann 
Sebastian Bach op en zijn concert staat dan 
ook in het teken van deze grootmeester. Op 
het programma staan onder andere de 5de 
triosonate, de partita ‘O Gott, du frommer 
Gott’, koralen uit 'Clavier Übung III' en de 
monumentale 'Fantasie en Fuga' in sol klein. 

20 UUR | BEGIJNHOFKERK, HOOGSTRATEN 

20 euro | 10 euro (-26)
20 euro (vroege vogel)

20.15 UUR | KUUB

8 euro | 6 euro (-26)
6 euro (vroege vogel)

16 UUR | SINT PIETERSKERK, TURNHOUT

15 euro | 10 euro (-26)
13 euro (vroege vogel)

ZA 2 OKTZA 2 OKT ZO 3 OKT

KOEN PEETERS, LEEN 
HUET, LEO PLEYSIER, 
TOON HORSTEN EN 
ALICJA GESCINSKA 

ERIC SLEICHIM & 
BL!NDMAN [SAX]
Stylus Fantasticus

WOORD

een organisatie van Organroxxvzw i.s.m. de Warande | 
orgel: Bernard Foccroulle

MUZIEK

een organisatie van Musica Divina i.s.m. de 
Warande | sopraan sax: Pieter Pellens | alt 
sax: Hendrik Pellens | tenor sax: Piet Rebel | 
bariton sax: Sebastiaan Cooman | artistieke 
leiding, tubax en electronica: Eric Sleichim | 
foto: Guy Kokken 

MUZIEK

Openings-
feest van de
bibliotheek

Oktober is jaarlijks de maand 
waarin de Vlaamse bibliotheken 
hun werking in de verf zetten. 
Maar oktober 2021 start 
wel héél speciaal. Op 1, 2 en 
3 oktober is het feest voor 
iedereen. De Turnhoutse 
bibliotheek trakteert je op 
literaire en andere inspirerende 
ontmoetingen, op muziek en 
gekke bekken tussen de rekken, 
op boeiende lezingen en vrolijke 
kinderactiviteiten, op alles 
wat we het voorbije anderhalf 
jaar hebben moeten missen en 
zoveel meer. Alle info volgt op 
turnhout.bibliotheek.be.

De Warande feest mee en zet 
een Kempische literaire avond 
op poten plus een editie van 
Overlezen (zie p.12).
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Je maandelijkse afspraak met actuele 
denkers

Hoe kijken filosofen naar de actualiteit?  
Wat valt hen op dat wij over het hoofd 
zien? En welke van hun inzichten 
kunnen ons helpen bij de dagelijkse 
nieuwsconsumptie? 

Welkom bij het vijfde seizoen van 
Nagedacht, onze maandelijkse afspraak 
met wijze nieuwswatchers. Jos Geysels en 
Joël De Ceulaer ontvangen vanaf oktober 
elke maand – soms op zondagochtend, 
soms op maandagavond – twee Vlaamse of 
Nederlandse filosofen die grondig stilstaan 
bij de actualiteit van het moment. 

De namen van de filosofen vind je 
binnenkort op onze website. Het beloven 
in deze boeiende tijden weer diepgaande 
en verfrissende gesprekken te worden 
waarover je nog dagenlang kan nakaarten!

We sluiten dit Nagedacht-seizoen feestelijk 
af met een XL editie in de Schouwburg 
naar aanleiding van de vijfentwintigste 
aflevering.

MA OM 20.15 UUR | ZO OM 10.30 UUR
TUINZAAL

10 euro | 8 euro (-26)
8 euro (vroege vogel)
koop alle edities in een voordelige reeks (zie p.8)

XL EDITIE ZA 23 APR OM 20.15 UUR
SCHOUWBURG

12 euro | 10 euro (-26)
10 euro (vroege vogel)

MA 4 OKT | ZO 7 NOV | ZO 5 DEC | ZO 30 JAN | MA 7 MRT | ZA 23 APR

NAGEDACHT
Filosofen over het nieuws

WOORD

Een blijver na 
het bijzondere 
coronajaar 2020 
is het concept De 
Piste. Met een 
speciale tribune 
voor 100 personen 
brengen we je dicht 
bij de artiesten. Je 
zit letterlijk rond 
de scène en geniet 
in onze piste van 
circus, muziek…

In oktober en 
maart bouwen we 
de Kuub twee keer 
om tot een gezellige 
piste. Benieuwd? 
Deze artiesten 
mag je al zeker 
verwachten:  
BOX & Dez 
Mona, Bram De 
Looze, SLAK & 
Koen De Preter.

Programma en tickets  
vanaf midden september.

De Piste
OKT & MRT
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ANNE TERESA  
DE KEERSMAEKER/
ROSAS
Fase, Four Movements  
to the Music of Steve Reich
'Fase' (1982) is dé doorbraakvoorstelling 
van Anne Teresa De Keersmaeker, en 
wellicht ook haar meest opgevoerde 
choreografie. 

De voorstelling bestaat uit drie duetten 
en één solo, gechoreografeerd op vier 
repetitieve composities van de Amerikaanse 
minimalist Steve Reich. Net zoals de 
muziek, hanteert de dans het principe van 
faseverschuiving: minieme variaties laten 
aanvankelijk perfect synchroon uitgevoerde 
bewegingen langzamerhand verglijden en 
verschuiven, zodat een complex spel van 
wisselende vormen en patronen ontstaat. 

DANS

choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker | gedanst 
door (afwisselend): Yuika Hashimoto en Laura Maria 
Poletti / Laura Bachman en Soa Ratsifandrihana | 
gecreëerd met: Michèle Anne De Mey en Anne Teresa De 
Keersmaeker | muziek: Steve Reich (Piano Phase (1967), 
Come Out (1966), Violin Phase (1967), Clapping Music 
(1972)) | foto: Anne Van Aerschot

"Met 'Fase' gaf  
De Keersmaeker het 

minimalisme een nieuw 
gezicht. Het ziet er nog 
steeds verbluffend uit." 

(LOS ANGELES TIMES)
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20.15 UUR | SCHOUWBURG

21 euro | 10 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)
koop deze voorstelling in een voordelige reeks (zie p.9)

DI 5 OKT

De bewegingen zijn zo perfect uitgevoerd 
dat ze bijna mechanisch lijken, maar toch 
raken ze je op een bijzondere manier. Anne 
Teresa De Keersmaeker heeft in de lange 
opvoeringsgeschiedenis ‘Fase’ altijd zelf 
gedanst, maar geeft de voorstelling nu door 
aan twee nieuwe danseressen. 

"Prachtige voorstelling" 
(***** De Standaard)



26 27

TOM ROBINSON &  
BAND (VK)

Acoustic

De rockende Britse zanger/bassist Tom 
Robinson werd vorig jaar 70 en viert dit met 
een akoestische tournee in trio-formule. 
Robinson werkte doorheen de jaren met 
vele groten der aarde, zoals Ray Davies, 
Peter Gabriel en Elton John, en scoorde 
internationale hits met '2-4-6-8 Motorway', 
'Glad To Be Gay' en 'War Baby'. Hoog 
bezoek in de Warande!

Sinds 1985 werkt Tom Robinson als 
presentator op de verschillende BBC-
radiozenders en kreeg hiervoor in 
1997 en 2012 onderscheidingen. In zijn 
programma's probeert hij nieuw jong talent 
te lanceren en te ondersteunen.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

21 euro | 16 euro (-26)
19 euro (vroege vogel)

ZA 9 OKT

MUZIEK

WILLY SOMMERS
Sommers of 69

De zomer van 1969 kan niet lang genoeg 
duren voor Willy Sommers en de zijnen!

Tijdens dit concert grijpt Willy Sommers 
terug naar zijn vroegste inspiratiebronnen: 
de songs die hij in het gezegende jaar 1969 
coverde met The Yeats. Sommers wekt dit 
sfeervol repertoire weer tot bruisend leven 
in de Warande.

Het album 'Sommers of '69', zijn laatste 
cd vol nostalgie, scoort trouwens bijzonder 
goed bij het publiek! Verwacht je aan een 
throwback naar 1969 en the summer of 
love. En Willy vergeet natuurlijk zijn eigen 
greatest hits niet.

15 UUR | SCHOUWBURG

19 euro | 12 euro (-26)
17 euro (vroege vogel)

ZO 10 OKT

MUZIEKTo
m

 R
ob

in
so

n 
&

 B
an

d



KEMPENKEMPEN

28 29

HETGEVOLG
Volle Maan

BELPOP BONANZA 
KEMPEN
MET JAN DELVAUX EN DJ BOBBY EWING

Een heerlijke zoektocht naar feesten  
en rituelen

De dag gaat over in de nacht, de ochtend  
lijkt ver weg.

Tijd om te feesten.

Het onafscheidelijke duo theatermakers 
Mieke Laureys en Annelore Stubbe 
werkt samen met de Hartenspelers van 
HETGEVOLG, jong en oud uit alle hoeken 
van de wereld.

Zij laten zich inspireren door hun verhalen, 
tradities en rituelen. En ze gaan op zoek 
naar wat mensen met elkaar verbindt.

Na 'Vuil Vel' wordt 'Volle Maan' de tweede 
muziektheaterproductie voor 12+ van deze 
makers onder de vleugels van HETGEVOLG.

Het wordt feest. Wees welkom!

Deze Belpop Bonanza spit in de rijke 
muziekgeschiedenis van de Kempen.

Belpop Bonanza, dat is de wereld van 
Jan Delvaux en Jimmy Dewit alias dj 
Bobby Ewing. Samen gaan ze op zoek 
naar sterke en merkwaardige verhalen 
over muzikanten, bands, componisten… 
die ze aankleden met muziek, foto's en 
bewegend beeld.

In een streek die 'stil' als voornaamste 
predicaat heeft, is daar wel iets te vinden? 
Heel veel zo blijkt! Van Bobbejaan tot Kate 
Ryan, van Graspop tot Pennenzakkenrock, 
van een snoeiharde garagepunkband uit 
Hoogstraten die de Nieuwe Lichting wint tot 
een fanfare uit Tielen die het tot Pukkelpop 
schopt. Je komt het allemaal te weten 
tijdens deze special!

Belpop Bonanaza Kempen | 
voorstellingen
woensdag 6 oktober in cc 't Schaliken  
Herentals | vrijdag 15 oktober in 
cultuurhuis de Warande | zaterdag  
16 oktober in cc 't Getouw Mol

20.15 UUR | HETGEVOLG

15 euro | 10 euro (-26)
13 euro (vroege vogel)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

20 euro | 18 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)

DO 14 OKT | VR 15 OKT | ZA 16 OKT VR 15 OKT

MUZIEK

i.s.m. de Kempense cultuurhuizen

tekst en concept: Annelore Stubbe en Mieke Laureys |  
spel: Annelore Stubbe, Mieke Laureys en de 
Hartenspelers | muzikale leiding: Steve Dugardin | 
coach: Stefan Perceval | foto: Kris Dewitte

THEATER

12+

PREMIÈRE

"Het plezier 
van het 
weetjes 

spuien spat 
van het 

podium."
(**** DE STANDAARD)
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ARNO
Santeboutique

"Ik ben verslaafd, verslaafd aan de 
adrenaline van optreden. Ik maak platen 
om te kunnen optreden." zei Arno Hintjens 
ooit in Humo. En geloof het maar, want ook 
vlot voorbij de zeventig loste hij vorig jaar 
zijn dertiende soloplaat 'Santeboutique', 
wederom geproducet door John Parish 
(PJ Harvey, Eels…). Het is een ijzersterke 
verzameling bevreemdende verhalen, 
soms intiem, soms vol wijze waanzin, maar 
steeds met die doorleefde, schorre stem 
die nog ruiger raspt dan voorheen.

Live is het enfant terrible van de Belgische 
rockscene altijd één brok energie. 
Melancholisch, rebels, je-m'en-fou, 
poëtisch, en een rock-'n-rollgehalte 
waar de huidige generatie een puntje aan 
mag zuigen. Bestel nu je ticket voor deze 
levende legende!

20.15 UUR | SCHOUWBURG

30 euro | 24 euro (-26)
27 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.7)

ZA 16 OKT

MUZIEKWORKSHOP

foto: Danny Willems

Een podium voor jonge artiesten

Ben je jong, artistiek bezig en wil je dat 
tonen aan een publiek? Dan is m i k s iets 
voor jou! Van poëzie 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. 
Wil je tijdens je creatie feedback of heb je 
een duwtje in de rug nodig? Er staat een 
team van jonge, professionele artiesten 
voor je klaar. 

Tijdens dit BOOTcamp in de Warande kan 
je proeven van gratis workshops, andere 
creatieve jongeren ontmoeten of feedback 
krijgen van de coaches. Nadien kan je 
tweewekelijks op zaterdag in de Warande 
of de Wollewei praten met de coaches of de 
andere deelnemende jongeren. Optreden 
of expo van je creatie op 15 januari 2022. Je 
moet je op voorhand inschrijven.

M I K S BOOTCAMP

11 TOT 16 UUR | TUINZAAL

gratis
voor jongeren van 14 tot 26 jaar | individueel of in groep

ZA 16 & ZO 17 OKTm i k s

m i k s is een samenwerking van Jeugdhuis Wollewei, 
MOOOV en de Warande met de steun van de Stad 
Turnhout en de Vlaamse Overheid. 

"m i k s is chill omdat het geen 
wedstrijd is. Ieder doet zijn ding. 
Daardoor ben je veel vrijer. Het is 

belangrijk dat je fouten mag en durft 
maken in een creatief proces."

"Rauw en 
gedreven"

(**** DE STANDAARD)
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4HOOG & PUDDING
Het Lam van Jan

POST UIT HESSDALEN
Man Strikes Back

Jan Van Eyck inspireert tot heerlijk 
opgewekt objecttheater vol visuele 
verrassingen.

Zo, het schilderij is klaar.
Jan heeft lang gewerkt.
Járen.
Jan heeft hard gewerkt.
Tot in de kleinste details.
Intens op zoek naar de juiste kleur, de 
mooiste schikking.
Vandaag is zijn schilderij eindelijk klaar.
Klaar om bewonderd te worden, door Jan 
en Alleman.
Maar dan? Weg is dat lam!
En wat is dat? In het schilderij een gat!

'Het Lam van Jan' is visueel theater in een 
intieme setting. Laat je betoveren door de  
wereld van de grootmeester.

"Jans zoektocht loopt uit op 
een sprankelende ontknoping 

met de allure van een antieke of 
middeleeuwse fabel… Een nieuwe, 

fijne voorstelling van 4Hoog."
(De Morgen)

Wat als de mens terug zijn plaats opeist in 
een door robots gedomineerde wereld?

Vijf houten driehoeken vormen het ideale 
decor voor een elegant en ritmisch 
kaatsspel van een jongleur. Een muzikant 
pikt in op zijn ritme.

Maar dan komen de objecten tot leven en 
doorbreken de routines. De bewegende 
piramides dagen de jongleur uit tot steeds 
nieuwe jongleerpatronen. De perfectie van 
zijn uitvoering wordt op de proef gesteld… 
Zo ontstaat een muzikale choreografie 
tussen mens en robot. Maar wie stuurt 
wie? Wie heeft wie nodig? Of gaat de dans 
gelijk op?

"een uiterst fascinerende  
zintuiglijke rollercoaster"

(Club Kultuur)

14 EN 16 UUR | SCHOUWBURG

12 euro | 9 euro (-26)
11 euro (vroege vogel)

15 UUR | KUUB

12 euro | 9 euro (-26)
11 euro (vroege vogel)

ZO 17 OKT | BONTE ZONDAG

FAMILIE FAMILIEBONTE ZONDAG BONTE ZONDAGTHEATER CIRCUS

van: Audrey Dero | spel: Audrey Dero of Deborah  
Marchal | tekeningen en scenografie: Sarah Yu  
Zeebroek | foto: Emma de Witte

creatie: Stijn Grupping, Frederik Meulyzer en Ine Van 
Baelen | performance: Stijn Grupping | muziek: Frederik 
Meulyzer | choreografie: Ugo Dehaes | foto: Karolina 
Maruszak
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Tijdens een Bonte Zondag kan 
je 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. Tijdens een 
Bonte Zondag valt er telkens 
weer iets nieuws te ontdekken: 
stel dus zelf je unieke, bonte 
programma samen!

Bonte 
Zondag

3+ 6+
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ZUIDPOOL
De aanzegster

Jorgen Cassier regisseert een nieuwe 
theatertekst van Ilja Leonard Pfeijffer. 
Op de scène staat een bijzondere 
acteursploeg: Sofie Decleir, Koen van 
Kaam, Robby Cleiren en Stijn Van Opstal. 
Topmuzikante Els Vandeweyer speelt live 
vibrafoon en percussie.

'De aanzegster' is een hedendaagse 
tragedie over de opkomst en neergang 
van een beroemde actrice. Als slachtoffer 
van én voorvechtster tegen mannelijke 
onderdrukking verwerft zij op korte tijd een 
enorme heldenstatus. Ze wordt wereldwijd 
een voorbeeld voor andere vrouwen en zet 
een beweging in gang die in alle gelederen 
van de samenleving voelbaar is. Tot zij zelf 
dader blijkt te zijn…

"Pfeijffers welbespraakte retoriek 
levert een intelligent steekspel op… 

oerdegelijk theater, met intrigerende, 
grofgebekte personages en acteerwerk 
op het scherp van de snee. Een puike 

totaalprestatie." 
(**** De Standaard)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

19 euro | 10 euro (-26)
17 euro (vroege vogel)

ZA 23 OKT

met: Sofie Decleir, Robby Cleiren, Koen van Kaam, Stijn 
Van Opstal e.a. | tekst: Ilja Leonard Pfeijffer | regie: 
Jorgen Cassier | livemuziek: Els Vandeweyer | beeld: 
Kaat Pype

THEATER

FLEDDY MELCULYWOUTER DEPREZ
Speech

Wat begon als een uit de hand gelopen 
grap, is in slechts enkele jaren tijd 
uitgegroeid tot een onmisbare waarde 
in de Belgische metalcorescene. De 
humoristische teksten over uit het leven 
gegrepen frustraties worden dan ook 
gebackt door een retestrakke wall of 
sound met onbevlekte breaks, scheurende 
powerriffs en knallende basdrums.

Derde langspeler 'Sabbath Fleddy Sabbath' 
met hits als 'De Wereld Is Wondermooi' en 
'Fuck Uw Vrienden' komt als een orkaan op 
je af, om je vervolgens als een beest mee te 
laten duiken in de moshpit.

Wat heeft Wouter na al die jaren begrepen 
van het instrument waar hij mee werkt? 
Wat doet hem lachen in taal? Wat ontroert 
Wouter in taal, nog meer dan vroeger? 
Welke dringende aanpassingen in taal wil 
Wouter doorvoeren? En waarom worden 
vraagtekens zo vaak gebruikt om je 
nieuwsgierig te maken?
 
Deze voorstelling is een ode, een 
liefdesverklaring, een aanklacht. Ze is 
een samenzwering en een revolutionair 
congres dat jong en oud zal verzoenen. En 
misschien zelfs man en vrouw.

20.15 UUR | KUUB, STAAND

16 euro | 14 euro (-26)
14 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.7)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

26 euro | 22 euro (-26)
24 euro (vroege vogel)

ZA 23 OKTDO 21 & VR 22 OKT

MUZIEKCOMEDY

foto: Karel Duerinckfoto: Krew
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ELENA PEETERS
Begin

Is er een juiste manier om aan het leven 
te beginnen?

Wat zegt de start over het vervolg?

En als het niet ging zoals gehoopt, bestaat 
er dan zoiets als opnieuw beginnen?

Elena Peeters bekijkt door welke handen 
een mensenleven gaat. Ze bezoekt voor 
'Begin' een vroedvrouwenpraktijk, woont 
een aantal bevallingen bij, spreekt met 
wensouders, grootouders en ouders, met 
kinderen en met gewone mensen. Allemaal 
zijn ze ooit begonnen. Of dat begin nu bij de 
geboorte ligt of ergens anders.

Elena Peeters is een jonge 
theatermaakster die in Lille woont en met 
Adriaan Severins het mini-productiehuis 
SLAK vormt. Samen zijn ze dit jaar onze 
Artist in Residence en maken ze een 
Festival of Loss. Ze willen hiermee een 
kiem leggen om verlies op een andere 
manier toe te laten. 'Begin' is onderdeel 
van Festival of Loss en wordt gecreëerd in 
de Houten Zaal van de Warande.

20.15 UUR | HOUTEN ZAAL

14 euro | 8 euro (-26)
12 euro (vroege vogel)

DO 28 & VR 29 OKT

concept, tekst, spel: Elena Peeters | muziek: Bert 
Hornikx | coach: Rosa Vandervost

THEATER PREMIÈRE ARTIST IN RESIDENCE

JAN MARTENS /  
GRIP & DANCE ON 
ENSEMBLE
any attempt will end in crushed 
bodies and shattered bones
Choreograaf Jan Martens verzamelt een 
supercast van zeventien dansers tussen 
16 en 69 jaar, die op overdonderende 
muziek van protestsongs de lichaamstaal 
van verzetsbewegingen onderzoeken. 
Een uitputtende, emotionele choreografie 
voor de grote zaal als ode aan de 
burgerlijke ongehoorzaamheid. De titel 
van dit dansante stuk ontleende Martens 
aan de Chinese president Xi Jinping.

Jan Martens heeft een voorliefde voor 
het kleine, alledaagse en intieme, maar 
richt nu zijn pijlen voor het eerst op 
de grote zaal. Hij plaatst daarbij het 
extatische naast het intimistische, het 
schaamteloze naast het romantische. 
De choreografie is een levend organisme 
waar kleine verschuivingen een aardbeving 
veroorzaken. Wat gebeurt er als we in 
een daad van rebellie tegen de stroom in 
zwemmen?

Wij woonden alvast een try-out van zijn 
nieuwe voorstelling bij en zagen dat het 
(heel) goed was. 'any attempt will end in 
crushed bodies and shattered bones' is 
deze zomer ook te zien op het Festival 
d'Avignon.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

23 euro | 10 euro (-26)
21 euro (vroege vogel)
koop deze voorstelling in een voordelige reeks (zie p.9)

WO 27 OKT

choreografie: Jan Martens | foto: Phile Deprez
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HET ZESDE METAAL
Skepsels

AMENRA
Cult!Live: Amenra Plays  
The Mirror by Tarkovsky

"Zet junder ier, dak et ol explicere …" 
Ruim vijf jaar na de profetische woorden 
waarmee Het Zesde Metaal 'Nie voe 
kinders' op gang trapte, geldt de 
uitnodiging vandaag nog altijd. Op maat 
van een theatertour dan nog! Zet jullie hier, 
leun achterover en raak ondersteboven. 
Zonder uitzondering deze keer, want alle 
Skepsels hebben nood aan explicatie. 
Wannes Cappelle zorgt daarvoor, nu eens 
ingetogen en bevragend, dan weer kordaat 
en to the point.

Het recept is beproefd, de uitwerking ervan 
verrassend en nieuw. Zowel parels uit 'de 
tid van ton' als nummers uit hun jongste 
plaat komen voorbij. Mijmeringen over 
de plooien van het bestaan, en hoe het 
uiteindelijk toch wel in de juiste valt.

AMENRA
De intense en emotionele doom- en 
sludgemetal van Amenra beukt even hard 
in op het middenrif als op de ziel. In hun 
meer dan twintigjarig bestaan groeide 
de groep uit tot de vaandeldrager van de 
alternatieve metal en één van de grootste 
internationale groepen in het genre, met 
een devote schare fans over de hele wereld. 

THE MIRROR
Nostalgie, weemoed en dromen: 
Tarkovsky noemde 'The Mirror' zijn meest 
persoonlijke werk. De film is een mengeling 
van jeugdherinneringen, nieuwsbeelden en 
gedichten van Tarkovsky's vader, waarbij 
heden en verleden door elkaar lopen.

Bij 'Cult!live: Amenra plays The Mirror by 
Tarkovsky' weerspiegelt de filosofie van de 
groep deze van de film op ongeziene wijze. 
Met een vlijmscherpe filosofische lijn draait 
deze avond rond familie, spiritualiteit en 
verlies.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

25 euro | 16 euro (-26)
22 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.7)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

26 euro | 23 euro (-26)
23 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.7)

VR 29 OKT DO 4 NOV

foto: Ramy Moharan Fouad

met de steun van Sabam for Culture | een organisatie 
van MOOOV i.s.m. de Warande | foto: Bart Van der 
Moeren

MUZIEK MUZIEK FILMMUZIEK

DUO IVANOV

De violist Yossif Ivanov is één van de 
boeiendste Belgische violisten. Op 
zestienjarige leeftijd won hij de First 
Grand Prize op het Conc. Musical Int. de 
Montréal, en twee jaar later behaalde hij de 
tweede Prijs en de publieksprijs op de K. 
Elisabethwedstrijd. Samen met zijn broer 
Philippe, een uitstekende pianist die ook al 
internationale muziekprijzen won, vormt 
Yossif een talentrijk duo. Zij soleerden op 
heel wat concertpodia in Europa, Azië en 
Zuid-Amerika. 

PROGRAMMA
- L. van Beethoven: Sonate nr. 2 op. 12
- R. Schumann: Sonate nr. 1 op. 105
- E. Ysaye: Sonate nr. 2 viool solo
- I. Stravinsky: Divertimento 

20.15 UUR | SCHOUWBURG

28 euro | 15 euro (-26)
25 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.8)

DO 28 OKT

een organisatie van de Concertvereniging i.s.m. de 
Warande | viool: Yossif Ivanov | piano: Philippe Ivanov | 
foto: Miel Pieters

MOOOV Filmfestival, Cactus 
Muziekcentrum vzw en de 
Warande slaan de handen 
opnieuw in elkaar voor de vijfde 
editie van Cult!Live. Een artistiek 
uitdagende band componeert 
daarbij een nieuwe soundtrack 
bij een cultfilm en speelt deze live 
op locatie.
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CÉCILE MCLORIN 
SALVANT (VS)

De beste jazz-zangeres van haar 
generatie

Vraag aan (jazz)muzikanten wie vandaag 
de beste jazzvocaliste is en je zult vaak 
hetzelfde antwoord krijgen: Cécile McLorin. 
Deze eigenzinnige Amerikaanse jazz-
zangeres beschikt over een volle, soepele 
en wendbare stem. Elke song die ze onder 
handen neemt wekt ze tot leven en krijgt 
een nieuwe glans. De keuze van songs 
die ze interpreteert gaan van vergeten 
bluesparels over obscure songs van 
grootmeesters tot bekende klassiekers. Vijf 
albums heeft ze intussen uit, waarvan er 
drie een 'Grammy Best Jazz Vocal' wonnen.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

27 euro | 20 euro (-26)
24 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.7)

ZA 6 NOV

i.s.m. de Singer | zang: Cécile McLorin Salvant |  
piano: Sullivan Fortner
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Op haar laatste album 'The Window' staat 
haar stem centraal, subtiel begeleid door 
pianist Sullivan Fortner, bekend van zijn 
samenwerkingen met Wynton Marsalis, 
John Scofield en Paul Simon.

Jazzjournalist Ben Ratliff schreef over 
haar in de New York Times: "Ze heeft een 
zuivere stem, met een groot bereik, van een 
warm diep geluid tot heldere hoge noten 
… Haar mimiek geeft betekenis waarbij 
ze droefheid of ernst uitdrukt zoals een 
stille-filmacteur dat doet. Op die manier 
vertegenwoordigt ze jazzgeschiedenis".
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THEATER

NTGENT / MILO RAU
Grief & Beauty

Na een jaar van (semi-)lockdown, van 
eenzaamheid en gesloten culturele 
instellingen, pakken Milo Rau en zijn 
team een thema aan dat al vele jaren 
centraal staat in zijn werk: de vraag 
rond afscheid, rouw en dood, maar ook 
rond de herinnering en de solidariteit 
in het aanschijn van het einde. Een stuk 
over rouw en schoonheid.

Milo Raus toneelstukken van de laatste 
jaren schrijven een geschiedenis van 
Vlaanderen en België. In 'Five Easy 
Pieces' (2016) reconstrueerde Rau het 
verhaal van de Dutroux-affaire met 
kinderen. Met 'Lam Gods' (2018) schetste 
hij het portret van de Gentse stedelijke 
samenleving. Met 'Familie' (2019) toonde 
hij aan de hand van de zelfmoord van een 
voltallig gezin, de Westerse samenleving 
op de rand van de afgrond.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

23 euro | 12 euro (-26)
20 euro (vroege vogel)

WO 10 NOV

regie: Milo Rau | met: Johan Leysen, Arne  
de Tremerie,… | beeld: Rembrandt van Rijn  
'The Anatomy Lesson of Dr Nicolaes Tulp'

CLUB KUUB

THE CALICOS 
+ SHORTY JETSON AND THE LEFTHANDS

De winnaars van Humo's Rock Rally 2018 
namen de tijd voor hun debuutplaat 'The 
Soft Landing', maar brachten ondertussen 
zeer veelbelovende singles uit als 'Nova' 
en 'Follow You Down'. Fans van het betere 
indie- en americanawerk zoals Wilco, 
Ryan Adams of The War on Drugs mogen 
terecht reikhalzend uitkijken naar de 
langverwachte landing van The Calicos.

support: Shorty Jetson and the Lefthands

20.15 UUR | KUUB, STAAND

14 euro | 12 euro (-26)
12 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.8)

ZA 6 NOV | CLUB KUUB

MUZIEK

foto: Max Meyer

Club
Kuub

De 28-jarige Arne de Tremerie en de 
70-jarige Johan Leysen kwamen net als 
de vier andere acteurs zelf op de een of 
andere manier in contact met de dood. 
Omdat ze iemand verloren hebben, omdat 
ze zelf erg ziek zijn en nog eens op een 
podium willen staan, omdat ze in hun 
professionele leven dagelijks met de dood 
moeten omgaan, of eenvoudigweg omdat 
ze als acteur of zanger al vele malen een 
(theater)dood stierven.

Opnieuw serveren we zes edities 
van Club Kuub waarin jong en 
beloftevol pop/rock/electro/
hiphoptalent gespot kan worden 
aan introductieprijzen. 

Wil jij de sterren (van morgen) 
nu aan het werk zien, dan is 
Club Kuub de place to be! 
The Calicos bijten de spits af.

Meer Club Kuub op zaterdag  
4 december (zie p.68),  
5 februari, 5 maart, 2 april  
en 30 april.
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CONSTANTINOPLE & 
ABLAYE CISSOKO  
(CANADA / IRAN / SENEGAL)

Traversées

Constantinople is een Canadees trio dat 
wordt geleid door de Iraanse setarspeler 
en zanger Kiya Tabassian. Sinds een vijftal 
jaar spelen ze met veel plezier samen 
met de Senegalese koraspeler Ablaye 
Cissoko. Beide muzikanten hebben een 
gedeelde muzikale taal ontwikkeld vanuit 
hun verschillende culturele achtergronden 
(Perzië en West-Afrika). Hun instrumenten, 
de setar (Iraanse luit) en de kora 
(Afrikaanse harp) hebben immers dezelfde 
textuur en klinken samen fantastisch.
 
Het album 'Traversées' is volgens het 
gerenommeerde blad Songlines dan 
ook een voorbeeld voor interculturele 
samenwerking waarvan het geheel meer is 
dan de som der delen. Ze kozen bovendien 
het album als één van de tien beste 
wereldmuziekalbums uit 2019! We zijn er 
dan ook bijzonder fier op Constantinople 
op het podium van de Warande te kunnen 
uitnodigen!

20.15 UUR | SCHOUWBURG

19 euro | 12 euro (-26)
17 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.8)

ZA 13 NOV

MUZIEK

foto: Federico Cavicchioli
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LUKA BLOOM (IERLAND)

30 years of Riverside

Innemende singer-songwriter uit Ierland 
heeft iets te vieren!

Op 1 februari 1990 bracht Luka Bloom 
het album 'Riverside' uit. Voor hem is dat 
het album waar alles mee begon. Met dit 
tweede album brak hij door bij het grote 
publiek. Ook buiten Ierland kon men zijn 
gitaargeoriënteerde folk erg appreciëren!

Deze dertigste verjaardag mocht niet 
onopgemerkt aan ons voorbij gaan. 
Verwacht een avond vol fijne anekdotes en 
verhalen met uiteraard extra aandacht voor 
de nummers uit 'Riverside', maar ook voor 
het beste uit zijn andere platen. Ook nu 
weer staat hij solo op het podium.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

25 euro | 19 euro (-26)
22 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.7)

VR 12 NOV

MUZIEK
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AMELIE ALBRECHT
Zwaar Leven

Amelie Albrecht kreeg haar hele leven te 
horen dat ze nergens zou komen met haar 
grote mond en neiging om alles in het 
belachelijke te trekken. Een eigenschap 
die haar vroeger in de problemen bracht, 
maar haar in 2018 wel de overwinning van 
Humo's Comedy Cup opleverde.

Sindsdien verdient ze geld door zichzelf te 
zijn: charmant onverschillig. En toch is het 
leven er niet bepaald lichter op geworden. 
Blij moeten zijn omdat je dan toch iets 
van je leven maakt, is ook een opgave. 
Inspiratie genoeg dus voor haar eerste 
volwaardige theatershow 'Zwaar Leven'. 
Amelie's comedy wordt gekenmerkt door 
een stevige portie je-m'en-foutisme en 
zelfrelativering.

20.15 UUR | KUUB

16 euro | 12 euro (-26)
13 euro (vroege vogel)

ZA 13 NOV

COMEDY

foto: Freya Decorte - Fraay
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"Amelie is een 
pakket waar alles 
in zit: zeer goeie 

grappen, présence, 
een heel eigen stijl 
en hoogst komisch 

gebracht." 
(GUY MORTIER NA HUMO'S COMEDY CUP 2018)
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KVS
Bovary

Regisseurs Carme Portaceli en Michael 
De Cock brengen een iconisch vrouwelijk 
personage uit de wereldliteratuur tot 
leven. In een volledig hedendaagse 
bewerking, met Maaike Neuville en Koen 
De Sutter in de hoofdrollen.

Met 'Madame Bovary' gooit de Franse 
auteur Gustave Flaubert een bom in 
de wereldliteratuur. Het verhaal van de 
overspelige vrouw die zich van het leven 
berooft, is zo opzienbarend dat het als een 
aanval op de Franse samenleving wordt 
beschouwd en zelfs tot een rechtszaak 
leidt. Emma Bovary jaagt een schokgolf 
door Frankrijk en de wereld. Met dit boek 
vindt Flaubert de moderne roman uit.

'Bovary' gaat over het onstilbare 
verlangen om bemind te worden, over het 
patriarchaat, over (onmogelijke) liefde, 
overspel, leven en dood. Emma Bovary 
weigert zich te schikken naar de grenzen 
die de maatschappij haar oplegt en blijft 
zich, tegen beter weten in, verzetten. Zelfs 
al betekent dat haar ondergang.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

20 euro | 10 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)

DI 16 NOV

regie: Carme Portaceli en Michael De Cock | met: 
Maaike Neuville, Koen De Sutter en Ana Naqe | foto: 
Danny Willems
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GRAVITY &  
OTHER MYTHS (AUSTRALIË)

Out of Chaos…

Een avond puur circusplezier buiten 
categorie

Gravity & Other Myths komt voor 
de derde keer naar de Warande. De 
vorige twee voorstellingen werden met 
uitbundige staande ovaties onthaald. 
De nieuwe productie is nóg gedurfder 
en nóg ambitieuzer. Verwacht je aan 
strakke, pulserende en explosieve 
acrobatie, inclusief zwetende oksels. Het 
gezelschap laat zich deze keer inspireren 
door geboorte, dood en chaotische 
scheppingsverhalen.

"Hun sterkste voorstelling tot nog toe. 
Fantasierijk, expressief, spannend en 

esthetisch verfijnd." 
(***** Artshub)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

25 euro | 10 euro (-26)
22 euro (vroege vogel)
koop deze voorstelling in een voordelige reeks (zie p.9)

WO 17 NOV

met: Martin Schreiber, Simon McClure, Lewis Rankin, 
Lisa Goldsworthy, Dylan Phillips, Emily Gare, Andre 
Augustus en Amanda Lee | livemuziek en compositie: 
Ekrem Eli Phoenix | regisseur: Darcy Grant | foto: 
Carnival Cinema

CIRCUS

MAURO PAWLOWSKI

Grenzeloze melodieuze popmuziek

Het is vreemd als je erbij stilstaat, maar 
toch brengt Mauro Pawlowski na twintig 
jaar zijn eerste album onder eigen naam 
uit. 'Eternal Sunday Drive' verschijnt 
na de zomer. De eerste singles 'Always 
Someone', 'Spotlight' en 'The Silent Sky' 
ken je wellicht al.
 
Mauro is een rockroyalty. Hij is een van de 
sleutelfiguren in de Belgische muziekscene 
sinds hij in 1992 zijn carrière begon als 
frontman van de beruchte cultband Evil 
Superstars. De onverzadigbare Mauro was 
jarenlang lid van dEUS, maar hij was ook 
het brein achter talloze andere muzikale 
projecten en alter ego's. Hij had een hand 
in meer dan honderd albums and counting. 
Mauro komt nu met een nieuw soloalbum, 
iets waar vele muziekliefhebbers erg naar 
uitkijken.

20.15 UUR | KUUB, STAAND

23 euro | 21 euro (-26)
21 euro (vroege vogel)

VR 19 NOV

MUZIEK

8+
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"warm, diepmenselijk 
theater dat luidop wil 

dromen" 
(DE STANDAARD)
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STUDIO ORKA
Pied de Poule

Hoe een schoonheidsideaal zot  
veel zeer kan doen

Een kleermakerszaak.
Hier verkiest men handwerk boven 
bandwerk. Honderden lopende meters stof, 
swingende naaimachines en hier en daar 
een vleugje mottenbal.
Grote, lange, dunne, dikke, kromme, scheve 
en geschaafde mensen glijden voorbij.
En af en toe komt er eentje aankloppen.
Voor een retouche of een verloren knoop
Of voor 'iets op maat,
of dat gaat'?

Binnen een wereld vol gladgestreken en 
rimpelloze schoonheid toont Studio ORKA 
hoe voor sommige mensen geen enkel pak 
wil passen. Omdat ze worstelen met hun lijf 
en wie ze willen zijn. Een verhaal over hoe 
een schijnbaar perfecte buitenkant schuurt 
met een ongelukkige binnenkant.

Een bijzonder afscheid van een bijzonder 
gezelschap.

19 NOV OM 20.15 UUR
20 NOV OM 16 EN 20.15 UUR
21 NOV OM 14 UUR
OP LOCATIE BINNEN

14 euro | 12 euro (-26)
11 euro (vroege vogel)

VR 19 NOV | ZA 20 NOV | ZO 21 NOV

van/met: Martine Decroos, Philippe Van de Velde, Titus 
De Voogdt, Steven Beersmans, Ephraim Cielen, Greet 
Jacobs, Naomi van der Horst | dramaturgie: Mieke 
Versyp | coach: Randi De Vlieghe | artistiek advies: 
Dominique Van Malder, Peter Monsaert | foto: Phile 
Deprez

OP LOCATIE THEATER

HETGEVOLG
De knikkers van Qadir

Het meeslepende en hartverscheurende 
verhaal over een exodus

Vijf jaar geleden was Qadir Nadery drie 
maanden onderweg met zijn kinderen, 
die toen nog maar twee en vier jaar oud 
waren. Over de bergen en over de zee. 
Levensgevaarlijk, zonder dat ze wisten wat 
de volgende minuut hen zou brengen.

Opgejaagd door bliksemschichten van 
noodlot en toeval nemen Qadir en de 
Hartenspelers van HETGEVOLG ons mee in 
het verbijsterend spoor van zijn leven.
Een verhaal over de onmetelijke kracht van 
de menselijke waardigheid. Een verhaal 
dat door iedereen moet gehoord en gezien 
worden.

"Een boek dat je zéér fel aangrijpt!!!"
(Lezersrecensie door Bart Dedeurwaerder)

20.15 UUR | HETGEVOLG

15 euro | 10 euro (-26)
13 euro (vroege vogel)

VR 19 & ZA 20 NOV

gebaseerd op het boek 'De Knikkers van Qadir' van 
Leo Bormans en Qadir Nadery | regie en bewerking: 
Stefan Perceval | spel: Qadir Nadery, Rita Goossens, 
Rita Scheyltjens, Karina Geerts, Ludo Van Laer, Dirk Van 
Bladel, Kizzy Van Laer en Agnes Beckx | muziek: Kris 
Auwers 

13+ 14+
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SCHWEIGMAN& (NL)

For The Time Being

Fysiek, woordeloos theater dat even 
poëtisch als spontaan en speels is

We hebben het druk, we rennen en vliegen. 
Er is geen tijd om stil te staan bij wat 
er daadwerkelijk om ons heen gebeurt. 
Kunnen we een gat in de tijd maken? 'For 
The Time Being' is een spel met de ruimte- 
en tijdsbeleving. Verwacht geen passieve 
theateropstelling: het gebeurt óm je heen.

Schweigman& maakt al jaren woordeloos, 
beeldend en muzikaal theater waarin 
de zintuigen op scherp worden gezet, 
poëtische belevenissen waarin de 
toeschouwer wordt teruggeworpen op 
zichzelf. Ditmaal arrangeert zij samen met 
Slagwerk Den Haag een speels experiment 
met de tijdsbeleving.

19 EN 21.30 UUR | SCHOUWBURG, STAAND

17 euro | 10 euro (-26)
15 euro (vroege vogel)

ZA 20 NOV

regie: Boukje Schweigman | muziek en geluid: Fedor 
Teunisse en Frank Wienk | foto: Jochem Jurgens

THEATER
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"Boukje Schweigman wordt niet 
voor niets de koningin van het 

ervaringstheater genoemd. Met 'For 
The Time Being' gaat ze een stap 

verder in het creëren van ervaringen… 
Enorm intelligente en inventieve 

manier, sterke scènes … een staaltje 
theatrale empowerment!" 

(**** Trouw)

"Net raasden we nog hiernaartoe 
en zo meteen haasten we ons weer 

verder. Maar nu, in deze lege ruimte, 
treffen wij een gat in de tijd. Laten 

we deze kostbare tijdsbeleving bij de 
hand nemen, uitklappen, een burcht 
van haar bouwen. Kunnen we onze 
krachten bundelen en samen in het 

gat stappen waarin je mag zijn wie je 
bent, waarin even niks hoeft? Voor 

zolang het duurt."
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SPROOKJES ENZO
Click

Een lichtgevend acrobatisch sprookje…

Licht aan, click!

Een kroonluchter schommelt, gewichtloos 
als een droom, een kandelaar staat op 
de toppen van zijn tenen en een familie 
schemerlampjes speelt verstoppertje. 
Op deze zolder komen bestofte meubels, 
vergeten speelgoed en achtergelaten 
lampjes tot leven. Een betovering die een 
nacht lang duurt, elke nacht opnieuw. Een 
voorstelling vol magie, jonglerie, acrobatie. 
Kom met lichtjes in je ogen. Wij zorgen 
voor de lampjes. 

Licht uit, click!

14 EN 16 UUR | KUUB

12 euro | 9 euro (-26)
11 euro (vroege vogel)

3+

"Een speelse en 
gemoedelijke 
kennismaking  

met circus voor 
kleuters."

(ONZE JEUGDPROGRAMMATOR) spel: Michela Henle, Marco Migliavacca en Pietro 
Chiarenza | regie en licht: Pietro Chiarenza | concept en 
scenografie: Pietro en Marcello Chiarenza | foto: Rudi 
Schuerewegen

CIRCUS FAMILIE BONTE ZONDAG

ZO 21 NOV | BONTE ZONDAG

KUNST IN ZICHT
Kunstoppad3

Kunst in Zicht gaat op reis met het 
kunstwerk 'Een brief aan onze vijand' 
van Bart Van Dijck. We spelen met 
ongebruikelijke materialen en bouwen ons 
eigen kamp. Welke kampkreet klinkt er als 
buitenstaanders jouw terrein betreden? En 
wappert er een vlag of staat er een grote 
totem aan de ingang? We maken onze 
eigen regels en vertellen ons eigen verhaal. 

Het werk van kunstenaar Bart Van Dijck 
staat dicht bij de leefwereld van kinderen. 
Via het spel van kampen bouwen, 
verdedigen en uitdagen, spreken we de 
verbeeldingskracht van kinderen aan. 

13.30 UUR | GLAZEN ZAAL

12 euro | 8 euro (-26)
12 euro (vroege vogel)
voor iedereen van 8 tot 12 jaar 
duur: 2.5 uur | ouders niet verplicht

concept: Liesbeth Eysermans, Jo-An Lauwaert en
Anna van Helsdingen | foto: Sven van Baarle

FAMILIE BONTE ZONDAG
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THEATER FROEFROE
ODYSSEE  
of De Lange Weg Naar Huis
Je komt ogen tekort in deze 
theaterbewerking van de meest 
waanzinnige queeste aller tijden.

Na tien jaar is de oorlog om Troje eindelijk 
voorbij. De Griekse overwinnaars en helden 
keren weer naar huis.
Allemaal, behalve één: Odysseus. Hij is 
spoorloos.
Elke dag verzint zijn zoontje Makos 
avonturen voor zijn vader. Zijn papa is een 
held en zal Poseidon verslaan.
Eens komt hij thuis. Dat weet Makos zeker. 
Dit is het verhaal van Odysseus, vol 
varkens, goden, cyclopen en een zoon en 
een moeder, die tevergeefs wachten op zijn 
thuiskomst.

Theater FroeFroe heeft een grote liefde 
voor klassiekers ('Macbeth', 'Orfee', 
'Labyrinth', 'Helena'…). Michael De 
Cock deelt die liefde. Naast directeur 
van de KVS is hij ook een gewaardeerd 
jeugdauteur met onder andere 'Vliegen tot 
de hemel' (naar Ovidius - Zilveren Griffel) 
en 'Veldslag om een hart' (naar de Illias - 
Boekenleeuw).

13.45 UUR | KUUB

8 euro | 8 euro (-26)
8 euro (vroege vogel)

DI 23 NOV

THEATER

tekst: Michael De Cock (en cast) | regie: Marc 
Maillard | cast: Mieke Laureys, Annelore Stubbe, Filip 
Peeters, Jotka Bauwens (dans), Danaë Bosmans 
(dans) | livemuziek en composities: Fien Van Der Aa 
(stagebegeleider Hanne Torfs) | foto: FroeFroe
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CASCO PHIL

De eerste finaliste van de K. 
Elisabethwedstrijd Viool 2019 speelt 
het adembenemende vioolconcerto van 
Beethoven. Stella Chen behaalde een 
diploma psychologie aan de Harvard 
University, is een uitstekende violiste 
en werkt aan een doctoraat op de 
prestigieuze Juilliard School te New York. 
Op deze Beethovenavond hoor je ook de 
sublieme zesde symfonie. Casco Phil en 
Ben Haemhouts staan garant voor een 
succesvolle muzikale belevenis met muziek 
van de grootmeester.

PROGRAMMA 
- L. van Beethoven: Vioolconcerto op. 61 
-  L. van Beethoven: Symfonie nr. 6
- Pastorale op. 92

20.15 UUR | SCHOUWBURG

28 euro | 15 euro (-26)
25 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.8)

MA 22 NOV

MUZIEK

een organisatie van de Concertvereniging i.s.m. de 
Warande | dirigent: Benjamin Haemhouts | viool: 
Stella Chen

12+
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HET NIEUWSTEDELIJK
Hitler is dood

Op 30 april 2020 was het precies 75 jaar 
geleden dat Adolf Hitler zich in zijn bunker 
in Berlijn van het leven beroofde. Naar 
aanleiding van die verjaardag verzamelt 
Het nieuwstedelijk opnieuw een topcast 
voor zijn bekroonde klassieker uit 2009. 

Hitler is dood. Zijn voornaamste 
secondanten Goebbels en Himmler 
hebben zich van het leven beroofd. Al 
snel vallen Goering en Speer in handen 
van het Westen. De As van het Kwaad is 
overwonnen, de wereld ligt in puin. Er 
moet aan een opkuis begonnen worden en 
schuldigen moeten worden gestraft.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

21 euro | 10 euro (-26)
19 euro (vroege vogel)

WO 24 NOV

THEATER

tekst en regie: Stijn Devillé | spel: Warre Borgmans, 
Dirk Buyse, Kris Cuppens, Janne Desmet, Jos Geens, 
Pieter Genard, Maarten Ketels, Sara Vertongen en Tom 
Van Bauwel | muziek: Rudy Trouvé, Gerrit Valckenaers 
en Geert Waegeman | dramaturgie en research: Els 
Theunis en Ruth Mariën | foto: Bart Grietens
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"Hitler is dood is 
majestueus muziektheater 
dat een vlijmscherp portret 

van machtsmisbruik 
schetst." 

(**** KNACK)

'Hitler is dood' werd door het 
Nederlandse vaktijdschrift De 
Theatermaker TM uitgeroepen tot beste 
muziektheatervoorstelling van 2009. De 
voorstelling werd een instantklassieker en 
toerde vijf jaar lang door Vlaanderen. Stijn 
Devillé kreeg voor het stuk de Taalunie 
Toneelschrijfprijs en in 2015 werd 'Hitler ist 
tot' genomineerd voor een Duitse Zurodram 
Award.
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Neve festival
VAN DO 25 TOT ZO 28 NOV
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JEF NEVE
Mysterium

Laat je meeslepen in het muzikaal mysterie 
van Jef Neve! In een wereld vol data, feiten, 
(fake) news, begrotingen, … hebben we 
nood aan het onzegbare, het onbekende, 
het schone, aan het mysterie.

Over zijn nieuwe composities zegt Jef het 
volgende: "De muziek is tegelijk complex 
én verrassend eenvoudig, een evenwicht 
dat ik tijdens het compositieproces goed 
heb proberen te bewaken. De band heeft 
de scores met veel zin voor meesterlijke 
ambacht en persoonlijke inbreng 
geïnterpreteerd en tot leven gewekt. 
Dat zijn de momenten waar je het als 
componist voor doet: na maanden zoeken 
in de krochten van je ziel wordt de eerste 
levensadem in de partituur geblazen en 
komt de muziek tot leven. Dat is ultieme 
schoonheid."

Voor de instrumentatie laat Jef Neve zich 
inspireren door de massieve klank van 
drie tenorsaxen aangevuld met de trompet 
en bastrombone. De klank van piano en 
contrabas vormen de structuur waarop hij 
de composities bouwt.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

25 euro | 22 euro (-26)
22 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.7)

DO 25 NOV | NEVE FESTIVAL

MUZIEK

piano: Jef Neve | contrabas: Jasper Høiby (DK) |  
trompet: Teus Nobel (NL) | tenorsax: Nicolas Kummert |  
tenorsax: Bruno Van der Haegen | tenorsax: Andy 
Dhondt | bastrombone: Pieter Kindt | foto: Rob Walbers

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.

Typisch voor het 
festival, dat we al 
voor de vierde keer 
presenteren, is de 
brede muzieksmaak 
die aan bod komt, 
van jazz over pop/
rock tot klassiek.

Het programma dat je hier 
terugvindt is nog niet volledig, 
hou onze website, nieuwsbrief 
en social media in het oog 
voor bijkomende bands en 
muzikanten! 

i.s.m. Jazzclub de Singer
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Neve 
festival

AVISHAI COHEN  
BIG VICIOUS (ISRAËL, VS)

De Israëlische trompettist Avishai Cohen 
is de rijzende ster van de hedendaagse 
jazz. Met zijn eigen trio 'Triveni' speelde 
hij overal in uitverkochte clubs en maakte 
hij grote indruk op het prestigieuze North 
Sea Jazz Festival. Daarnaast is hij terug te 
vinden in projecten van onder meer Jason 
Lindner (Bowie's Blackstar), Omer Avital en 
Mark Turner. Een bijzondere samenwerking 
is die met pianist Yonathan Avishai. 
Beluister bijvoorbeeld het intimistische 
'Playing The Room' van 2019.

Avishai Cohen komt naar de Warande met 
zijn nieuwe band 'Big Vicious', waarbij 
hij twee gitaristen en twee drummers 
samenbrengt. Met deze ongewone 
bezetting brengt hij een vette mix van jazz, 
rock en funk. De geest van Miles Davis 
(vooral de albums 'Bitches Brew' en  
'Live - Evil') zal in de zaal hangen! Verwacht 
daarnaast ook enkele herkenbare covers 
van Radiohead en Massive Attack.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

24 euro | 14 euro (-26)
21 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.7)

VR 26 NOV | NEVE FESTIVAL

MUZIEK

i.s.m. de Singer | trompet, effecten: Avishai Cohen | 
gitaar: Uzi Ramirez | gitaar: Yonathan Albalak | drums: 
Ziv Ravitz | drums: Aviv Cohen | foto: Ben Palhov

"An extravagantly 
skilled trumpeter 
… relaxed and 
soulful … he 

deftly combined 
sensitivity and 

flair."
(THE NEW YORK TIMES)

SCHNTZL

JEF NEVE, PETER 
MAUS EN TIENKOPPIG 
KAMERORKEST
Jef Neve, orgel en orkest,  
een majestueuze combinatie

Het Brusselse duo SCHNTZL liet in 2016 
al een aangenaam frisse wind waaien 
door het Belgische jazzlandschap. Pianist 
Hendrik Lasure en drummer Casper 
Van De Veldes neoklassieke en filmische 
benadering van minimalistische jazz, 
warme pop en gelaagde elektronica 
kan een heel divers publiek beroeren. 
In 2020 brachten ze 'Catwalk' uit: twaalf 
gepersonifieerde nummers vol verrassing, 
muzikale humor en vertelkracht. Live 
creëren ze een fascinerende trip doorheen 
hun geheel eigen wereld.

"Intiem flaneren"
(**** DANSENDE BEREN)

Toen Jef Neve vorig jaar een monumentaal 
stuk voor symfonisch orgel, piano en 
tienkoppig orkest componeerde en de 
wereldpremière juichend werd onthaald 
in een uitverkochte Bozar, mocht dit 
niet ontbreken op het podium van het 
Nevefestival. Een betere afsluiter van het 
festival konden we ons niet indenken! De 
Schouwburg is het perfecte decor om deze 
breed uitwaaierende compositie de ruimte 
te geven die ze nodig heeft. Denk hierbij 
aan wervelende associaties met Gershwin, 
een gulzige knipoog naar Bernstein en de 
romantische expressie van Jef Neve als 
onmiskenbaar uitgangspunt.

22 UUR | KUUB

12 euro | 10 euro (-26)
10 euro (vroege vogel)

16 UUR | SCHOUWBURG

26 euro | 16 euro (-26)
22 euro (vroege vogel)

ZA 27 NOV | NEVE FESTIVAL ZO 28 NOV | NEVE FESTIVAL

MUZIEK MUZIEK

piano: Jef Neve | orgel: Peter Maus | foto: Denis Erroyaux
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EASTMAN / SIDI 
LARBI CHERKAOUI
Nomad

'Nomad' is Sidi Larbi Cherkaoui's vierde 
stuk op Midden-Oosters geïnspireerde 
muziek van Felix Buxton van Basement 
Jaxx en een metafoor voor ultieme 
vrijheid, maar ook voor de onmogelijkheid 
om te overleven.

'Nomad' is een mozaïek van levende en 
levenloze elementen uit de woestijn. We 
krijgen indrukken van de vloeibaarheid 
en het aanpassingsvermogen van 
wezens die gedijen in de meest extreme 
omstandigheden. De dansende nomaden 
tonen de geest van samenhorigheid, van 
vriendschap en symbiose, de sleutel tot 
overleving en evolutie in een droge wereld 
die onoverkomelijk zou zijn zonder de steun 
van een ander.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

27 euro | 12 euro (-26)
24 euro (vroege vogel) 
koop deze voorstelling in een voordelige reeks (zie p.9)

WO 1 DEC

DANS

choreografie en regie: Sidi Larbi Cherkaoui | dans: 
Mabrouk Gouicem, Nemo Oeghoede, Wang Qing, 
Stephanie Amurao, Nick Coutsier, Verdiano Cassone, 
Pol Van den Broek, Mohamed Toukabri, Kazutomi 'Tsuki' 
Kozuki, Shawn Fitzgerald Ahern en Oscar Ramos | 
livemuziek: Kaspy N'dia | muzikale composities: Sidi 
Larbi Cherkaoui, Felix Buxton (Basement Jaxx) en Kaspy 
N'dia | foto: Filip Van Roe

Sidi Larbi Cherkaoui wordt wereldwijd 
erkend als één van de meest 
toonaangevende en originele choreografen 
van zijn generatie. Hij heeft een 
indrukwekkend oeuvre ontwikkeld dat 
op persoonlijke en eigenwijze manier de 
tradities van de grote culturen onderzoekt 
en bevraagt. Terugkerende elementen in 
zijn werk zijn spiritualiteit, het anders-
zijn, de zoektocht naar identiteit, religie 
en de fascinatie voor andere culturen. Zijn 
handelsmerk is een genereuze, poëtisch-
elegante en lyrische dansstijl.

COMP.MARIUS
De Sunshine Boys

Kris Van Trier, Herwig Ilegems, 
Kyoko Scholiers en Ben Segers 
spelen de pannen van het dak in deze 
boulevardkomedie van Neil Simon.

Twee oude komieken traden bijna een 
halve eeuw op als het komische duo in 
'De Sunshine Boys'. Ze waren een levende 
legende. Maar toen hield de ene er mee 
op, en ging bij de andere het licht uit. In 
een ultieme verzoeningspoging wordt de 
legendarische dokterssketch nog éénmaal 
gespeeld, live voor tv. En dan komt al het 
oude zeer terug naar boven.

'The Sunshine Boys' (1972) is een 
toneelstuk van de Amerikaanse auteur 
Neil Simon (°1927, New York). In Amerika 
is hij na William Shakespeare de meest 
gespeelde toneelauteur en wordt hij  
de 'King of Comedy' genoemd. 

Comp.Marius maakte 'De Sunshine Boys' 
in 2006 en herneemt 15 jaar later deze zeer 
goed onthaalde boulevardkomedie.

13.45 EN 20.15 UUR | SCHOUWBURG

18 euro | 10 euro (-26)
16 euro (vroege vogel)

DO 2 DEC

tekst: Neil Simon | vertaling en bewerking: Waas 
Gramser en Kris Van Trier | spel: Kris Van Trier, Herwig 
Ilegems, Kyoko Scholiers en Ben Segers | beeld: 
Raymond Mallentjer

THEATER
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CIRCA (AUSTRALIË)

Humans

Tien Australische acrobaten verkennen 
hun fysieke grenzen. Verwacht geen 
doorsnee circus, maar fysieke poëzie in een 
meeslepende en adembenemende show.

Het wereldberoemde, Australische 
circusgezelschap Circa brengt fysieke poëzie 
en grensverleggende acrobatie. 'Humans' is 
daar hét voorbeeld van. De voorstelling is een 
adembenemende show waarin tien acrobaten 
het publiek meenemen op een enerverende 
reis over het leven, onze geliefden, de lasten 
die we dragen en de fysieke en emotionele 
kracht die nodig is  
om te overwinnen. 

In 'Humans', de show die van de 
internationale pers lovende kritieken kreeg, 
verkennen mannen en vrouwen als gelijken 
hun fysieke grenzen. Met verbazingwekkende 
kracht en behendigheid gooien de acrobaten 
elkaar in de lucht, draaien rond hun as en 
tonen hun veerkracht.

"indrukwekkende staaltjes 
lichaamsbeheersing …  

Overrompelende show." 
(****Theaterkrant.nl)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

22 euro | 10 euro (-26)
20 euro (vroege vogel)
koop deze voorstelling in een voordelige reeks (zie p.9)

ZA 4 DEC

van en met: Yaron Lifschitz en het Circa Ensemble | foto: 
Pedro Greig

CIRCUS

Indiepop van de bovenste plank in deze 
Club Kuub. Na hun eerste EP 'No Hero' 
(2017) was het even wachten op een 
vervolg, maar dit jaar stelt het Antwerpse 
Tin Fingers hun debuutalbum 'Almost 
Never No Love' voor. Fris en eigentijds, 
soms donker, dromerig en mysterieus, 
maar ook dansbaar en betoverend. De 
liefde, met al haar ups en downs, en haar 
perfecte imperfecties, daar draait het om in 
deze plaat.

LE SUD
Le Sud is de band rond Kempenaar Bart 
Van Soom en brengt Frans georiënteerde 
(Christine/Charlotte) Engelstalige catchy 
popsongs die ook aan Blood Orange en de 
modernere RnB doen denken…

20.15 UUR | KUUB, STAAND

14 euro | 12 euro (-26)
12 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.8)

ZA 4 DEC | CLUB KUUB

foto: Monday Agbonzee Jr

TIN FINGERS +  
LE SUD
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FC Bergman verhaalt in 'The Sheep Song' 
over een wezen dat niet langer tevreden is 
met zichzelf. Het voelt dat het meer in zich 
heeft, voorbestemd is tot een glorieuzer 
leven dan dat van zijn soortgenoten. Deze 
Ovis Orientalis Avis maakt zich op voor 
de ultieme transformatie, vastbesloten 
om het lot, de wetten van de fysica en de 
goede smaak te tarten. Donkere wolken 
verschijnen aan de einder. Hoefgetrappel 
doet de aarde sidderen. De open mond 
wacht. Het verlangen naar verandering 
blijkt een moeilijk te stillen storm.

FC Bergman werd opgericht door zes 
acteurs / theatermakers / kunstenaars: 
Stef Aerts, Joé Agemans, Bart Hollanders, 
Matteo Simoni, Thomas Verstraeten en 
Marie Vinck. Op korte tijd ontwikkelden 
zij een heel eigen theatertaal, die buiten 
anarchistisch en licht chaotisch, vooral 
extreem beeldend en poëtisch is. In hun 
voorstellingen staat vaak de spartelende, 
immer trachtende mens centraal. Met 
'The Sheep Song' worden ze dit jaar ook 
uitgenodigd op het festival d'Avignon.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

21 euro | 10 euro (-26)
19 euro (vroege vogel)

WO 8 DEC

van en met: Stef Aerts, Joé Agemans, Matteo Simoni, 
Jonas Vermeulen, Thomas Verstraeten en Marie Vinck | 
foto: Kurt Van der Elst

TONEELHUIS |  
FC BERGMAN
The Sheep Song

THEATER MUZIEK

Een uitzonderlijk programma met als 
hoogtepunt het vermaarde Requiem  
van Mozart

Geniet van het Vlaams Radiokoor dat 
een referentie is voor vocale muziek in 
Vlaanderen en Europa. Onder leiding van de 
Oostenrijkse dirigent Jan Sweiger hoor je 
ook de schitterende onvoltooide symfonie 
van Schubert en het Lux Aeterna van 
Ligeti, ooit nog te horen in de film '2001 
A Space Odyssey'. Een concertavond met 
verschillende muziekstromingen.

PROGRAMMA
- F. Schubert: Symfonie nr. 8 onvoltooide
- G. Ligeti: Lux Aeterna
- W.A. Mozart: Requiem 

20.15 UUR | SCHOUWBURG

28 euro | 15 euro (-26)
25 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.8)

DO 9 DEC

een organisatie van de Concertvereniging i.s.m. de 
Warande | dirigent: Jan Sweiger | Vlaams Radiokoor en 
solisten | foto: Frank Emmers

THE CHAMBER  
ORCHESTRA OF 
BELGIUM & VLAAMS 
RADIOKOOR
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Zonder enige twijfel is de jonge Meskerem 
Mees nu al een van de meest getalenteerde 
singer-songwriters van de belpop. Haar 
pure, onbevangen en fluweelzachte 
stem met ontwapenend gitaarspel laat 
je bij elk nummer van begin tot eind vol 
verwondering genieten. Niet moeilijk dus 
dat ze tijdens Humo's Rock Rally vorig jaar 
de concurrentie ver achter zich liet. Mis 
haar magische performance in onze Kuub 
niet, want deze jongedame zou wel eens 
tot ver buiten de landsgrenzen kunnen 
doorbreken.

20.15 UUR | KUUB, STAAND

20 euro | 18 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.7)

VR 10 DEC

foto: Patrick Blomme

MESKEREM MEES 

MUZIEK

BÊTES DE FOIRE (FR)

Twee jaar geleden veroverde Circus 
Ronaldo in de kerstperiode onze harten 
met 'De Wonderlijke Kerst van Circus 
Ronaldo'. Dat smaakt naar meer topcircus 
in de aanloop naar Kerstmis. Laat je dit 
jaar verrassen door het wonderlijke 'Bêtes 
de foire'.

Elsa en Laurent wonen in een kleine tent. 
Zij knutselt, naait en houdt de boel recht. 
Hij speelt, jongleert en laat zich helemaal 
gaan. Hun hond ligt erbij en kijkt ernaar. 
Bêtes de foire neemt je mee naar een 
wondere wereld, waarin de vreemdste 
voorwerpen tot leven komen. Oude 
circusacts krijgen een heel nieuw leven, 
en de muziekmachine duikt te pas en te 
onpas op. Een uur lang kijk je met grote 
ogen en een glimlach naar een doldwaze, 
magische fantasie.

10, 11, 13, 17 & 18 DEC OM 20.15 UUR
12 EN 19 DEC OM 17 UUR
IN EEN CIRCUSTENT OP HET WARANDEPLEIN

20 euro | 10 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)
koop deze voorstelling in een voordelige reeks (zie p.9)

van en met: Laurent Cabrol en Elsa De Witte | foto: 
Lionel Pesqué

CIRCUS

8+

VR 10 – MA 13 & VR 17 – ZO 19 DEC
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"Bêtes de foire  
is zowel absurd  
als magisch … 

Een unieke beleving 
die je meezuigt in 
een nostalgisch 

universum."
(****1/2 CONCERTNEWS.BE)

"Waanzinnig 
goed"

(TELERAMA)
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GUIDO BELCANTO
In de kronkels van mijn geest

20.15 UUR | SCHOUWBURG

24 euro | 16 euro (-26)
21 euro (vroege vogel)

VR 10 DEC

MUZIEK

met: Guido Belcanto en zijn band 'Het broederschap' |  
gitaar, accordeon, piano: Lieven Demaesschalck | 
gitaar, banjo, lapsteel: Geert Hellings | viool, mandoline: 
Andries Boone | bas: Nicolas Rombouts | foto: Dries 
Segers

2019 was een topjaar voor Guido 
Belcanto. Hij speelde 100 concerten, werd 
gelauwerd in de Eregalerij van Radio 2 
en bracht een driedubbele cd uit met als 
titel 'Een zanger moet trachten pijn te 
verzachten'. Bovendien was er op VRT een 
Belpopaflevering gewijd aan Guido.

In 2020 werd alles anders. Het land ging 
in lockdown. Zangers moesten thuis 
blijven. Guido trok zich terug in de Franse 
Pyreneeën en verbleef een half jaar in 
gedwongen ballingschap. Die ballingschap 
gaf zijn creatieve geest nieuwe vleugels.

"Ik schreef 20 nieuwe songs op  
twee maanden tijd. Het was alsof ik 
opnieuw geboren werd als songschrijver, 
alsof ik aan een nieuw begin stond, net 
zoals 35 jaar geleden, alsof de goden 
mij stuurden, alsof de Heilige Geest mijn 
gids was. Het was alle dagen feest in de 
kronkels van mijn geest." 

Met 'In de kronkels van mijn geest' 
horen we Guido Belcanto zoals we hem 
kennen: als de enige ware zanger van het 
levenslied, de troubadour van de gebroken 
harten die de onvolmaaktheid van het leven 
en de liefde bezingt met groot mededogen 
en verzachtende en troostende humor.
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De perfecte afsluiter van het jaar

Het mes van Bert Gabriëls ligt klaar om 
voor de derde keer de actualiteit, sport, 
politiek, cultuur, entertainmentwereld en 
het regionaal nieuws te fileren. Ook deze 
keer krijg je tijdens een goedgevulde 
voorstelling massa's doordenkertjes, 
jokes en grappige momenten. Allicht 
zijn we dan 'post-corona', een tijdperk 
waar we even lang op hebben gewacht 
als de gemiddelde zendingen van de 
post. Na zijn geslaagde debuut was 
er vorig jaar enkel een coronaproof 
studioversie van Bert z'n #Eindejaars. 
De viersterrenrecencies kwamen er 
mede dankzij de bijdragen van 'zingende 
krant' Johnny Trash, 'factchecker' Jeroen 
Verdick en de hilarische animaties van 
Jeroen Echelpoels.

"Een perfect geconstrueerde 
conference en de grappen zijn 

scherper dan ooit" 
(**** De Standaard)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

18 euro | 14 euro (-26)
16 euro (vroege vogel)

ZA 11 DEC

tekst & spel: Bert Gabriëls, Johnny Trash en 
Jeroen Verdick | foto: Johannes Vande Voorde

BERT GABRIELS
#Eindejaars 3

COMEDY

Een uitbundig verfavontuur in de 
voetsporen van Jackson Pollock!

Camiel probeert het schilderij van zijn 
grote voorbeeld Jackson Pollock na te 
maken. Maar hoe krijgt hij de juiste vlek 
op de juiste plek? Moet hij de verf druipen, 
gieten, spatten, smijten? Werken met 
kwasten of stokken of volledige potten? 
Zijn hele lichaam gooit hij in de strijd: 
draaien, springen, rollen, zweven… tot zijn 
meesterwerk eindelijk af is!

'Plock!' is beeldend circus-geluidstheater 
dat buiten de lijntjes kleurt en alle zintuigen 
prikkelt. Met brommende verfpotten, 
gekleurde geluiden, dansende verf en een 
acrobatische schilder.

"Wat is er leuker dan – beschermd 
door een overall – spelen met verf? 

Deze ondeugende voorstelling doet je 
goesting om te creëren losbarsten."

(onze programmator)

14 EN 16 UUR | KUUB

12 euro | 9 euro (-26)
11 euro (vroege vogel)

ZO 12 DEC | BONTE ZONDAG

concept/regie: Hanne Vandersteene en Mahlu Mertens | 
acrobatie: Camiel Corneille | spel: Mahlu Mertens/Hanne 
Vandersteene | foto: Bart Grietens

GRENSGEVAL
Plock!

CIRCUS FAMILIE BONTE ZONDAGDANS

4+
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Na de uit de hand gelopen reeks 
Lottoconcerten kijkt Bart Peeters 
opnieuw uit naar een schaalverkleining. 
Een theatertour dus, lekker knus, 
comfortabel en dicht bij de band.

Het repertoire wordt gekozen uit de 
laatste plaat, maar uiteraard komen ook 
de bekende oudere nummers aan bod. 
Verwacht je dus aan die typische Bart 
Peeters-mix van folk, wereldmuziek, een 
beetje hop-hop en een vleugje jazz.

Vergezeld door zijn vaste compagnons de 
route brengt Bart Peeters een grandioze 
en hartverwarmende muzikale show zoals 
alleen hij dat kan.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

38 euro | 35 euro (-26)
35 euro (vroege vogel)
*  bij het in druk gaan van deze brochure werden  

de data gewijzigd van december naar oktober

DI 19 & WO 20 OKT*

bas, accordeon, percussie, zang: Ivan Smeulders | piano, 
accordeon, zang: Mike Smeulders | gitaar, percussie, zang: 
Piet Van den Heuvel | viool, mandoline, gitaar, zang: Emile 
Verstraeten | percussie, zang: Amel Serra Garcia | foto: Hugo 
Van Beveren

BART PEETERS &  
DE IDEALE MANNEN

MUZIEK

Onze Artist in Residence SLAK nodigt 
in het kader van Festival of Loss 
Suzanne Grotenhuis uit. Ze speelt 
een sprankelende en humoristische 
solovoorstelling.

Twee jaar geleden verdwaalde 
theatermaker Suzanne Grotenhuis in 
Schotland. Niet tijdens een wandeling in 
het hoogland, maar tijdens het grootste 
en drukste theaterfestival ter wereld: het 
Edinburgh Fringe Festival. Ergens toen en 
daar – ze speelde er haar solovoorstelling –  
raakte ze ineens alles kwijt; de weg, 
zichzelf en een heldere kijk op de toekomst.

'Holy Shit' is een onwaarschijnlijk en 
ontroerend relaas over iemand die overeind 
krabbelt in een wereld die steeds sneller 
lijkt te gaan. Een verhaal over verlies, en 
hoe je tijd kunt vinden om daarbij stil te 
staan. 'Holy Shit' is de opvolger van 'On Ice', 
waarmee Suzanne Grotenhuis enkele jaren 
geleden in de Warande in première ging.

20.15 UUR | KUUB

14 euro | 8 euro (-26)
12 euro (vroege vogel)

WO 22 DEC

tekst en spel: Suzanne Grotenhuis | lichtontwerp: 
Sander Salden | geluidsontwerp: Adriaan Severins | 
coaching: Johan Petit | foto: Alexander Daems

DE NWE TIJD /  
SUZANNE 
GROTENHUIS
Holy Shit

THEATER
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Het begon in 1996 met een voorzichtige, 
eerste repetitie in Aarschot. Een 
kwarteeuw later is Scala uitgegroeid 
tot een vaste waarde op internationale 
podia, wereldwijd bekend omwille van 
haar eigenzinnige, emotionele muziek en 
bijzondere liveshows.

'25 Jaar Scala' wordt een feestelijk concert. 
Verwacht je aan een overzicht van de 
allerbeste en allermooiste songs van Scala 
van de afgelopen jaren.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

26 euro | 14 euro (-26)
22 euro (vroege vogel)

VR 7 JAN

SCALA
25 jaar Scala

MUZIEK

Prijzenbeest Jetse Batelaan maakt 
opnieuw een knaller van een voorstelling!

Onder een dik pak sneeuw zou een 
voorstelling te zien moeten zijn. Althans, 
dat zeiden ze bij de kassa toen we de 
kaartjes kochten. Plotseling dwarrelen 
er sneeuwvlokjes omhoog en komt er 
iets tevoorschijn dat lijkt op een lege 
toneelvloer. Is dit het begin? Is dit het 
einde? Hallo …?

Deze voorstelling start waar alle andere 
voorstellingen eindigen: acteurs naar 
huis, kabels opgerold en alle spullen in 
de vrachtwagen. Klaar om te vertrekken 
naar het volgende theater. Maar wat als er 
ondertussen helemaal geen theaters meer 
zijn?

'Het eind van het begin van het einde' 
probeert wanhopig nog iets voor te stellen. 
Misschien is het allerlaatste verhaal nog 
te redden of is er zelfs een weg terug. Wie 
helpt mee?

19 UUR | SCHOUWBURG

14 euro | 11 euro (-26)
12 euro (vroege vogel)

spel: Gina Beuk, Elias De Bruyne, Goele Derick, Julia 
Ghysels, Joep van der Geest, Lucas van der Vegt, 
Willemijn Zevenhuijzen | componist: Gerjan Piksen | foto: 
Kurt Van der Elstfoto: Nathan Dobbelaere

THEATER

hetpaleis & THEATER 
ARTEMIS, HET ZUIDELIJK 
TONEEL/JETSE BATELAAN 
Het eind van het begin van het einde

FAMILIE

ZO 9 JAN
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"Dit alles gebundeld in een 
waanzinnige theaterervaring; 
Batelaan overtreft zichzelf in 

ambitie en radicaliteit.

En in verbeelding, natuurlijk."
(DE MORGEN)

8+
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"The most 
trailblazing 

and meteoric 
pianist  
of all" 
(GRAMOPHONE)
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THEATER MUZIEK

Met een filmisch concert katapulteert 
BERLIN in 'Ramble Song' de muziek samen 
met het filmische naar het voorplan. In een 
reeks tableaus ontspint zich een poëtische 
zwerftocht vol schoonheid, maar ook 
teleurstelling. 'Ramble Song' laveert tussen 
melancholie en zwarte humor, geïnspireerd 
door de figuur van de drifter – de nomade 
die een vorm van besluiteloosheid cultiveert 
en in elk van ons schuilt.

Met 'Ramble Song' kiest BERLIN voor een 
andere vorm dan in voorgaand werk, maar 
het blijft wel vintage BERLIN in het vernuftig 
puzzelen met vormen om tot een krachtig 
geheel te komen. De diepmenselijkheid 
die vorig – vaak documentair – werk 
typeerde wordt in dit fictionele werk nog 
verder uitgebeend. De soundtrack gaat 
breed: met echo's van nieuw-klassieke 
muziek maar evengoed stuwende krautrock 
en breed uitwaaierende synthgedreven 
soundscapes. De dagelijkse ruis tussen 
onze oren maakt hier even plaats voor een 
muzikaal universum dat in beelden wordt 
gekristalliseerd.

20.15 UUR | KUUB

18 euro | 10 euro (-26)
16 euro (vroege vogel)

DO 13 JAN

concept en regie: BERLIN (Bart Baele en Yves Degryse) |  
compositie muziek: Peter Van Laerhoven | uitvoering 
muziek: Peter Van Laerhoven, Tine Hubrechts, Eric 
Thielemans en Tim Coenen (live en film), Mo Franken, 
Ester Van Nuffel en Ninke De Roeck (film) | foto: Koen 
Broos

BERLIN
Ramble Song

De Concertvereniging krijgt niet altijd de 
gelegenheid om één van de beroemdste 
virtuozen van de klassieke muziek te kunnen 
ontvangen. De Russische pianist Nikolay 
Lugansky behoort steevast tot de kleine 
groep Meesterpianisten van deze tijd. Hij 
soleert in Turnhout met het aartsmoeilijke 
pianoconcerto van Rachmaninov. Een 
concerto vol lyriek, melancholie, vurige 
ritmiek en emotie. De vermaarde Hongaarse 
dirigent G. Madaras moet voor het sublieme, 
delicate samenspel zorgen tussen de pianist 
en het orkest. 

Na de pauze volgt de schitterende, 
emotionele zesde symfonie van 
Tchaikovsky. Een week na de première 
van deze symfonie, die Tchaikovsky 
zelf dirigeerde, stierf de componist. Hij 
beschouwde deze symfonie als zijn beste 
werk. Laat je betoveren door het orkest 
samen met een unieke solist en een 
gedreven dirigent die het beste van zichzelf 
geven.

PROGRAMMA
- S. Rachmaninov: Pianoconcerto nr. 3 
- P. Tchaikovsky: Symfonie nr.6 Pathétique 

20.15 UUR | SCHOUWBURG

28 euro | 15 euro (-26)
25 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.8)

DO 13 JAN

ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 
ROYAL DE LIÈGE

een organisatie van de Concertvereniging i.s.m. de 
Warande | dirigent: Gergely Madaras | piano: Nikolay 
Lugansky | foto: Jean Baptiste Millot
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MUZIEK MUZIEK

Na lovende recensies en een Klara Award 
voor 'PLAY' (deel I van Court of Choice, 
triptiek van de macht), presenteren 
Liesa Van der Aa en One Trick Pony deze 
winter het tweede deel. Waar 'PLAY' de 
representatie van macht verbeeldde via 
een tennisspel, ontwikkelt de macht zich 
in 'ENTRE-CÔTES' verder in de 'shop of 
meat' – de slagerij: een vitrine gevuld met 
blinkend vlees.

Is de koper mee verantwoordelijk voor de 
legitimatie en de instandhouding van de 
positie van de verkoper? Wordt die positie 
door de koper in vraag gesteld? Wie is 
koper en wie is de verkoper? Wie heeft 
de macht? Deze vragen ervaar je tijdens 
de voorstelling, die meer lijkt op een 
miniatuurhappening dan op een klassieke 
theatervoorstelling: een weerspiegeling van 
de kapitalistische maatschappij in de vorm 
van een duister, erotiserend, amuserend 
schilderij, een levend portret, een muzikale 
beleving die zowel de slachting en de 
pracht van blinkend roze vlees hanteert om 
de toeschouwer te beroeren en in extase te 
brengen.

De Belgische hitmachine!

De chemie tussen muziekbroeders Jan 
Leyers en Paul Michiels is er na al die 
jaren nog steeds! Hoeft Soulsister nog een 
introductie? Soulsister leverde magische 
songs, zo vond je op hun debuut 'You get 
to me', 'Like a mountain' en de wereldhit 
'The way to your heart' en maakten ze de 
inmiddels klassieke albums 'Heat', 'Simple 
Rule' en 'Swinging like big dogs' met hits 
als 'Through before we started', 'Facing 
love', 'Tell me what it takes' en zovele 
andere. Soul, pop, slimme rock: het duo 
kan het allemaal aan.

Nu staan de heren er weer, met volle 
overtuiging, trots op wat ze samen hadden, 
hebben en zullen hebben. 

20.15 UUR | SCHOUWBURG

21 euro | 12 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

30 euro | 27 euro (-26)
27 euro (vroege vogel)

VR 14 JAN ZA 15 JAN

van en met: One Trick Pony (Eva Ackerman, Isaak 
Duerinck, Jonas Leemans, Laura Kennis, Liesa Van der 
Aa, Mathias Van den Plas, Naomi Beeldens en Rhea 
Vanhellemont)| beeld: Liesa Van der Aa foto: Elke Briers

LIESA VAN DER AA  
EN ONE TRICK PONY
Court of Choice part II |  
ENTRE-CÔTES

SOULSISTER
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MUZIEK

Brihang brak in korte tijd door als één 
van de bijzonderste stemmen van zijn 
generatie en slaagde er zo in om door de 
muren van zijn genre heen te breken.

Voor 'CASCO', zijn tweede album, zoomde 
hij uit en observeerde zichzelf en zijn hele 
bestaan van bovenaf. Brihang zingt en rapt 
over zijn twijfels, zijn onzekerheden en zijn 
kleine kantjes die hem net zo menselijk 
maken als ons allemaal. Eerste single 
'Steentje' had slechts enkele maanden 
nodig om unaniem bestempeld te worden 
als een hedendaagse klassieker. Ook 
'Oelala' en 'Rommel' eindigden bij de 
eerste tien van de Vlaamse Top 50. De rest 
van de plaat verbaasde vriend en vijand, 
iets wat nog eens onderstreept werd 
met MIA-nominaties in de categorieën 
soloartiest, Nederlandstalig, auteur/
componist en beste videoclip.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

20 euro | 16 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)

ZA 22 JAN

foto: Jef Boes

BRIHANG

foto: Max Koot

MUZIEK

Op algemeen verzoek wordt de feestelijke 
verjaardagstournee van Herman Van Veen 
verlengd! Ook de Warande presenteert met 
veel plezier een extra voorstelling. Mis deze 
kans dus niet, want Herman van Veen toont 
zich een spits die nog altijd weet te scoren!

Samen met zijn gezelschap, waaronder 
violiste-zangeres Jannemien Cnossen, 
harpiste-percussioniste-zangeres Wieke 
Garcia, bassist-toetsenist Kees Dijkstra en 
componist-gitarist Edith Leerkes viert hij de 
jaren met een spetterende concerttournee. 
En ook jij bent uitgenodigd op zijn 
verjaardagsfeest.

"Ga kijken, zelden zo oprecht 
gelachen in een schouwburg."

(Rekto:Verso)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

40 euro | 38 euro (-26)
38 euro (vroege vogel)

DO 20 JAN

HERMAN  
VAN VEEN (NL)

75, dat kun je wel zien,  
dat is hij

B
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MUZIEK

Een reis door het leven van de meest 
uitgevoerde componist aller tijden

De tijd van Beethoven. Twee oude knarren 
die overal kritiek op hebben en allergisch 
zijn voor vernieuwing, wachten op de 
uitvoering van Beethovens enige opera.

Ondertussen duiken we in zijn fascinerende 
leven: van een doodgewoon kereltje 
uit Bonn groeide Beethoven uit tot een 
wonderlijk componist.

Symfonieorkest Vlaanderen overgiet zijn 
meest bekende en spannende muziek met 
slapstick, poppentheater en zelfgemaakte 
instrumenten: je komt ogen en oren tekort.

"Behalve passie, artistiek engagement 
en jeugdige frisheid, heeft 

Symfonieorkest Vlaanderen een grote 
flexibiliteit om aan te passen aan 

uiteenlopend repertoire."
(Jose Luis Gomez, dirigent)

Een hilarische voorstelling waarin het ego 
plaatsmaakt voor het alter ego…

Vijf spelers van compagnie barbarie.
Vijf spelers van Theater Stap.
Dat maakt tien spelers op de scène.
Of euh…. Niet?
Er is iets vreemds aan de hand.
'Ik' blijk uit meerdere delen te bestaan.

In 'Mise en Place' gaan compagnie 
barbarie en Theater Stap op zoek naar hun 
dubbelganger.
Of dubbeldubbeldriedubbelganger.
Want hier stopt 'ik' niet bij de grenzen van 
het eigen lichaam.

'Ik' is hier met meer.
'Ik' komt zichzelf tegen. Ontelbare versies 
van zichzelf zelfs.
'Ik' was altijd al een ander.

"anarchistisch plezier"
(De Morgen)

15.30 UUR | SCHOUWBURG

18 euro | 14 euro (-26)
17 euro (vroege vogel)
leden van de gezinsbond krijgen 15% korting  
op de ticketprijs bij vertoon van hun lidkaart  
op de dag van de voorstelling

17 UUR | KUUB

12 euro | 9 euro (-26)
11 euro (vroege vogel)

ZO 23 JAN | BONTE ZONDAG

dirigent: Martijn Dendievel | tekst: Wouter Bruneel | spel: 
Wouter Bruneel & Jo Jochems | muziekarrangementen: 
Jelle Tassyns | uitvoering: Symfonieorkest Vlaanderen | 
poppentheater: Dirk De Strooper

concept: cie barbarie | regie: Renée Goethijn | spel: 
Lotte Vaes, Amber Goethals, Sarah Vangeel, Karolien De 
Bleser, Liesje De Backer en vijf Stappers | spel: Diego 
Franssens

SYMFONIEORKEST 
VLAANDEREN
Gekrijs! Beethoven Superstar?

hetpaleis, CIE  
BARBARIE, THEATER 
STAP, BRONKS EN 
KOPERGIETERY 
Mise en Place (M.E.P.)

FAMILIE FAMILIEBONTE ZONDAG BONTE ZONDAGTHEATER
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DANS MUZIEK

'Piano Works Debussy' is een fysiek duet 
tussen choreografe/danseres Lisbeth 
Gruwez en toppianiste Claire Chevallier. 
Samen zoeken ze de ruimte tussen de 
noten in de prachtige composities van de 
rebelse componist en vernieuwer Claude 
Debussy.

Voor het eerst in haar carrière kiest 
Lisbeth Gruwez voor klassieke muziek. 
Na haar opleiding klassiek ballet vond ze 
vrijheid in de hedendaagse dans, met een 
bewegingstaal die inmiddels een referentie 
werd. 'Piano Works Debussy' is in dat 
opzicht een bijzondere dialoog tussen 
een klassiek en een hedendaags kader, 
die zo Gruwez' choreografische parcours 
blootlegt.

"Een betoverend uur van geluid en 
beweging. Zo'n plezier, je kunt er 
nauwelijks genoeg van krijgen."

(Tanz)

Soms Breekt Er Een Hart, Soms Blaft 
Er Een Hond. Met andere woorden, 
er gebeuren vreselijke dingen en 
onbeduidende dingen. Zonder volgorde. 
Zonder reden. Ze gebeuren gewoon. 
Alsof het niet uitmaakt hoe vreselijk 
of onbeduidend ze voor ons zijn. Het 
grote en het kleine. Het eeuwige en het 
vluchtige. Dat wat levens verandert en 
dat wat nauwelijks wordt opgemerkt. 
Daar gaat de muziekvoorstelling 'Soms 
Breekt Er Een Hart, Soms Blaft Er Een 
Hond' van SPINVIS over.

Te midden van nieuwe en bekende 
SPINVIS-nummers, gevonden teksten 
en wonderlijke beelden worstelen zes 
muzikanten met alles wat het leven over 
ons uitstort en proberen wanhopig ergens 
een overzicht van te krijgen. De dood van 
een vader, het breken van een veter, alles 
kan een liedje zijn in deze, ondanks alles, 
opgewekte voorstelling.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

20 euro | 10 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)
koop deze voorstelling in een voordelige reeks (zie p.9)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

23 euro | 20 euro (-26)
20 euro (vroege vogel)

WO 26 JAN DO 27 JAN

choreografie: Lisbeth Gruwez | muziek: Claude  
Debussy | met: Lisbeth Gruwez en Claire Chevallier | 
dramaturgie: Bart Meuleman | foto: Danny Willems

keyboard, gitaar, zang: Lucas Oldeman | viool, trompet, 
trombone, zang: Merel Junge | drums, percussie, 
samples, zang: Marcel van As | basgitaar, gitaar, zang: 
Jan Teertstra | cello, keyboard, zang: Saartje Van Camp | 
gitaar, keyboard, zang: SPINVIS

VOETVOLK /  
LISBETH GRUWEZ & 
CLAIRE CHEVALLIER
Piano Works Debussy

SPINVIS (NL)

Soms Breekt Er Een Hart, 
Soms Blaft Er Een Hond

"In Piano Works Debussy danst Lisbeth 
Gruwez voor het eerst op klassieke 

muziek, hier live gespeeld door Claire 
Chevallier op een piano uit 1920. 

Dat is bij momenten om te huilen zo 
mooi. Het prachtige lichtontwerp, het 

abstracte decor, de vloeiende kostuums: 
alles draagt bij aan de evocatie van een 

rijke gevoelswereld. Het maakt deze 
voorstelling tot niets minder dan een 

instantklassieker." 

(**** DE STANDAARD)
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MUZIEK

Een vervelende armblessure  
– de huisarts was formeel: té hard 
gerockt – dwong Tom Van Laere zijn 
gitaar tijdelijk aan de wilgen te hangen. 
Aldus stortte de Admiraal zich op 
ergonomisch verantwoorde keyboards 
en allerhande elektronica. Het heeft zijn 
creatief proces verrijkt zonder dat hij 
zijn ware aard verloochent: 'No Ordinary 
Moments' drijft op diepe synths, een 
droefgeestig drumcomputertje en een 
verdwaalde pianoriedel waarover Van 
Laere zingt: "Last time I was lonely / I 
realised everything I see / is temporary”. 
Ja, het levensbeschouwelijk mijmeren 
is de Admiraal nog niet verleerd en zijn 
melancholische stemgeluid is intact. Zo 
klinkt 'No Ordinary Moments' volledig 
vertrouwd en toch als nooit tevoren. Later 
dit jaar verschijnt het nieuwe album 
'Don't Follow Me I'm Lost' – wij kunnen 
niet wachten.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

24 euro | 16 euro (-26)
21 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.7)

ZA 12 FEB

ADMIRAL FREEBEE
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DANS

Hoe ontketent een vonk een vlammenzee? 
Albert Quesada wil de oorsprong van de 
warmbloedige zang en dans in flamenco 
ontdekken.

De Spaanse choreograaf zoekt de drijvende 
kracht achter flamenco en legt linken met 
andere artiesten zoals Whitney Houston, 
Maria Callas en Elton John. 'Flamingos' 
is een hedendaagse flamencovoorstelling 
vol testosteron. Op de scène zie je acht 
uitmuntende dansers die zich bloot geven 
met buitensporige fantasie en energie. Olé!

"Flamingos combineert 
entertainment, dans en 

flamencomuziek en straalt van  
de energie en humor." 

(El pais) 

20.15 UUR | SCHOUWBURG

21 euro | 10 euro (-26)
19 euro (vroege vogel)
koop deze voorstelling in een voordelige reeks (zie p.9)

DI 15 FEB

idee, choreografie en regie: Albert Quesada | met: 
Blanca Tolsá, Eliott Marmouset, Mario G. Sáez, Katie 
Vickers, Laila Tafur, Víctor Pérez Armero en Viktoria 
Andersson | foto: Alfred Mauve

ACME / ALBERT 
QUESADA (SP)

Flamingos

MUZIEK COMEDY

Een heerlijke bazaar waar muzikanten, 
dichters en stand-uppers over elkaar 
heen buitelen

'Nuff Said is intussen ook in de Warande 
een vaste waarde. Van oorsprong afkomstig 
uit Berchem, staat 'Nuff Said met veel 
succes ook in Genk en Rotterdam!

'Nuff Said blijft als vanouds een boeiende 
mix van lokale en internationale gasten: 
muzikanten, schrijvers, stand-uppers, 
dichters, spoken word artiesten… Elke 
keer word je verrast! Vaste waarde blijft de 
backingband BRZZVLL. Hou onze website, 
nieuwsbrief en Facebook in het oog voor 
een update van de deelnemende artiesten.

20.15 UUR | KUUB

10 euro | 8 euro (-26)
8 euro (vroege vogel)

ZA 12 FEB | ZA 7 MEI

'NUFF SAID
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foto: Bart Van der Moeren
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'Dear Winnie' is een wervelende, muzikale 
voorstelling over de aanstekelijke kracht 
van uitzonderlijke vrouwen, in het spoor 
van Winnie Mandela.

Tijdens de anti-apartheidsstrijd 
stuurde ANCverzetsstrijder Maurice 
Mthombeni een brief aan pleitbezorger en 
vertrouwenspersoon Winnie Mandela. De 
apartheidsregering onderschepte de brief 
en publiceerde die in de nationale krant 
van Zuid-Afrika, om zo tweespalt te zaaien 
binnen de verzetsbeweging ANC.

Maurice Mthombeni vluchtte naar Europa 
en zette van daaruit de strijd verder. Zijn 
zoon, regisseur Junior Mthombeni, maakte 
een voorstelling over deze bijzondere 
vrouw die – ondanks vernedering, misbruik 
en ballingschap – haar verzet tegen het 
apartheidsregime onverminderd bleef 
voortzetten.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

23 euro | 10 euro (-26)
20 euro (vroege vogel)

DO 17 FEB

tekst: Fikry El Azzouzi | regie: Junior Mthombeni |  
muziekinstallatie en muzikale leiding: Cesar  
Janssens | met: Gloria Boateng, Andie Dushime, Denise 
Jannah, Tutu Puoane, Ntjam Rosie, Alesandra Seutin, 
Jade Wheeler, Joy Wielkens, Mahina Ngandu, Cesar 
Janssens, Christophe Millet en Junior Mthombeni | foto: 
Reyer Boxem

JR.CE.SA.R,  
KVS & NNT
Dear Winnie

THEATER

Het stuk zoomt ook in op vrouwen die 
vandaag hun eigen strijd voeren. Hoe is 
het om vrouw, zwart en activist te zijn? 
Wanneer kom je in opstand? Wanneer 
offer je je persoonlijkheid op voor een 
groter verhaal? Junior Mthombeni, Fikry 
El Azzouzi en Cesar Janssens, die samen 
onder andere de succesvoorstelling 
'Malcolm X' maakten, gaan samen met 
actrices, zangeressen en performers uit 
de Afrikaanse diaspora op zoek naar het 
antwoord op die vragen.

'Dear Winnie' werd geselecteerd voor 
Het TheaterFestival als één van de beste 
voorstellingen van 2020.

"Spetterend totaalspektakel."
(**** De Standaard)

"Prangend en soms pijnlijk 
theater waarvan je niet kunt 
wegkijken, ook al wil je dat  

soms wel" 
(**** DE MORGEN)
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COMEDY

Kunst in Zicht gaat op reis met een 
collectie over de waarde van de dingen. 

Hoe klinkt het als die knalrode koplamp 
om hulp roept? En kan een laars ook een 
vijver zijn? Kunnen dingen dingen doen? En 
wanneer wordt iets brol? 

Kunst in Zicht kreeg van het MAS tien 
dozen vol "prullaria en brol" die filosoof 
Jaap Kruithof verzamelde. Samen met de 
verzameling geassembleerde objecten 
uit de Collectieve Collectie van beeldend 
kunstenaar Kristof Van Gestel vormen ze 
het vertrekpunt van de workshop. Over 
verzamelen, ordenen van gedachten en de 
waarde van de dingen.

13.30 UUR | GLAZEN ZAAL

12 euro | 8 euro (-26)
12 euro (vroege vogel)
voor iedereen van 8 tot 10 jaar
duur: 2.5 uur | ouders niet verplicht

i.s.m. De Collectieve Collectie van Kristof Van Gestel en 
Erfgoed Noorderkempen | concept: Kristof Van Gestel, 
Ilse Daems en Luk Lenoir | foto: Ilke Devries

KUNST IN ZICHT
BROL

FAMILIE BONTE ZONDAG

Als je in de hoek staat waar de klappen 
vallen, heb je twee mogelijkheden: 
neergaan of terugvechten.

Steven spit dit thema uit in zijn vierde 
show. In een verhaal van struikelen, vallen 
en weer opstaan. Een verhaal van hoop, 
geloof en liefde. Een verhaal dat niemand 
onberoerd zal laten!

Na afloop ga je dartel naar huis, met een 
rugzak vol waardevolle ideeën en een 
laagje stof om over na te denken. En met 
wat geluk geeft 'Mankracht' ook jou dat 
extra duwtje, de extra kracht die nodig is 
om te blijven geloven … in jezelf.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

18 euro | 14 euro (-26)
16 euro (vroege vogel)

VR 18 FEB ZO 20 FEB | BONTE ZONDAG

STEVEN GOEGEBEUR
Mankracht

15 UUR | SCHOUWBURG

16 euro | 10 euro (-26)
14 euro (vroege vogel)

ZO 20 FEB | BONTE ZONDAG

dans/choreografie: Gabriella Iacono en Grégory  
Grosjean | beeld: Julien Lambert, Alexi Hennecker 
(stagiair) | geluid: Theo Jegat | licht: Julien Lambert en 
Pierre de Wurstemberger | decor: Grégory Grosjean en 
Stéfano Serra | foto: Julien Lambert

MADE BY HANDS / 
GABRIELLA IACONO & 
GRÉGORY GROSJEAN (IT/FR) 
Du bout des doigts (Met de vingertoppen)

FAMILIE FILM BONTE ZONDAGDANS

10+

Een betoverende vingerchoreografie

Een man en een vrouw dansen samen 
doorheen de eeuwen. Tijdens hun reis 
worden ze verliefd, verscheuren elkaar, 
vinden elkaar terug en herbeleven de 
grote gebeurtenissen van de dans en 
van de mens. Uit hun koffer toveren ze 
miniatuurdecors. Hun handen doen de 
rest: met hun vingertoppen flaneren ze 
langs bekende scènes, van Broadway tot 
Parijs, van Brussel tot Harlem. Hun dans 

evolueert van ballet over rock en musical 
naar hiphop.

Gabriella Iacono (IT) en Grégory Grosjean 
(FR) maakten als dansers deel uit van het 
oorspronkelijke team dat 'NanoDanse' 
ontwikkelde. Misschien herinner je je nog 
de productie 'Cold Blood' of 'Kiss & Cry?' 
Nu passen zij dit concept aan voor een 
jong publiek: een wandeling op de grens 
tussen theater en film, tegelijk expressief 
en verfijnd.
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De in Luik geboren componist César 
Franck staat bekend om zijn symfonische 
werken, kamer- en orgelmuziek. Florian 
Noack is een fenomeen als Belgisch 
pianist. Zijn intelligentie, interpretaties 
en pianospel zijn veelbelovend voor de 
toekomst. Hij is steeds op zoek naar 
zeldzame werken en hij herontdekte de 
'Variations brillantes'. De Franse dirigent  
P. Bleuse en het orkest van Luik brengen 
ook de enige symfonie van Ernest 
Chausson waarin vervoering en wanhoop 
elkaar afwisselen. 

PROGRAMMA
-  C. Franck: Variations brillantes sur  

un thème original 
- C. Franck: Variations symphoniques 
- E. Chausson: Symphonie 

20.15 UUR | SCHOUWBURG

28 euro | 15 euro (-26)
25 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.8)

MA 21 FEB

een organisatie van de Concertvereniging i.s.m. de 
Warande | dirigent: Pierre Bleuse | piano: Florian Noack

ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 
ROYAL DE LIÈGE

MUZIEK
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Het circus valt het museum binnen!

Zeven waanzinnige acrobaten en een 
fantastische muzikant vallen een 
smetteloos witte tentoonstelling binnen. 
Met hun aanstekelijke creativiteit zorgen 
ze voor een explosie van kleur. Laat je 
meeslepen door de adembenemende 
acrobatie en verleidelijke livemuziek 
en beleef een verbluffend ongewone 
tentoonstelling.

"Na anderhalf uur vol spanning en 
lachen davert een oververdiende 

staande ovatie" 
(Le Figaro) 

20.15 UUR | SCHOUWBURG

25 euro | 10 euro (-26)
22 euro (vroege vogel)
koop deze voorstelling in een voordelige reeks (zie p.9)

DI 22 FEB

regie en concept: Olivier Lépine | artistieke leiding en 
concept: Vincent Dubé | met: Adam Strom, Antoine 
Morin, Connor Houlihan, Gaël Della-Valle, Lyne Goulet, 
Pauline Bonanni, Vladimir Lissouba en William Poliquin-
Simms | muziek: Marie-Hélène Blay | foto: Emmanuel 
Murriel

MACHINE DE  
CIRQUE (CA)

La Galerie

CIRCUS

"Omwille van de 
adrenaline-kick van 
gewaagde acrobatie, 

het uitbundig 
lachen en de talloze 
vernuftigheden …  
Deze show mag je 

niet missen." 
(VOIR, CANADA)
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'a concert called landscape' is een 
ingetogen jazzy ode aan het leven. Na het 
wereldwijde succes van 'An Old Monk' 
gaan Josse De Pauw en Kris Defoort Trio 
(Kris Defoort, Lander Gyselinck en Nicolas 
Thys) terug samen het podium op en geven 
op indringende wijze een stem aan ons 
landschap.

"Net zoals bij een 'An Old Monk' is 
de symbiose tussen de woorden van 
De Pauw en de muziek van het trio 
verbazingwekkend… Een spektakel 
dat visueel, tekstueel en muzikaal 

weet te boeien." 
(**** De Standaard)

"Een Josse De Pauw in zeer grote 
doen. En een Kris Defoort trio 

dat gensters slaat uit rotsen en uit 
sterrenstelsels."

(David Van Reybrouck)

Ex-Madredeus zangeres blikt terug  
op haar solocarrière.

In 'Alegria' blikt Teresa Salgueiro terug op 
de laatste twaalf jaar van haar carrière, 
vanaf het moment dat ze Madredeus verliet 
in 2007 en een nieuw hoofdstuk begon 
als performer en producer. In 2012 kreeg 
ze erkenning als singer-songwriter, met 
albums als 'O Mistério' en 'O Horizonte'.

Voor dit concert selecteert Teresa 
Salgueiro eigen werk, gebracht in nieuwe 
arrangementen, maar ook songs die haar 
bewondering tonen voor folkmuziek uit 
verschillende windstreken.

Dankzij de veelzijdigheid van haar stem 
kan ze haar blik op de wereld met de mens 
als bron van verandering vertalen naar 
prachtige muziek.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

19 euro | 10 euro (-26)
17 euro (vroege vogel)

20.15 UUR | KUUB

21 euro | 12 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.8)

DO 24 FEB VR 25 FEB

concept en spel: Josse De Pauw | compositie: Kris 
Defoort | muzikale uitvoering en improvisatie: Kris 
Defoort Trio (Kris Defoort, Nicolas Thys en Lander 
Gyselinck) | scenografie: Anne Marcq | foto: Kurt 
Van Der Elst

zang: Teresa Salgueiro | gitaar: José Peixoto | 
accordeon: Fábio Palma | contrabas: Carla Ribeiro |  
drum, percussie en gitaar: Rui Lobato | foto: 
Susana Pereira

LOD / JOSSE  
DE PAUW & KRIS 
DEFOORT
a concert called landscape

TERESA  
SALGUEIRO (PT)

Alegria

THEATER MUZIEK
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In ''t Zal schoon zijn als het af is' grasduint 
Adriaan door zijn verzameld werk. Noem 
het geen compilatie, geen greatest hits en 
al zeker geen nostalgische bui, maar na vijf 
succesvolle voorstellingen en twaalf jaar 
op het podium is Adriaan wel toe aan een 
terugblik, opnieuw met muzikant en trouwe 
vriend Pelé aan zijn zijde.

Welke scènes hebben de tand des tijds 
doorstaan, welke zou Adriaan nu helemaal 
anders aanpakken? Waar heeft hij naar 
eigen gevoel kansen gemist, en ziet hij nu 
wel een kans om ze te grijpen? Hoe komt 
zo'n voorstelling eigenlijk tot stand, en wat 
kunnen we daaruit leren over de persoon 
achter de speler?

En wat vindt hij daar zelf nu eigenlijk 
allemaal van?

20.15 UUR | SCHOUWBURG

25 euro | 21 euro (-26)
21 euro (vroege vogel)

VR 25 & ZA 26 FEB

spel en tekst: Adriaan Van den Hoof | muziek: Tom 
'Pelé' Peeters | foto: Joren Van Utterbeeck

ADRIAAN  
VAN DEN HOOF
't Zal schoon zijn als het af is

COMEDY

Chris Lomme en Marit Stocker spelen 
samen met tien Hartenspelers uit 
woonzorgcentra.

'Grijze Tuinen' is gebaseerd op de 
documentaire 'Grey Gardens' waarin een 
moeder en dochter door de jaren heen 
steeds meer geïsoleerd en vereenzaamd 
zijn. De dochter blijkt bovendien getekend 
door het trauma van een gefnuikte 
showbizz-carrière – gedwarsboomd door 
de moeder. Ze ontwerpen hun eigen 
kleren, mijmeren over onbeantwoorde 
liefdes en treiteren mekaar over vroeger 
en nu. Of ze vertellen niets … en schrijven 
prachtige gedichten.

Verhalen zat, en ook kippenvel natuurlijk. 
Al die levensjaren, al die wijsheid, al dat 
mededogen voor de medemens. Een 
hartverwarmende voorstelling.

"Die verwevenheid van hun realistisch 
verhaal en mijn 'gespeeld' verhaal, 
de verwevenheid van zogenaamde 
professionele en niet-professionele 

acteurs vind ik fantastisch."
(Chris Lomme over het werken met HETGEVOLG)

4 & 5 MRT OM 20.15 UUR
6 MRT OM 15 UUR
HETGEVOLG

16 euro | 10 euro (-26)
13 euro (vroege vogel)

VR 4 MRT | ZA 5 MRT | ZO 6 MRT

spel: Chris Lomme, Marit Stocker en de Hartenspelers 
van HETGEVOLG | regie: Stefan Perceval | kostuum: 
Mieke Vermeiren

HETGEVOLG
Grijze Tuinen

THEATER PREMIÈRE
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Zes lichamen trekken doorheen een 
desolaat landschap. Zes individuen 
helpen elkaar als groep, maar evengoed 
door ruimte te geven aan solo's en 
duetten. In dans én in live zang.

Mensen en dieren laten op een losse 
ondergrond van zand of aarde sporen 
na. Met hun voet- of pootafdrukken 
'beschrijven' ze de ondergrond. 'Contre-
jour' speelt zich af op een zandvlakte. 
Zes vrouwelijke performers wandelen, 
lopen, huppelen, verplaatsen zich als een 
kat op handen en voeten,… Ze creëren 
verschillende soorten 'in-drukken', die ze 
steeds ook weer uitwissen.

'Contre-jour' is de nieuwste voorstelling 
van not standing, het gezelschap van 
Alexander Vantournhout. Na onder andere 
het duet 'Through the Grapevine' (2020), 
en de locatievoorstelling 'SCREWS' (2019), 
geselecteerd voor Het TheaterFestival 2020, 
kiest Vantournhout voor het eerst volledig 
voor de rol van choreograaf en geeft het 
podium aan een cast van zes vrouwelijke 
performers, met een diverse achtergrond 
in dans, musical en circus.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

21 euro | 10 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)
koop deze voorstelling in een voordelige reeks (zie p.9)

WO 9 MRT

concept en choreografie: Alexander Vantournhout |  
gecreëerd met en uitgevoerd door: Kim Amankwaa, 
Philomène Authelet, Noémi Devaux, Aymara Parola, 
Astrid Sweeney & Emmi Väisänen | dramaturgie: Rudi 
Laermans en Sébastien Hendrickx | foto: Bart Grietens

NOT STANDING /  
ALEXANDER 
VANTOURNHOUT
Contre-jour
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Lina is een veelzijdige fadozangeres, met 
een stem die gerijpt is in de fadohuizen in 
Lissabon. Haar zang plaatst fado in een 
nieuw perspectief door de arrangementen 
van de Spaanse sterproducer Raül Refree.

Zonder enige trucs of filters en met de 
nodige artisticiteit geven ze het genre een 
nieuwe wending door gebruik te maken van 
piano en analoge synths. Fado inderdaad! 
Lina & Raül Refree brengen ons een 
verfrissende hedendaagse variant van deze 
traditionele Portugese gezangen.

Het sprankelende resultaat is hun unieke 
album op het fantastische Glitterbeatlabel. 
Voor fans van Mariza, Cristina Branco en 
Madredeus.

Frank Focketyn en Sien Eggers spelen 
Jean-Paul Sartre en Simone de 
Beauvoir, het beroemdste koppel uit de 
geschiedenis van de filosofie.

Welke betekenis heeft hun filosofie vandaag 
nog? Is de feministische strijd waar de 
Beauvoir voor ijverde nog steeds actueel? 
En wat bedoelt ze met haar moraal van de 
dubbelzinnigheid? Wat betekent het om 
authentiek mens te zijn? Waarom zijn we 
"gedoemd tot vrijheid"? En waarom zijn de 
anderen volgens Sartre de hel?

Na de succesvoorstellingen 'SOCRATES' 
en 'MARX' komt filosoof en theatermaker 
Stefaan van Brabandt een derde keer 
met zijn theaterreeks rond grote filosofen 
naar de Warande. Geen monoloog, maar 
een dialoog deze keer. In 'SARTRE & 
DE BEAUVOIR' kijken dé cultfiguren van 
het Franse existentialisme terug op hun 
leven en denken. Én op hun turbulente 
liefdesrelatie.

20.15 UUR | KUUB

18 euro | 12 euro (-26)
16 euro (vroege vogel)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

19 euro | 10 euro (-26)
17 euro (vroege vogel)

DO 10 MRT DO 10 MRT

foto: Mileu

concept, tekst en regie: Stefaan van Brabandt | spel: 
Sien Eggers en Frank Focketyn | dramaturgie: Wannes 
Gyselinck | beeld: De Verwondering

LINA_RAÜL  
REFREE (PT/SP)

STEFAAN  
VAN BRABANDT,  
FRANK FOCKETYN &  
SIEN EGGERS 
SARTRE & DE BEAUVOIR

MUZIEK THEATER

"Mensen, wat 
is dit een mooi, 

bijzonder en 
verrassend 

fadoalbum!"
(BLUESTOWN MUSIC)
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Vijftien jaar na de release van zijn 
debuutalbum 'The Bigger Picture' keert 
Milow terug naar zijn muzikale roots met een 
intieme akoestische tour. Zijn laatste album 
'Lean Into Me' uit 2019 luidde de terugkeer 
in naar de singer-songwritersound van zijn 
beginperiode. Met zes platen op zijn palmares 
en songs die in het collectief geheugen 
gegrift staan, blijft Milow de harten veroveren 
met zijn warme stem en gouden gevoel voor 
melodie en harmonie.

Tijdens deze 'Unplugged Tour' worden 
de nummers tot hun essentie gestript. 
Omringd door zijn trouwe muzikale 
vrienden, zangergitarist Tom Vanstiphout 
en de fenomenale zangeres Nina Babet, 
neemt Milow het publiek mee in zijn 
wonderlijke universum.

De singer-songwriter uit Brooklyn, Joan As 
Police Woman, brengt volgend jaar (2020) 
een nieuw album uit, 'Cover Two', gevolgd 
door een tournee die haar naar de beste 
zalen brengt. Joan As Police Woman komt 
naar de Schouwburg van de Warande met 
Parker Kindred (drums) en Jacob Silver 
(bas) voor een extra lang concert. Verwacht 
nieuw, maar ook materiaal uit haar 'Joan 
As Police Woman Songbook'.

"Joan As Police 
Woman is one of  
the 21st century's 
best musicians"

(THE ECONOMIST)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

35 euro | 32 euro (-26)
32 euro (vroege vogel)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

22 euro | 16 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.7)

VR 11 MRT ZA 12 MRT

MILOW
Unplugged

JOAN AS POLICE 
WOMAN TRIO (VS)

Cover Two

MUZIEK MUZIEK

foto: Giles Clement
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Een heuse kinderopera van een 
klassieker uit de jeugdliteratuur

Een muis op stap in 't donker bos,
“Dat wordt smullen!”, dacht de vos.

Om niet op de menukaart van Vos, Uil en 
Slang te verschijnen, verzint Kleine Muis 
de angstaanjagende Gruffalo, met oranje 
ogen, een tong zwart als drop en paarse 
stekels van staart tot kop. Gelukkig weet 
Muis dat de Gruffalo niet écht bestaat…

Of toch?

Niemand minder dan dirigent-componist 
Iván Fischer schreef de fantasievolle 
muziek op dit wereldberoemde 
verhaal. SPECTRA, het internationaal 
gerenommeerd ensemble voor nieuwe 
muziek maakt er met humor en kleurrijke 
illustraties een onvergetelijke muzikale 
beleving van.

Michai Geyzen laat zijn schalkse licht 
schijnen over een fascinerend beroep.

Drie vuurtorenwachters houden een licht 
brandend in een toren. Aan de rand van de 
woeste oceaan, in weer en wind, werken ze 
met gevaar voor eigen leven. Alleen maar 
om anderen veilig thuis te brengen. Maar 
wat als het licht sputtert en dooft? Wie 
loodst hen naar een veilige haven als de 
wereld hen vergeten is? Hoe lang houd je 
het vuur brandend in je hart als iedereen je 
heeft verlaten?

Na de heerlijke absurde voorstellingen 
'Über-Ich' en 'De Passant' maakt 
Michai Geyzen een visuele, dansante 
en tragikomische voorstelling over drie 
mensen die elkaar en zichzelf verliezen, tot 
iemand opduikt die hen in de armen sluit…

14 UUR | SCHOUWBURG

14 euro | 11 euro (-26)
12 euro (vroege vogel)

16 UUR | KUUB

12 euro | 9 euro (-26)
11 euro (vroege vogel)

ZO 13 MRT | BONTE BIBDAG

SPECTRA
De Gruffalo

LAIKA EN hetpaleis/
MICHAI GEYZEN
Vuur/toren

MUZIEK

tekst en beelden: Julia Donaldson en Axel  
Scheffler | regie en concept: Birgit Eckenweber | 
compositie: Iván Fischer | muzikale leiding: Filip Rathé | 
muzikale uitvoering: SPECTRA | zangers: Lissa Meyvis, 
Franches Dhont, Hanne Nollet, Lars Corijn, Bruno De 
Canne, Wouter Vande Ginste, Leander Van Gijsegem | 
beeld: The Gruffalo © Julia Donaldson and Axel Scheffler 
1999 — Macmillan Children's Books

concept en regie: Michai Geyzen | spel: Ephraïm Cielen/
Pieter-Jan De Wyngaert, Youngwon Song/Yoh Morishita, 
Boris Van Severen/Hervé Guerrisi, Robbert Vervloet/Elias 
Vandenbroucke | muziek: Ephraïm Cielen | foto: Kathleen 
Michiels

THEATER THEATERFAMILIE FAMILIEBONTE ZONDAG BONTE ZONDAG
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Maart is 
Jeugdboekenmaand. 
Een ideale gelegenheid 
dus om van onze 
Bonte Zondag een 
Bonte Bibdag te 
maken. Met heel veel 
lees- en vertelplezier. 
Samen met de Bib 
uiteraard!

4+ 6+
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THEATER

20.15 UUR | SCHOUWBURG

20 euro | 10 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)

WO 16 MRT

tekst: Enda Walsh | vertaling: Pjeroo Roobjee | met en 
van: Jan Decleir, Tom Dewispelaere en Stijn Van Opstal | 
foto: Vincent Delbrouck

TONEELHUIS |  
OLYMPIQUE  
DRAMATIQUE
HOGE MOTE

Jan Decleir, Tom Dewispelaere en Stijn 
Van Opstal spelen een fysieke komedie 
die om de grote vragen heen draait: leven, 
dood, macht, het menselijke bestaan, 
onze vluchtige passage op deze razende 
planeet.

Twee eerder hele oude kinderen, 1 en 
2 genaamd, proberen al spelende een 
uitweg te fantaseren uit hun dagelijks 
leven. 3 komt binnen en biedt een ander 
perspectief, een uitweg. Alles bleek/kan 
anders.

'HOGE MOTE' is een bewerking van 
het theaterstuk 'Ballyturk' van de Ierse 
schrijver Enda Walsh. Met dit stuk staat 
hij onmiskenbaar op de schouders van 
zijn leermeesters Samuel Beckett, Dylan 
Thomas… Verwacht je dus aan een explosie 
van verbale en fysieke generositeit, een 
overdaad aan dadendrang en levenslust.

Mensen die mij al een tijdje volgen, weten 
het. Ik ben niet van social media weg te 
slaan. Instagram, YouTube, Facebook, … 
Ik ben aanwezig! Ik sta dan ook dagelijks 
met al mijn volgers in contact. Die hechte 
band maakt van mij een influencer. Ik 
heb invloed op die mensen. En met die 
verantwoordelijkheid moet ik voorzichtig 
omgaan. Ik weet dat er collega-influencers 
zijn die dat niet doen. Die zomaar producten 
aan hun volgers aanraden zonder ook maar 
even na te denken. Dat doe ik niet. Ik sta 
voor kwaliteit. 
Als ik iets aanraad, dan mag je zeker 
zijn dat het goed is. Wat zeg ik, dat het 
het beste is! Daarom kan ik maar één 
ding zeggen: KOOP TICKETS VOOR DEZE 
VOORSTELLING.

"Kom uit uw kot en ga naar deze man 
kijken. Hij is de grappigste doe-het-

zelver van het land."
(**** De Standaard)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

20 euro | 17 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)

VR 18 MRT

HENK RIJCKAERT
Influencer

COMEDY

foto: Christien Jaspars
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MUZIEK

'Ik ben de walvis' is de meest persoonlijke 
voorstelling die Wim Opbrouck tot nog 
toe maakte. Hij schreef zijn tekst vanuit 
het perspectief van de walvis. Hij spreekt 
zoals de walvis. Hij beweegt en ademt, 
hij zingt en danst, hij lacht en huilt zoals 
alleen walvissen dat kunnen. Hij ís de 
walvis. Hij herkent zich in de bultrug die 
om mysterieuze redenen aanspoelt op het 
strand.

Muzikanten en verteller ontmoeten 
elkaar in een theatraal concert dat de 
toeschouwer meeneemt naar de onpeilbare 
dieptes van de zeeën.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

21 euro | 16 euro (-26)
19 euro (vroege vogel)

ZA 19 MRT

vertelling, zang: Wim Opbrouck | euphonium: Niels Van 
Heertum | percussie, samples: Ron Reuman | foto: Koen 
Bauters

WIM OPBROUCK
Ik ben de walvis

COMEDY

Jan Jaap Van der Wal stelt ook zijn derde 
show voor in de Warande. Zijn vorige 
shows verkochten al heel wat zalen uit 
in Vlaanderen en Nederland en de liefde 
tussen Jan Jaap en België is zo mogelijk 
nóg sterker geworden. Na twee seizoenen 
de gebeurtenissen in ons land te hebben 
gefileerd in 'De Ideale Wereld', trakteert hij 
ons nog eens op zijn bedenkingen, maar 
dan Iive op een podium. Na 'De Nieuwe 
Belg' en 'Schoon' is het tijd voor zijn derde: 
'III-ième'.

"superieure 
comedy van een 
ervaren rot die 
de moed heeft 

gehad buiten zijn 
comfortzone te 

stappen"
(**** DE STANDAARD)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

18 euro | 16 euro (-26)
16 euro (vroege vogel)

VR 25 MRT

JAN JAAP  
VAN DER WAL (NL)

III-ième
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STORMOPKOMST
familiedag: Vuil Spel

Vettiger is prettiger! Met een halve dag 
STORMOPKOMST kies je resoluut voor 
'Vuil Spel'. Geniet van verrassende 
installaties, vieze workshops en korte 
voorstellingen. Een mondmasker? Graag, 
maar dan gemaakt van smeuïg pastadeeg. 
Anderhalve meter? Absoluut! Door de 
modder heen. En de handzeep vervang je 
door extra vieze schimmel.

Fijne vetzakkerij en maakplezier staan 
centraal. Maar we kijken ook naar vals 
spel: naar proper dat vuil wordt en vuil dat 
niet onder een mat past. 'Vuil Spel' is een 
speels en verrassend avontuur voor jonge 
en oude smeerpoetsen.

13 TOT 17 UUR | IN EN ROND DE WARANDE

dagpas 17 euro | dagpas 12 euro (-26)
dagpas 14 euro (vroege vogel)

THEATERFAMILIE

"Een knotsgekke komedie over  
het aandoenlijkste aller huisdieren:  

de underdog" 
(**** De Standaard)

Het is een heel erg late nacht – of mogelijk 
een heel erg vroege ochtend – in 1905. Een 
gevierde ballerina, een Nederlandse acteur 
en de grande dame van het Russische 
theater komen samen in Wisjni Nowgarad 
om daar, onder de bezielende leiding 
van regisseur Ewelina, het kersverse 
meesterwerk van Danny Tsjechov 'De 
Kersenvla' te repeteren. Danny Tsjechov 
werd geboren in 1851 in Taganrog als 
halfbroer van Anton Tsjechov. Dat blijkt, 
euh, moeilijk. Met 'De Kersenvla' waagt 
Abattoir Fermé zich aan een voorstelling 
over iets wat ons nauw aan het hart ligt: 
theater.

20.15 UUR | KUUB

18 euro | 10 euro (-26)
16 euro (vroege vogel)

DI 29 MRTZO 27 MRT

tekst en regie: Stef Lernous | spel: Kirsten Pieters, Chiel 
van Berkel, Tine Van den Wyngaert, Louis van der Waal 
en Ellen Sterckx | foto: Sofie Jaspers

ABATTOIR FERMÉ
De Kersenvla
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MUZIEK MUZIEK

De Griekse muzikant Sokratis 
Sinopoulos wordt alom geprezen om 
zijn meesterschap op de lyra, een klein 
gebogen snaarinstrument dat dateert uit 
het Byzantijnse tijdperk. Zijn spel is delicaat 
en genuanceerd, maar toch expressief.

In 2010 richt hij Sokratis Sinopoulos 
Quartet op met pianist Yann Keerim, bassist 
Dimitris Tsekouras en drummer Dimitris 
Emmanouil.

Door invloeden uit de jazz en klassiek te 
verbinden met de traditionele Griekse 
muziek uit het Middellandse Zeegebied 
krijgt zijn muziek een universeel, uniek 
en hedendaags karakter. De albums met 
het kwartet zijn allen uitgebracht op het 
prestigieuze ECM label. Het zijn stuk voor 
stuk pareltjes die de kwalificaties van jazz-, 
folk-en wereldmuziek overstijgen.

"Als Sokratis Sinopoulos speelt,  
zie ik heel de geschiedenis trillen op  
het oeroude geluid van de snaren." 

(Charles Lloyd)

20.15 UUR | KUUB

18 euro | 12 euro (-26)
15 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.8)

DO 31 MRT

foto: Sevi Tsoni

SOKRATIS  
SINOPOULOS (GRIEKENLAND)

De bekende Franse sopraan Véronique 
Gens vertolkt de sublieme liederen uit 
“Les nuits d'été” van Berlioz. Zij trad reeds 
op in de belangrijkste operahuizen en 
concertzalen van Europa en daarbuiten. 
Samen met de eminente Amerikaanse 
dirigent Hugh Wollf en het BNO kan het 
echt niet stuk. Mozart brengt ons een 
symfonie in de pure Weense klassieke stijl 
en van Mendelssohn horen we zijn meest 
gewaardeerde symfonie: de vierde, een 
ware postkaart uit Italië. Music is a joy 
forever!

PROGRAMMA
- W.A. Mozart: Symfonie nr. 34
- H. Berlioz: Les nuits d'été op. 7
- F. Mendelssohn: Symfonie nr. 4 op. 90

20.15 UUR | SCHOUWBURG

28 euro | 15 euro (-26)
25 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.8)

DO 31 MRT

een organisatie van de Concertvereniging i.s.m. de 
Warande | dirigent: Hugh Wolff | sopraan: Véronique 
Gens | foto: Franck Juery /Alpha Classics

BELGIAN NATIONAL 
ORCHESTRA
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DANS

Zeventien fantastische dansers dansen op 
een groot podium met een hellingsgraad 
van 34 graden. De zwaartekracht, de 
weerstand en de overgave sturen de 
bewegingen van de dansers. Dit nieuwe 
landschap van fysieke mogelijkheden 
creëert een kettingreactie van energieke 
en emotionele gebeurtenissen – gevaarlijk, 
humoristisch, ontroerend.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

27 euro | 12 euro (-26)
25 euro (vroege vogel)
koop deze voorstelling in een voordelige reeks (zie p.9)

ZA 2 APR

choreografie: Damien Jalet | met: 17 dansers | muziek: 
Christian Fennesz | foto: Lennart Sjöberg

GÖTEBORGSOPERANS DANSKOMPANI / 
DAMIEN JALET (ZWEDEN, B/FR)

Skid

WIE IS DAMIEN JALET?
Damien Jalet is een internationaal 
geprezen Belgisch-Franse choreograaf. 
Hij is gefascineerd door de mogelijkheden 
om dans voortdurend opnieuw uit te 
vinden; vooral in interactie met beeldende 
kunst, muziek, film, theater en mode.

Hij werkte als danser en choreograaf 
voor uiteenlopende gezelschappen als 
les ballets C de la B, Sasha Waltz and 
Guests, Chunky Move, Eastman / Sidi 
Larbi Cherkaoui, NYDC, Hessisches 
Staatsballett, Paris Opera Ballet, Scottish 
Dance Theatre, Icelandic Dance Company, 
Marina Abramovic en GöteborgsOperans 
Danskompani.

Onlangs choreografeerde hij de film 
'Suspiria' geregisseerd door Luca 
Guadagnino en 'Anima' van Paul Thomas 
Anderson met in de hoofdrol Radiohead-
zanger Thom Yorke, en vier nummers op 
Madonna's eerste theatertour in 2019. Jalet 
kreeg in 2013 de titel van 'Chevalier de 
l'Ordre des Arts et des Lettres' uitgereikt 
door de Franse regering.

"Een buitengewoon meesterwerk,  
een spannend avontuur met sterke  

visual effects" 
(Göteborgs-Posten)

"Een 
kunstwerk 

waar je 
mond van 
open valt" 

(ALBA.NU)
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Wat heeft de wereld nodig?
Wat heeft een mens nodig?
Wat hebt u nodig?

Eenvoudige vragen.

Eenvoudige vragen vragen om ingewikkelde 
antwoorden.

Dat treft – Wim Helsen bulkt van radicale, 
geheimzinnige en willekeurige antwoorden.

Hij deelt die graag met u – omdat hij uw 
vriend is.
Uw eerlijke, echte, beste vriend.
Luister, hij lijkt iets te zeggen:
'Niet mijn apen, niet mijn circus.'

Over de kleinheid van mensen met 
grote dromen. Of over de grootsheid van 
mensen met kleine dromen.

Een ogenschijnlijk banale avond wordt een 
schreeuw om verbinding en oprechtheid. 
Wie zijn wij als onze façade niet meer 
overeind blijft? Vier lotgenoten ontmoeten 
elkaar in een ruimte in opbouw. Zelfs hun 
eigen aanwezigheid is twijfelachtig.

ik zou graag de wapens opnemen
de mensen naast mij wakker schudden en 
zeggen
de toekomst is nu of nooit
we moeten dit moment grijpen
op alle muren schrijven
nooit meer slapen
dit is voor de wereld morgen
en dan de stad in brand steken
maar uiteindelijk ga ik naar huis
daar eet ik fruit en later op de dag soms 
soep
als ik kan ga ik lopen
of badmintonnen met een vriend

20.15 UUR | SCHOUWBURG

23 euro | 18 euro (-26)
20 euro (vroege vogel)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

15 euro | 10 euro (-26)
13 euro (vroege vogel)

DO 7 & VR 8 APR VR 15 APR

tekst en spel: Wim Helsen | beeld: Jip van den Toorn

tekst: Jonas De Bruyn, verrijkt met fragmenten van de  
spelers | regie: Gilles Van Hecke, Mathias Van der Goten 
/ Vielleicht | spel door vier KAAIMANjongeren: Rune 
Starckx, Alex Verheyen, Senne Hooyberghs en Pauline 
Struyven

WIM HELSEN
Niet mijn apen, niet mijn circus

KAAIMAN 
EN VIELLEICHT
Misschien eens zonder ironie

COMEDY LIVE PREMIÈRETHEATER

12+

Regisseurs verkennen de wereld in beelden 
en tonen dat. Soms bikkelhard en zonder 
franjes als een striemend pamflet, soms in 
visueel sterke beelden, trefzekere verhalen 
of hartverwarmende cinema die laat zien 
hoe solidariteit werkt en liefde overwint. 

MOOOV toont in 2022 voor de 30ste keer 
de beste films uit de hele wereld. Laat je 
meevoeren door de bijzondere selectie films 
in bioscoop UGC.                         www.mooov.be

MOOOVfilmfestival
VAN DI 19 APR TOT ZO 1 MEI | UGC TURNHOUT
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Veertien jonge Marokkaanse acrobaten, 
dansers, voetbalfreestylers, breakdancers 
en taekwandospecialisten duiken op 
de beats van dj Key in het universum 
van topfotograaf Hassan Hajjaj. Samen 
brengen ze een verrukkelijke combinatie 
van acrobatie, kleuren, muziek en beelden. 
Deze veertien artiesten brengen met een 
ongelooflijke energie een speelse ode aan 
hun Marokko van vandaag.

"De beelden van Hassan Hajjaj, 
bekend als de Andy Warhol van 

Marrakech, zijn scherp en poppy. Ze 
stellen de razernij van onze moderne 

wereld in vraag." 
(El Pais)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

25 euro | 10 euro (-26)
22 euro (vroege vogel)
koop deze voorstelling in een voordelige reeks (zie p.9)

DI 19 APR

GROUPE ACROBATIQUE  
DE TANGER / MAROUSSIA  
DIAZ VERBEKE (MAROKKO)

FIQ!

regie en circografie: Maroussia Diaz Verbèke | met: 
Najwa Aarras, Mohamed Takel, Samir Lâaroussi, Hamza 
Naceri, Hammad Benjkiri, Manon Rouillard, Youssef 
El Machkouri, Tarik Hassani, Hassan Taher, Bouchra 
El Kayouri, Ayoub Maani, Zhor al Amine Demnati, Ilyas 
bouchtaoui, Achraf El Kati, Nora Bouhlala chacón en Dj 
Key | foto: Hassan Hajjaj
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CIRCUS

"Groupe Acrobatique de Tanger herinnert  
er ons aan dat acrobatie al eeuwen deel  
uit maakt van de Marokkaanse cultuur  
en bewijst dat er uit deze traditie iets  

nieuws kan ontstaan"
 (FIGARO MAGAZINE)

8+
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JOOLS HOLLAND AND 
HIS RHYTHM & BLUES 
ORCHESTRA (VK)

Julian Miles “Jools” Holland is een Engels 
pianist, zanger, televisiepresentator en 
bandleider van zijn orkest Jools Holland 
and His Rhythm & Blues Orchestra. Hij is 
onder andere bekend als presentator van 
het BBC-programma 'Later with Jools 
Holland', mogelijk één van de invloedrijkste 
muziekprogramma's ter wereld. 

Maar Jools is op de eerste plaats een 
fantastische boogie-woogie-, RnB- en 
jazzpianist. Op zijn vijftiende speelde hij 
al bij de new-wavepopgroep 'Squeeze'. 
Een aantal jaren later richtte hij samen 
met drummer Gilson Lavis The Jools 
Holland Big Band op in 1987. Deze band 
groeide doorheen de jaren uit tot het 
negentienkoppige Jools Holland and His 
Rhythm & Blues Orchestra met een pianist, 
organist, drummer, gitaren, zangeressen, 
trompetten, trombones en een hele batterij 
saxofoons. Laat jezelf meeslepen door deze 
spectaculaire en virtuoze bigband!

foto: Mary McCartney

20.15 UUR | SCHOUWBURG

34 euro | 31 euro (-26)
31 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.7)

VR 22 APR

MUZIEK

"Niemand ter 
wereld kan 
pianospelen  

als Jools.  
Hij heeft die  
'left hand'  
die nooit 
stopt." 

(BB KING)
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AFEL BOCOUM (MALI)

Na tientallen jaren te toeren als bandlid 
bij zijn oom, niemand minder dan 
desertblueskoning Ali Farka Touré, startte 
de Malinese zanger-gitarist Afel Bocoum 
eind jaren '90 zijn succesvolle solocarrière. 
Intussen behoort hij tot de wereldtop van 
de West-Afrikaanse muziek, onder meer 
door samenwerkingen met Damon Albarn 
en Toumani Diabaté. Zijn laatste album 
Lindé (2020) is een parel van een plaat 
waarin grote namen als Tony Allen (R.I.P.), 
Vin Gordon en Joan As Police Woman de 
rangen vervoegen.

"captivating desert 
blues with a twist"

(**** THE GUARDIAN)

foto: Christien Jaspars

20.15 UUR | KUUB

18 euro | 12 euro (-26)
16 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.8)

ZA 23 APR

MUZIEK
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hetpaleis & DE  
NWE TIJD/ SUZANNE 
GROTENHUIS
Familie Grrr

Een echtscheidingsthriller door 
een nieuwe generatie bevlogen 
theatermakers

Familie Grrr is een doodgewoon gezin. 
Meneer Grrr is gewoon. Mevrouw Grrr is 
gewoon. De hond is gewoon, de kinderen, 
het tapijt, de zetel…
Of lijkt dat maar zo?

Waarom vliegen de ontbijtborden, gemene 
woorden en kamerplanten door de lucht? 
En waarom roepen meneer en mevrouw 
Grrr altijd zo hard? Zo hard dat het meisje 
en haar broer hun oren dichtstoppen in het 
hoge stapelbed? Wanneer is het eigenlijk 
tijd om je ouders een lesje te leren?

Suzanne Grotenhuis ('Zwarte Woud Forever', 
'On Ice') maakt een heldhaftig, grappig en 
beeldend verhaal, soms zo spannend dat je 
even je adem moet inhouden.

"Suzanne Grotenhuis weet te raken 
door haar scènes een laagje  

guitigheid te geven."
(Knack)

tekst: Rebekka de Wit en Suzanne Grotenhuis | 
regie: Suze Milius | spel: Suzanne Grotenhuis, Loes 
Swaenepoel, Jeroen Van der Ven | stage spel: Jef 
Hellemans, Ferre Vuye | foto: Illias Teirlinck

15 UUR | KUUB

14 euro | 11 euro (-26)
12 euro (vroege vogel)

THEATER FAMILIE

ZO 24 APR | BONTE ZONDAG

BONTE ZONDAG

4+
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VANDEN BROECKE 
& VAN DYCK
Veldweg 1

Tom Van Dyck en Bruno Vanden Broecke 
schrijven en spelen een tragikomische 
vertelling over zorg dragen voor elkaar, 
over het recht op een tweede kans en 
over de mens als sociaal dier.

Twee broers wonen samen in het enige 
huis dat er staat op de Veldweg 1. Ze 
leiden er een teruggetrokken bestaan. 
Niemand in het dorp weet waarvan 
de heren leven. Volgens sommige 
dorpelingen komen er regelmatig 
Chinezen over de vloer. Wat ze daar 
komen doen, kan niemand vertellen. En 
dan neemt één van de broers plots een 
beslissing. Hij nodigt zonder medeweten 
van zijn broer alle dorpelingen uit in hun 
huis. Hij heeft hen wat te vertellen…

13.45 & 20.15 UUR | SCHOUWBURG

20 euro | 10 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)

DO 28 APR

van en met: Bruno Vanden Broecke en Tom Van Dyck | 
foto: De Kempvader

THEATER

TORD GUSTAVSEN  
TRIO (NOORWEGEN)

Tord Gustavsen put inspiratie uit zijn 
Noorse roots. Het resultaat is een 
verstilde mix van subtiele melodieën en 
sensuele ritmes. Verwijzingen naar de 
Scandinavische nummers waar hij mee 
opgroeide zijn daarin nooit ver weg. Met 
het album 'Extended Circle' verwierf hij in 
2014 een vaste plaats aan het hedendaagse 
jazzfirmament.

Op zijn laatste album 'The Other Side' op 
het prestigieuze ECM-label, keert hij terug 
naar de essentie van het genre dat hij zelf 
perfectioneerde: de Nordic Blues. Tord 
Gustavsen laat zijn muziek in dialoog gaan 
met originele Scandinavische hymnen en 
drie verbluffende herinterpretaties van 
koorgezangen van J.S. Bach. Het nieuwe 
album vormt een haast meditatieve trip en 
biedt opnieuw dé kans om te genieten van 
Tords paradoxale veelgelaagde eenvoud. 
Om helemaal stil van te worden.

i.s.m. de Singer | piano, elektronica: Tord Gustavsen | 
contrabas: Sigurd Hole | drums: Jarle Vespestad | foto: 
N. Borzymowska

20.15 UUR | SCHOUWBURG

20 euro | 12 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.7)

VR 29 APR

MUZIEKMUZIEK
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HAUSCHKA (D)

A Different Forest

Hauschka is de Duitse pianist Volker 
Bertelmann. Sinds 2004 werkt hij aan een 
indrukwekkend muzikaal oeuvre dat begon 
met het toepassen van de techniek van 
'prepared' piano. Door allerlei voorwerpen, 
objecten of kleine muziekinstrumenten 
tussen de snaren te weven en op hamers 
te bevestigen creëert hij een uniek en 
verrassend klanktapijt.

Zijn muzikale output verrijkte hij 
doorheen de jaren met elektronica en 
samenwerkingen met artiesten zoals 
Dustin O'Halloran. Met zijn album 'A 
Different Forest' uit 2019 keert hij terug 
naar de eenvoud van de piano. We horen 
een album vol sobere en ingetogen 
pianonummers. Het album is een 
eerbetoon aan de (helaas vaak verdrukte) 
natuur.

foto: Onya Devaney

20.15 UUR | SCHOUWBURG

24 euro | 16 euro (-26)
21 euro (vroege vogel)

ZA 30 APR

MUZIEK
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Met zijn muziek bouwt hij voort op de 
muzikale tradities gaande van Erik Satie, 
John Cage, Philip Glass tot Max Richter. 
De muziek is filmisch, toegankelijk, 
ritmisch en fris. Ideaal voor liefhebbers 
van neoklassiek zoals Olafur Arnalds, Joep 
Beving of Max Richter.
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WINTERLAND '76
The Beatles … na The Beatles

Na het uiteenvallen van de Beatles 
gingen John, Paul, George en Ringo  
elk hun eigen weg.

Winterland '76 kiest voor een 
eigenzinnige interpretatie van dit 
muzikale erfgoed. 

Winterland '76 is op zoek gegaan naar de 
verborgen parels en de vergeten diamanten 
in dit rijke repertoire van de vier Beatles 
ná de Beatles en steekt daarnaast hun 
bekendere songs in een nieuw jasje. 
Denk hierbij aan eigenzinnige versies 
van Lennons 'Jealous Guy' of 'Maybe 
I'm Amazed' van Paul McCartney, maar 
ook aan het onstuimige 'Dark Horse' van 
George Harrison of 'I'm The Greatest', 
het tongue-in-cheek lijflied van de 
onverbeterlijke Ringo Starr.

gitaar & backing: Gianni Marzo | gitaar, lead & backing: 
Piet De Pessemier | bas, lead & backing: Dimitri  
Vossen | drums, lead & backing: Maarten Moesen | 
keyboards, lead & backing: Cleo Janse | keyboards: 
Hans De Prins | saxofoon: Alban Sarens | trompet: Sam 
Joris | foto: Michel Hakim Moldenhauer

20.15 UUR | KUUB

18 euro | 12 euro (-26)
16 euro (vroege vogel)

VR 6 MEI

MUZIEK

W
in

te
rl

an
d 

'7
6 

| T
he

 B
ea

tle
s 

…
 n

a 
Th

e 
B

ea
tle

s
R

at
as

 d
el

 v
ie

jo
 M

un
do

 | 
R

io
ns

 N
oi

r

RATAS DEL VIEJO 
MUNDO
Rions Noir

Op hun debuut-cd 'Rions Noir' verkent Ratas 
del viejo Mundo de fascinerende wereld van 
het chanson uit de late middeleeuwen en 
renaissance. De ontelbare instrumentale 
adaptaties van deze muziek vormen het 
bewijs dat dit repertoire generaties na 
generaties kon ontroeren en zijn een 
belangrijke inspiratiebron voor de ratten van 
de oude wereld.

Ratas del viejo Mundo zoekt binnen de 
vroege muziek naar onderwerpen die van de 
makers mensen maakt. Zo werd er enorm 
veel materiaal overgeleverd over besef van 
mortaliteit, humor, doodsdrift, seksualiteit, 
en – het universele onderwerp bij uitstek –  
afwijzing in de liefde. Pure emoties dus, 
vervat in een zorgvuldig uitgekiende polyfone 
architectuur. Zoals steeds wisselt Ratas 
del viejo Mundo polyfonie van bekende 
componisten af met instrumentale werken 
en anonieme werken uit volkse tradities.

"'Rions Noir' is een prachtige cd,  
van het mooiste wat ik in dit 

repertoire al hoorde."
(Sylvia Broeckaert/radio Klara)

sopraan: Michaela Riener | alt: Soetkin Baptist | stem 
& kanklės: Indrė Jurgelevičiūtė | bas: Tomàs Maxé | 
gamba: Salomé Gasselin | luiten en cister: Floris De 
Rycker | foto: Thomas Vandecasteele

20.15 UUR | BEGIJNHOFKERK, TURNHOUT

18 euro | 12 euro (-26)
16 euro (vroege vogel)

ZA 7 MEI

MUZIEK OP LOCATIE
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XANDER DE RYCKE
Bekend & Bescheiden

Het publiek heeft er even moeten op 
wachten maar Xander De Rycke is terug 
met een stand-up show. In zijn meest 
persoonlijke voorstelling tot nog toe vat 
hij samen wat iedereen gemist heeft de 
afgelopen jaren. Want, mocht je er nog 
aan twijfelen, Xander is zeker bekender 
geworden. Toch is hij nog steeds dezelfde 
bescheiden jongen gebleven. Verwacht een 
twee uur durend spervuur aan observaties 
en verhalen uit zijn eigen leven die toevallig 
wel heel herkenbaar klinken. 'Bekend & 
Bescheiden' is Xanders beste voorstelling 
en hij zou niet willen dat je het mist. 
Bescheiden als hij is.

"Spitant, persoonlijker dan ooit en 
toch heel herkenbaar. Meesterlijk 

gebracht."
(Het Nieuwsblad)

20.15 UUR | SCHOUWBURG

21 euro | 18 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)

WO 11 MEI

foto: Jelle Vermeersch
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Theater in vennen
VAN VR 13 TOT ZO 15 MEI
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De noordrand van Turnhout is ongetwijfeld 
de mooiste kant van de binkenstad. Hier 
beginnen 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. 
Klein Engelandhoeve, Veldekenshof en de 
feestzaal van PUUR vormen het decor en 
jij wandelt, fietst of rijdt van de ene naar 
de andere plek om samen met een beperkt 
publiek in een unieke setting jong talent te 
ontdekken. 

Hou in de lente onze website, nieuwsbrief  
en social media in de gaten en kom zo alles  
te weten over het programma van Theater  
in vennen en velden.

en velden
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DYLAN 80

In 2021 wordt Robert Allen Zimmerman, 
aka Bob Dylan, tachtig. Een ideale 
gelegenheid om de man te eren met 
een fantastische tribute. 'Blowing in the 
Wind', 'Mr. Tambourine Man', 'Like a 
Rolling Stone', 'Tangled Up in Blue',  
'Make You Feel My Love': een lijst van 
Dylanklassiekers samenstellen is  
onbegonnen werk.

Nobelprijswinnaar Literatuur Bob Dylan 
heeft sedert zijn achttiende een parcours 
afgelegd dat uniek is: in de jaren zestig 
werd hij de spreekbuis van de nieuwe, 
geëngageerde generatie. In de jaren 
zeventig toverde hij zijn scheidingspijn 
tot grote kunst om. In de jaren tachtig 
slaagde hij er met wisselend succes in 
zich staande te houden tussen al het jonge 
MTV-geweld en vanaf de jaren negentig 
ging de hele wereld hem beschouwen als 
één van de grootste songschrijvers van 
onze tijd.

Topmuzikanten Guy Swinnen, Patrick 
Riguelle, Naomi Sijmons (Reena Riot), 
Bjorn Eriksson, Piet De Pessemier, Axl 
Peleman, Jan Hautekiet en Ron Reuman 
staan dubbel en dwars garant voor dit 
verjaardagsfeest.

20.15 UUR | SCHOUWBURG

21 euro | 12 euro (-26)
17 euro (vroege vogel)
koop dit concert in een voordelige reeks (zie p.7)

WO 18 MEI

MUZIEK

Aarich Jespers en Kobe Proesmans 
richtten in 2013 The Colorist Orchestra op, 
een kamerpopcollectief met verschillende 
muzikanten. Het orkest specialiseert zich 
in het herwerken, re-arrangeren van het 
repertoire van een eigenzinnige singer-
songwriter. Het resultaat van dit intense 
werk zijn frisse, nieuwe arrangementen die 
uitmonden in een 'akoestische liveremix' of 
'omgekeerde karaoke'.

In 2020 bundelde het gezelschap met 
groot succes de krachten met Gabriel 
Rios. In het verleden werkte The Colorist 
Orchestra samen met Cibelle (Brazilië), 
Lisa Hannigan (Ierland), Sumie Nagano 
(Zweden), Howe Gelb (VS) en Emilliana 
Torrini (IJsland).

We zijn blij aan te kondigen dat The Colorist 
Orchestra de samenwerking met Emilliana 
Torrini verder zet!

20.15 UUR | KUUB, STAAND

24 euro | 18 euro (-26)
20 euro (vroege vogel)

VR 20 MEI

MUZIEK

THE COLORIST 
ORCHESTRA  
FEAT. EMILIANA 
TORRINI (IJSLAND)

houten drums, kalabas: Kobe Proesmans | percussie, 
flapamba, anklung: Aarich Jespers | melodic 
percussion, hammered mbira, spaak: Sep François | 
grand piano, prepared piano, synths: Wim De Busser |  
elektrische bas, contrabas: Tim Vandenbergh | 
elektronica & niet-gespecifieerde objecten: Inne 
Eysermans | viool: Jeroen Baert | viola: Karel Coninx | 
foto: Aarich Jespers
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MUZIEK FAMILIE

KLANKENNEST
Manta

Een zalige onderdompeling in een 
fascinerende klankenwereld

Welkom in de wondere wereld van Manta.

Hier versmelten muziek, beeld en beweging 
tot één warm en sprankelend geheel.

In een installatie van glaskunst, hout en 
textiel wisselen drie muzikanten oude en 
hedendaagse muziek af met polyritmische 
composities en improvisaties. Herhaling en 
repetitieve elementen nemen je mee op een 
muzikale ontdekkingsreis.

Klankennest liet zich inspireren door de 
betoverende schoonheid en de sierlijke 
bewegingen van de reuzenrog uit de 
oceaan. Hun installatie vormt een veilige, 
geborgen omgeving die uitnodigt om naar 
hartenlust te luisteren, voelen, spelen, 
kruipen, rollen…

21 MEI OM 14.30 EN 16 UUR 
22 MEI OM 9.30, 11 EN 15 UUR | KUUB

30 euro per bubbel (1 baby/peuter + max 2 volwassenen)
voor baby's en peuters van 4 tot 24 maanden
(gelieve de leeftijd te respecteren)
duur: 30 minuten + 10 minuten vrije exploratie in de installatie

ZA 21 & ZO 22 MEI

creatie en zang: Liesbeth Bodyn | percussie: Aya Suzuki |  
cello: Annemie Osborne | scenografie: Jeroen Van der 
Fraenen | coproductie HET LAB Hasselt, Nova Villa 
Reims en Rotondes Luxemburg | foto: Klankennest
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"Klankennest maakt warme 
voorstellingen en installaties, die 
de kinderen veilige beeldende en 
muzikale indrukken geeft vanuit 

een grote artistieke en pedagogische 
professionaliteit."

(ONZE JEUGDPROGRAMMATOR)

De Alkmaarse stadsorganist Pieter van 
Dijk werkt sinds 2017 aan een integrale 
Bachserie voor het dmp-records label. 
Er zijn inmiddels acht dubbelcd's 
verschenen. Het programma in Turnhout 
is volledig gewijd aan Johann Sebastian 
Bach met werken die de Franse invloed 
verraadden in de toenmalige Thüringse 
uitvoeringspraktijk.

16 UUR | SINT-PIETERSKERK, TURNHOUT

15 euro | 10 euro (-26)
13 euro (vroege vogel)

ZO 22 MEI

MUZIEK

PIETER VAN DIJK (NL)

een organisatie van Organroxxvzw i.s.m. de Warande | 
orgel: Pieter Van Dijk
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In dit concert bundelt Kommil Foo 
de krachten met een bigband van 
wereldniveau: het Brussels Jazz 
Orchestra. Kommil Foo duikt in het 
eigen repertoire, maar ook in dat van de 
Amerikaanse jazz. Geruggesteund door 
de inventieve en dynamische aanpak 
van Brussels Jazz Orchestra geeft dat 
gegarandeerd vuurwerk!

Dat de gebroeders Walschaerts de 
afgelopen drie decennia onvergetelijke 
nummers hebben geschreven, betwist 
niemand, denk maar aan 'Ruimtevaarder' 
en 'De Volgende'. Maar hoe klinken 
nummers uit 'The Great American 
Songbook' als ze door Kommil Foo in het 
Nederlands worden gebracht?

Mich en Raf zingen, vertellen, spelen, 
struikelen, hakkelen en hijgen zich door 
hun songs en verhalen. Brussels Jazz 
Orchestra speelt … en hoe!

20.15 UUR | SCHOUWBURG

30 euro | 20 euro (-26)
27 euro (vroege vogel)

WO 25 MEI

MUZIEK

KOMMIL FOO EN 
BRUSSELS JAZZ 
ORCHESTRA

foto: Toon Aerts

"U zult het 
met ons 

beamen dat 
dit absolute 

top is."
(***** CONCERTNEWS.BE)

Hans Davidsson wordt gelinkt aan Göteborg 
en aan de Eastman School of Music (VS). 
Onder zijn toedoen is Göteborg uitgegroeid 
tot dé orgelstad in Zweden. Het programma 
van Hans bestaat uit barokmuziek, vooral 
Zweedse barokmuziek. 

Wereldberoemd werd Mike Oldfield 
met zijn debuutalbum 'Tubular Bells'. 
Het is een absoluut meesterwerk in de 
progressieve rockmuziek en verkocht 
miljoenen exemplaren. 

In deze complexe muziek, een soort 
millefeuille van meerdere thema's, horen 
we zowel (minimalistische) klassieke 
muziek, imaginaire filmmuziek als de 
energie van rock uit de jaren zeventig. 
De versie voor orgel en percussie 
reproduceert de originele melodieën en 
harmonieën terwijl ze een eigen timbre 
krijgen in het universum van onbeperkte 
klanken die het orgel in combinatie 
met percussie mogelijk maakt. Yves 
Rechsteiner (orgel) en Henri-Charles 
Caget (percussie) waren eerder met 
groot succes te gast in Turnhout met een 
programma rond Jean-Philippe Rameau 
en in Hoogstraten met Frank Zappa.

16 UUR | SINT-PIETERSKERK, TURNHOUT

15 euro | 10 euro (-26)
13 euro (vroege vogel)

20.15 UUR | SINT-PIETERSKERK, TURNHOUT

17 euro | 10 euro (-26)
15 euro (vroege vogel)

ZO 12 JUNI ZA 19 JUNI

MUZIEK

MUZIEK

HANS  
DAVIDSSON (ZWEDEN)

HENRI-CHARLES  
CAGET EN YVES 
RECHSTEINER (FR/CH)

Plays Mike Oldfied: Tubular 
Bells

een organisatie van Organroxxvzw i.s.m. de Warande | 
orgel: Hans Davidsson

i.s.m. Organroxxvzw | orgel: Yves Rechsteiner | percussie: 
Henri-Charles Caget



148 149

Koen De Sutter, Tom Dewispelaere, 
Nico Sturm en Tom Van Dyck spelen in 
openlucht in Weelde de oerklassieker. 
Actueler dan ooit.

Ze zitten er nog steeds. Bij hun boom. 
Vladimir en Estragon. Mét bolhoed. Te 
wachten op iemand die Godot heet. Hoe 
lang ze al aan het wachten zijn, weten ze 
niet. Ook niet of ze wel op de juiste plek 
zitten. En al evenmin weten ze wie Godot 
is en wat die hen zou moeten komen 
vertellen. Wat ze zich herinneren, zijn enkel 
flarden van een wereld die er niet meer is. 
En het enige wat ze hebben is tijd. Veel tijd. 
Om te discussiëren. Om ruzie te maken. 
Om na te denken. En vooral om zich te 
vervelen. 

21 UUR | OP LOCATIE IN OPENLUCHT, WEELDE

24 euro | 12 euro (-26)
21 euro (vroege vogel)

DI 21 – ZA 25 & DI 28 – DO 30 JUNI

THEATER

TONEELHUIS |  
OLYMPIQUE 
DRAMATIQUE
Wachten op Godot

'Wachten op Godot' in Weelde is een project van  
de Warande, Chassé (Breda) en Theater De Nieuwe Vorst 
(Tilburg), in samenwerking met GC 't Heilaar (Beerse), 
De Djoelen (Oud-Turnhout) en GC De Wouwer (Ravels).

tekst: Samuel Beckett | met: Koen De Sutter,  
Tom Dewispelaere, Nico Sturm en Tom Van Dyck |  
coaching: Stijn Van Opstal en Raven Ruëll |  
foto: Kurt Van der Elst

'Wachten op Godot' (1953) van Samuel 
Beckett was bij zijn verschijning 
onmiddellijk een klassieker. Niet alleen 
omdat het de naoorlogse verwarring en 
onzekerheid zo scherp wist te verwoorden, 
maar ook en vooral omdat het in één klap 
het theater voorgoed veranderde. Ondanks 
zijn reputatie wordt het stuk zelden 
opgevoerd. Bijna zeventig jaar na publicatie 
buigt Olympique Dramatique zich over dit 
stuk dat tegelijk klucht, vaudeville, tragedie 
en pure slapstick is. 

De exacte locatie houden we nog even 
geheim, maar we kunnen al wel verklappen 
dat het een wondermooie plek in openlucht 
in Weelde is.

"Wachten op Godot is een 
wonderschoon eindejaarcadeau: het is 
theater met een meesterlijke tekst (die 

je met poëtische flair uitnodigt tot 
reflectie), in een machtig mooie setting 

en gebracht door vier mastodonten 
van spelers die niet alleen de lach 

maar ook, zoals iedereen, een leven 
vol geluk en ongeluk aan hun broek 
hebben hangen. Ogen, oren, hart: ze 

worden verwend." 
(**** Knack Focus)
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expo
Dit seizoen nemen sculpturen een 
prominente plaats in binnen ons 
programma.

We presenteren vier solotentoonstellingen 
van zeer getalenteerde vrouwelijke 
kunstenaars, waarvan er drie op hun eigen 
manier aan de slag gaan met hun handen in 
de klei. De vierde doet het met potlood en 
kwast.

Femmy Otten tracht in haar poëtische 
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.

Tenslotte presenteren we in co-productie  
met STORMOPKOMST de groeps-
tentoonstelling 'Making Fun' waar de 
deelnemende kunstenaars je mogelijks op 
het verkeerde been zetten.
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De Nederlandse kunstenares Femmy 
Otten (°1981, Amsterdam) presenteert 
met 'Rainbow Woman' voor het eerst in 
haar carrière een solotentoonstelling van 
museale omvang. 

Femmy Otten, vooral bekend om haar 
complexe wandcomposities waarbij gipsen 
of houten vrouwen en mythologische 
wezens uit de muur oprijzen, verbindt 
twee- en driedimensionale elementen 
met elkaar. Tekeningen in serene lijnen, 
mythologische wezens in waterverf, 
pastelkleurige motieven, fresco's en ook 
performances maken haar poëtische 
wereld compleet. Alle invloeden die ze 
onderweg opneemt, brengt Otten samen 
tot een transhistorische kunst, waarmee 
ze wil tonen waar het in het leven echt 
over gaat. 

EXPOZAAL

gratis

20 JUN – 7 NOV

FEMMY OTTEN
Rainbow Woman

Voor 'Rainbow Woman' creëert Femmy 
Otten enkele nieuwe sleutelwerken die 
haar zoektocht weerspiegelen naar hoe 
ze in haar kunst tot de fundamentele 
vraag omtrent 'de essentie van het 
leven' kan doordringen. Haar werk is 
intergenerationeel, intercultureel en 
uitermate passend in ons tijdsgewricht. In 
deze tentoonstelling smelten oud en nieuw 
werk samen en versterken elkaar. 

Betreed binnenkort Femmy Ottens 
universum in de Expozaal van de Warande 
en laat je vervoeren in de sfeer en op het 
tempo van 'Rainbow Woman'.

expo

Fe
m

m
y 

O
tt

en
 

EXPO



154 155

Het werk van Nadia Naveau (°1975, 
Brugge, woont en werkt in Antwerpen) 
start vanuit een homp klei in haar atelier, 
haar eigen handen, en een immense 
imaginaire databank aan (kunsthistorisch) 
beeldmateriaal.

Als ware het driedimensionale collages, 
versmelt ze referenties uit de klassieke 
oudheid, de barok en/of het modernisme 
met elementen uit de populaire cultuur en 
cartoons.

Het resultaat zijn eclectische 
uitgebalanceerde sculpturen die een 
verleidelijk spel met vorm, schaal, kleur 
en uiteenlopende materialen zoals brons, 
plaaster, keramiek, polyester en rubber 
spelen.

Haar solopresentatie 'Blissful 
Bewilderment' in de Expozaal van de 
Warande wordt een terugblik op maar liefst 
twintig jaar beelden maken, aangevuld met 
een aantal nieuwe monumentale werken, 
gepresenteerd in een atmosferische 
scenografie van de hand van kunstenaar 
Hans Wuyts (Artist in Residence in de 
Warande in seizoen 2010-2011).

In ons programma maken we graag 
plaats voor talent uit eigen streek. Chris 
Meulemans (°1967, Turnhout) werkt al 
jaren onverstoord aan een eigenzinnig 
oeuvre van collages, tekeningen en 
schilderijen die getuigen van een grote 
directheid in uitvoering en plezier in het 
creatieproces.

In haar werk maakt ze gebruik van 
figuratieve beeldtaal, hoewel de structuur 
soms ook uitgesproken abstract is. 

Vertrekkende vanuit haar directe 
omgeving en een enorm beeldarchief als 
inspiratiebron geeft Chris Meulemans een 
persoonlijke inkijk op het fragiele en het 
vergankelijke in de grote en kleine verhalen. 
Het zijn telkens woordeloze commentaren 
op de werkelijkheid die passen in een 
groter geheel. 

EXPOZAAL

gratis

LUIFELZAAL

gratis

12 DEC – 17 APR JAN – FEB 2022

NADIA NAVEAU
Blissful Bewilderment

CHRIS MEULEMANS
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Met 'Making Fun' presenteren de Warande 
en STORMOPKOMST een tentoonstelling 
waar het plezier van af spat. De 
deelnemende kunstenaars spelen allen 
op één of andere wijze een plastisch spel 
met hun medium. Ze knippen, plakken, 
knutselen, vertimmeren, verdraaien, 
bouwen op, breken af. Hun twee handen in 
de klei, hoofd in de wolken en twee voeten 
vooruit, los in het moment. Spontaan, 
impulsief, direct.

Hoewel de werken in de tentoonstelling 
vaak in één opslag te begrijpen zijn en 
ze er speels en vrolijk uitzien, zijn deze 
kunstenaars niet te beschuldigen van 
'escapisme'. Hun werk is compromisloos, 
geladen met de nodige dosis humor, maar 
evengoed met een duister randje. 

Ze meten zich een kritische houding aan 
ten opzichte van de gangbare snelheid van 
de beeldcultuur van vandaag. Ze zetten de 
populaire beeldcultuur naar hun hand, om 
het vervolgens te misbruiken en er dwars 
tegen in te gaan. 

Stuk voor stuk kunstenaars die het plezier 
van het creatieproces centraal stellen.

Wie ons onlineprogramma 'Wat u niet ziet' 
bekeken heeft, kon al even met haar en 
haar klanken kennismaken. 

Maika Garnica (°1992, Dendermonde) 
woont en werkt in Antwerpen en resideert 
momenteel aan het Hoger Instituut voor 
Schone Kunsten, in Gent.

Garnica vertrekt vanuit de relatie tussen 
omgeving, toeschouwer en kunstenaar. 
In haar keramische sculpturen en 
klankobjecten integreert Garnica een 
performance component door de objecten 
te activeren. Zo bestudeert ze de complexe 
band tussen vorm en medium, en wordt 
klank bijna zichtbaar gemaakt.

We nodigen de kunstenaar uit om in de 
Luifelzaal en de Houten Zaal gedurende 
een hele maand een tentoonstelling met 
bijhorend programma te presenteren. 
Verwacht je aan een unieke combinatie van 
beeld en klank.

EXPOZAAL

gratis

HOUTEN ZAAL & LUIFELZAAL

gratis

MEI – AUG 2022 JUNI 2022

MAKING FUN MAIKA GARNICA
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overzicht per genre

TAALICONEN
In de overzichten per genre staan taaliconen. Deze zijn bedoeld voor mensen die 
Nederlands leren en geven het taalniveau aan. Dit zijn de verschillende taaliconen:

 : Je spreekt of begrijpt niet zo veel Nederlands. 

 : Je begrijpt al een beetje Nederlands, maar je durft nog niet zo goed praten. 

 : Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen. 
 : Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands. 

CIRCUS
Bêtes de foire 72

Circa Humans 68

Gravity & Other Myths Out of Chaos… 50

Grensgeval Plock! 77

Groupe Acrobatique de Tanger / Maroussia Diaz Verbeke FIQ! 126

Machine de Cirque La Galerie 101

Post uit Hessdalen Man Strikes Back 33

COMEDY

'Nuff Said 95

Adriaan Van den Hoof ’t Zal schoon zijn als het af is 104

Amelie Albrecht Zwaar Leven 47

Bert Gabriels #Eindejaars 3 76

Erhan Demirci Doe Rustig 16

Henk Rijckaert Influencer 115

Jan Jaap van der Wal III-ième 117

Steven Goegebeur Mankracht 98

Wim Helsen Niet mijn apen, niet mijn circus 124

Wouter Deprez Speech 34

Xander De Rycke Bekend & Bescheiden 139

DANS
ACME / Albert Quesada Flamingos 95

Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas Fase, Four Movements to the Music of 
Steve Reich 24

Eastman / Sidi Larbi Cherkaoui Nomad 66

GöteborgsOperans Danskompani / Damien Jalet Skid 123

Jan Martens / GRIP & Dance On Ensemble any attempt will end in crushed bodies 
and shattered bones 37

Made by Hands / Gabriella Iacono & Grégory Grosjean Du bout des doigts - Met de vingertoppen 99

not standing / Alexander Vantournhout Contre-jour 107

Voetvolk / Lisbeth Gruwez & Claire Chevallier Piano Works Debussy 91

DE WARANDE OVERDAG
Bernard Foccroulle 21

Bêtes de foire 72

Chris Meulemans expo 155

Comp.Marius De Sunshine Boys 67

Femmy Otten expo Rainbow Woman 153

Hans Davidsson 147

HETGEVOLG Grijze Tuinen 104

Jef Neve, Peter Maus en tienkoppig kamerorkest Jef Neve, orgel en orkest, een 
majestueuze combinatie 65

Maika Garnica expo 157

Making Fun expo 157

Nadia Naveau expo Blissful Bewilderment 155

Nagedacht Filosofen over het nieuws 23

Nico Baltussen en Joris Verdin 13

Overlezen 12

Pieter van Dijk 145

Studio ORKA Pied de Poule (13+) 53

Theater FroeFroe ODYSSEE of De Lange Weg Naar Huis (12+) 58

Vanden Broecke & Van Dyck Veldweg 1 133

Willy Sommers Sommers of 69 27

EXPO
Chris Meulemans expo 155

Femmy Otten expo Rainbow Woman 153

Maika Garnica 157

Making Fun expo 157

Nadia Naveau expo Blissful Bewilderment 155

FAMILIE

4Hoog & Pudding Het Lam van Jan (3+) 33

Grensgeval Plock! (4+) 77

hetpaleis & De Nwe Tijd/ Suzanne Grotenhuis Familie Grrr (4+) 131

hetpaleis & Theater Artemis, Het Zuidelijk Toneel/ 
Jetse Batelaan Het eind van het begin van het einde (8+) 80

hetpaleis, cie barbarie, Theater Stap, BRONKS en 
KOPERGIETERY Mise en Place - M.E.P. (6+) 88

Klankennest Manta (4 tot 24 maanden) 144

Made by Hands / Gabriella Iacono & Grégory Grosjean Du bout des doigts - Met de vingertoppen (10+) 99

Post uit Hessdalen Man Strikes Back (6+) 33

SPECTRA De Gruffalo (4+) 112

Sprookjes enzo Click (3+) 57

STORMOPKOMST 2021 familiedag: Morgen Shmorgen (4+) 17

STORMOPKOMST 2022 familiedag: Vuil Spel (4+) 118

Symfonieorkest Vlaanderen Gekrijs! Beethoven Superstar? (6+) 88

WORKSHOP
Kunst in Zicht Kunstoppad³ (van 8 tot 12 jaar) 57

Kunst in Zicht BROL (8 tot 10 jaar) 98

m i k s BOOTcamp 30
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MUZIEK
Admiral Freebee 93

Afel Bocoum 131

Arno Santeboutique 31

Avishai Cohen Big Vicious 64

Bart Peeters & De Ideale Mannen 78

Belgian National Orchestra de Concertvereniging 120

Belpop Bonanza Kempen met Jan Delvaux en DJ Bobby 
Ewing

29

Bernard Foccroulle 21

Brihang 86

Casco Phil de Concertvereniging 58

Cécile McLorin Salvant 41

Claver Duo De Viool van Einstein 18

Constantinople & Ablaye Cissoko Traversées 44

Cult!Live: Amenra Plays The Mirror by Tarkovsky 39

Duo Ivanov de Concertvereniging 38

Dylan 80 143

Eric Sleichim & BL!NDMAN [sax] Stylus Fantasticus 21

Fleddy Melculy 34

Graindelavoix o.l.v. Björn Schmelzer Antwerpse Josquin van 1545, de Ondode 17

Guido Belcanto In de kronkels van mijn geest 74

Hans Davidsson 147

Hauschka A Different Forest 134

Herman van Veen 75, dat kun je wel zien, dat is hij 86

Het Zesde Metaal Skepsels 38

Jef Neve Mysterium 63

Jef Neve, Peter Maus en tienkoppig kamerorkest
Jef Neve, orgel en orkest, een 
majestueuze combinatie

65

Joan As Police Woman Trio Cover Two 111

Jools Holland and His Rhythm & Blues Orchestra 128

Kommil Foo en Brussels Jazz Orchestra 146

Liesa Van der Aa en One Trick Pony Court of Choice part II | ENTRE-CÔTES 85

Lina_Raül Refree 108

Luka Bloom 30 years of Riverside 44

Mauro Pawlowski 51

Meskerem Mees 73

Milow Unplugged 111

Nico Baltussen en Joris Verdin 13

Orchestre Philharmonique Royal de Liège & Nikolay 
Lugansky

de Concertvereniging 83

Orchestre Philharmonique Royal de Liège & Pierre 
Bleuse

de Concertvereniging 100

Pieter van Dijk 145

Ratas del viejo Mundo Rions Noir 136

Scala 25 Jaar Scala 80

SCHNTZL 65

Sokratis Sinopoulos 120

Soulsister 85

SPINVIS
Soms Breekt Er Een Hart, Soms Blaft  
Er Een Hond

91

Symfonieorkest Vlaanderen Gekrijs! Beethoven Superstar? (6+) 88

Teresa Salgueiro Alegria 103

The Calicos + Shorty Jetson and the Lefthands Club Kuub 42

The Chamber Orchestra of Belgium & Vlaams Radiokoor de Concertvereniging 71

The Colorist Orchestra feat. Emiliana Torrini 143

Tin Fingers + Le Sud Club Kuub 68

Tom Robinson & Band Acoustic 27

Tord Gustavsen Trio 133

Willy Sommers Sommers of 69 27

Wim Opbrouck Ik ben de walvis 117

Winterland '76 The Beatles… na The Beatles 136

Henri-Charles Caget en Yves Rechsteiner Plays Mike Oldfied: Tubular Bells 147

WOORD

Overlezen 12

Koen Peeters, Leen Huet, Leo Pleysier, Toon Horsten en 
Alicja Gescinska

Literair tijdschrift DW B stelt voor: een 
Kempische literaire avond

20

Nagedacht Filosofen over het nieuws 23

Belpop Bonanza Kempen met Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing 29

'Nuff Said 95

THEATER

Abattoir Fermé De Kersenvla 119

BERLIN Ramble Song 83

Comp.Marius De Sunshine Boys 67

De Nwe Tijd / Suzanne Grotenhuis Holy Shit 78

Elena Peeters Begin 37

Het nieuwstedelijk Hitler is dood 61

HETGEVOLG Volle Maan 28

HETGEVOLG De knikkers van Qadir 53

HETGEVOLG Grijze Tuinen 104

Jr.cE.sA.r, KVS & NNT Dear Winnie 96

KAAIMAN en Vielleicht Misschien eens zonder ironie 124

KVS Bovary 49

Kyoko Scholiers Boy 19

LOD / Josse De Pauw & Kris Defoort a concert called landscape 103

Schweigman& For The Time Being 54

Stefaan Van Brabandt, Frank Focketyn & Sien Eggers SARTRE & DE BEAUVOIR 108

Studio ORKA Pied de Poule 53

Theater Stap Fanny 14

Toneelhuis | FC Bergman The Sheep Song 71

Toneelhuis | Olympique Dramatique HOGE MOTE 114

Toneelhuis | Olympique Dramatique Wachten op Godot 148

Vanden Broecke & Van Dyck Veldweg 1 133

Vielleicht Misschien 16

Zuidpool De aanzegster 35
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RESERVEREN

HOE TICKETS BESTELLEN

–  via www.warande.be
–  aan de ticketbalie in de 

Warande
–  op het nummer 014 41 69 91
–  via het papieren 

inschrijvingsformulier 
(enkel tijdens de 
voorverkoop met loting)

OPENINGSUREN 
TICKETBALIE

–  maandag tot vrijdag van 
9 tot 17 uur (in juli en 
augustus van 9 tot 13 uur)

–  zon- en feestdagen 
gesloten

Opgelet! Tijdens de week  
van de loting (7 tot en met  
11 juni 2021) is de balie  
enkel telefonisch bereikbaar.

VOORVERKOOP MET LOTING 
TOT EN MET 6 JUNI 2021

In veel cultuurhuizen 
krijgt wie als eerste 
tickets reserveert ook 
de beste plaatsen. In de 
Warande laten we ons 
computersysteem plaatsen 
toewijzen zodat iedereen 
evenveel kans maakt 
op goede plaatsen: een 
verdeling door loting. 

Het systeem van loting
is eenvoudig

Je doet t.e.m. zondag 6 juni 
2021 een aanvraag op  
www.warande.be of via het 
papieren formulier. 

 Je kiest zelf voor hoeveel 
voorstellingen je tickets wil 
en je kan bovendien ook 
voor je kinderen, familie of 
vrienden reserveren. Als je 
samen inschrijft, dan zit je 
naast elkaar in voorstellingen 
met genummerde plaatsen.

De Warande verwerkt deze 
aanvragen en wijst per 
voorstelling de plaatsen toe.

Als een voorstelling op 
de datum van je keuze 
volzet is, reserveert de 
computer automatisch op 
een andere datum. Indien 
mogelijk proberen we 
extra voorstellingen bij te 
programmeren.

 Als een voorstelling 
uitverkocht is en je kon 
er niet meer bij, dan kom 
je automatisch op een 
wachtlijst te staan. Je wordt 
door ons gecontacteerd van 
zodra er tickets vrijkomen.

 Je ontvangt je definitieve 
bevestiging en betaalverzoek 
vanaf 14 juni 2021.

Tijdens de voorverkoopperiode 
met loting geniet je van onze 
vroegevogelkorting. Schrijf 
je dus snel in voor deze extra 
korting! 

BESTELLEN  
TUSSEN 7 EN 11 JUNI 2021

Ook tussen 7 en 11 juni, 
tijdens de week van de 
computerloting, kan je 
tickets reserveren. Dit 
kan online of met een 
inschrijvingsformulier. Dit 
formulier kan je achterlaten 
in de brievenbus die hiervoor 
klaarstaat aan de balie. 
De balie zelf is die week 
gesloten.

Maar: we verwerken 
je aanvraag pas na de 
computerloting. 

Vanaf maandag 14 juni is 
de balie weer open en kan 
je opnieuw op de gewone 
manier tickets reserveren.

PRIJZEN

TICKETPRIJZEN EN 
KORTINGEN

Bij elke activiteit in organisatie 
van de Warande vind je:
–  vroegevogelkorting (zie  

p.6) t.e.m. 6 juni 2021
–  basisprijs
–  korting voor -26 jaar
–  80% korting voor personen 

met een UiTPAS met 
kansentarief of vrijetijdspas

Aan de ingang voeren we 
regelmatig controles uit. 
Wie een ticket gebruikt met 
een korting waarop hij of zij 
geen recht heeft, krijgt geen 
toegang.

Ben je zelf verhinderd? Je 
kan je tickets doorgeven 
aan familie of vrienden, die 
met jouw tickets naar de 
voorstelling kunnen gaan. 
Is het een ticket met een 
korting waar je geen recht op 
hebt, dan passeer je met dit 
ticket langs de ticketbalie.

 

INFO

ROLSTOELGEBRUIKERS

Voor rolstoelgebruikers zijn 
er (bij voorstellingen met 
zitplaatsen) aparte plaatsen 
beschikbaar. Gelieve dit bij 
het reserveren te vermelden. 
Bestel je online tijdens 
de loting, vul dan in het 
opmerkingenveld in dat je 
rolstoelgebruiker bent en of 
je tijdens de voorstelling al of 
niet in je stoel wenst te zitten 
of een theaterstoel wenst te 
gebruiken.

UITPAS MET 
KANSENTARIEF

Het kortingstarief van de 
UiTPAS met kansentarief 
is enkel geldig voor 
activiteiten die de Warande 
organiseert. Bestel je online 
voor de loting, vul dan in 
het opmerkingenveld het 
kaartnummer van je UiTPAS 
met kansentarief in. Op 
die manier kunnen we je 
een prijskorting van 80% 
toekennen op de gevraagde 
tickets.

 

BETALEN

BEVESTIGING

Van zodra je lotinginschrijving 
verwerkt is, krijg je van ons 
een bevestiging met een 
overzicht van alle tickets die 
voor jou gereserveerd zijn. 
Kijk deze bevestiging goed na 
voor je betaalt. Nadien zijn 
geen wijzigingen, maar enkel 
nog uitbreidingen mogelijk.

 Bij uitverkochte 
voorstellingen kan het 
zijn dat je tickets kreeg 
toegewezen voor een andere 
datum dan degene die je 
hebt aangevraagd. Mocht 
je dit niet wensen, dan 
annuleren we deze tickets.

 Als je je factuur en de tickets 
per post wil, dan betaal 
je per aanvraag 2,5 euro 
verzendingskosten. Sturen 
we de factuur en de tickets 
per mail, dan is deze service 
gratis.

TERUGBETALINGEN

Betaalde kaarten worden niet 
terugbetaald, omgeruild of 
vervangen, behalve wanneer 
de voorstelling wordt 
afgelast of uitverkocht is. Het 
programma, de bezetting, de 
locatie en de datum van de 
voorstellingen kunnen soms 
wijzigingen ondergaan. We 
houden je steeds zo correct 
mogelijk op de hoogte.

LAATKOMERS

Na aanvang van de 
voorstelling wordt er 
geen publiek meer in de 
zaal toegelaten, tenzij 
bij eventuele pauzes. In 
uitzonderlijke gevallen 
beslist het gezelschap dat er 
toch nog toegang mogelijk 
is, al kunnen we dan niet 
garanderen dat je kan 
plaatsnemen op de stoelen 
waarvoor je tickets kocht.

praktische info
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BEREIKBAARHEID

ADRES

provinciaal cultuurhuis 
de Warande
Warandestraat 42, 2300 
Turnhout
info: 014 41 94 94
tickets: 014 41 69 91

De Warande ligt in het 
centrum van Turnhout op 
vijf minuten stappen van de 
Grote Markt en het station.

MET HET OPENBAAR 
VERVOER

Er is een bushalte met 
rolstoelfaciliteiten aan de 
ingang van de Warande. Het 
station ligt op vijf minuten 
stappen.

PARKING

Aan de Warande is een 
ondergrondse parking 
van de firma Indigo (www.
parkindigo.be). De ingang 
van de parking is in de 
Wezenstraat. Parking 
Indigo geeft klanten die een 
voorstelling in de Warande 
bezoeken één euro korting 
als je langer dan drie uur en 
korter dan zes uur parkeert. 
Je valideert je ticket aan de 
toestellen die zijn voorzien 
aan de ticketbalie in de 
centrale hal of aan de Rode 
Balie van de Kuub.

 

SCHENK EEN  
WARANDEBON

Aan de ticketbalie en op 
onze website kan je een 
Warandebon kopen die 
je cadeau kan geven aan 
een vriend of vriendin. De 
waarde van de bon kan je 
helemaal zelf bepalen. Met 
de code op de bon kan je 
op onze website artikels of 
tickets aankopen voor alle 
activiteiten die de Warande 
organiseert. De Warandebon 
is twee jaar geldig vanaf de 
dag van aankoop.

 

SOLIDAIRE BIJDRAGE

Ongeveer 25% van de 
Turnhoutse bevolking leeft 
onder de armoedegrens; in 
de Kempen blijft het aantal 
kinderen in armoede stijgen. 
Tijd om solidair de strijd aan 
te gaan. Geef kinderen uit 
een bestaansonzeker gezin 
de kans om deel te nemen 
aan cultuur.

WAT KAN JIJ DOEN?

Schenk een solidaire 
bijdrage aan een kind in 
armoede. Bij je bestelling 
kan je kiezen uit een bedrag 
van 1, 5, 10, 25 of 50 euro. 
Wij zorgen ervoor dat jouw 
bijdrage terechtkomt bij 
de juiste gezinnen. Op het 

einde van het seizoen laten 
we je weten wat er met de 
inkomsten van de solidaire 
bijdragen gebeurd is.  
In samenwerking met  
'T ANtWOORD, het OCMW, 
de dienst Welzijn van de stad 
Turnhout en HETGEVOLG 
laten we kinderen in 
armoede kennismaken 
met waardevolle culturele 
activiteiten.

SCHOOL 
VOORSTELLINGEN

Jaarlijks presenteert 
de Warande een 
uitgebreid aanbod van 
schoolvoorstellingen voor 
kleuter-, lager, secundair 
en hoger onderwijs. Ook 
individuele bezoekers kunnen 
deze schoolvoorstellingen 
bijwonen. Je kan hiervoor 
een ticket kopen aan de 
ticketbalie.

meer info:  
scholen@warande.be
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FEESTEN

Wil je voor je kind een 
origineel feestje plannen? 
Er zijn heel wat activiteiten 
voor kinderen mogelijk in 
de Warande. Je kan zelf je 
pakket samenstellen:
–  tickets voor een 

familievoorstelling 
naar keuze: je betaalt 
voor iedereen (ook voor 
volwassenen) de prijs  
-26 jaar

–  tentoonstellingsbezoek  
met workshop (ongeveer  
90 min.): 60 euro (max  
12 kinderen)

–  een lokaal huren: de prijzen 
zijn afhankelijk van welk 
lokaal gehuurd wordt

–  losse workshops

meer info: 
Lien Van Ballaer
lien.vanballaer@warande.be 
014 47 21 05

algemene info CAFÉ BARZOEN

Barzoen, het café aan de 
Warande, is uitgegroeid tot 
een cultuurcafé met heel wat 
activiteiten en een populaire 
keuken voor het ganse gezin. 

Barzoen heeft honderd 
zitplaatsen binnen, aangevuld 
met centraal een grote 
leestafel, een expowall met 
zithoek, een binnenterras in 
de centrale hal en een groot 
populair buitenterras met 
speeltuin, fietsenstalling en 
bushalte voor de deur. Je kan 
het café ook bereiken via de 
ondergrondse parking (gps 
Wezenstraat).

Het eetcafé is alle dagen 
open vanaf 10 uur en de 
keuken van 11.30 tot 20 uur. 
De keuken biedt een ruime 
vaste kaart aan, ook voor de 
kids, die je kan raadplegen 
op www.barzoen.cafe. 

Tijdig arriveren of reserveren 
is de boodschap wanneer 
je je Warandebezoek en/of 
voorstelling wil combineren

met lunch of diner. 
Ook kinderfeestjes, 
aangelegenheden voor 
groepen en families, alsook 
lunchbuffetten kunnen op 
maat uitgewerkt worden 
en steeds coronaproof. 
Van half juni tot half 
september kan je genieten 
van het zomerprogramma 
'Zomerzoenen'.

reserveren: 
barzoen@warande.be
0470 50 14 14
(tijdens de openingsuren)

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek Turnhout, het 
Stadsarchief, Stripgids en 
docAtlas zijn sinds maart 
2021 in de Warande te 
vinden. De bib is open van 
maandag tot donderdag van 
10 tot 20 uur en op vrijdag en 
zaterdag van 10 tot 17 uur. 

meer info: 
turnhout.bibliotheek.be.
 

DE WARANDE  
DIGITAAL

Je vindt de Warande ook 
op www.warande.be, op 
Facebook, op Twitter en 
op Instagram. Wil je op de 
hoogte blijven van alle laatste 
nieuwtjes? Schrijf je dan 
in op onze maandelijkse 
nieuwsbrief. Je kan onze 
brochure ook downloaden op 
onze website.

Volg ons op Facebook  
en Instagram!
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COLOFON

concept & vormgeving: 
dienst communicatie,  
de Warande
drukkerij: Koninklijke 
drukkerij Em. de Jong
papier: Munken Print White

VRIJWILLIGER  
WORDEN?

Onder het motto 'Hoe meer 
vrijwilligers, hoe meer 
vreugd' kan je bij de Warande 
altijd terecht voor allerhande 
vrijwilligerswerk. In ons 
vrijwilligersteam zitten zowel 
geëngageerde studenten en 
enthousiaste veertigers als 
actieve gepensioneerden.

meer info: Willeke Broeckx
willeke.broeckx@warande.be
014 27 23 07 (afwezig op 
woensdag)

zin om  
te helpen?
Stuur dan een mail naar willeke.broeckx@warande.be 
met:

-  je gegevens (naam, geboortedatum,  
gsmnummer en e-mailadres)

- wat uitleg over jezelf
-  waarom je vrijwilligerswerk in  

de Warande wil doen.

We nodigen je dan zo snel mogelijk uit voor een 
kennismakingsgesprek.

Het programma voor dit seizoen kwam tot stand dankzij de 
steun en inzet van de voltallige Warandeploeg. We danken de 
Raad van Bestuur van APB cultuurhuis de Warande (voorzitter 
Kathleen Helsen), de Vaste commissie van advies, het 
Warandepersoneel en de vrijwilligers van de Warande.
wettelijk depotnummer: D/2021/1848/3

partners in huis

AR-TUR is het centrum voor 
architectuur, stedelijkheid  
en landschap in de Kempen.

Vrijwilligerswerking  
DINAMO zorgt voor educatie 
en gemeenschapsvorming 
voor volwassenen.

KAAIMAN is de broedplaats 
voor jonge theatermakers 
van 11 tot 19 jaar en werkt 
daarvoor samen met Theater 
Stap.

Kunst in Zicht ontwikkelt 
kunsteducatieve projecten 
voor jongeren en kinderen in 
een labowerking.

MOOOV presenteert 
wereldfilm via een 
jaarwerking en het jaarlijks 
gerenommeerd filmfestival. 

Kinderkunstenfestival 
STORMOPKOMST richt zich 
vooral op gezinnen met 
kinderen tot 12 jaar, maar 
heeft ook een interessant 
aanbod voor scholen 
en professionals uit de 
kunstensector.

Stripgids is het centrum 
van de Vlaamse strip, een 
centraal ankerpunt voor het 
beeldverhaal in Vlaanderen, 
en ontwikkelt tal van 
activiteiten ter promotie van 
de strip(sector). 
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Cultuurhuis de Warande is 
een initiatief van de  
Provincie Antwerpen,

en wordt gesteund door:

en onze mediapartner

Het seizoen 21-22 wordt 
mogelijk gemaakt met 
de gulle steun van onze 
sponsors:

wordt betoelaagd door en 
geniet de steun van stad 
Turnhout en de Vlaamse 
Gemeenschap.


