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Over de foto
Ook dit seizoen renoveert de Warande de Schouwburg en
organiseren we veel voorstellingen op locatie. We vroegen
fotograaf-kunstenaar Athos Burez om dit in beeld te
brengen. Daarvoor trokken we met zo’n veertig enthousiaste
figuranten naar het Turnhouts Vennengebied. Athos liet een
indrukwekkend en verrassend decor opstellen op en rond
het Zwart Water. Een lange rij mensen staat te wachten
tot de voorstelling op het drijvend podium begint. En
ondertussen is er van alles gaande …
Het Turnhouts Vennengebied is een open en rustig stukje
natuur. Verschillende vogels bouwen hun nest tussen allerlei
zeldzame planten. Natuurpunt zorgt voor het behoud van
het heidelandschap en maakt het gebied aantrekkelijk
voor de vele bezoekers. Voor de fotoshoot werden er goede
afspraken gemaakt met Natuurpunt en met Agentschap
voor Natuur en Bos uit respect voor de natuur. Onze speciale
dank gaat uit naar Marc Smets, beheerder van het Turnhouts
Vennengebied, en naar de Klein Engelandhoeve.
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De Warande toert verder
De Warande toert verder en biedt een heel aantal voorstellingen en concerten aan in de regio.
We gaan ook op bezoek bij collega-cultuurhuizen. Als deze verder weg liggen, leggen we
bussen in (zie p. 161-177).
Op www.warande.be/renovatie lees je meer over de verbouwing van de Schouwburg
en kan je ook 3D-beelden bekijken van hoe de Schouwburg er uit gaat zien.
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013, Tilburg
Begijnhofkerk, Hoogstraten
Bos en Brem, Kasterlee
cc de Werft, Geel
cc ‘t Getouw, Mol
Chassé Theater, Breda
ccHa, Hasselt
de Hoge Rielen, Kasterlee
Douaneloods, Baarle-Nassau
Hoeve Eksterheide, Beerse
Gevangenis, Turnhout
HETGEVOLG, Turnhout
hetpaleis, Antwerpen
Kapel Kolonie, Merksplas
Konijnenberg, Vosselaar
Opvangcentrum, Arendonk
Parktheater, Eindhoven
Sint-Jan Baptistkerk, Hoogstraten
Sint Katharinakerk, Hoogstraten
Sint-Pieterskerk, Turnhout
Theater Stap, Turnhout
Theaters Tilburg, Tilburg
Sint-Catharinakerk, Herentals
de Warande, Turnhout
Begijnhofkerk, Turnhout
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Cultuur op topniveau
voor stad en streek
De Warande bruist. Meer dan ooit, zeggen de cijfers. De
statistieken vertellen dat het cultuurhuis het voorbije seizoen
net geen 300 000 gebruikers over de vloer kreeg. Een record.
Midden 2016 sloot de Schouwburg haar deuren om een
totale make-over te ondergaan. In het weekend van
15 en 16 september 2018 kunnen we uitpakken met een
nagelnieuwe theaterzaal. De werken zitten op schema.
We kijken al uit naar een onvergetelijk Openingsfeest.
Maar ondertussen zitten we niet stil.
Immers, nooit viel er meer te beleven in alle andere zalen
van de Warande, theatercafé Barzoen is uitgegroeid tot
een echte hotspot in de stad en het provinciale cultuurhuis
reist kriskras door de Kempen met spraakmakende
voorstellingen op unieke locaties. Ook presenteert ze een
aantal belangwekkende tentoonstellingen die een publiek
van ver buiten Turnhout op de been brengt. De inwonende
Warandepartners zoals DINAMO, MOOOV, AR-TUR,
Kunst in Zicht, Stripgids en KAAIMAN waaieren vanuit
het ‘Warande-basiskamp’ uit over heel Vlaanderen.
Ook in het nieuwe seizoen maken we met zijn allen cultuur
op topniveau bereikbaar voor iedereen, bijna letterlijk als
huisleverancier. De uitbraak van de Warande is geen tijdelijk
fenomeen, maar een operatie die al een tijdje aan de gang
is. De Warande neemt nu een groeispurt als het eerste
volwaardige regionale cultuurhuis van Vlaanderen, dat
niet alleen cultuurmanifestaties organiseert maar ook een
beleidsondersteunende rol heeft voor lokale besturen. De
komende maanden zullen we deze opdracht samen met hen
en onze stakeholders verder ontwikkelen en uitzetten.
Tegelijk blijft de Warande stevig in Turnhout verankerd en
wordt de band met de stad nog meer aangehaald. Zo kijken
we nu al uit naar de terugkeer van de bibliotheek; een
win-win voor alle betrokkenen én voor de regio.
Stad en streek vormen, samen met de provincie, de beste
garantie voor een duurzame toekomst voor dit cultuurhuis,
dat ons en u in dit nieuwe seizoen weer zoveel mooie
culturele momenten zal schenken. Geniet ervan!
Peter Bellens			
Voorzitter 			

3

Staf Pelckmans
Directeur

Hoe lees je mij
Zoals je wellicht weet, blijft de Schouwburg van de Warande
nog een seizoen gesloten. Maar niet getreurd. We verrassen
je opnieuw met een spannend programma.
Het Warandeprogramma zoals je het kent van de
voorgaande jaren, vind je in het eerste hoofdstuk
‘Groeten van de Warande’. Hierin vind je dus geen
Schouwburgvoorstellingen, maar wel voorstellingen in
Kuub, HETGEVOLG, Theater Stap, op locatie en onze
tentoonstellingen in de Expozaal.
In januari en februari presenteren we opnieuw WinterWarm,
een festival in de Hoge Rielen. Hierover lees je meer
vanaf p. 95.
Daarnaast verkopen we tickets voor voorstellingen van
collega-cultuurhuizen. Liggen de huizen verder weg, dan
legt de Warande een bus in. Deze voorstellingen vind je
vanaf p. 161.

Ga je liever niet alleen naar de Warande? Of wil je je
kijkervaring verdiepen om meer te genieten van theater
of dans? Op woensdag 31 mei organiseert DINAMO een
infoavond om kennis te maken met het aanbod en om
eventueel samen met andere mensen gezamenlijk een
abonnement te nemen. Interesse? Vraag ernaar via
dinamo@warande.be.
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Inhoud
3

Voorwoord
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Overzicht per genre

13

Artist in Residence

14

Groeten van de Warande

161

Op stap

178

KAAIMAN

183

Warandepartners

200

Te gast

202

Praktische info

		 15 Podium
		 152 Expo

(tickets / reserveren / loting…)

206

Algemene info
(solidaire bijdrage / rondleidingen /
verjaardagsfeestjes / verhuur…)
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Overzicht
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 nog geen of niet zo veel Nederlands.
Toch wil je graag aan een activiteit meedoen. Dat kan. Als je
dit
ziet, kan je zeker komen kijken.
Je begrijpt al een beetje Nederlands, maar je durft nog
niet zo goed praten. Activiteiten met een
, zijn
toegankelijk voor jou.
Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen.
Je maakt soms nog fouten of je hebt wat hulp nodig. Je kan
voorstellingen met een
bezoeken.
Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands. Je moet weinig
inspanningen doen om de taal te begrijpen. Je kan aan alle
activiteiten meedoen. Ook activiteiten met een
zijn geschikt voor jou.
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THEATER
Aïcha Cissé / kunstZ - Prêt-à-Aimer

114

Annelies Van Hullebusch & Katharina Smets - KOPfKINO FM

100

ARSENAAL/LAZARUS - CAMUS

73

Behoud de Begeerte / Tom Lanoye - Solo Ten Oorlog

56

Chris Lomme, Katelijne Verbeke en Simone Milsdochter - Adela en Helena

40

Collectif Kahraba - Paysages de nos larmes (Het landschap van onze tranen) - 12+

163

Comp.Marius - Manon en Jean van Florette

143

De Mannschaft - Claire

87

De Mannschaft - LIV - 14+

24

Elias Vandenbroucke en Gode Kempen - KLUSTER

33

fABULEUS en hetpaleis - VIRGINITY (werktitel) - 12+

42

Het Groote Hoofd en de Warande - En waar een ster bleef stille staan

85

HETGEVOLG - Verzet, Eksterheide ademt

15

HETGEVOLG - Vuil Vel - 12+

41

HETGEVOLG - De Barmhartigen

88

HETGEVOLG - Don Quichot - 14+

70

HETGEVOLG/B12vzw - Lost Boys

25

Ivo Van Hove & Ramsey Nasr / Toneelgroep Amsterdam - De andere stem

99

Jan Decorte/Bloet & Black Box Revelation - Stand Down

67

Julie Cafmeyer - De Therapie

104

KAAIMAN - KAAIMAN breekt uit - 11+

20

KAAIMAN - Motherfucking Oedipus - 15+

32

KAAIMAN en JongDOEK - Workshop Wild Schoppend Bijtend - 11+

180

Kloppend Hert / Haider Al Timimi - Ich bin wie du

48

Kyoko Scholiers - Misconnected

23

Rode Boom - Ongekende evidenties

46

Stefaan Van Brabandt & Jan Decleir - MARX

126

Suze Milius | Het Zuidelijk Toneel - TALK SHOW

136

tg STAN - Poquelin II (werktitel)

69

Thalia Theater Hamburg & NTGent / Luk Perceval - De oogst van de wrok

172

Toneelhuis | Guy Cassiers - Het kleine meisje van meneer Linh

111

UNM - Tussen hond en wolf

149

Zuidpool - DE FELOMSTREDEN KROON EN DEERNISWEKKENDE DOOD VAN
KONING EDWARD …

59
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FAMILIE
BERLIN, KOPERGIETERY & hetpaleis - Remember the Dragons - 11+

176

BOG., Het Zuidelijk Toneel en hetpaleis - KID. - 8+

102

CAS PUBLIC & KOPERGIETERY - 9 / Nine - 9+

125

D’irque & Fien - Sol Bémol - 6+

174

Fiona Tan - A Fool’s Paradise - 8+

105

Gravity & Other Myths - A Simple Space - 8+

58

hetpaleis - SUNJATA, de leeuwenkoning van Mali - 6+

170

Jan De Smet en Kim Duchateau - Ik stuur mezelf wel op! - 4+

78

Katrien Oosterlinck - massage-collage - 6+

65

Kunst in Zicht - Bouwstof (9-12 jaar & ouders)

135

Laika / het nieuwstedelijk - Zigzagkind - 9+

26

Muziektheater DE KOLONIE MT & Théâtre des 4 mains - BiZAR - 4+

61

Muziektheater LOD & hetpaleis / Inne Goris - HUIS - 8+

110

Pantalone - Hemelsblauw - 0,5 +

66

Sprookjes enzo & Pietro Chiarenza - Passa il Tempo / As Time Goes By - alle
leeftijden

98

Studio Orka - Chasse Patate - 7+

147

Studio Orka - INUK - 7+

77

Theater Artemis - De onzichtbare man - 4+

131

Theater De Spiegel & HERMESensemble - NOCTURAMA - 1+

119

Theater Stap - De Wereld - 8+

121

Walpurgis - Fidelio - 6+

120

WIThWIT - WunderKammer - 6+

112

COMEDY
‘Nuff Said

37

André Manuel - De Onzen

168

Bert Gabriëls - Gelukzoeker

132

Erhan Demirci - Komt Goed!

63

Jan Jaap van der Wal - SCHOON

86

Jeron Dewulf - Survival of the Fattest

28

Katinka Polderman - Polderman tiert welig

93

Marc-Marie Huijbregts - Getekend

175

Michael van Peel - Van Peel Overleeft 2017

79

Nele Bauwens - Wat een geluk

118

Raf Walschaerts - Biecht

76

Steven Goegebeur - De Man van Morgen

127

Wim Helsen - Er wordt naar u geluisterd

145
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DANS
De Dansers - Ten Noorden van Nergens

141

DOUBLE BILL: Sabine Molenaar/Raquel Qualtero - Almost Alive/Brut

91

Eko Supriyanto - Balabala

80

Gloed - B (werktitel)

137

HelKa | Helder Seabra - LORE

113

Jan Martens - RULE OF THREE

107

L-E-V / Sharon Eyal - Gai Behar - OCD Love

50

Nederlands Dans Theater 1 - Side A: Split into One

164

Salva Sanchis, Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas - A Love Supreme

151

Ultima Vez / Wim Vandekeybus - Go Figure Out Yourself

130

WOORD
‘Nuff Said

37

Behoud de Begeerte / Tom Lanoye - Solo Ten Oorlog

56

Overlezen

38

De Persclub

162

Marc Erkens - Waar muziek echt over gaat

81

Turnhouts Wetenschapscafé

39

CIRCUS
C!RCA - What Will Have Been

166

Circus Ronaldo - Fidelis Fortibus - 12+

101

Cirque Rouages - …Sodade…

17

Compagnie Defracto - Flaque

116

D’irque & Fien - Sol Bémol - 6+

174

Gravity & Other Myths - A Simple Space

58

Les P’tits Bras - De geur van zaagsel

18

The Ricochet Project - Smoke and Mirrors

133

EXPO
Het Gouden Paviljoen

159

KEMPENATLAS

155

Koen Broucke

157

Nel Aerts

158

Ria Pacquée

160

Sofie Van der Linden
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MADE IN DE WARANDE Deze voorstellingen worden gemaakt in de Houten Zaal
HelKa | Helder Seabra - LORE

113

Het Groote Hoofd en de Warande - En waar een ster bleef stille staan

85

KAAIMAN - Motherfucking Oedipus - 15+

32

Kyoko Scholiers - Misconnected

23

Pantalone - Hemelsblauw - 0,5+

66

Sabine Molenaar/Raquel Gualtero - Almost Alive/Brut

91

Sprookjes enzo & Pietro Chiarenza - Passa il Tempo / As Time Goes By

98

WIThWIT - WunderKammer - 6+

112

MUZIEK
‘Nuff Said

37

Adnan Joubran

36

Andrea Will, Martin Schröder en Hans-André Stamm - Folk Spirit & organ: the cd

195

Ausonia - Biber, Bach en het Hagoromo-ritueel

31

Barbara Dex - Dex tot de tweede macht

108

Bart Maris - Loops (Parcours Hoge Rielen)

97

Belpop Bonanza Quattro

89

BL!NDMAN & Reitze Smits - Water & Fire / Händel revisited

140

Bottle Of Moonshine

30

Cantabo, Jo Hermans en Bart Wuilmus - Gregoriaans goes jazz: the cd

195

Club Kuub - seizoensabonnement

57

Coope, Boyes & Simpson - Farewell Tour

29

Craig Taborn Quartet

139

Culture ft. Kenyatta Hill - 40 years Two Sevens Clash

52

Echo Collective

117

Eddy et les Vedettes - Chansons Fatales

55

Fiona Tan - A Fool’s Paradise - 8+

105

Het Zesde Metaal - Calais

109

Il Gardellino - De Brandenburgse concerti

53

Jan Decorte/Bloet & Black Box Revelation - Stand Down

67

Kris De Bruyne Trio - Zijn Mooiste Liefdesliedjes

171

Lambchop

167

Laurence Jones + The BluesBones - Blues Night

45

Les Trompes Royales Dampierre / Hélène Martin en… - Op jacht met het orgel

195

Lucas Van den Eynde, Tine Embrechts, Clara Cleymans en … de klassieker Kleinkunsteiland: de klassiekers

169

Maarja Nuut (Parcours Hoge Rielen)

96

Marc Erkens - Waar muziek echt over gaat

81

Niniwe

27

Oaktree

103

10

Oxalys - A Huit

173

Pieter Embrechts & Sun*Sun*Sun String Orkestra - Onderwoud

134

RedHerring - Pièces en concert à la Chambre du Roy

177

Refugees for Refugees

123

Ricardo Ribeiro

75

Rumours, 40 years - A Fleetwood Mac Tribute

83

Samurai

62

Scott Matthew & Rodrigo Leão

129

Slipmates - BA-r-ZAAR

49

Spinvis - Trein Vuur Dageraad

43

Stef Kamil Carlens (Parcours Hoge Rielen)

96

Steven Bossuyt en Dieter Van Handenhoven - Barokke Parels

195

Steven Kamperman, Benny van Berkum, Dion Nijland - Bird & Beyond

195

Stijn Meuris, Gregory Frateur, Lady Linn en Tijs Delbeke - Murder Ballads

115

The Bad Plus

72

The Glimmers, Vic Crezée, Mensch Erger Je Niet - From Disco to Disco

18

The High Kings

71

The Infamous Roots Rielemans Family Orchestra - Time Of Day

138

Tjens Matic

92

Toumani Diabaté & Kayhan Kalhor

68

Tutu Puoane - The Joni Mitchell Project

60

Weezer + The Orwells

165

DE WARANDE OVERDAG Hieronder vind je een selectie van voorstellingen die overdag spelen.
Eddy et les Vedettes - Chansons Fatales

55

Overlezen

38

De Persclub

162

Rode Boom - Ongekende evidenties

46

UNM - Tussen hond en wolf

149

JONG GEWILD In ‘Jong Gewild’ presenteren we de crème de la crème van de toekomst.
Aïcha Cissé / kunstZ - Prêt-à-Aimer

114

Annelies Van Hullebusch & Katharina Smets - KOPfKINO FM

100

De Mannschaft - Claire

87

De Mannschaft - LIV - 14+

24

Elias Vandenbroucke en Gode Kempen - KLUSTER

33

Julie Cafmeyer - De Therapie

104

Kloppend Hert / Haider al Timimi - Ich bin wie du

48

Sabine Molenaar/Raquel Gualtero - Almost Alive/Brut

91

Suze Milius | Het Zuidelijk Toneel - TALK SHOW

136
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Artist in Residence

Sofie Van der Linden

Sofie Van der Linden (1986) is onze
nieuwe Artist in Residence voor
seizoen 17-18.
Jaarlijks nodigt de Warande
een kunstenaar of artiest uit
om te experimenteren met onze
onvoorwaardelijke steun.

En nu in de Warande. Ze zal de
maakbaarheid van het huis verkennen,
lijnen trekken tussen mensen, tussenkomen
met eigenzinnige vormgeving, een beeld
voor het volgend seizoen maken, en nog
meer. Al haar interventies kan je volgen via
de website en sociale media van de Warande.

De Warande bouwt dit seizoen volop aan
haar Schouwburg en is in beweging. Het
werk van Sofie richt zich op verloren
hoeken, het fragmentaire, tussenzones,
verkenning, en beweging en speelt daarom
perfect in op de transformaties die de
Warande momenteel ondergaat.
Sofie tekent gebouwen, straten en wijken.
Ze doet dat niet zoals een echte cartograaf
dat doet. Geen digitaal, wetenschappelijk
grondplan. Geen localisatie-systeem. In de
verkenning van een gebied, zet ze haar eigen
bewegingslijnen uit. Alsof ze de contouren
waarin ze beweegt, en de plek waarin ze zich
bevindt, live aftast. Haar tekeningen lijken
daarom voortdurend te bewegen.
Haar terrein is het versnipperde verkavelde
landschap van Vlaanderen. Eerder maakte
ze al potloodtekeningen op basis van
persoonlijke observaties in de Turnhoutse
Parkwijk. Ook in andere steden zoomde
ze de voorbije jaren in op manieren van
wonen en bewegen. Haar tekeningen zijn
alternatieve kaarten van manieren waarop
we de stad bewonen en gebruiken.

ARTIST IN
RESIDENCE

foto: Sofie Van der Linden,
Tuinbouw, 2017
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GROETEN
VAN DE
WARANDE

Verzet, Eksterheide ademt

HETGEVOLG

woensdag 16, woensdag 23, donderdag 24,
vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus
20.30 uur / Eksterheide Beerse
10 euro // 10 / 10 / 10 euro

PREMIÈRE

Vluchten is van alle tijden,
van alle streken en vooral:
des mensen.
Er is de fysieke vlucht, zoals
we hem dagelijks over heel de
wereld zien gebeuren.
Maar er is ook de geestelijke
vlucht.
Want vluchten doen we altijd.
Van deurwaarders en rekeningen.
Van moeten en willen.
Van ouder worden en van ons
moeder.
We emigreren in ons hoofd naar
Tomorrowland of de Efteling.
Naar de wereld van superhelden
in de cinema.

OP LOCATIE

‘Verzet, Eksterheide ademt’
is een ode aan de vlucht.
Samen met deelnemers uit
kansengroepen gaat HETGEVOLG
op zoek naar de vlucht in ieder
van ons.

THEATER

HETGEVOLG blijft voorstellingen
maken in de eigen theaterzaal
in de Otterstraat in Turnhout,
maar werkt voor deze creatie
voor het eerst op zijn tweede,
nieuwe locatie in Beerse. Op
deze boerderij (Eksterheide) wil
HETGEVOLG een uitvalsbasis
creëren voor participatieve
projecten met kansengroepen.
Eksterheide was ooit het
centrum van waaruit het verzet
in de Kempen tijdens de Tweede
Wereldoorlog opereerde.
HETGEVOLG wil Eksterheide
uitbouwen tot een centrum van
verzet tegen een samenleving
waar steeds meer mensen uit de
boot vallen en in een uitzichtloze,
vicieuze cirkel geraken.

foto: Kris Dewitte
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OPENINGSFEEST
OPENINGSFEEST
zaterdag 16 en zondag 17 september
in en om de Warande
Op zaterdag 16 en zondag 17 september openen
we samen met Stad Turnhout en de Turnhoutse
socio-culturele verengingen feestelijk het
nieuwe cultuurseizoen.
Op zaterdag presenteren we niet langer één
groot openluchtspektakel, maar een hele avond
met spannende en poëtische voorstellingen,
veel muziek en kleine acts.
Je bent vanaf 17 uur welkom op de twee
pleinen aan de Warande. Aan het kasteel staan
foodtrucks voor de kleine en de grote honger.
Buiten sluiten we af rond middernacht, maar
je kan in de Kuub nog dansen tot in de vroege
uurtjes.
Op zondag kan je zoals elk jaar naar de
cultuurmarkt en een picknick met veel
spannende, mooie, grappige en feestelijke acts.

ZATERDAG
		

Cirque Rouages (Fr) – …Sodade…
Elke avond dat het stormt, gaat een man naar de kust. Als
de wind zijn huid streelt, dwalen zijn gedachten af naar zijn
herinneringen. De openluchtvoorstelling ‘…Sodade…’ is
als een dagdroom vol weemoedige nostalgie. Op een
eindeloze kabel balanceren vier acrobaten hoog in de
lucht, alsof ze dansen op de golven van het verleden. Twee
livemuzikanten brengen je alvast in de juiste sfeer. Cirque
Rouages brengt deze poëtische koorddansact op een
unieke constructie.

Don Fiasko
Op algemeen verzoek hebben we de bende sfeermakers
van Don Fiasko opnieuw uitgenodigd. Hun mix van afrolatin-electro-kitsch met een aanstekelijke groove blijft
onweerstaanbaar!

17

foto: E + N

The Glimmers, Vic Crezée, Mensch Erger Je Niet
From Disco to Disco
OPENINGSFEEST

Feest! We vieren de start van het seizoen graag samen met jullie! Opnieuw wordt de Kuub
omgetoverd tot de hotste club van het moment met dj’s die de dansvloer in lichterlaaie zetten.
Mensch Erger Je Niet, het dj-duo uit Leuven, pookt de boel op gang met hun fenomenale mix
van diverse hits. De Amsterdammer Vic Crezée is de ontdekking van Laundry Day. Hij speelde
op het kleinste podium, maar liep wel weg met de prijs van de volste dansvloer. The Glimmers
(Mo & Benoeli) waren de resident dj's van de legendarische Gentse Culture Club. Ze draaien al
decennia mee in het clubcircuit en speelden op diverse internationale podia.

Les P'tits Bras
De geur van zaagsel
Vijf acrobaten nemen ons mee naar
het begin van de 20ste eeuw. Een
indrukwekkende constructie in
Art Nouveau-stijl is het decor voor
acrobatie op hoog niveau. Aan een
ongelooflijke snelheid vliegen de
acrobaten door de lucht en tussendoor
is er tijd voor humor, een vleugje
romantiek en nostalgie. ‘De geur van
zaagsel’ is een circusvoorstelling vol
spanning, hilarische misverstanden
en hoogstaande luchtacrobatie.

Jongerencultuurmarkt
Van 19 uur tot middernacht stellen creatieve jongerencultuurverenigingen uit Turnhout
hun werking voor. Je vindt hen op de groenzone aan de inkomhal van de Warande.
Trekker van dit fijne initiatief is Broei.On, aanstoker van creatief jong geweld.

expo KEMPENATLAS
Tijdens het Openingsfeest start ook de
tentoonstelling ‘KEMPENATLAS’ van ARTUR in samenwerking met de Warande. In
deze expo brengen architecten, schrijvers,
kunstenaars, experten en scenografen de
vele gezichten van de Kempen in kaart.
Meer info op p. 155.

foto: Pieter de Ruijter

ZONDAG
Overlezen
OPENINGSFEEST

Op zondag openen we ook het nieuwe seizoen
van onze literaire talkshow Overlezen. Jos
Geysels, Karl van den Broeck en Johny
Geerinckx overstelpen je met leestips,
ontvangen één van Vlaanderens topauteurs
en piepen in de boekenkast van een bekende
Vlaming. Meer info op p. 38.

Vinylmarkt
Kom gezellig rondneuzen in de leegstaande bib
op dé vinylmarkt van de Kempen. We werken
samen met vzw Nymm, die er een volwaardige
vinyl- en muziekbeurs van maken met extra dj,
livebands én muziek-repaircafé!

Heavy Hoempa
Heavy Hoempa is een orkest dat verrassende uitvoeringen brengt van herkenbare
hardrock nummers van Rammstein, Metallica, Motörhead, Guns N’ Roses, AC/DC…

Toonmomenten KAAIMAN breekt uit
KAAIMAN beet zich het voorbije seizoen samen met
een gedreven team van professionele theatermakers
en meer dan zestig jongeren stevig vast in alles wat
met theater te maken heeft.
Samen smeten ze zich om ruige toonmomenten
te maken met een hoek af. Kom kijken en laat je
verrassen door dit frisse en ontembaar straffe talent.
Gratis, wel reserveren.

foto: Renée Cuylaerts

OP ZATERDAG EN ZONDAG

KAAIMAN en JongDOEK (jongerenwerking OPENDOEK)
workshop Wild Schoppend Bijtend
Tijdens het hele Openingsfeest gaat KAAIMAN brutaal op zoek naar een jonge smoel.
We bezetten een plek in het Warandegebouw. We barricaderen de deur, veroveren de
ruimte en verkennen alle aspecten én de grenzen van het theater. Voor jongeren van
11 tot 15 jaar.
Meer info op p. 180.
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Grote Picknick
Zondag is dé familiedag bij uitstek en een ideale dag om te picknicken met zicht op het
kasteel van Turnhout. Wij zorgen voor gratis optredens, straattheater en veel lekkers
voor jong en minder jong. Vul je picknickmand of koop hapjes aan onze eetkramen.

OPENINGSFEEST

Silent Disco
Op de luifel van de Warande staan weer vier dj’s
klaar om jullie te verwennen met de beste muziek.
Het bijzondere aan Silent Disco is dat je de muziek
enkel kan horen via een koptelefoon. Volgende dj’s
komen elk een uur draaien: Cappu & Chino, dj
Lime en PinkFrost.
Dansen op zondagnamiddag, met uitzicht op het
Warandeplein, waar wacht je nog op?

Cultuurmarkt 2017
Tijdens de jaarlijkse cultuurmarkt presenteren de
Turnhoutse socio-culturele en kunstverenigingen
zich feestelijk met optredens en activiteiten.

Rommelmarkt XL
Speciaal voor de opening van het cultuurjaar is het de hele dag
rommelmarkt.

Muziek in Barzoen
Guido Belcanto draait platen op zondagnamiddag en het duo De
Groote-Faes sluit het feest af met
sfeermuziek en cd-voorstelling!

Muziek in het Kasteel
Op de prachtige binnenkoer van het Kasteel van de hertogen
van Brabant kan je de hele dag genieten van (semi-)akoestische
optredens van de Stedelijke Academie voor Muziek, Dans en
Woord.
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Misconnected

Kyoko Scholiers
zaterdag 16 september
18, 19, 20 en 21 uur / Gevangenis Turnhout
zondag 17 september
12, 13, 14 en 15 uur / Gevangenis Turnhout
5 euro // 5 / 5 / 5 euro

OPENINGSFEEST

OP LOCATIE

MADE IN
DE WARANDE

THEATER

Theatermaakster Kyoko Scholiers liet een jaar lang een
zelfgebouwd telefoonhokje rondreizen. Ze bracht het hokje bij
mannen, vrouwen en kinderen die op de één of andere manier
gedisconnecteerd zijn van de samenleving. Ze kwam bij gevangenen,
vluchtelingen, landlopers en daklozen, maar ook bij prostituees,
patiënten en pechvogels. Een heel jaar sprak Kyoko elk seizoen
gedurende één uur met elk van hen. Ze verwerkte de opnames tot
geluidsfragmenten van vijf minuten voor een eigenzinnige installatie.
De Warande heeft al lang een intense samenwerking met de
gevangenis van Turnhout, die ernaast ligt. Tijdens het Openingsfeest
stellen we de installatie ‘Misconnected’ op binnen de muren
van de gevangenis. Op vrijdag kunnen de gedetineerden op “de
wandeling” naar ‘Misconnected’. Op zaterdag en zondag kan het
Warandepubliek in de directiewoning van de gevangenis naar één
van de geluidsfragmenten gaan luisteren.
De ticketinkomsten van deze voorstelling gaan naar de uitbreiding
van de collectie van de gevangenisbibliotheek.
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concept en creatie:
Kyoko Scholiers
assistentie research en
productie: Lot Vandekeybus
dramaturgie: Tom Hannes
set: Koen Schetske, Ed
Scholiers, Guy Van den Bril,
Werner Musenbrock/Bric-aBrock en Bram Verhagen
geluidsmontage: Stijn Cole /
Earbug en Kyoko Scholiers
foto: Nick Hannes

LIV

De Mannschaft
14+

dinsdag 19 september
20.15 uur / Kuub
14 euro // 12 / 11 / 10 euro
Een gevoelige voorstelling
over opgroeien, het zoeken
naar je weg en het vinden
van je bestemming. Voor
pubers en iedereen die ooit
een puber was!

HERNEMING
JONG GEWILD

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

VOOR
JONGEREN

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

THEATER

H E T
G E V
O L G

H E T
G E V
O L G
S P E E L T

concept, tekst, regie: Michai Geyzen
en Stijn Van de Wiel
spel: Verona Verbakel, Ine Bettens en
Bert Dobbelaere
stem: Dominic Depreeuw
decor en kostuum:
Laura Wallrafen
techniek: Thomas Stevens

H E T
G E V
O L G

H E T
G E V
O L G

productie: Chloe De Vos
communicatie:
Dirk Van Der Velden
beeld: Charlotte Wouters
coproductie: HETGEVOLG,
Arenbergschouwburg, ViaZuid (Nl)
S P E E L T

HET GEV
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LG

HET GEV

LG

Lost Boys

HETGEVOLG / B12vzw
donderdag 21, vrijdag 22 september
en zaterdag 9 december
20.15 uur / HETGEVOLG
16 euro // 14 / 13 / 10 euro

PREMIÈRE

Het originele script van
‘Peter Pan’ begint met een
voorwoord van de auteur
J.M. Barrie. Daarin draagt
hij het werk op aan “de vijf
broers”. Zonder hen, zo
schrijft hij, zou het verhaal
nooit hebben bestaan. Door
een toevallige ontmoeting
in het park kwamen ‘de vijf’
in Barries leven. Hij zou
ze nooit meer laten gaan.
Eindelijk had hij het gezin
dat hem nooit ten deel was
gevallen; eindelijk had hij
ware muzen waar hij zijn
schrijven op kon enten. De vijf
waren meer dan inspiratie.
Zij waren het onderwerp. Zij
waren zijn leven. Zij waren
zijn verbeelding. Of ze dat nu
wilden of niet.

OP LOCATIE

THEATER

Evelien Bosmans, Joke
Emmers, Thomas Janssens
en Matthias Meersman
verplaatsen zich in de figuur
van Barrie. Als vertrekpunt
nemen ze de spanning tussen
zijn persoonlijke leven en zijn
verbeeldingswereld. Kun je
jezelf in fantasie verliezen?
Net zoals Barrie omringen
ze zich daarbij door ‘lost
boys’. Kinderen die om een
of andere reden als ‘verloren
jongens’ bestempeld worden.
Zoals Barrie en Peter Pan
trekken ze hen Neverland
in. Zij zijn het onderwerp.
Zij zijn het leven. Zij zijn hun
verbeelding. Of ze dat nu
willen of niet.

van en met: Evelien
Bosmans, Joke Emmers,
Thomas Janssens, Matthias
Meersman en de ‘lost boys’.
coaching: Stefan Perceval
foto: Kris Dewitte
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Zigzagkind

Laika / het nieuwstedelijk
zaterdag 23 september
19 uur / Kuub, vrije zit
14 euro // 12 / 11 / 10 euro

9+

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

THEATER
FAMILIES

Laika en het nieuwstedelijk
slaan de handen in elkaar voor
dit hartveroverende coming
of age avontuur, waar je ondanks de pijn-van-het-zijn
die onderhuids sluimert - vrolijk
van wordt.

MUZIEK

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

vormgeving: Peter De Bie
dramaturgie: Christophe Aussems
muziekdramaturgie:
Adriaan Van Aken
foto: Kathleen Michiels
organisatie i.s.m. ’t Getouw Mol
en de Werft Geel
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“Zigzagkind koestert de bonte
vormgeving, de humor in het
spel en de ongegeneerde hang
naar ontroering die eigen is
aan Laika-creaties. Maar dit
stuk dankt zijn sterke vleugels
ook aan de ingenieuze manier
waarop de muziek doorheen het
verhaal verweven wordt. Daarin
is het nieuwstedelijk dan weer
een krak.”
(Focus Knack)

Musica Divina presenteert:

Niniwe (Duitsland)
zondag 24 september
16 uur / Begijnhofkerk Hoogstraten
20 euro // 18 / 17 / 10 euro

OP LOCATIE
Musica
Divina wordt
georganiseerd
door het Festival
van Vlaanderen
/ Kempen, in
samenwerking
met IOK, Provincie
Antwerpen, de
stad Hoogstraten
en de Warande.

In de Begijnhofkerk van Hoogstraten kan je engelenstemmen uit
Berlijn horen.

MUZIEK

Het Berlijnse a cappella-ensemble Niniwe kan in 2017 vijftien
kaarsjes uitblazen. Al die jaren versmelten ze moeiteloos jazz,
klassiek en wereldmuziek met elkaar. Hun arrangementen gaan van
Michael Praetorius tot 'Hallelujah' van Leonard Cohen. Ze wonnen
een hele reeks eerste prijzen in onder andere Graz, Taipei en Seoel,
maar de belangrijkste prijs blijft elke avond het winnen van het hart
van hun publiek.

Zie ook p. 31.

Musica Divina is een festival vol hemelse muziek in de vele abdijen,
begijnhoven en kerken die de Provincie Antwerpen rijk is.

stemmen:
Winnie Brückner
Caroline Krohn
Hanne Schellmann
Lena Sundermeyer
foto: Mali Lazell
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Survival of the Fattest

Jeron Dewulf
donderdag 28 september
20.15 uur / Kuub
15 euro // 14 / 13 / 12 euro

Lang leve imperfectie,
fuck de norm.
Hier is Jeron Dewulf, een
comedian met een buikje.
Ondanks alle dagelijkse
commentaar wandelt hij toch
lachend door het leven. Hey,
niemand is perfect en Jeron
misschien nog een beetje
minder dan de rest. Lang leve
imperfectie, fuck de norm!
In de tweede avondvoorstelling
van foute vriend Jeron Dewulf,
stelt hij alles wat je hoort te
zijn op je veertigste in vraag.
Halfweg, even tijd om terug te
kijken. En na te denken hoe je
de komende 40 jaar overleeft.
Jeron Dewulf is bekend van
de populaire reeksen 'Foute
Vrienden' en 'Advocaat van
de duivel' op Q2. Hij is ook
een internationaal bekend
improvisator en won in 2006
het wereldkampioenschap
improvisatie in Berlijn.

COMEDY

tekst & spel: Jeron Dewulf
foto: Hans Degreve
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Farewell Tour

Coope, Boyes & Simpson (UK)

vrijdag 29 september
20.15 uur / Kuub
16 euro // 14 / 13 / 12 euro

Het legendarische, Engelse a-capellatrio neemt in schoonheid
afscheid van het podium en brengt een bloemlezing uit zijn rijk
repertoire.

MUZIEK

In 1993 brachten Coope Boyes & Simpson hun eerste album uit met
a-capellasongs vol sociaal engagement. fRoots, het toonaangevend
folk magazine uit het Verenigd Koninkrijk, schreef toen:
"… harmonies you could chew …". In 1994 verkoos Q Magazine het
als Roots album of the year. Een sterk begin van een muzikale
carrière.
23 jaren later, omringd door minstens een dozijn platen, een groot
aantal tournees en festivaloptredens en een paar nominaties voor Folk
Music Awards, brengen ze met Coda hun laatste studio-album uit.
Op Coda vind je een aantal zelfgeschreven nummers die wortelen
op tradities en gaan over hot topics zoals vluchtelingen, Irak en
klimaatsveranderingen. Met een ongeremde woede, keren zij terug
naar hun roots. Kom een allerlaatste keer genieten van deze drie
warme, heldere en sonore stemmen uit de Engelse folk.
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zang: Barry Coope, Jim
Boyes, Lester Simpson

Bottle Of Moonshine
zaterdag 30 september
20.15 uur / Kuub, staand
10 euro // 8 / 8 / 8 euro

MUZIEK

Met deze show zwaait de band zangeres Hanne uit. Ze gaat de wijde
wereld verkennen en verlaat voor onbepaalde duur het continent.
Het is dus voorlopig de laatste kans om Bottle of Moonshine met
Hanne aan het werk te zien … Het belooft in alle opzichten een
memorabele avond te worden!
Drie jaar na het album ‘Believe the Numbers’, waarmee ze de Kuub
lieten vollopen, keert Bottle of Moonshine terug naar Turnhout met
de gloednieuwe EP ‘The World Is Gonna End Tonight’. Met deze
nieuwe release vol dansbare old school ska en rocksteady gaat
de Kempense band letterlijk ‘back to the roots’. Live zwieren ze er
ook nog een selectie bij van de meest opzwepende tunes die ze het
voorbije decennium op het publiek loslieten.
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Musica Divina presenteert:
Biber, Bach en het Hagoromo-ritueel

Ausonia

zaterdag 30 september
20.15 uur / Begijnhofkerk, Turnhout
20 euro // 18 / 17 / 10 euro

OP LOCATIE
Musica
Divina wordt
georganiseerd
door het Festival
van Vlaanderen
/ Kempen, in
samenwerking
met IOK, Provincie
Antwerpen, de
stad Turnhout en
de Warande.

Barokensemble Ausonia verrast met een combinatie van klassieke
muziek met traditionele Japanse dans.

MUZIEK

Barokmuziek op z’n Japans? Het ensemble Ausonia heeft effectief
een bijzondere manier gevonden om de rituelen uit oost en west te
verenigen. Sinds 2006 werken ze daarvoor samen met de Japanse
danser Masato Matsuura. Samen ontdekten ze dat de spiritualiteit van
bijvoorbeeld de Rosenkranzsonaten van Heinrich Ignaz Franz Biber
sterk gelijkt op deze van het Japanse Nô-theater.
Ausonia is een barokensemble van instrumentalisten en zangers,
opgericht en geleid door klavecinist Frederick Haas en violist
Mira Glodeanu. Het ensemble brengt muziek van de 17e en 18e
eeuw tot leven door middel van het toepassen van de historische
uitvoeringspraktijk en onderzoekt continu de mogelijkheden voor
expressie binnen deze muziek.
Musica Divina is een festival vol hemelse muziek in de vele abdijen,
begijnhoven en kerken die de Provincie Antwerpen rijk is.
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Zie ook p. 27.

Mira Glodeanu: barokviool
Frédérick Haas: clavecimbel
en orgel
James Munro: violone
Masato Matsuura:
Nô-theater

Motherfucking Oedipus

KAAIMAN
15+

dinsdag 3 en woensdag 4 oktober
20.15 uur / Kuub
14 euro // 12 / 11 / 10 euro

PREMIÈRE

MADE IN
DE WARANDE

THEATER

KAAIMAN is de
theaterwerking
voor jongeren van
de Warande i.s.m.
Theater Stap.
Wil je erbij zijn?
Neem dan
contact op met
leen.goris@warande.be.
Meer info lees je vanaf
p. 178.
regie: Isabelle Van Hecke
spel: Sarah Bracke, Kato
Hulselmans, Eva Hendrickx,
Tess Buhck, Eva Claus en
Marlies Machielsen
vormgeving: Tina Heylen
advies: Bart Van Gyseghem
foto: Bart Van der Moeren

De klassieke mythe van Oedipus recht in je gezicht gesmeten door
zes jonge actrices van KAAIMAN. Een onontkoombaar gevecht
tegen het noodlot.
Thebe. De stad wordt verteerd door de pest.
Mensen vallen als vliegen.
Allemaal de schuld van een enkeling, zegt het orakel.
De moord op de oude koning moet gewroken worden;
er moet een kop rollen.
De nieuwe koning Oedipus maakt zijn borst nat:
hij zal de moordenaar vinden en recht doen gelden.
Maar dan komen geheimen van lang geleden aan het licht.
Oedipus is niet wie hij dacht te zijn.
Beetje bij beetje graaft hij een gruwelijke waarheid op.
Na het succes van de ateliervoorstelling ‘Medea’ gaat
theatermaakster en actrice Isabelle Van Hecke samen met dezelfde
zes KAAIMAN-meiden een nieuwe klassieker te lijf: wat doe je als je
te weten komt wie je bent? Durf je de waarheid in de ogen te kijken?
Kan je je lot ontlopen?
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KLUSTER

Elias Vandenbroucke
en Gode Kempen
donderdag 5 oktober
20.15 uur / Kuub
13 euro // 11 / 10 / 8 euro

JONG GEWILD

THEATER

Elias Vandenbroucke en Gode Kempen maakten met ‘KLUSTER’
een muzikale en humoristische voorstelling vol indrukken van de
leefwereld van de hedendaagse mens op deze aardbol. Gewapend
met synthesizers en analoge elektronica tasten ze samen de
grenzen af tussen spelen en musiceren, telkens opnieuw op zoek
naar betekenis.
Elias Vandenbroucke en Gode Kempen studeerden vorig jaar af
aan de Kleinkunstopleiding van het Conservatorium in Antwerpen.
Michai Geyzen, ex-Artist in Residence in de Warande, coachte
hun eerste voorstelling ‘KLUSTER’ waarmee ze direct scoorden
op festivals. Ze wonnen de Best International Performance Award
op het Fringe-festival in Amsterdam en werden geselecteerd voor
Theater Aan Zee 2016 in Oostende. Daar wonnen ze de prijs van
de jeugdjury. Uit het juryverslag: “Elias Vandenbroucke en Gode
Kempen brengen elektronisch muziektheater met een hoek af. Lol
en tragiek gaan hier hand in hand in een heerlijk absurd pseudofuturistisch universum à la Daft Punk.”

"Over de mens die eenzaam in het universum tast en soms, iets wat
onhandig, verbinding zoekt met zijn medewezens." (De Morgen)
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MUZIEK

spel, muziek en scenografie:
Elias Vandenbroucke en
Gode Kempen
coaching: Michai Geyzen en
Pieter-Jan De Wyngaert
foto: Jolien Fagard

Cracks in Society / Barsten in de Samenleving

ARAB
CARTOON
FESTIVAL

ARAB CARTOON FESTIVAL
2017
van vrijdag 6 tot zaterdag 21 oktober
de Warande

Op 6 oktober gaat in de
Warande het tweede Arab
Cartoon Festival van start. Dit
jaarlijkse festival wil een brug
slaan tussen cartoonisten
uit de Arabische wereld en
de Belgische samenleving.
Dit jaar is het thema ‘Cracks
in Society / Barsten in de
Samenleving’.
De laatste jaren wisselen
financiële crisissen,
humanitaire rampen,
terreur en afgunst elkaar
quasi continu af. De wereld
rolt traag maar gestaag
van de ene tegenslag in de
andere. Als wereldburgers
worden we noodgedwongen
meegesleurd in deze evolutie
en vandaag zien we dat onze
samenlevingen verder dan
ooit van elkaar verwijderd zijn.

‘Cracks in Society’ nodigt de bezoeker
uit om de ‘barsten’ op te vullen met
sarcasme om zo een lach op ieders
gezicht te toveren.

Het internet brengt ons in
een muisklik van België naar
Australië of Alaska. We staan
dichter bij elkaar dan ooit,
maar toch leven we alleen,
gebrainwasht door de media.
Maar is dat werkelijk zo? Daar
zijn wij niet zo zeker van.

Het Arab Cartoon Festival wordt
georganiseerd door Omnes vzw in
samenwerking met cultuurhuis de
Warande en wordt gesteund door de
Stad Turnhout en Moussem vzw.

Het Arab Cartoon Festival wil
deuren openen voor culturen
van over heel de wereld; de
mooie, maar ook de duistere
kanten bespreekbaar maken.
Aan de hand van cartoons
kunnen we blijgezind lachen,
praten, spelen, uitwisselen,
inzicht krijgen in wie we zijn.
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Arab Cartoon Expo

Cracks in Society
Centraal in het festival staat de expo met
vijftig cartoons, die soms grappig, soms
dramatisch zijn van toon. Zij laten zien hoe
mensen uit het MONA (Midden-Oosten
en Noord-Afrika) humor aanvoelen en
interpreteren.
In zes kortfilms vertellen cartoonisten
en mensen uit hun omgeving over hun
kunstwerken, hun thema’s en hun leven als
cartoonist.

Via interactieve borden kan je zelf een
personage of een boodschap tekenen en die
met de wereld delen.
In de kostuumruimte krijg je een unieke kans
om je te kleden in de typische en modern
klederdracht van het MONA.
toegang gratis

Middle East meets West
Tijdens het Arab Cartoon Festival kan je
ook via theater, dans, muziek, workshops
en lezingen kennis maken met de cultuur
van het Midden-Oosten en hoe oost en west
elkaar wederzijds beïnvloeden. Enkele
hoogtepunten:
OPENINGSAVOND:
HELDER SEABRA
From East Meet The West
Choreograaf Helder Seabra maakt een reis
van oost naar west aan de hand van vijf diverse
dansstijlen en muziekgenres.
vrijdag 6 oktober om 19 uur
ADNAN JOUBRAN
Deze begenadigde oud-speler combineert
etnische klanken met een dosis nieuwe
klanken en ritmes.
vrijdag 6 oktober om 20.15 uur
Meer info vind je op de volgende pagina.

COLLECTIF KAHRABA
Paysages de nos larmes
(Het landschap van onze tranen)
Deze indrukwekkende voorstelling in een
magistrale poëtische enscenering van het
Libanese collectief Kahraba roept op tot vrede.
zaterdag 7 oktober om 20 uur in hetpaleis,
Antwerpen
Meer info vind je op p. 163.
KLOPPEND HERT
Ich Bin Wie Du
De Iraakse Gentenaar Haider al Timimi brengt
innemend stand-up theater over zijn obsessie
voor de Arabische muziekster Fairuz.
donderdag 19 oktober om 20.15 uur
Meer info vind je op p. 48.

Alles over de workshops en het volledige
programma van het festival vind je vanaf
31 mei terug op www.omnesvzw.be en
www.warande.be.
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ARAB
CARTOON
FESTIVAL

Adnan Joubran (Palestina)
ARAB
CARTOON
FESTIVAL

vrijdag 6 oktober
20.15 uur / Kuub
19 euro // 17 / 16 / 12 euro
Adnan Joubran is een
oud-speler die zijn muziek
verrijkt met invloeden uit de
flamenco, jazz en klassieke
muziek. Zijn debuutalbum
laat niet enkel zijn lyrisch
spel en bedachtzame
composities horen, maar ook
zijn geestdrift om nieuwe
muziek te maken in dialoog
met andere muzikanten.

In het kader van
het Arab Cartoon
Festival nodigt
de Warande
kunstenaars uit
die een band
hebben met het
Midden-Oosten.

Adnan Joubran is de jongste
van de drie broers die samen
Trio Joubran vormen. Dit trio
ken je misschien van hun
optreden in de Warande begin
2016.
Trio Joubran is wereldbekend
voor hun traditionele
hedendaagse oud-muziek.
Nu, na meer dan 10 jaar
samen met zijn broers
concerten over heel de wereld
te spelen, is het tijd om op
zoek te gaan naar zijn eigen
muzikale identiteit. In die
zoektocht omarmt hij andere
tradities zoals de Indische
muziek, flamenco, jazz en
klassiek.

MUZIEK

Op 'Borders Behind', zijn
debuutalbum, horen we
fantastische samenwerkingen
met de Franse cellist Valentine
Moussou, de tablaspeler
Prabhu Edouard en de Spaanse
saxofonist Jorge Pardo. Zijn
muzikaal kleurenpallet is
verbreed, rijker en warmer
geworden en is doordrongen
van respect, liefde en hoop.
Een echte aanrader!

foto: Arefjdey
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‘Nuff Said (internationaal)
zaterdag 7 oktober en 14 april
20.15 uur / Kuub, vrije zit
12 euro // 10 / 10 / 10 euro

'Nuff Said biedt als vanouds een heerlijke bazaar waar
muzikanten, dichters en stand-uppers over elkaar buitelen.
En elke keer opnieuw word je verrast!
Ook dit seizoen kan je naar twee edities van 'Nuff Said. En we
hebben meer goed nieuws! Voor jullie comfort verhuist 'Nuff Said
van donderdag naar zaterdagavond en van Barzoen naar de Kuub.
Vaste waarde blijft de backingband BRZZVLL. En door telkens
nieuwe gasten uit te nodigen blijft elke 'Nuff Said even fris! Verwacht
je dan ook voor de komende edities aan een boeiende mix van
lokale en internationale gasten uit alle windstreken. De artiesten
worden in de loop van het seizoen bekend gemaakt via onze website,
nieuwsbrief en Facebook.
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MUZIEK
COMEDY

Overlezen
zondag 8 oktober, 12 november, 10 december (o.v.),
14 januari, 11 februari, 11 maart en 8 april
10.30 uur / Tuinzaal
7 euro // 7 / 7 / 7 euro

DE WARANDE
OVERDAG

“Overlezen gaat over boeken … en andere gewone dingen in het
leven,” zo vatte panellid Jos Geysels dit programma ooit goed
samen. Samen met journalist Karl van den Broeck overlaadt de
Minister van Staat je in deze sprankelende praatshow elke maand
met grappige, spannende of ontroerende leestips.
Dat gebeurt telkens in het gezelschap van een Vlaamse of
Nederlandse auteur, die nieuw werk meebrengt en er ook uit
voorleest. Een bekende landgenoot schuift aan om het favoriete
boek uit zijn of haar privébibliotheek aan te prijzen. Er is
livemuziek én … er valt ook wat te winnen: gratis literatuur in de
boekentombola!

WOORD

foto: Bart Van der Moeren
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Turnhouts Wetenschapscafé
maandag 9 oktober
20 uur / Barzoen
gratis

Het Turnhouts Wetenschapscafé brengt wetenschap tussen pot en
pint. Maatschappelijk relevant, actueel of fascinerend.
Van oktober tot april vertelt een toponderzoeker één keer per maand
gemoedelijk over zijn of haar werk en passie. Zowel harde als zachte
wetenschappen komen aan bod.

WOORD

Het eerste café is op maandag 9 oktober. Spreker is Frank
Vandenbroucke, ex-politicus en professor Europese zaken aan de
Universiteit Amsterdam.
Wil je graag op de hoogte gehouden worden van het programma,
kijk dan op de Facebookpagina van het Turnhouts Wetenschapscafé
of op www.turnhoutswetenschapscafe.be.

WETENSCHAP
contactpersoon: Louis
Michielsen - louis.
michielsen@outlook.com
foto: Mieke Jacobs
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Adela en Helena

Chris Lomme, Katelijne Verbeke
en Simone Milsdochter
dinsdag 10 oktober
20.15 uur / Kuub
18 euro // 16 / 15 / 10 euro
De eerste helft van de vorige
eeuw.
Heel wat vrouwen zijn
onderweg.
Op de vlucht uit angst voor
oorlog.
Op tocht vol goede hoop.
Ze doorkruisen Europa.
Een odyssee in een continent
dat op springen staat.
Ze komen aan op de plek waar
ze oud zullen worden.
Alleen.
Ze staren voor zich uit.
Of ze kijken achterom.
Daar ligt het ergens. Hun
vaderland.

inleiding
om 19.30 uur
in de Terraszaal

De Turnhoutse regisseur en
voormalig artistiek leider
van HETGEVOLG Ignace
Cornelissen regisseert met
‘Adela en Helena’ de eerste
theatertekst van Kris Van
Steenberge. In 2014 won Van
Steenberge met ‘Woesten’
de Bronzen Uil en de
Debuutprijs. Chris Lomme,
Simone Milsdochter en
Katelijne Verbeke brengen zijn
fascinerende relaas van Adela
en Helena op een ontroerende
manier op de scène.

THEATER

regie: Ignace Cornelissen
spel: Chris Lomme, Simone
Milsdochter en Katelijne
Verbeke
tekst: Kris Van Steenberge
foto: Eric Frimmers
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Vuil Vel

HETGEVOLG
woensdag 11 oktober, zaterdag 11 november
20.15 uur / HETGEVOLG
14 euro // 12 / 11 / 10 euro

12+
PREMIÈRE

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

OP LOCATIE

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

VOOR
JONGEREN

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

THEATER

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

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

fABULEUS / hetpaleis
12+

woensdag 11 oktober
20.15 uur / Kuub
14 euro // 12 / 11 / 10 euro

VOOR
JONGEREN

THEATER

Een pompende ode aan controversiële artiesten en spraakmakende
performances, overgoten met de glamour van Prince.
Wat maakt een artiest zo spraakmakend en controversieel als Prince?
Met zijn looks, zijn beats en zijn magistrale vermogen om mensen
op te hitsen wist hij van alle popiconen de gemoederen het meest te
verhitten.

regie: Michai Geyzen en
Stijn Van De Wiel
van en met: Marieke Dermul,
Natascha Pire, Lennert
Coorevits en anderen
dramaturgie: Dirk
De Lathauwer
feedback: Stijn Vandeputte
productie en technische
realisatie: fABULEUS en
hetpaleis
coproductie: Muziekcentrum
Het Depot (Leuven)

In ‘Virginity’ (werktitel) deelt een groep veelzijdige performers een
fascinatie voor het artistieke universum van Prince. Het is een
bom energie met live muziek van Lennert Coorevits (Compact
Disk Dummies) en dans geïnspireerd op songteksten, thema’s en
personages van het popicoon. Een ode aan de liefde voor muziek en
het podium, een verkenning van alles wat een artiest spraakmakend
of controversieel maakt. ‘Virginity’ (werktitel) onderzoekt en tast af
wat vandaag wel en niet kan op het podium.
Hoe ver durven ze gaan?
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Trein Vuur Dageraad

Spinvis (NL)

vrijdag 13 oktober
20.15 uur / Kuub, staand
21 euro // vvk: 18 euro
Spinvis, dat is nog steeds de
Nederlander Erik de Jong.
‘Trein Vuur Dageraad’, het
nieuwe album, is verleden
en toekomst tegelijkertijd.
Spinvis is terug, van nooit
weggeweest.
Er werd al een tijdje
uitgekeken naar het nieuwe
Spinvisalbum, getiteld ‘Trein
Vuur Dageraad’. Vanuit
korte schetsen, opgenomen
met een iPhone, groeide de
combinatie van schijnbaar
willekeurige woorden uit
tot een gans album. Je zou
kunnen stellen dat de Jong
terugkeert naar de basis,
vintage Spinvis als het ware.
Zijn luchtige maar poëtische
verhalenstijl, zijn ingetogen
en aanstekelijke composities,
zijn unieke zachtmoedige
stem, ze zijn herkenbaar uit
de duizenden.

MUZIEK

Zijn vorige solo wapenfeit
dateert alweer van 2011 met
‘Tot ziens, Justine Keller’.
En eind 2014 kon je in de
Warande nog genieten van
‘Kintsukuroi’ - zowaar een
gedanste opera.
De vernieuwde band
die Erik de Jong rond
zich verzamelde,
bezigt een uitgebreid
instrumentenpallet, van
zingende zaag tot trombone.
En de samenzang is geen
tweemaal dezelfde. Celliste
Saartje Van Camp is wel weer
van de partij. Beluister vooral

haar vertellende bijdrage aan
het nummer 'Nachtwinkel'.
Overigens, liefhebbers van
het eerste uur hoeven niet
op hun honger te blijven
zitten, ook Spinvisklassiekers
als 'Bagagedrager' krijg je
tijdens dit concert te horen.
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foto: Marc Driesen

Blues Night

Laurence Jones (UK) +
The BluesBones

zaterdag 14 oktober
20.15 uur / Kuub, staand
14 euro // 12 / 11 / 10 euro
Laurence Jones is een jonge Engelse bluesgod die drie
jaar op rij door de British Blues Awards uitgeroepen is
tot ‘Young Artist Of The Year’. Ook de Belgische band The
BluesBones vielen in de bluesprijzen.
Bij ons is Laurence Jones een vrij onbekende naam, maar
in Engeland behoort hij tot de nieuwe lichting getalenteerde
bluesmuzikanten. Toch staat hij al een heel eind in zijn
carrière met zomaar eventjes vier soloalbums onder zijn
arm. Zijn laatste soloalbum ‘Take Me High’ is geproducet
door niemand minder dan Mike Vernon die achter de
knoppen zat bij het legendarische album van John Mayall
‘Blues Breakers with Eric Clapton’. In zijn spel verenigt hij
het beste van Albert Collins en Rory Gallagher. Niet voor
niets noemt collega Walter Trout hem ‘een kruising tussen
Eric Clapton en Buddy Guy’ en ‘een genie’.
Dat het snel kan gaan, bewijzen The BluesBones. Ze startten
in 2011, en na slechts twee echte optredens werden ze
gevraagd om aan de Belgische Blues Challenge 2012 deel
te nemen. Het publiek koos hen daarbovenop als beste band
van de Blues Challenge. Een debuut waar je als band alleen
maar van kan dromen!
Daarna ging het razendsnel, ook in het buitenland!
Ondertussen verovert de band in waanzinnig tempo de
Europese blues-scene (Blues Peer, Breda Jazz Festival…).
Bovendien wonnen ze in 2016 nog eens de Belgische Blues
Challenge. Hun invloeden zijn niet op de vingers van één
hand te tellen: Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Walter
Trout, Joe Bonamassa…

The BluesBones hebben slechts één doel: “to play blues that
gets to your bones”.

MUZIEK
Laurence Jones:
gitaar en zang:
Laurence Jones
bas: Greg Smith
keys: Bennett Holland
drums: Phil Wilson
BluesBones:
zang: Nico De Cock
hammond, keys:
Edwin Risbourg
bas: Geert Boeckx
gitaar: Stef Paglia
drums: Koen Mertens
foto (boven):
A Nice Try Production
foto (onder): Tim Janssens

45

Ongekende evidenties

Rode Boom
dinsdag 17 oktober
13.45 uur / Kuub
10 euro // 10 / 10 / 10 euro

Deze bevreemdende crossover van theater, muziek en
mentalisme* ontleedt het
toeval en laat je als publiek
verbijsterd achter!
In deze voorstelling zie je geen
mentalist op de scène, maar
ligt de sturing in de handen van
het publiek zelf! Vraag je je in
het begin nog af wat je met die
foto in je hand doet, je tuimelt
van de ene verbazing in de
andere en houdt er magische
vlinders in je buik aan over.

DE WARANDE
OVERDAG

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

THEATER

COMEDY

"Open monden van verbazing.
Verwonderde kreten.
Ontroering in de ogen. Een
staande ovatie. Belgisch
kampioen goochelen, Kurt
Demey, laat in zijn nieuwste
voorstelling ‘Ongekende
Evidenties’ alles aan het toeval
over." (Circusmagazine)
tekst, mentalisme, spel en
scenografie: Kurt Demey
compositie, muziek en spel:
Joris Vanvinckenroye
spel en dramaturgie:
Frederika Del Nero
foto: Jana Arns

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

46

Internationale dag van de
Strijd tegen de Armoede
FAKKELTOCHT
dinsdag 17 oktober
vertrek fakkeltocht: 19 uur
T’ANtWOORD, Otterstraat 114, Turnhout

Dinsdag 17 oktober is de Internationale Dag van de Strijd tegen
de Armoede. Solidaire burgers stappen dan massaal op in een
fakkeltocht die eindigt in en om de Warande. Ook in Turnhout is
armoede helaas schrijnend en vaak onzichtbaar aanwezig!
Wat kan cultuur betekenen voor mensen in armoede? Net als voor
ieder ander biedt cultuur momenten van verbinding, van genieten en
ook even uit de dagelijkse realiteit stappen. Soms is het een hefboom
om een nieuwe stap te zetten en los te breken uit een ongewenste
situatie. Dank zij de UiTPAS met kansentarief van de stad en een hele
reeks formules proberen we onze activiteiten toegankelijker te maken.

Doe een solidaire
bijdrage: Naar
aanleiding van de
Dag van de Strijd tegen
de Armoede kan je
een kind in armoede
helpen kennis te
maken met waardevolle
cultuuractiviteiten via
een solidaire bijdrage.
Lees meer op p. 206.

In het kader van de Dag van de Strijd tegen de Armoede presenteert
de Warande een besloten voorstelling van ‘Ongekende Evidenties’, een
verbluffende creatie van mentalist Kurt Demey en Rode Boom. Meer
info over deze voorstelling vind je op de vorige pagina.
foto: Bart Van der Moeren
een organisatie van
T’ANtWOORD vzw & Spaak
i.s.m. de Warande en vele
anderen
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Ich bin wie du

ARAB
CARTOON
FESTIVAL

Kloppend Hert / Haider Al
Timimi
donderdag 19 oktober
20.15 uur / Kuub
15 euro // 13 / 12 / 9 euro

JONG GEWILD
In het kader van
het Arab Cartoon
Festival nodigt
de Warande
kunstenaars uit
die een band
hebben met het
Midden-Oosten.
Meer info over
het festival vind
je op p. 34.

THEATER

Deze zoektocht naar wat mensen bindt, blijft aan je plakken en
doet je met andere ogen naar onze maatschappij kijken.
In Arabland zijn de mensen sterk en groot. Trots en sentimenteel.
Gastvrij en bijna perfect.
In Neverland zijn de mensen zacht en mooi. Rijk en ondernemend.
Niet zo gastvrij en bijna perfect.
In België regent het. Haider scheert zijn tenen, in afwachting van de lente.

spel: Haider Al Timimi
tekst: Geert Vandyck,
Haider Al Timimi
regie: Haider Al Timimi,
Geert Vandyck
dramaturgie: Bart Capelle
muziekontwerp: Eduardo
Vega & Dimitri Joly
foto: Bart Grietens

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

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

Slipmates
vrijdag 20 oktober
dj vanaf 20 uur / centrale hal
andere data: zaterdag 16 december,
17 februari en 28 april
10 euro // vvk: 8 euro

Barzoen en de Warande slaan weer de handen in elkaar voor
‘BA-r-ZAAR’. Ook dit seizoen toveren we de centrale hal om tot
een gezellig binnenterras met dansvloer voor deze bijzondere
muziekavonden. Tijdens elke editie staat een ander feestelijk
muziekgenre centraal, gebracht door een livegroep met nadien een
dj-set.
Op de eerste editie van BA-r-ZAAR staan Slipmates op het podium!
Slipmates rees in 2002 uit de as van Granny’s Roosters en The
Famous Fantastix. De vijf bandleden laten zich inspireren door
allerlei muzikale invloeden en maken er ijzersterke nummers mee.
Blues, soul, jazz, folk, country, swing, bluegrass, rockabilly … de
band maakt er een krachtige en stomende Slipmatesmix van! Ook
in het buitenland krijgen ze meer en meer erkenning. Zo speelden
ze al in Amsterdam, Milaan, Berlijn, Bonn, Benidorm…
Het belooft een rootsnight vol dansplezier te worden in de hal van
de Warande! De keuken van Barzoen blijft deze avonden open tot
22 uur.
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MUZIEK

OCD Love

L-E-V / Sharon Eyal Gai Behar (Israël)
dinsdag 24 en woensdag 25 oktober
20.15 uur / Kuub
21 euro // 19 / 18 / 10 euro

inleiding 24/10
om 19.30 uur
in de Terraszaal

De dansvoorstellingen van L-E-V zijn sensationeel, wild,
gedurfd en energiek. Voor ‘OCD Love’ liet topchoreografe
Sharon Eyal zich inspireren door het gelijknamige gedicht
van Neil Hilborn, die zelf lijdt aan OCD (obsessivecompulsive disorder, ofwel dwangstoornis). Hij beschrijft
het ontstaan en de teloorgang van zijn relatie. Beukende
tikken en beats verklanken het dwangneurotische tellen van
“de patiënt”. Maar steeds weer stokt de geconcentreerde
precisie van de vervreemdende danstaal.
Ruim twintig jaar danste Sharon Eyal bij de beroemde
Batsheva Dance Company. Sinds 2005 heeft ze samen met
Gai Behar - ooit een party-producer in het nachtleven van Tel
Aviv - haar eigen gezelschap en behoort ze tot de top van de
danswereld. Het is de derde keer dat ze met L-E-V te gast
is in de Warande. Twee keer kreeg ze een staande ovatie
van ons publiek. Ook met ‘OCD Love’ oogst het gezelschap
lof voor de geweldige dansers en de onverbiddelijke
choreografie. Zowel Het Parool als De Volkskrant gaven de
voorstelling vijf sterren.

“Zes dansers, allemaal virtuoos, op en top solist en toch
ensemblespeler … Het is een strak staaltje top of the bill.”
(Het Parool *****)
“Zinderend origineel en extreem precies uitgevoerd.”
(De Volkskrant *****)

DANS

van: Sharon Eyal | Gai Behar
dans: Gon Biran, Darren Devaney,
Rebecca Hytting, Mariko Kakizaki,
Leo Lerus en Keren Lurie Pardes
muziek en geluid: Ori Lichtik
foto: Regina Brocke
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40 years Two Sevens Clash

Culture ft. Kenyatta Hill (Jamaica)
donderdag 26 oktober
20.15 uur / Kuub, staand
16 euro // 14 / 13 / 12 euro
'Two Sevens Clash', het
meest iconische album
van de Jamaicaanse band
Culture, is dit jaar aan zijn
veertigste jubileum toe. Hoog
tijd voor een internationale
tribute tournee!
Het is ondertussen meer dan
tien jaar geleden dat Culturefrontman Joseph Hill het
tijdelijke voor het eeuwige
verwisselde en wij begonnen
de muziek van Culture vroeger een vaste waarde in
het Belgische concert- en
festivalcircuit - eerlijk gezegd
wel te missen.
Gelukkig is daar nog Kenyatta,
zoon van Joseph Hill, die de
erfenis van zijn vader met
veel trots levendig houdt.
Om je een idee te geven van
Kenyatta's karakter: toen zijn
vader in 2006 midden in een
Europese tournee overleed,
twijfelde hij geen minuut en
nam hij voor de rest van de
tournee de plaats van zijn
vader op het podium in. Naast
Kenyatta zullen ook Telford
Nelson en Albert Walker van
de partij zijn. Zij zijn de twee
andere Culture-vocalisten
en leden van de vaste
begeleidingsband van Joseph
Hill. 'Culture ft. Kenyatta Hill
- 40 years Two Sevens Clash'
staat nu al garant voor een
stevig rootsreggaefeestje!

MUZIEK
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de Brandenburgse concerti

Il Gardellino
vrijdag 27 oktober
20.15 uur / Sint Pieterskerk, Turnhout
22 euro // 19 / 18 / 12 euro

De Brandenburgse
concerti: een rijk palet aan
contrasterende muzikale
kleuren!

OP LOCATIE

Toen Johann Sebastian Bach
in 1723 in Leipzig aankwam,
had hij er al een carrière als
hofcomponist en uitvoerend
musicus aan de hoven van
Weimar en Anhalt-Cöthen op
zitten. Vooral zijn werkgever
prins Leopold van AnhaltCöthen was de muziek zeer
genegen. In 1721 stelde Bach
een bundel samen met zes
concerti ‘six concerts avec
plusieurs instruments’ en
droeg deze op aan Markgraaf
Christian Ludwig van
Brandenburg. Moeten we de
Brandenburgse concerti als
een muzikale sollicitatiebrief
zien? Wij kennen nu deze
werken onder de naam ‘de
Brandenburgse concerti’.
Het ensemble Il Gardellino
brengt ons vijf van de
zes concerti, die als
hoogtepunten uit het
kamermuziekrepertorium
worden beschouwd. De
bezetting bestaat uit hoorns,
hobo's, fagot, violino
piccolo en strijkers. De
Brandenburgse concerti: een
rijk palet aan contrasterende
muzikale kleuren!

MUZIEK

altviool: Kaat De Cock
blokfluit: Peter van Heyghen
cello: Ira Givol ***, Phyllis
Bartholomeus, Bernard Wolteche ***
contrabas: Frank Coppieters
fagot: Margreet Bongers
hobo: Marcel Ponseele, Maria
Petrescu, Stephen Esmeijer*
hoorn: Bart Cypers, Mark de Merlier
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klavecimbel: nog niet bevestigd
traverso: Jan De Winne
violino piccolo, altvioo: Ryo Terakado
viool: Emmanuel Resche, Joanna
Husczca, Ingrid Bourgois **,
Michiyo Kondo **
* ook blokfluit / ** ook altviool /
*** ook gamba
foto: E. Thys

Chansons Fatales

Eddy et les Vedettes
dinsdag 31 oktober
14 uur / Kuub
16 euro // 14 / 12 / 12 euro
Frank Mercelis brengt met Eddy et les Vedettes een ode
aan de femmes fatales van het Franse lied.
Zanger en acteur Frank Mercelis kennen we in de Warande
van Eddy en de Schellekens, die het Nederlandstalig
levenslied terug tot leven wekten. Sinds een aantal jaren
heeft hij zich volledig toegelegd op het Franse chanson.
Met ‘Chansons Fatales’ brengt Frank Mercelis, aka Eddy
en zijn nieuwe band les Vedettes, een ode aan de duivelse
dames van het Franse lied. Juliette Gréco, France Gall,
Françoise Hardy, Jane Birkin en andere Brigitte Bardots
deden als onweerstaanbare femmes fatales ontelbare harten
op hol slaan. Ze betoverden ook hun mannelijke collega’s,
met alle gevolgen van dien …

DE WARANDE
OVERDAG

'Les petites histoires des grandes dames', dat brengen Eddy
et les Vedettes in deze productie tot leven. Hierbij vallen ze
niet in sensatiezucht, maar presenteren je zwoele en wufte
chansons van de bovenste plank. Om al die hartstocht nog
wat extra opwinding in te blazen, wordt de band uitgebreid
met een blazerssectie.

“Een goddelijke vijfmansband. Wanneer zanger Frank
Mercelis 'Une belle histoire' van Michel Fugain of 'La ville
s’endormait' van Jacques Brel zingt, klinken deze klassiekers
als nieuw.” (De Volkskrant)

MUZIEK

Vorig seizoen toonden we live het concert ‘Gedeelde Smart:
Levenslappen en Smartliederen’ van Jan De Smet op groot
scherm in woonzorgcentrum De Wending (Zorggroep Orion)
in Turnhout. Dit seizoen zullen we ‘Chansons Fatales’
livestreamen naar verschillende woonzorgcentra in de
Kempen in samenwerking met Cultuurconnect.
zang, gitaar: Frank Mercelis
toetsen, zang:
Frederik Lebeer
gitaren, zang, percussie:
Stoffel Verlackt
bas: Stijn Possemiers
drums: Frank Vanweddingen
sax: Hanne Debacker
trombone: Nabou Claerhout
trompet: Tim Dejonghe
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Solo Ten Oorlog

Behoud de Begeerte /
Tom Lanoye
vrijdag 3 november
20.15 uur / Kuub
18 euro // 16 / 15 / 10 euro
Twintig jaar geleden ging ‘Ten
Oorlog’ van Blauwe Maandag
Compagnie in een regie van
Luk Perceval in première,
Tom Lanoyes spraakmakende
marathonbewerking van
acht koningsdrama’s van
William Shakespeare. Na een
triomftocht door Vlaamse,
Nederlandse, Duitse en
Oostenrijkse theaters bleef
de vraag naar opvoeringen
bestaan. In 2000 ging Lanoye
opnieuw op tournee door
de Nederlanden met zijn
‘Ten Oorlog’-solo. NRC
Handelsblad schreef:
“Lanoye houdt in anderhalf
uur de spanningsboog
prachtig vol. Hij is een
poëtische krachtbron, even
vitaal en vol spankracht als de
voorstelling ‘Ten Oorlog’ zelf.”

THEATER

In dit jubileumjaar haalt Tom
Lanoye de succesvoorstelling
opnieuw onder het stof
vandaan. Als berucht en
begenadigd performer van
zijn eigen teksten balanceert
hij tussen het verhevene en
het banale, het geestige en
het wrede. Dankzij spitse
tussenteksten gunt hij je een
blik op de creatieve motor van
‘Ten Oorlog’ – de evolutie van
de taal: van oubollig klassiek
naar experimenteel en brutaal
eigentijds.

WOORD

tekst, spel en regie:
Tom Lanoye
video: Klaas Verpoest
foto: Filip Van Roe
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Seizoensabonnement

Club Kuub

zaterdag 4 november, 9 december,
3 februari, 3 maart, 7 april
20.15 uur / Kuub, staand
Seizoensabonnement Club Kuub: 18 euro

Heftig, breekbaar, verrassend, intiem… Club Kuub is een
gezellige avond in een intieme setting waarin talentvolle (jonge)
bands een podiumplek krijgen.				

MUZIEK

Het concert is staand en de toog blijft open tijdens de optredens.
We houden de inkomprijs bewust laag zodat iedereen de kans krijgt
nieuwe muziek te ontdekken.
Club Kuub toont nieuw werk van twee bands op één avond en valt
telkens in het eerste weekend van een maand. Stonden voordien
geprogrammeerd in een Club Kuub: Delv!s, Equal Idiots, Double
Veterans, Eefje De Visser, Faces on TV… Zolang de muziek ons raakt,
kunnen alle genres aan bod komen in een Club Kuub.
Voor de novembereditie is alvast Tin Fingers bevestigd. Het
Antwerpse Tin Fingers kroonde zich in 2015 tot de winnaar van
‘De Zes’, de pop- en rockwedstrijd die Frappantpop verving. Ze
brengen indierock met flinke geuten synthgeweld en psychedelische
invloeden. Heftig wanneer het moet, ingetogen wanneer het past.
In het voorjaar van 2017 doken ze de studio in met de muzikantproducer Jasper Maekelberg om de EP ‘No Hero’ op te nemen.
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foto: Tin Fingers

A Simple Space

Gravity & Other Myths (Australië)
8+

dinsdag 7 november
20.15 uur / Kuub, vrije zit
19 euro // 17 / 16 / 10 euro

Zeven acrobaten halen hun neus op voor de wetten van de
zwaartekracht.

FAMILIES

CIRCUS
van en met: Triton TunisMitchell, Lachlan Binns,
Jascha Boyce, Joanne Curry,
Lachlan Harper, Simon
McClure, Martin Schreiber,
Jacob Randell en Elliot
Zoerner
muziek: Elliot Zoerner
foto: Andy Philipson

Gravity & Other Myths is één van de populairste en meest originele
circusgezelschappen uit Australië. Het gezelschap verkoopt wereldwijd
zalen uit en wordt overladen met prijzen. Hun ‘A Simple Space’ is even
rauw als delicaat. Opgezweept door livemuziek tasten de acrobaten hun
fysieke grenzen af. Ze gaan daarbij tot het uiterste om je te beroeren.
Zonder make-up, lichtshow of theatraliteit gaat Gravity & Other Myths
voor oprecht circus waar je de spanning en de ademhaling van elke
acrobaat voelt. Met brute kracht en een ongeziene behendigheid
stellen deze artiesten zich kwetsbaar op. Dat is net de sterkte van deze
voorstelling die je niet onberoerd laat. Wereldwijd rijgt Gravity & Other
Myths schitterende kritieken aan elkaar.

“Een totale triomf!” (The Guardian)
“Cirque du Soleil met veel lef en durf” (Express UK)
“Stunts die geen rekening lijken te houden met de zwaartekracht.
Ze zijn adembenemend en een plezier om te zien” (The Stage)
2015 Winnaar Australian Dance Award voor beste fysieke
theatervoorstelling
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de felomstreden kroon en deerniswekkende dood
van koning edward …

Zuidpool
woensdag 8 november
20.15 uur / Kuub
17 euro // 15 / 14 / 10 euro

THEATER

Zuidpool staat bekend om zijn gedurfde en eigenzinnige
ensceneringen van klassiekers uit de theaterliteratuur. Nu bewerkt
Tom Lanoye het allereerste koningsdrama uit de geschiedenis,
oorspronkelijk geschreven door Shakespeares grote rivaal
Christopher Marlowe, tot een volledig nieuw stuk.
Wanneer Koning Edward II zijn gehate en verbannen minnaar naast
zich op de troon zet en hem de machtigste man van het rijk maakt,
ontketent hij aan het hof en binnen zijn eigen familie een bloederige
en nietsontziende ratrace naar de kroon.
De volledige titel luidt: ‘de felomstreden kroon en deerniswekkende dood
van koning edward en zijn favoriet, jonkheer gaveston, onder wiens betovering
hij zich afkeerde van zijn koningin en kroonprins, tot steeds grotere woede
van de verzamelde adel en het voor de rest onwetende gewone volk (vrij naar
christopher marlowe)’.
De cast bestaat uit vier generaties uitzonderlijke acteurs: Johan Van
Assche, Sofie Decleir, Peter Seynaeve, Koen van Kaam, Vincent Van
Sande en Daan Roofthooft of Fedja Haagdorens. Last but not least
werkt Zuidpool voor het geluidsdecor opnieuw samen met Mauro
Pawlowski.
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spel: Peter Seynaeve, Sofie
Decleir, Johan Van Assche,
Koen van Kaam, Vincent Van
Sande en Daan Roofthooft of
Fedja Haagdorens
tekst: Tom Lanoye, vrij naar
Christopher Marlowe
regie: Jorgen Cassier
muziek: Mauro Pawlowski

The Joni Mitchell Project

Tutu Puoane
vrijdag 10 november
20.15 uur / Kuub
16 euro // 14 / 13 / 12 euro

Zangeres Tutu Puoane gaat
verder dan het coveren van
Joni Mitchell’s muziek, ze
drukt er haar eigen stempel
op met haar prachtige stem
en unieke frasering.
Het resultaat is een intuïtieve
reis door een intens mooi
repertoire. ‘Big Yellow Taxi’,
‘My Old Man’, ‘Hejira’, ‘Both
Sides Now’… Joni Mitchell
zoals je ze nog nooit hebt
gehoord.
De Zuid-Afrikaanse/
Belgische zangeres Tutu
Puoane onderneemt een reis
doorheen de muziek en poëzie
van één van haar favoriete
artiesten, de fantastische
Canadese singer-songwriter
Joni Mitchell. Ze doet dit in
gezelschap van haar goede
vriendin en internationaal
befaamde saxofoniste
Tineke Postma (NL), bassist
Clemens van der Feen (NL),
drummer Jasper Van Hulten
(NL) en haar vaste pianist
Ewout Pierreux (B). De
band voegt een persoonlijke
sound toe aan de muziek: de
verstandhouding tussen de
twee dames op het podium
klinkt als vanzelfsprekend,
en de drie heren achter hen
brengen hun eigen muzikale
stem in de songs, zonder ooit
het origineel uit het oog/oor te
verliezen.

MUZIEK

zang: Tutu Puoane
alto & soprano saxofoon: Tineke Postma
piano: Ewout Pierreux
bas: Clemens van der Feen
drums: Jasper Van Hulten
foto: Hugo van Beveren

“De Minzame naturel van Tutu
Puoane.” (Cutting Edge)
“Tutu maakt indruk door naar
diepgang te zoeken.” (daMusic)
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BiZAR

Muziektheater DE KOLONIE MT
& Théâtre des 4 mains
zondag 12 november
15 uur / Kuub, vrije zit
11 euro // 10 / 9 / 7 euro

4+

In de aanloop
Verken de
voorstelling
aan de hand
van leuke en
verrassende
opdrachten,
gratis, vanaf
14 uur.

THEATER

Welkom in deze doldraaiende huiskamer waar echt álles mogelijk is.

FAMILIES

Kom binnen in het huis van een prettig gestoorde oma.
Haar vrolijke bestaan wordt opgeschrikt als een soort
klusjesman allerlei maffe ‘herstellingen’ komt uitvoeren.
Hij sleutelt aan toestellen en belandt in de TV. Schilderijen
klappen open. In de kast zit plots een pinguïn …
‘BiZAR’ is absurd huiselijk muziektheater vol met auditieve en
visuele verrassingen. Een woordloze objectvoorstelling met een
verfrissende combinatie van nieuwe technologieën en objecten, in de
beste traditie van het Belgisch surrealisme.
‘BiZAR’ ontving de prijs van de Waalse minister van het kind.

“Compleet geschift en maf en oh zo leuk” (Theaterkrant)
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spel & manipulatie objecten:
Kristin Arras en Marc Weiss
vormgeving: Pat
Van Hemelrijck
kostuums & vormgeving:
Marie Kersten
spelcoaching & regie:
Marie-Odile Dupuis
compositie &
muziektheatrale coaching:
Bo Spaenc
foto: Province de Liège

Samurai (internationaal)
donderdag 16 november
20.15 uur / Kuub
18 euro // 15 / 14 / 12 euro
Vijf accordeonstrijders op
muzikale reis door Europa.
Een ontmoeting van vijf
diatonische accordeons uit
alle hoeken van Europa, dat is
Samurai. Riccardo Tesi (Italië),
Kepa Junkera (Spanje),
Markku Lepistö (Finland),
David Munnely (Ierland) en
Simone Bottasso (Italië): alle
vijf spelen ze op magistrale
wijze accordeon, alle vijf in
hun eigen stijl. Variërend van
jazz tot folk, van filmmuziek
tot Ierse en Italiaanse
traditionals.
Maar wat gebeurt er als die
vingervlugge virtuozen bij
elkaar komen? Dan storten ze
zich als samoerai vol overgave
in de muziek en ontstaat een
buitengewone symbiose.
Samen brengen ze een set
die overloopt van melodieuze
vindingrijkheid.

MUZIEK

Een blij weerzien met deze
accordeonkrijgers (in een
gewijzigde samenstelling) na
hun concert in de Warande
een paar jaar terug!

muziek: Riccardo Tesi, Kepa
Junkera, Markku Lepistö,
David Munnely, Simone
Bottaso
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Komt Goed!

Erhan Demirci
vrijdag 17 november
20.15 uur / Kuub
14 euro // 12 / 11 / 10 euro

Erhan Demirci werd wereldberoemd in Vlaanderen toen hij in het
comedyprogramma 'Nuff Said op Canvas “sorry” zei “in naam
van alle allochtonen”. 'Komt Goed!' is zijn eerste avondvullende
comedyshow.
In zijn allereerste avondvoorstelling 'Komt Goed!' neemt Erhan je
mee op ontdekkingstocht naar het onbekende en het onbeminde.
Hij herbeleeft zijn allesbehalve doorsnee jeugdjaren; gidst je
door het harde Limburgse dorpsleven om aan te komen in het
nog hardere “Life in the ghetto” van Brussel. Een stad die hij als
inwoner en sociaal medewerker van Foyer vzw van binnen en buiten
leerde kennen. Erhan gunt je een blik in het verborgen hart van
onze hoofdstad, onthult de geheimen van de straat en vertelt op
hilarische wijze hoe we als Vlaming het beste kunnen overleven in
de ban van zijn grote liefde: BX. Kritisch, scherp maar altijd positief.
Komt goed!
Erhan Demirci speelde twee jaar het voorprogramma van Han Solo
en was vaste gast in 'De Rotonde' en 'Start je Dag' op Radio 2, Café
Corsari op één en ‘Nuff Said op Canvas - waar zijn ‘Sorry’-filmpje
een echte internethit werd.
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COMEDY

De zesde editie van de Kunstendag
voor Kinderen vindt plaats op zondag
19 november. Naast ‘massage-collage’
en ‘Hemelsblauw’ zijn er in Turnhout
nog allerlei activiteiten.
Je vindt het volledige
programma vanaf oktober
op www.turnhoutspeelt.be.

KUNSTEN
DAG VOOR
KINDEREN

massage-collage

Katrien Oosterlinck
KUNSTENDAG
VOOR KINDEREN
zondag 19 november
11 uur, 13.30 uur, 15 uur en 16.30 uur / Tuinzaal
10 euro per duo (1 ticket voor twee personen)

6+
WORKSHOP

Zet je zintuigen op scherp en ontdek elkaar tijdens deze
interactieve massage voor jong en iets ouder.

Sluit je ogen. Regen tokkelt op je hoofd, handen kneden
je schouders, een slang glijdt zigzag over je rug, je arm
wordt uitgeknepen als een tube tandpasta. Open je
ogen. Gele bollen rond je hoofd, groene vierkanten op je
schouders, rode lijnen langs je ruggengraat en blauwe
driehoeken rond je armen!
In ‘massage-collage’ nemen jong en oud per twee een adempauze
in de drukte! Een gids doet de bewegingen voor terwijl jij en je
ouders elkaar een heerlijke massage geven. Warm licht, maffe
geluiden en zachte kussens brengen je helemaal in de juiste
sfeer. In deze veilige installatie kom je in contact met je lichaam
en met elkaar. Wat heb je gevoeld in je lichaam? Met stickers in
verschillende vormen en kleuren verbeeld je het nadien op papier.
De massage-handleiding krijg je cadeau zodat je thuis nog kan
nagenieten.
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FAMILIES

concept en uitvoering:
Katrien Oosterlinck
performers: Katrien
Oosterlinck of
Ariadna Estalella
fieldrecordings en
sounddesign:
Inge van den Kroonenberg
en Griet Pauwels
stem NL: Nyira Hens
productie (2017): wpZimmer
foto: Katrien Oosterlinck

Hemelsblauw

Pantalone
KUNSTENDAG
VOOR KINDEREN

0,5+

zondag 19 november
14 en 16 uur (duur: 50 minuten inclusief chill-out) / Kuub, vrije zit
11 euro // 10 / 9 / 7 euro

HERNEMING

MADE IN
DE WARANDE

Na het succes van vorig seizoen neemt Pantalone je opnieuw mee
met een zálige onderdompeling in Bach, Beethoven en Brahms
voor de allerkleinsten.

FAMILIES
MUZIEK

Wat gebeurt er in de nacht, als je slaapt?
viool: Katrien De Bièvre
cello: Paul Stavridis
piano: Ilse Stroobant
concept en muzikale leiding:
Filip Bral
scenische realisatie:
Heike Kossmann
kostuums:
Catherine Piqueray
met dank aan Cultuurhuis
de Warande Turnhout
coproductie: Philharmonie
Luxembourg (LU)
beeld schaap: Ann De
Smet en Axel Jacobs
foto: Sébastien Grebille

Dit theatraal concert koppelt klassieke muziek aan het slaapritueel
van baby's, peuters en kleuters. Slaapverwekkend? Integendeel. In
‘Hemelsblauw’ kan je met je kind heel wat klassieke componisten
beleven in een fascinerende ontmoeting met drie muzikanten, twee
zandmannen en vele objecten. Hun hemelse muziek brengt jong en
oud naar een veilige haven van rust of, wie weet, naar de zevende
hemel. Dichter kan een kind niet bij klassiek komen.
Herneming wegens groot succes.
							
“een zaal vol minimensen met volle verwondering
van muziek zien genieten” (De Standaard)
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Stand Down

Jan Decorte/Bloet &
Black Box Revelation
donderdag 23 november
20.15 uur / Kuub
18 euro // 16 / 15 / 10 euro
‘Stand Down’ is een
voorstelling die een breuk
betekent in het oeuvre van Jan
Decorte. Een voorstelling die
gemaakt moét worden. Uit
een behoefte om op een ruwe
persoonlijke manier over zijn
bewogen leven te vertellen.
Als blijk van strijdlust om
- ondanks de tegenwind
waarmee hij geconfronteerd
wordt - toch koppig zijn eigen
parcours verder te zetten. Uit
aversie tegen de toenemende
pulp en de overkill aan standupcomedy.
Na een reeks herschrijvingen
van klassieke teksten slaat
Jan Decorte met ‘Stand Down’
een nieuwe weg in. Hij verlaat
de klassieken, maar niet de
grote waarheden en mysteries
die de klassieken in zich
dragen. Liefde en dood blijven
centraal staan.

THEATER

MUZIEK

Het samenvallen van leven
en kunst wordt radicaler dan
ooit. In Jan Paternoster en
Dries Van Dijck van Black Box
Revelation vinden Decorte
en Vinks hun gedroomde
muzikale partners in crime.
De compromisloze heftigheid
van Black Box Revelation
strookt volledig met de manier
waarop Bloet in het theater
en in de kunst actief is. Jan
en Dries spelen een speciaal
voor ‘Stand Down’ gemaakte
soundtrack.

tekst en regie: Jan Decorte
muziek: Black Box Revelation
met: Jan Decorte, Sigrid
Vinks, Jan Paternoster
en Dries Van Dijck
decor: Jan Decorte en
Johan Daenen
foto: Danny Willems
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Toumani Diabaté (Mali) &
Kayhan Kalhor (Iran)
vrijdag 24 november
20.15 uur / Kuub
19 euro // 17 / 16 / 12 euro
Oorstrelend snaarduet
door twee vooraanstaande
artiesten.
Twee uitzonderlijke
snaarspelers nemen elkaar
de muzikale maat: de Iraanse
kemanche-maestro Kayhan
Kalhor, vooraanstaand
vertolker van de Perzische
klassieke muziek, en de
Grammy-winnaar Toumani
Diabaté, de onbetwiste
korameester uit Mali.
Beide muzikanten stonden
voorheen afzonderlijk
op het podium van de
Warande. Wij zijn dan ook
erg verheugd dat de twee
levende legendes elkaar
gevonden hebben tijdens
een festival in Nederland.
Dat klikte zo goed dat ze hun
eenmalige samenwerking nu
verderzetten met een tournee
langs de beste podia van de
lage landen.

MUZIEK

Kayhan Kalhor heeft zijn
sporen ruimschoots verdiend
in de Perzische klassieke
muziek terwijl Toumani
Diabaté eigenhandig voor een
renaissance van de Malinese
kora heeft gezorgd.
Laat je verrassen door de
nieuwe klank van kemanche
en kora samen. In de handen
van deze twee virtuozen kan
je je verwachten aan een
ongehoord mooie belevenis.

kemenche (knievedel):
Kayhan Kalhor
kora (harpluit):
Toumani Diabaté
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Poquelin II (werktitel)

tg STAN

woensdag 29 november
20.15 uur / Kuub
18 euro // 16 / 15 / 10 euro

inleiding
om 19.30 uur
in de Terraszaal

In 2004 maakte STAN met ‘Poquelin’ een voorstelling gebaseerd op
een aantal stukken van Molière. De voorstelling toerde uitgebreid
in een Nederlandstalige én een Franstalige versie. ‘Poquelin’
was een mijlpaal in het repertoire van STAN. Dit seizoen gaat het
gezelschap opnieuw aan de slag met het oeuvre van Molière. Samen
met Toneelhuis/Olympique Dramatique, NTGent, Dood Paard en
ARSENAAL/LAZARUS brengt STAN een nieuwe productie in een
grote bezetting. Kuno Bakker, Els Dottermans, Willy Thomas, Stijn
Van Opstal, Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver en
Frank Vercruyssen staan samen op de scène.

“Ik wil me met de belachelijke trekjes van de mensheid bezighouden
en de tekortkomingen van de wereld theatraal aangenaam
verbeelden”, aldus Molière en reden genoeg voor STAN om opnieuw
in zijn werk te grasduinen. Voor ‘Poquelin II’ staat alvast op het
programma: ‘Le Bourgeois Gentilhomme’ (1670), waarin Molière
spot met een rijke burger die het gedrag en de levenswijze van
de adel wil imiteren; en ‘L’Avare’ (1668), een tragikomedie over
gierigheid, machtswellust, hebzucht, generatieconflict, waarheid en
leugen, die bol staat van de absurde financiële en morele deals waar
we elkaar mee bestoken.
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THEATER

tekst: Molière
van en met: Kuno Bakker, Els
Dottermans, Willy Thomas,
Stijn Van Opstal, Jolente
De Keersmaeker, Damiaan
De Schrijver en Frank
Vercruyssen
lichtontwerp: Thomas
Walgrave
productie en decor: tg STAN
foto: ‘America’ van
Maurizio Cattelan ©
Guggenheim Foundation

Don Quichot

HETGEVOLG
14+

donderdag 30 november, vrijdag 2 februari
20.15 uur / HETGEVOLG
14 euro // 12 / 11 / 10 euro

PREMIÈRE

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

OP LOCATIE

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

VOOR
JONGEREN

Brent Vandecraen (18 jaar)
bewerkte het originele verhaal
van Miguel de Cervantes over
de dolende ridder naar een
verhaal over wat je nodig hebt
om normaal te zijn in deze
wereld. Over het gemis aan
liefde als je zoals hij leeft met
een beperking.
De waarheid is het enige wat
een mens nodig heeft.
Maar in het hoofd van Don
Quichot niet.

THEATER

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

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

spel: Brent Vandecraen en
Eugenia Quarshie
regie: Stefan Perceval.
foto: Kris Dewitte
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The High Kings (UK)
donderdag 30 november
20.15 uur / Kuub
20 euro // 18 / 16 / 12 euro

The High Kings is een traditionele Ierse folkgroep die klassieke
Keltische songs vertaalt naar de 21ste eeuw.
De band The High Kings bestaat uit Finbarr Clancy, Martin Furey,
Brian Dunphy en Darren Holden. Als zonen van bekende muzikanten
en opgegroeid met Ierse muzikale tradities, vertegenwoordigen ze
met recht en rede de nieuwe generatie van de Ierse muziek. Het zijn
stuk voor stuk bezielde multi-instrumentalisten die samen meer
dan dertien instrumenten bespelen. Op het repertoire staan eigen
nummers, bekende Ierse ballads en zo nu en dan een sing-along.
Sinds hun ontstaan in 2008 gaf de groep honderden concerten
in Ierland en Amerika, talloze tv-optredens en brachten ze drie
studioalbums en één live-album uit.
De band is bovendien bekend voor zijn levendige liveshows. Als je
houdt van de muziek van Riverdance of van de Celtic Women, dan
mag je The High Kings niet missen!
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MUZIEK

The Bad Plus (VS)
vrijdag 1 december
20.15 uur / Kuub
19 euro // 17 / 16 / 12 euro

een organisatie
van De Singer en
de Warande
Op p 187 vind je
meer concerten
van De Singer.

The Bad Plus is waarschijnlijk het strafste Amerikaanse jazztrio
van het afgelopen decennium.

MUZIEK

Al vijftien jaar lang maken bassist Reid Anderson, pianist Ethan
Iverson en drummer David King - samen The Bad Plus - komaf
met de conventies van de jazz door deze te doorspekken met
invloeden van pop en rock. Hun compromisloze werk gaf dan ook
vaak aanleiding tot controverse. Hun originele, typische klank bracht
hen naar de voorhoede van een nieuwe instrumentale beweging die
gesmaakt wordt door zowel een jazz- als een rockpubliek. De band
geniet bekendheid van zijn covers van onder andere Aphex Twin,
Nirvana, Pink Floyd, Ornette Coleman en David Bowie.

bas: Reid Anderson
piano: Ethan Iverson
drum: David King
foto: Josh Goleman

In de 62ste Downbeat Critics Poll, de belangrijkste jazzpoll in de
VS, eindigde The Bad Plus op de tweede plaats als beste jazzgroep.
Enkel het legendarische Wayne Shorter Quartet moesten ze laten
voorgaan. Bovendien kreeg hun album, 'The Rite of Spring', er een
plek in de top tien. Eén ding is duidelijk: The Bad Plus is dé jazzband
van het moment!
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CAMUS

ARSENAAL/LAZARUS
dinsdag 5, woensdag 6 december
20.15 uur / Kuub
18 euro // 16 / 15 / 10 euro

inleiding 5/12
om 19.30 uur
in de Terraszaal

THEATER

Wat te doen met de slechte mop die leven heet? Dat was zo
ongeveer de basisvraag in het opvallend samenhangende oeuvre
van Albert Camus, grondlegger van het absurdisme, liefhebber van
auto’s en vrouwen en koloniaal tegen wil en dank. Het leven als
ultieme daad van verzet tegen de zinloosheid.
‘CAMUS’ is een voorstelling die hulde brengt aan de absurde held
die Camus zelf geworden is toen hij op zesenveertigjarige leeftijd
overleed in een auto-ongeluk terwijl hij eigenlijk van plan was om
de trein te nemen. Koen De Graeve, Pieter Genard, Günther Lesage,
Ryszard Turbiasz, Joris Van den Brande en Lien Thys (ex-KAAIMAN)
gaan met ‘CAMUS’ op zoek naar verwantschap, ontroering en
engagement, naar opstand en aanvaarding, naar trefzekere woorden
en kraakheldere gedachten. Maar ook naar de geur van gebakken
vis en de geluiden van een zomernacht aan zee.
tekst en spel: Koen De
Graeve, Pieter Genard,
Günther Lesage, Ryszard
Turbiasz, Joris Van den
Brande en Lien Thys
foto: Getty Images
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Ricardo Ribeiro (Portugal)
donderdag 7 december
20.15 uur / Kuub
20 euro // 17 / 16 / 12 euro
Ricardo Ribeiro is een van de meest opvallende nieuwe
sterren aan het fadofirmament.
De combinatie van zijn krachtige vocale timbre en zijn
ontroerende interpretaties geven de typische ‘saudade’
(het begrip - vaak vertaald als heimwee, melancholie of
weemoed) een geheel eigen en aparte invulling: puur,
ongepolijst, met heel veel respect voor de traditie, maar toch
zeer eigentijds en modern.
Ricardo Ribeiro werd in 1981 geboren in Lissabon, waar hij
sinds zijn vijftiende optreedt in de bekendste fadohuizen. In
2007 was hij te zien en te horen in de film ‘Fados’ van Carlos
Saura, naast een aantal van de allergrootste fadista’s van
vroeger en nu.
In 2004 verschijnt zijn eerste studioalbum ‘Ricardo Ribeiro’,
gevolgd door ‘Porta do Coração’ in 2010. Met ‘Largo da
Memória’ uit 2013 toont Ribeiro zich definitief als een van de
meest getalenteerde fadista’s van zijn generatie. De plaat
werd bejubeld door zowel recensenten als publiek. Het
gerenommeerde Britse muziektijdsschrift Songlines gaf
hem vier sterren.

MUZIEK
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Biecht

Raf Walschaerts
vrijdag 8 december
20.15 uur / Kuub
20 euro // 17 / 16 / 12 euro
Een half leven al speelt Raf
Walschaerts bij Kommil Foo,
nu schittert hij alleen op
scène.
Een gitaar, een piano, een
handvol sterke verhalen
en songs, meer heeft Raf
Walschaerts niet nodig.
Moedig in zijn opzet: niks
in de handen, niks in de
mouwen. Hilarisch, absurd,
ontroerend eerlijk en scherp.
Maar vergis je niet. De
waarheid eist altijd haar
plek op. Ze sijpelt door de
kieren van zijn verdediging.
Ook al zet hij zich schrap,
weert hij zich als een duivel
in een wijwatervat, houdt hij
krampachtig de schijn hoog …
Vergeefs. Hopeloos vergeefs.
Een bres in zijn verdediging.
De bolster op barsten. En dan
plots … staat hij daar open
en bloot. Een keizer zonder
kleren. Een sterveling. Nietig.
Onbeduidend. Weerloos. Al te
menselijk. Omarm hem. Toon
hem de liefde. Hij is alleen.

COMEDY

Over zijn vorige
solovoorstelling ‘jongen toch’:
“Een rasverteller …
psychologische doorzichten,
filosofische hoogstandjes,
goede grappen en tere liedjes”.
(De Standaard ****)

“Er staat uitsluitend pure
klasse op het toneel”.
(Knack ***)

tekst en spel:
Raf Walschaerts
foto: Lieven Dirckx
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INUK

Studio Orka
zaterdag 9 december om 15 uur
zondag 10 december om 11 en 15 uur
asielcentrum Arendonk
12 euro // 11 / 10 / 7 euro
Laat je verwarmen door
verbluffend locatietheater
over de zoektocht naar
een warm nest, in het
asielcentrum van Arendonk.

7+

OP LOCATIE

Hoeveel graden onder nul
kan iemand aan? Hoeveel
slaapzakken zijn er nodig
om niet te bevriezen? En
als je geen slaapzakken
hebt, maak je dan een
groot vuur? En als je niets
hebt om het vuur aan te
steken? Hoeveel rondjes
loop je dan om het warm
te krijgen, voor je stilvalt?
‘INUK’ betekent mens of
echte mens in het Inuktitut,
de taal van de Eskimo’s. Het
is een ontroerend verhaal over
schuilen en tot rust komen,
in een nieuw nest. Over ijs
dat smelt, veerkracht, blijven
dromen, iemand die – eindelijk
– luistert. Heel dichtbij of
ontzettend veraf.
Met ‘INUK’ nodigt Studio
Orka het publiek uit op
plekken waar kinderen leven
in ‘niet thuis-situaties’ zoals
asielcentra of opvangcentra uit
de bijzondere jeugdzorg om er
een ijzersterke en ontroerende
voorstelling te maken over
nestwarmte. Dit seizoen staat
Studio Orka ook nog op het
programma met ‘Chasse
Patate’ (8+).

THEATER
FAMILIES

van en met: Philippe Van de Velde,
Martine Decroos, Randi De
Vlieghe, Steven Beersmans,
Ilse De Koe, Tomas Pevenage
decor en vormgeving:
Philippe Van de Velde
techniek: Koen Demeyere
productie: Maarten Naessens,
Famke Dhont
coach: Titus De Voogdt
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in coproductie met BRONKS
en De Grote Post
in samenwerking met
Arenberg en C-mine
met de steun van de Vlaamse
Overheid, Stad Gent en
Provincie Oost-Vlaanderen
organisatie i.s.m. Fedasil Arendonk,
cc Het Getouw (Mol), cc de Werft
(Geel) en cc ’t Heilaar (Beerse)

Ik stuur mezelf wel op!

Jan De Smet en Kim
Duchateau
4+

zondag 10 december
15 uur / Kuub
14 euro // 12 / 11 / 8 euro
Een verrassend stripconcert
met livemuziek en
livetekeningen over de
vergeten wereld van brieven
en postpakketten.

In de aanloop
Verken de
voorstelling
aan de hand
van leuke en
verrassende
opdrachten,
gratis, vanaf
14 uur.

Hoe lang is het geleden
dat je nog eens een echte
brief hebt gekregen? In
de brievenbus, gebracht
door de postbode in een
envelop met een mooie
postzegel erop? En heb je
ooit al wel eens zelf een
brief geschreven?
Of wat gebeurt er met
een postpakket in een
ver land?
Muzikant Jan De Smet
(bekend van De Nieuwe
Snaar) gaat samen met
illustrator en striptekenaar
Kim Duchateau de postduif
achterna in deze interactieve
en muzikale voorstelling voor
het hele gezin. De Smet en
Duchateau werken voor een
derde keer succesvol samen
aan een stripconcert waarin
je kan kijken naar liedjes en
meezingen met tekeningen.

FAMILIES
MUZIEK

muziek: Jan De Smet (diverse
instrumenten en zang)
livetekeningen:
Kim Duchateau
techniek en projectie:
Jef De Smet
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Van Peel Overleeft 2017

Michael van Peel
dinsdag 12 december
20.15 uur / Kuub
17 euro // 15 / 13 / 12 euro
Het traditioneel
jaaroverzicht door Michael
Van Peel is intussen
een vaste waarde in de
Warande.
2017. De misnoegdheid
grijpt vrolijk om zich heen.
Amerika wordt geleid door
een kwaaie cavia op een
oranje leren zetel. Terreur
teistert het oude continent.
Maar dat kan de Belgen
niet meer deren. Angst is
even banaal geworden als
files, staatshervormingen en
graaiende politici. Tijd voor
een feestje. Eén voor allen.
Eén voor één!
De pers over zijn
eindejaarsconference van
2016:
"Een magistrale conference!"
(De Standaard)
“Een pijnlijk grappig statement.”
(De Morgen)
"De streken van een
standupper, de theatraliteit
van een conferencier, de
wereldbeschouwing van een
columnist en de fluwelen durf
van een rebel in kostuum."
(Cobra)

COMEDY

tekst en spel:
Michael Van Peel
foto: Johannes Vande Voorde
i.s.m. Canvas, Radio 1,
Arenbergschouwburg en
Café The Joker
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Balabala

Eko Supriyanto (Indonesië)
donderdag 14 december
20.15 uur / Kuub
18 euro // 16 / 15 / 10 euro

Eko Supriyanto is een toonaangevende Indonesische danser en
choreograaf. Hij bekwaamde zich in Javaanse dans en Indonesische
krijgskunst. Zijn voorstellingen toeren in zijn eigen land, maar
ook in andere landen in Azië, Europa en Amerika. De Warande
programmeert in het kader van Europalia Indonesia voor het eerst
zijn werk.

DANS

choreografie: Eko Supriyanto
dans: Yimna Meylia Meylan
Runggamusi, Siti Sadia Akil
Djalil, Yezyuruni Forinti, Mega
Istiqama Arman Dano Saleh
en Dian Novita Lifu
foto: Widhi Chaya

De dansstijl van Eko Supriyanto kenmerkt zich door een unieke
uitgepuurde vorm. De vaak ritmische bewegingen vinden hun
oorsprong in traditionele dansen maar spreken een hedendaagse
taal. Dans gaat voor Supriyanto over de mensheid gaan. Voor
‘Balabala’ trok hij naar Jailolo, een stad in een baai in de afgelegen
Molukken in Indonesië. Hij ging er aan de slag met de lokale
bevolking. Vijf jonge vrouwen lieten zich voor deze voorstelling
inspireren door de filosofie van de Indonesische gevechtskunst
pencak silat. Eko Supriyanto focust zo op de kracht van deze
vrouwen en hun verschillende rollen in de maatschappij.
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Waar muziek echt over gaat

Marc Erkens
vrijdag 15 december
20.15 uur / Kuub
15 euro // 13 / 12 / 10 euro

Marc Erkens ken je
misschien als de pianistverteller van het programma
‘Culture Club’ op Canvas of
als commentator tijdens de
Koningin Elisabethwedstrijd
voor piano.
Eén mens, één piano. Meer
is er niet nodig om je mee te
nemen in het verhaal ‘achter'
de muziek.
Waarom vinden we sommige
muziek geweldig en zegt
andere muziek ons helemaal
niets? Hoe zit muziek precies
in elkaar ? Bestaat er zoiets
als slechte muziek? Drukt
muziek gevoelens uit? Of heeft
ze het over nog iets anders?
Op deze en nog veel meer
vragen krijg je vermakelijke,
grappige, beklijvende,
leerrijke en in ieder geval rake
antwoorden. Op anderhalf
uur tijd kom je te weten waar
muziek, in de breedste zin
van het woord, écht over gaat!
Als opleidingshoofd muziek
aan de LUCA School of Arts
Hogeschool (het voormalige
Lemmensinstituut) in Leuven
zit muziek hem in het hoofd,
het hart en de vingers. Dat zal
je merken!

MUZIEK

WOORD
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A Fleetwood Mac Tribute

Rumours, 40 years
zaterdag 16 december
20.15 uur / Kuub
17 euro // 15 / 14 / 12 euro
Een bevlogen hommage aan de legendarische ‘Rumours’plaat van Fleetwood Mac die in 1977 uitkwam.
In 2017 is het veertig jaar geleden dat 'Rumours' het daglicht
zag. Tijdens de opnames van het elfde album is de spanning
tussen de muzikanten te snijden. Relatiebreuken tussen
bandleden, prestatiedruk, cocaïnegebruik en uiteenlopende
artistieke visies creëerden explosieve situaties in de studio.
De bekende (‘Don’t Stop’, ‘Go Your Own Way’, ‘Dreams’…) en
minder bekende songs, doordrenkt van verdriet, verwijten en
frustraties maar ook met opluchting en hoop laten niemand
onberoerd. ‘Rumours’ werd één van de snelst verkochte
albums aller tijden en geldt vandaag als een meesterwerk.
Deze verjaardag wordt gevierd door een bende straffe
muzikanten samengesteld door Sara Gilis (Billie King, Marco
Z, Motek, The Happy..). De gitaren zijn in handen van Marco
Cirone, Rob Vanspauwen en David Broeders. Bassist Kevin
Maenen en drummer Alessio Di Turi van The Sore Losers
zorgen voor een stevige ruggengraat. NEEKA vervolledigt
met haar fluwelen stem deze groep bevlogen muzikanten,
die allemaal een soft spot hebben voor deze mijlpaal in de
muziek.

MUZIEK

zang en toetsen: Sara Gilis
zang: Neeka
zang en gitaar: Marco Cirone
gitaar: Rob Vanspauwen
gitaar: David Broeders
bas: Kevin Maenen
drums: Alessio Di Turi
foto: Kris Vandevenne
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En waar een ster bleef stille staan

Het Groote Hoofd (NL)
en de Warande
woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 december
20.15 uur / Kuub
22 euro // 20 / 19 / 12 euro

Het overbekende ‘En waar een ster bleef stille staan’ gaat
over visser Pitjevogel, schaapsherder Suskewiet en zwerver
Schrobbebeek. Verkleed als Drie Koningen trekken ze door
het winterland om geld op te halen voor een zuippartij. Ze
passeren een krakkemikkige caravan waar net een jonge
vrouw is bevallen. Geschokt door haar armoede geven ze
haar al hun geld. Eenmaal in het café komen ze bij zinnen:
was het een vlaag van verstandsverbijstering? Of hebben
ze de Heilige Familie gezien? En heeft de gift hen beter en
gelukkiger gemaakt? Kent onze naastenliefde grenzen? En
als dat zo is, is het dan wel naastenliefde? Levensvragen om
even bij stille te staan.
Deze surrealistische en volkse kerstproductie van
Het Groote Hoofd en de Warande is gebaseerd op de
beroemde Driekoningentriptiek van de Vlaamse schrijver
Felix Timmermans. Het Nederlandse gezelschap vroeg
Turnhoutenaar Herman van de Wijdeven om de tekst te
bewerken. Speciaal voor de Warande werkt het gezelschap
samen met vijftien amateurspelers uit de regio. De jonge
actrice Phebe Cortebeeck, die Woordkunst-Drama aan het
Heilig Graf in Turnhout studeerde, is verteller.

‘En waar een ster bleef
stille staan’ gaat over
naastenliefde. Het is voor
ons de ideale voorstelling
om te presenteren tijdens
de Warmste Week van
Studio Brussel.
We hebben de ticketprijzen
lichtjes verhoogd, maar
voor elk verkocht ticket
schenken we 5 euro aan
T’ANtWOORD vzw. Deze
Turnhoutse vereniging
strijdt tegen armoede en
sociale uitsluiting.

regie: Anny van Hoof
spel: Herman van de
Wijdeven, Paul Hoes en
Rob van Gestel
tekst: Felix Timmermans
tekstbewerking:
Herman van de Wijdeven
vormgeving en decor:
Jan van Hoof

85

MADE IN
DE WARANDE

THEATER

SCHOON

Jan Jaap van der Wal (NL)
TRY-OUT
woensdag 10 januari
20.15 uur / Kuub
12 euro // 11 / 10 / 9 euro
Vlaanderens favoriete
knuffel-Nederlander.
‘SCHOON’ is de tweede
voorstelling die comedian
Jan Jaap van der Wal
maakt speciaal voor en in
Vlaanderen. De liefde tussen
Jan Jaap en z’n tweede
thuisland is nog niet bekoeld.
Sterker nog, die is dieper
geworden.
In ‘SCHOON’ gaat hij verder
in op alles wat mooi is aan
Vlaanderen. En pas op: de
schoonheid kan ook zitten
in de lelijke dingen. De
rafelrandjes, en scherpe
hoekjes, en uitgewreven
vlekken. Ze zijn allemaal
schoon, het is maar hoe je er
naar kijkt. Met grappen die
van absurditeit logica maken
en van logica absurditeit,
belooft ’t een schone avond te
worden.
Twee jaar geleden viel
Vlaanderen als een blok
voor de Nederlander Jan
Jaap van der Wal en vice
versa. Zijn eerste exclusief
voor Vlaanderen gemaakte
voorstelling, ‘De Nieuwe
Belg’, kon rekenen op een
uitverkochte Kuub in de
Warande. Ook in de media
was het moeilijk naast Jan
Jaap te kijken.

COMEDY

“Jan Jaap van der Wal is een
meester in het mixen van
ingrediënten”
(De Volkskrant)

foto: Koen Bauters
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Claire

De Mannschaft
donderdag 11 januari
20.15 uur / Kuub
16 euro // 14 / 13 / 10 euro

JONG GEWILD

THEATER

‘Claire’ is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Donald
Crowhurst die tegen de zin van zijn vrouw Claire een droom
vervulde: een zeilwedstrijd rond de wereld maken. Zijn vrouw en
kinderen liet hij achter en hun huis en bedrijf gaf hij in onderpand.
Na meer dan acht maanden van huis te zijn, verbrak hij alle
radiocommunicatie. Twaalf dagen later werd zijn achtergelaten boot
midden op zee gevonden. Van Donald geen spoor.
De Mannschaft vertelt het verhaal van een vrouw die wacht op de
terugkeer van haar man. Ze tuurt in de verte en vraagt zich af hoe
lang ze dit nog volhoudt. De kleine stukjes verhaal die ze heeft,
zijn te weinig om het te begrijpen. Ze probeert achter de horizon te
kijken om daar de antwoorden te vinden op al haar vragen.
De Mannschaft is het gezelschap van Stijn Van de Wiel en Michai
Geyzen, twee voormalige Artist in Residents van de Warande. Voor
de muziek werken ze samen met Jo Hermans, een derde ex-Artist
in Residence. De onnavolgbare en weergaloze Suzanne Grotenhuis
(onder andere ‘ON ICE’ en ‘Zwarte Woud Forever’) speelt de
hoofdrol.
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concept, tekst, regie: Michai
Geyzen en Stijn Van de Wiel
spel: Suzanne Grotenhuis
livemuziek en soundscape:
Jo Hermans en
Jeroen Swinnen
scenografie en kostuums:
Laura Wallrafen
beeld: Charlotte Wouters
foto: Bart Van der Moeren

De Barmhartigen

HETGEVOLG
11-13 en 16-20 januari
20.15 uur / HETGEVOLG
16 euro // 14 / 13 / 10 euro

PREMIÈRE

‘De Barmhartigen’ kijkt
met veel humor naar de
laatste momenten tussen
een vader en een zoon. Je
maakt kennis met David
Sorres, een man met een
midlife crisis en een gapende
depressie die verlangt naar
pure menselijkheid terwijl
hij afscheid neemt van zijn
vader.
			
Auteur Koen van Wichelen
graaft in de ziel en legt
met subtiele symboliek het
leven op de ontledingstafel.
De grimmige sfeer die hij
creëert, grijpt je naar de keel
en geeft je een ongegeneerd
en ongemakkelijk kijkje in de
wachtkamer van het leven.
Na ‘Wit is altijd schoon’
maakt Stefan Perceval samen
met Peter Van de Velde en
spelers uit de Hartenprojecten
van HETGEVOLG met
‘De Barmhartigen’ een
voorstelling over een waardig
levenseinde.

OP LOCATIE

THEATER

Met de Hartenprojecten
werkt HETGEVOLG met
mensen die buiten het
reguliere maatschappelijke
circuit vallen: anderstalige
nieuwkomers, jonge
vluchtelingen, mensen in
armoede… Met hen zet het
Turnhoutse gezelschap graag
projecten op en geeft op
die manier “de ander” een
gezicht met een verhaal. Een
verhaal waarin iedereen zich
herkent.

spel: Peter Van de
Velde en spelers uit de
Hartenprojecten van
HETGEVOLG
regie en bewerking:
Stefan Perceval
tekst: Koen van Wichelen
scenografie: Jan Strobbe
foto: Kris Dewitte
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Belpop Bonanza Quattro
zaterdag 13 januari
20.15 uur / Kuub
19 euro // 17 / 16 / 12 euro

Een dolle rally door het Belgische muzieklandschap. Hop hop Belpop!
De apostels van de Belpop zijn terug. Jan Delvaux en dj Bobby
Ewing (a.k.a. Jimmy Dewit) hebben een nieuw programma klaar
met verrassende verhalen uit de vaderlandse muziekgeschiedenis.
Belpop Bonanza Quattro is de vierde theatershow van het melomane
duo uit Leuven.

MUZIEK

Materiaal te over trouwens. Aflevering vier wordt even leerrijk,
entertainend en grappig als zijn voorgangers. Maar ze steekt
anders en ingenieuzer in elkaar. Belpop Bonanza Quattro is een
reisprogramma in vier etappes. Delvaux en Ewing starten hun 4x4
en racen langs vier plaatsen waar geschiedenis is geschreven door
grote namen uit binnen- en buitenland. Neen, niet Antwerpen of
Luik. En ook niet Boechout of Bilzen. Verrassing …

“Na alles wat je in Belpop Bonanza te weten komt, sluit je ons land,
met al zijn kleine imperfecties en foute vestimentaire keuzes op
Eurosong, onvermijdelijk in de armen. De show is een must see voor
muziekliefhebbers, weetjesfreaks en alles daartussenin.”
(Het Nieuwsblad ****)
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foto: Jef Boes

DOUBLE BILL: Almost Alive/Brut

Sabine Molenaar (NL) /
Raquel Gualtero (Spanje)
woensdag 17 januari
20.15 uur / Kuub
17 euro // 15 / 14 / 10 euro

Op één avond presenteren we in de Kuub
twee danssolo’s van jonge, internationale
choreografen die allebei in residentie waren
in de Houten Zaal van de Warande.

Zowel de Nederlandse Sabine Molenaar
als de Spaanse Raquel Gualtero dansten
in het verleden bij gerenommeerde
gezelschappen. Sinds een aantal jaar maken
ze ook eigen werk: solo’s die ze zelf dansen.

Sabine Molenaar - Almost Alive

Raquel Gualtero Soriano - BRUT

Elke dag komt er een spervuur aan informatie
en indrukken op ons af. Soms wil je die nietaflatende, stroom prikkels stopzetten. Al is
het maar om even op adem te komen en je
eigen hartslag terug te voelen. In ‘Almost
Alive’ bevraagt Sabine Molenaar wat nodig
is om je eigen leven in handen te houden. En
wat gebeurt er als je de turbulentie van het
alledaagse de rug toekeert en een tijd- en
grenzeloze wereld betreedt?

‘BRUT’ is de derde voorstelling van de
Spaanse choreografe Raquel Gualtero
Soriano. Ze gaat met deze solo op zoek naar
een heldere danstaal. Een wisselwerking
tussen ratio en emoties maken ‘BRUT’ tot een
zeer persoonlijke voorstelling die Gualtero
linkt aan haar eigen leven en fantasieën.
‘BRUT’ is voor fijnproevers en appelleert
aan de zintuigen. Een unieke kans om een
talentvolle, jonge choreografe te ontdekken.

Sabine Molenaar toerde in het verleden onder
andere met Peeping Tom de wereld rond.
Sinds 2013 maakt ze onder de naam van
haar gezelschap Sandman ook eigen werk.
Met haar eerste solo ‘That’s it’ (2013) won
ze meteen de eerste prijs op ACT festival
in Bilbao, de Elle-prijs strafste vrouwelijk
talent op Theater Aan Zee in Oostende
en een Special Mention op BEFestival in
Birmingham.
‘That’s it’ toert nog steeds in binnen- en
buitenland, net als haar tweede solo ‘Touch
me’ (2015). Voor haar derde solo ‘Almost
Alive’ was ze een maand in residentie in de
Houten Zaal van de Warande. Net als in haar
vroeger werk is haar nieuwe voorstelling
opnieuw extreem fysiek en beeldend, in een
dromerige sfeer.

Raquel studeerde aan de Hogeschool voor
de Kunsten in Amsterdam. Ze danste nadien
bij gezelschappen in heel Europa, waaronder
Scottish Dance Theatre en Fabulous Beast
Dance Theatre in Ierland. Momenteel danst
ze bij Àngels Margarit / cia. Mudances in
Spanje. Voor haar vorige voorstelling kreeg
ze in Spanje de Young Creation Injuve-award.
Haar voorstellingen worden gepresenteerd
in Spanje, Praag, Colombia, Zagreb,
Amsterdam, Roemenië en nu ook in de
Warande.

JONG GEWILD

MADE IN
DE WARANDE

DANS

BRUT (duur: 45’)
van en met: Raquel Gualtero Soriano
dramaturgie: Sonia Gomez
selectie dj: Amaranta Velarda
geluid in voorstelling: dj Fuster
originele muziek: Ricardo Villalobos
video: Avismo Films
foto: Deniza Dikova

Almost Alive (duur: 55’)
concept en choreografie: Sabine Molenaar
dramaturgisch advies: Lena Meckler
scenografie: Amber Vandenhoeck
dans: Sabine Molenaar
foto: Luc Depreitere
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Tjens Matic
zaterdag 20 januari
20.15 uur / Kuub, staand
28 euro // 25 / 25 / 25 euro

Eerst was er Tjens Couter, dan T.C.Matic … En nu - na meer dan 36
jaar - Tjens Matic!
Het is nooit te laat om een nieuwe band op te richten. Arno Hintjens,
68 jaar ondertussen, vindt onze (muzikale) tijd veel te braaf en wil ons
kennis laten maken met de opruiende en opwindende jaren zeventig
en tachtig, "omdat we meer anarchie nodig hebben".

MUZIEK

Nieuw is natuurlijk relatief, Tjens Matic is een samentrekking van
Tjens Couter en T.C.Matic, zijn eerste twee groepen. Arno Hintjens
brengt zijn eigen vroege repertoire terug tot leven. Songs als ‘Gimme
what I need’, ‘The milkcow’, ‘Viva Boema’ en ‘Bye bye till the next time’
staan op het programma. De zanger belooft ‘een hevig en luid concert
van maximaal 70 minuten uit turboboxen’. Samen met bassist Mirko
Banovic, gitarist Bruno Fevery en drummer Laurens Smagghe geeft hij
de bluesrock van Tjens Couter en de hoekige pop van T.C. Matic een
nieuwe gloed. Hij heeft al laten weten “stijf van de goesting” te staan.
Zowel Tjens Couter als T.C.Matic stonden ooit al in de Warande!

foto: Danny Wilms

“Ik wil old school rock spelen”, vertelt de zanger aan De Standaard.
“‘Geen ‘O la la c’est magnifique’, geen ‘Putain Putain’. We zoomen in
op de periode waarin Tjens Couter overliep in TC Matic.”
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Polderman tiert welig

Katinka Polderman (NL)

donderdag 25 januari
20.15 uur / Kuub
15 euro // 13 / 12 / 10 euro
Katinka Polderman is de
droogste comédienne van de
Lage Landen.
Katinka Polderman is na
vier solovoorstellingen
geen onbekende meer in
Vlaanderen. Wij kennen haar
van voorstellingen vol vrolijk
cynisme, subtiele lompheid,
engagement, rake observaties
en doortimmerde liedjes. En
mocht dat toch nog niet het
geval zijn, Polderman tiert
welig voort. Voor deze vijfde
avondvullende voorstelling
neemt antiheldin Katinka
elke avond een hoop nieuwe
liedjes mee, een gitaar en
een omnichord. Verder laat
zij het lot bepalen, want dat
levert vaak heel mooie dingen
op. Iedere avond is uniek en
eenmalig. Niets staat vast,
behalve dat het toeval een
grote rol zal spelen.
Na haar studies aan
de Cabaretacademie
in Rotterdam en de
Koningstheateracademie
in Den Bosch won Katinka
al vroeg in haar carrière de
Jury- én Publieksprijs tijdens
het Leids Cabaret Festival. De
toon was meteen gezet. Vanaf
toen bracht ze ongeveer elke
twee jaar een voorstelling
over heel Nederland en
Vlaanderen, die telkens op erg
veel bijval kon rekenen van
pers en toeschouwers.

COMEDY

foto: Krijn van Noordwijk
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WINTERWARM

De eerste editie van ons festival
WinterWarm was een schot in de roos. Alle
voorstellingen waren uitverkocht en je kon
je op de unieke locatie van de Hoge Rielen
warmen aan de sfeervolle aankleding en
ons festivalcafé. Op algemeen verzoek
organiseren we in 2018 dan ook een
tweede editie van WinterWarm. Samen met
de Hoge Rielen en gemeente Kasterlee
programmeren we opnieuw een eigenzinnig
en veelzijdig festival voor een groot publiek.

Vuurtheater en circus ontmoeten elkaar in
de magische openluchtvoorstelling ‘Passa
il Tempo / As Time Goes By’ van Sprookjes
enzo & Pietro Chiarenzo.
Circus Ronaldo herneemt speciaal
voor WinterWarm de gelauwerde
succesvoorstelling ‘Fidelis Fortibus’. Een
unieke kans voor wie deze hartverwarmende
circusvoorstelling nog niet zag.

Laat je verrassen tijdens één van onze
bijzondere voorstellingen in het midden van
de bossen van Kasterlee.

‘KOPfKINO FM’ is een intieme voorstelling die
je met knutselwerk en tekeningen meeneemt
naar een appartementsgebouw en haar
bewoners.

WAT KAN JE ALLEMAAL
VERWACHTEN OP
DEZE TWEEDE EDITIE?

De jonge theatermaakster Julie Cafmeyer
organiseert praatsessies over de liefde. In
deze performance stelt ze zich kwetsbaar op
en vertelt over haar misgelopen relaties. Ze
komt bij het publiek te rade voor advies.

Het idee van het parcours blijft behouden,
uiteraard met andere voorstellingen. We
nemen je opnieuw mee langs drie locaties op
het domein met vioolmuziek en elektronica
uit Estland, solowerk van een ex-dEUS
muzikant en een installatie van oude
bandopnemers.
Verder kan je, liggend in een verwarmde
loods, een concert bijwonen van Oaktree.
De soundscapes die Adriaan De Roover uit
zijn instrumenten weet te toveren doen je
gegarandeerd wegdromen.
Club Kuub, broeihaard van jong en zot
muziekgeweld, verhuist voor één keer van
de Kuub naar de Hoge Rielen. Hou onze
website alvast in het oog voor de line-up.
Je kan nu nog geen tickets bestellen
voor deze concertavond, wel een
seizoensabonnement van Club Kuub.

Ook nu weer kan je aan een voordelig
tarief tijdens het festival overnachten in
het bijzonder mooie Hostel Wadi. Het
cilindervormig en transparant hostel dat als
het ware de bossen omarmt is een absolute
aanrader! Voor een nacht betaal je 72 euro
per kamer voor vier personen, inclusief
ontbijt! Dit kan je bestellen tezamen met je
tickets of abonnement.
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WinterWarm

Parcours
WINTERWARM
vrijdag 26 en zaterdag 27 januari
19 en 21 uur / de Hoge Rielen, Kasterlee
16 euro // 14 / 13 / 12 euro
Drie concerten op
verschillende locaties in de
Hoge Rielen. Wij voorzien
het vervoer ter plaatse.

Maarja Nuut (EST)
Soundscapes op basis van
traditionele folksongs uit
Estland met live-elektronica
		
Maarja Nuut is een jonge
getalenteerde vioolspeelster
en zangeres afkomstig uit
het noorden van Estland.
Haar muziek is geïnspireerd
door de tunes van oude
dorpsmuzikanten, traditionele
dansen en verhalen die
ze combineert met liveelektronica. Ze maakt loops
van haar vioolspel en speelt
en zingt daar weer over heen.

MUZIEK

De muziek van Maarja
Nuut is betoverend, fris
en hedendaags met een
folkloristisch randje waarbij ze
je in een unieke klankwereld
leidt met hypnotische vocale
harmonieën op lagen van
strijkers en elektronica. In
2013 debuteerde ze met het
album 'Soolo' en vorig jaar
verscheen 'Une Meeles'.

“Een van de meest veelzijdige
en opwindende bands van
Europa” (Songlines)
“Maarja Nuut maakt
ongelofelijk meeslepende en
hypnotiserende muziek”
(The Quietus)

foto: Renee Altrov

Stef Kamil Carlens
Stef Kamil Carlens is als muzikant bekend sinds de jaren
’90, maar ‘Stuck In The Status Quo’ is zijn eerste soloalbum.
Hij speelde in dEUS, Moondog JR, Kiss My Jazz en Zita
Swoon Group. Die laatste band zette de afgelopen jaren
vooral in op de combinatie van dans en theater.
Met zijn nieuwe werk grijpt Carlens terug naar de pure
muziek. In de loop der jaren verzamelde hij een uitgebreid
instrumentarium, en dat
is ook terug te horen op
‘Stuck In The Status Quo’.
Het is popmuziek met een
eigenzinnige draai die hij
grotendeels zelf inspeelde.
Verwacht je aan een
indringende liveweergave
van het solodebuut,
aangevuld met songs uit
zijn vroegere repertoire.
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Bart Maris - Loops
Trompettist Bart Maris mag gerust een
muzikale duizendpoot genoemd worden.
Gedurende ruim een decennium is hij niet
weg te slaan uit de Belgische muziekscene en
is hij in meer groepen en ensembles terug te
vinden dan een mens kan tellen.

WINTERWARM

Ook qua stijl kan je hem niet in een vakje
plaatsen. Je vindt hem zowel terug in
de wereld van de improvisatie en free
jazz, maar evengoed in rock, fusion en
wereldmuziekensembles. Hierbij een greep
van groepen waarin hij actief is/was: Think of
One, Jaune Toujours, Va Fan Fahre, Electric
Barbarian, Flat Earth Society (FES), Nanookkwartet, Olla Vogala…
Met Loops laat hij een orkest van oude
bandopnemers op je los, elk met een
geluidsfragment van verschillende lengte die
in loop worden afgespeeld. Het resultaat: een
steeds wisselend klanktapijt waarop Maris
prachtige trompetsolo’s plaatst.
foto: Stefanie de Clercq

Architectuurwandeling

AR-TUR en de Hoge Rielen
zondag 28 januari
10.30 uur (duur: 2 uur)
5,5 euro
Tijdens festival WinterWarm organiseren
de Hoge Rielen en AR-TUR een
architectuurwandeling. Je komt meer
te weten over het masterplan van het
domein, waarin de relatie met het militaire
verleden, de toekomst van het domein en het
Kempische landschap centraal staan. We
bezoeken ook Hostel Wadi, een ontwerp dat
volledig opgaat in de natuur, van de Italiaanse
architectenstudio Secchi-Viganò.
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Passa il Tempo / As Time Goes By

WINTERWARM

Sprookjes enzo & Pietro
Chiarenza
vrijdag 26 en zaterdag 27 januari
19 uur / de Hoge Rielen, Kasterlee
12 euro // 11 / 10 / 7 euro

PREMIÈRE

Vuurtheater en circus
ontmoeten elkaar in deze
openluchtvoorstelling over
het verglijden van de tijd voor
kinderen en volwassenen van
elke leeftijd.

OP LOCATIE

Diep in het bos ligt er een
magische plek, een stad
waar tijd groeit, geplukt
wordt, en dan de wijde wereld
ingestuurd. Je kan er de tijd
zien, als licht, als vuur.

MADE IN
DE WARANDE

Diep in het bos, drie deuren:
Achter de eerste deur het
leven van een kind. Een klein
meisje verkoopt lucifers en
zaait overal vlammetjes.
Achter de tweede deur
de vrouw: als jonge
luciferverkoopster oogst zij
haar vurige momenten.
Achter de derde deur is het
leven een oudere dame, die
verschroeide herinneringen
verzamelt.

FAMILIES

concept: Marcello &
Pietro Chiarenza
regie & scenografie:
Pietro Chiarenza
muziek: Michele Moi
kostuum: Margot De Group
i.s.m. Dommelhof
en de Warande
foto: Rudi Schuerewegen

Wil je meespelen
in Passa il Tempo?
We zoeken figuranten van alle
leeftijden, die beschikbaar zijn
van 19 tot 28 januari. Meer info
bij leen.goris@warande.be.
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Het vuur vertelt vele verhalen
van geboren worden, spelen,
groeien, liefde en passie, oud
worden, doodgaan en weer
opnieuw geboren worden.
Poppen, wielen, zandlopers,
ramen, vleugels, trappen… het
vuur tekent ze voor jou in het
donker.
Waar wacht je nog op?
Reis met ons mee naar
de bossen van de Hoge
Rielen voor deze magische
openluchtvoorstelling!

De andere stem

Ivo van Hove & Ramsey Nasr /
Toneelgroep Amsterdam (NL)
vrijdag 26 januari
20.15 uur / Kuub
18 euro // 16 / 15 / 10 euro

inleiding
om 19.30 uur
in de Terraszaal

THEATER

Vorig jaar was ‘La voix humaine’ één van dé succesvoorstellingen
van ons seizoen. In deze afscheidsmonoloog van Jean Cocteau
speelde de telefoon een genadeloze rol. Het publiek hoorde en zag
een vrouw die voor de laatste keer met haar ex-geliefde belt. Het
was gissen naar de mogelijke antwoorden van de afwezige ex. Met
‘De andere stem’ schrijft en speelt Ramsey Nasr in een regie van Ivo
van Hove nu het weerwoord van de man. De pers was alvast even
lovend als bij ‘La voix humaine’.
De breuk was radicaal en abrupt, zo lijkt het. De man wil vooruit en
heeft professionele zorgen rond een wereld in crisis. Hij probeert
praktisch te blijven en wil de boedelscheiding netjes afhandelen.
De vrouw aan de andere kant van de lijn lijkt het veel moeilijker
te hebben, maar dat is slechts schijn. Beide partners blijken
beschadigd uit deze liefdesgeschiedenis te zijn gekomen. Het
telefoongesprek wordt een levenslijn.

“Op fabuleuze wijze geeft Nasr millimeter na millimeter prijs wat de
werkelijke reden van de noodlottige breuk is.” (NRC ****)
“Ramsey Nasr speelt de pannen van het dak in deze halve dialoog.”
(Het Nieuwsblad ****)
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van: Ramsey Nasr
regie: Ivo van Hove
met: Ramsey Nasr en
Djamila Landburg
dramaturgie:
Bart Van Den Eynde
scenografie en lichtontwerp:
Jan Versweyveld
foto: Jan Versweyveld

KOPfKINO FM

WINTERWARM

Annelies Van Hullebusch &
Katharina Smets
woensdag 31 januari
19 en 21 uur / de Hoge Rielen, Kasterlee
15 euro // 13 / 12 / 9 euro
Kopfkino: dat is Duits voor
alle gedachten en dromen
in je hoofd. Annelies Van
Hullebusch en Katharina
Smets creëren met
ge llustreerd hoorspeltheater
een film in je hoofd. Een
verwarmde loods in de
Hoge Rielen tijdens ons
festival WinterWarm is de
ideale locatie voor deze
intieme voorstelling. Je
neemt in duo plaats aan een
zelfgetimmerde lessenaar.
Binnenin de kist van de bank
vind je een hoofdtelefoon
waarmee het avontuur begint.
Twee stemmen nemen je
mee in het verhaal van een
appartementsblok en zijn
bewoners. De vertellers
zitten midden in het publiek,
in een intieme, verduisterde
setting. Aan de hand van
boekjes, maquettes, objecten
en foto’s ontvouwt in je “kopf”
zich het universum van het
appartementsgebouw.

OP LOCATIE

JONG GEWILD

THEATER

“Annelies Van Hullebusch
weet als geen ander met
haar knip- en plakwerk,
met haar tekeningen, met
haar knutselwerk, met haar
theater der dingen een
blijvende indruk na te laten.”
(Theaterkrant.nl ****)

spel: Katharina Smets en
Annelies Van Hullebusch
van: Wande Eyckerman, Katharina
Smets, Clara Hermans, Klaartje
Vermeulen en Annelies Van Hullebusch
concept: Annelies Van Hullebusch
muziek: Tim Vandenbergh
eindregie: Wanda Eyckerman
foto: Maarten De Bouw
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Fidelis Fortibus

Circus Ronaldo
WINTERWARM
donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 februari
20.15 uur / de Hoge Rielen, Kasterlee
19 euro // 17 / 16 / 10 euro

12+

OP LOCATIE
HERNEMING

‘Fidelis Fortibus’ is een grappige, poëtische solo vol nostalgie in een
prachtig decor. Een clown is de enige overlevende van het circus.
Alle andere circusartiesten zijn begraven onder het zaagsel. Daar
ligt de koorddanseres met haar ballerina’s. Ginds rust Pierrot met
zijn blinkende trompet. En daar is het graf van de circusdirecteur,
die zelfs na zijn dood nog angst en respect afdwingt. De clown
fantaseert dat de anderen nog leven. De clown geeft niet op en blijft
altijd doorgaan, wat er ook gebeurt. Want al zakt de tent in en ben je
helemaal alleen, the show must go on …
Vorig seizoen presenteerden we al zes voorstellingen van
‘Fidelis Fortibus’ op de groenzone naast de ingang van de
Warande. Op algemeen verzoek hernemen we deze gelauwerde
succesvoorstelling in het feeërieke kader van WinterWarm in de
Hoge Rielen in Kasterlee.

“Wat Danny Ronaldo hier weer voor elkaar krijgt, doet je in opperste
verwondering staan … Wat spectaculair is, is de intimiteit waarmee hij
de grandeur van het circus eert.” (Focus Knack ****)
“Circus als een springlevende kunstvorm, van deze tijd maar ook met
een warm hart voor het verleden.” (De Morgen****)
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CIRCUS

spel: Danny Ronaldo
coaching: Lotte van den Berg
muziek: Tony Decap en
David Van Keer
foto: Benny De Grove

KID.

BOG., Het Zuidelijk Toneel
en hetpaleis
8+

vrijdag 2 februari
19 uur / Kuub
12 euro // 11 / 10 / 7 euro

‘KID.’ is twee in één:
een voorstelling voor
kinderen over volwassen
en een voorstelling
voor volwassenen over
kinderen. Want kinderen
worden altijd volwassen
en volwassenen zijn nog
steeds kinderen. Of is het
omgekeerd?
Wie is het kind en wie
de volwassene? Niets
is wat het lijkt in deze
voorstelling voor kinderen
die snel groot worden en
volwassenen die graag
nog even kind zijn.
Volwassenen en kinderen zien
in ‘KID.’ dezelfde voorstelling.
Ze zitten op tribunes tegenover
elkaar. De volwassenen aan de
ene kant en de kinderen aan
de andere kant. Je hoort wat
er aan de andere kant gebeurt,
maar dat is niet altijd wat je
denkt. En wat je ziet, is niet
altijd wat je hoort.

THEATER
FAMILIES

van en door: Judith de Joode,
Benjamin Moen, Sanne
Vanderbruggen, Lisa Verbelen
eindregie: Jetse Batelaan /
Theater Artemis
technische productie: Emiel Rietvelt
scenografie: Decoratelier
Jozef Wouters

dramaturgie: Roos Euwe
zakelijke leiding: Anne Baltus
foto: Taatske Pieterson
productie en technische realisatie:
hetpaleis
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BOG. is de collectie van
jonge theatermakers Judith
de Joode, Benjamin Moen,
Sanne Vanderbruggen en
Lisa Verbelen. Met hun
eerste voorstellingen ‘BOG.
een poging het leven te
herstructureren’ en ‘MEN. de
mening herzien’ wonnen ze
verschillende theaterprijzen en
maakten ze meteen naam in
de theaterwereld.

Oaktree
WINTERWARM
vrijdag 2 en zaterdag 3 februari
20.30 uur / de Hoge Rielen, Kasterlee / liggend
15 euro // 13 / 12 / 10 euro
Wie zijn concerten al eens
graag met wat duister
escapisme geserveerd krijgt,
is bij Oaktree aan het juiste
adres.

OP LOCATIE

De soundscapes die
Adriaan De Roover uit zijn
instrumenten weet te toveren
doen je gegarandeerd
wegdromen. Waarheen, dat is
uiteraard je allerindividueelste
gedachte. Maar de Warande
voorziet alvast een ligplaats
tijdens dit concert. Na een
tocht door de bossen van
de Hoge Rielen, kan je je
neervlijen aan de wortels
van Oaktree en je laten
wegdrijven op een droom van
klassieke en elektronische
ambient. Oaktree combineert
live-elektronica met zang en
akoestische instrumenten
zoals harp, viool en piano. Hij
brengt nummers uit het vorig
jaar verschenen ‘Dust’, maar
ook nieuw en ouder werk.
Zonder twijfel een unieke
ervaring.

MUZIEK

“loepzuivere productie,
fantastisch brommende
bassen en geweldige
arrangementen” (RifRaf)
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De Therapie

Julie Cafmeyer
WINTERWARM
zaterdag 3 februari
19 en 21 uur / De Hoge Rielen, Kasterlee
12 euro // 10 / 9 / 6 euro
‘De Therapie’ van Julie
Cafmeyer is in wezen geen
voorstelling, maar een
intiem gesprek, met een
klein groepje mensen.
Iedereen is deelnemer en
niemand is toeschouwer.
Therapie dus. Maar toch ook
een performance.

OP LOCATIE

JONG GEWILD

Julie Cafmeyer deelt haar
eigen diepste zielenroerselen
met de toeschouwers, in de
hoop dat zij haar kunnen
helpen met het opmerken
van de blinde vlekken in
haar leven. Haar inspiratie
haalde ze bij de Franse
kunstenares Sophie Calle.
De manier waarop Calle
haar privéleven in de
openbaarheid gooide greep
Cafmeyer zodanig aan, dat ze
besloot op een gelijkaardige
manier te werken. Want als
meer en meer mensen hun
problemen blootleggen aan
wildvreemden als psychiaters,
goeroes, therapeuten of
yogaleraren, waarom dan
geen therapiegesprek voeren
met het publiek?

THEATER

“Cafmeyer toont hiermee dat ze
een van de gewiekste nieuwe
regisseurs van haar generatie
is.” (Knack ***)
“Door onverwacht en
gedetailleerd door te vragen,
verleidt de maker haar publiek
om dieper te graven. Het levert
ontroerende verhalen op.”
(Theaterkrant, NL ****)
concept en spel:
Julie Cafmeyer
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A Fool’s Paradise

Fiona Tan

WINTERWARM
zaterdag 3 en zondag 4 februari
10 en 14 uur (duur: 2 uur) / De Hoge Rielen, Kasterlee
5,5 euro // 5 / 5 / 5 euro inclusief gebruik fiets

8+

OP LOCATIE

De Hoge Rielen door de oren van een kunstenaar. Geluidskunst.
Een kunstwerk op doortocht.
Op de fiets, uitgerust met een iPod en hoofdtelefoon, rij je samen
met een gids naar vier speciale locaties op het domein. Op elke
plaats laat een gekke architect je bouwwerken zien die er eigenlijk
niet staan. Vreemd, maar geniaal!
Je ontdekt de Hoge Rielen op een wel heel aparte manier. Laat je
meevoeren op een heuse wervelwind van geluiden die je andere
zintuigen betoveren. Wat je hoort, lijk je plots ook te voelen, te zien
en te ruiken.
Fiona Tan (Indonesië, 1966), internationaal bekend om haar
audiovisuele installaties, films en fotowerk, maakte het
geluidskunstwerk ‘A Fool’s Paradise’ in opdracht van de Vlaamse
Overheid en het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI). Het werd
artistiek begeleid door de kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester
naar aanleiding van het masterplan voor de Hoge Rielen van Studio
Associato Secchi-Viganò.
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FAMILIES
MUZIEK

RULE OF THREE

Jan Martens
woensdag 7 februari
20.15 uur / Kuub
17 euro // 15 / 14 / 10 euro
‘RULE OF THREE’ is een gedanste performance die het
midden houdt tussen een concert en een verhalenbundel.
Jan Martens verweeft de vibe van een hardcore nachtclub
met het gevoel van verdwalen in de bladzijden van een boek.
Soms zwellen ritme, licht en beweging aan, soms worden ze
ontmanteld. De voorstelling is een meditatie – net als onze
tijd – gebaseerd op tegenstellingen: tussen verstilling en
explosie, tussen precisie en intuïtie, tussen hart en rede.
Jan Martens is al jaren een vaste waarde in het
Warandeprogramma. We presenteerden eerder twee van
zijn duetten en zijn ‘The Dog Days Are Over’ was een groot
succes in onze Schouwburg. Ook internationaal heeft zijn
carrière een hoge vlucht genomen. Voor ‘RULE OF THREE’
werkt Martens voor het eerst met livemuziek als stuwende
kracht. De Amerikaanse drummer en producer NAH mixt
zowel live als geprogrammeerde drums met gevonden
geluiden en gemanipuleerde samples. Zijn muziek draagt
sporen van DIY punk, noise en avant-jazz en baadt in de
rusteloosheid van hiphop.

DANS

van: Jan Martens
met: Steven Michel, Julien
Josse, Courtney May
Robertson en/of Dan Mussett
muziek en uitvoering: NAH
lichtontwerp: Jan Fedinger
foto: Studio Rios Zertuche
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Dex tot de tweede macht

Barbara Dex
donderdag 8 en vrijdag 9 februari
20.15 uur / Kuub
18 euro // 16 / 15 / 12 euro

Op een persoonlijke wijze zet
Barbara Dex haar vader Marc
Dex in de bloemetjes. Een
muzikaal cadeau voor Marc.
De Warande volgt al een hele
tijd het artistieke parcours van
Barbara Dex. Al zingt ze vaak
nummers van anderen, haar
warme stem betovert ons
telkens opnieuw.
Barbara is de dochter van
Marc Dex. In deze productie
bezingt Barbara de liefde
voor haar vader. Dat Marc
haar grote held en voorbeeld
is mag iedereen weten, van
hem heeft ze immers veel
geleerd. Met hem heeft ze
zoveel gedeeld, gelachen,
gehuild, gediscussieerd en
gemusiceerd. Zijn eerlijkheid
en heerlijkheid hebben haar
als mens gevormd. Het
muzikale heeft ze van hem
geërfd.

MUZIEK

Met deze voorstelling wil ze
Marc Dex nu, en niet later,
in de bloemetjes zetten. Op
persoonlijke wijze blaast ze
nieuw leven in de liedjes van
haar vader.
Dat het een intimistische
muziekvoorstelling wordt die
naar de keel grijpt, staat vast.
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Calais

Het Zesde Metaal
vrijdag 16 februari
20.15 uur / Kuub
22 euro // 20 / 18 / 14 euro

Elk jaar doen Wannes Capelle en de zijnen het gestaag beter. Vorig
jaar sierde het titelnummer ‘Ploegsteert’ zelfs de eerste stek van
De 100 op 1 op Radio 1. En ook in Nederland is Het Zesde Metaal
ondertussen een graag geziene gast.

MUZIEK

Wannes Capelle en zijn band hebben met hun jongste worp ‘Calais’
een uitstekend en populair album afgeleverd. Het Zesde Metaal nam
altijd al maatschappelijke standpunten in met een sterk persoonlijke
inslag, en dat is nu niet anders. Er is wat meer beton en hier en daar
zelfs wat prikkeldraad in de muziek en teksten geslopen. Maar in
se maakt de band nog steeds dezelfde intieme frêle songs zoals op
de doorbraakplaat ‘Ploegsteert’. De West-Vlaamse klei blijft aan de
zanger kleven, hoewel het eindresultaat erg werelds klinkt.
Als je eerlijkheid in songteksten kan appreciëren en geen bezwaar
hebt tegen een donker en weerbarstig kantje, dan is het concert van
Het Zesde Metaal absoluut aan te raden. “'t es nog al nie naar de
wuppe”
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zang, (akoestische) gitaar:
Wannes Cappelle
bas, synth: Robin Aerts
elektrische gitaar, piano,
synth: Tom Pintens
elektrische gitaar, pedal
steel: Filip Wauters
drums: Tim Van Oosten
foto: Bache Jespers

HUIS

Muziektheater LOD &
hetpaleis / Inne Goris
8+

THEATER
FAMILIES

zondag 18 februari / eerste blok: 11 uur, tweede blok: 14 uur / Je bezoekt ‘HUIS’ alleen of in
kleine groepjes. Om de 10 minuten gaan vijf mensen naar binnen. Je blijft zolang binnen als je
wilt. Reserveer voor een tijdsblok. Je krijgt van ons dan een exact uur voor jouw bezoek.
Kuub, staand / 12 euro // 11 / 10 / 7 euro

HET KIND VERTELT
"Er is een huis.
Op een plek hier ver
vandaan.
Daar woon ik.
Ik ben 8 jaar.
Ik ben niet alleen.
Er is ook De Moeder.
Ze slaapt.
Vaak.
Ze huilt.
Veel.
En ik?
Ik wil zoveel meer."

DE MOEDER VERTELT
"Er is een huis.
Op een plek hier ver
vandaan.
Daar woon ik.
Ik ben 39 jaar.
Ik ben niet alleen.
Er is ook Het Kind.
Ze zingt.
Ze speelt.
Ze maakt grapjes.
En ik?
Ik wil iets anders."

concept: Inne Goris
installatie: Stef Stessel,
Koen Broos
tekst: Laura Broekhuysen
muziek: Silbersee
productie en technische
realisatie: hetpaleis

Bezoek deze intrigerende
installatie en ontdek wat een
moeder en een kind zo graag
zouden willen …
Sta je voor de gevel van een
huis, dan kan je alleen maar
raden naar wat er achter de
muren gebeurt.
Er is gelach, er klinkt een stem
ver weg op de radio, er wordt
gedanst, er wordt geroepen, er
wordt gewacht … op iets anders,
op iets meer.
Inne Goris nodigt je uit in een
huis. Met een koptelefoon op
verken je iedere ruimte. Wie
woont er? Wat doen ze? Wat
denken ze? En waarom is het
vaak zo stil?
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Het kleine meisje van meneer Linh

Toneelhuis | Guy Cassiers
donderdag 22 februari
20.15 uur / Kuub
19 euro // 17 / 16 / 10 euro
Meneer Linh ontvlucht
zijn land, door oorlog
vernield, op zoek naar een
betere toekomst voor zijn
kleindochter. Hij voelt zich niet
thuis in het vreemde land, tot
hij op een dag meneer Bark
ontmoet. Meneer Bark praat
vooral over zijn vrouw die
kort voordien is overleden.
Meneer Linh verstaat hem
niet maar hij luistert, met
zijn kleine meisje op schoot.
Ze blijven elkaar dagelijks op
hetzelfde bankje in het park
ontmoeten. Tot op een dag
alles verandert …
‘Het kleine meisje van meneer
Linh’ is een aangrijpende
vertelling, gebaseerd op een
novelle van Philippe Claudel,
over een man die zijn land
moet ontvluchten met het
weinige dat hem nog rest. Guy
Cassiers zet hiervoor twee
topacteurs in: Dirk Roofthooft
en Gène Bervoets. Met hun zin
voor finesse en detail geven
ze gestalte aan de vreemdheid
van een nieuwe wereld en de
vertrouwdheid die desondanks
groeit tussen twee mensen,
elk met hun eigen kwetsuren.

THEATER

tekst: Philippe Claudel
regie: Guy Cassiers
met: Dirk Roofthooft en
Gène Bervoets
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WunderKammer

WIThWIT
6+

zondag 25 februari
15 uur / Kuub
12 euro // 11 / 10 / 7 euro

In de aanloop
Verken de
voorstelling
aan de hand
van leuke en
verrassende
opdrachten,
gratis, vanaf
14 uur.

MADE IN
DE WARANDE

Zet je fantasie op scherp en ontdek hoe alledaagse voorwerpen
een eigen leven gaan leiden in een wonderkamer!

FAMILIES

Wat kan je met een matras?
Laat ze zweven en ze wordt een wolk in de lucht of een
schuilplaats tegen de regen.
Of hang er een laddertje aan en ze wordt een zwembad.
Met een bootje erop is ze een grote zee.
artistiek team: Ruben
Nachtergaelen, Joke Van
Canneyt, Erki De Vries,
Freija Van Esbroeck
performers: Erki De Vries,
Freija Van Esbroeck en
een derde performer
livemuziek: Ruben
Nachtergaelen
samenwerking: Ruth Mariën,
Benjamin Vandewalle
met de steun van
FroeFroe

Wat gebeurt er als je de wetten van de werkelijkheid opzij zet? In
‘WunderKammer’ bouwen beeldende kunstenaars Erki De Vries
en Freija Van Esbroeck een fantasiewereld volgens een heel eigen
logica. Ze vormen alledaagse voorwerpen om tot poëtische bouwsels,
composities die kleine werelden worden met een eigen verhaal. Ze
ontplooien zich voor het publiek, blijven trappelen en brokkelen dan
terug af tot hun oorspronkelijke vormen.
Tekstloos beeldtheater waar sculpturen de hoofdrolspelers zijn, een
voorstelling met humor en poëzie.
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LORE

HelKa | Helder Seabra (Portugal)
woensdag 28 februari
20.15 uur / Kuub
17 euro // 15 / 14 / 10 euro

MADE IN
DE WARANDE

Ons leven is doordrongen van eeuwenoude rituelen en daarbij
horende volksfeesten. Het zijn uitgelezen momenten waarop we de
samenhorigheid tussen mensen vieren. Maar in hoeverre zijn we
ons nog bewust van die rituelen en voelen we ons nog verbonden
met de oorspronkelijke betekenis? Helder Seabra put in ‘LORE’
uit zijn Portugese achtergrond en uit die van zijn internationale
cast en focust op eeuwenoude rituelen die we vergeten zijn of die
een andere betekenis kregen. Het resultaat is een heel fysieke en
energieke dansvoorstelling. Een ritueel dansfeest.
Nadat hij jarenlang een sleutelfiguur was in de creaties van Wim
Vandekeybus en Sidi Larbi Cherkaoui maakt Helder Seabra sinds
enkele jaren eigen werk. De Warande is daarbij sinds het prille begin
zijn partner in crime. De succesvolle voorstellingen ‘When The Birds
Fly Low The Wind Will Blow’ en ‘In Absentia’ gingen in de Warande
in première. In 2017 creëerde hij op onze vraag ‘urBach’, een mix
van hiphop en hedendaagse dans op live-orgelmuziek van Bach in
zes Kempische kerken.
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concept, regie en
choreografie: Helder Seabra
dramaturgie: Mieke Laureys
en Helder Seabra
tekst: Mieke Laureys
gecreëerd met en uitgevoerd
door: Joris Baltz, Leif
Firnhaber, Annamari 'Viivi'
Keskinen, Mieke Laureys en
Julio Cesar Iglesias Ungo
livemuziek: Elias Devoldere
en Stijn Vanmarsenille
scenografie:
Freija Van Esbroeck
foto: Koen Broos

DANS

Prêt-à-Aimer

Aïcha Cissé / kunstZ
donderdag 1 maart
20.15 uur / Kuub
14 euro // 12 / 11 / 9 euro
Een bijwijlen hilarische onewoman-show met een waaier
aan anekdotes, tips en tricks
om aan een lief te geraken.
Bestaan er zalfjes of
trefzekere techniekjes als
je iemand wil versieren?
Helpen de bezweringen
van de sjamaan diep in de
wouden van Senegal écht als
je op je 25 nog single bent?
Met duizend en één vragen
tracht Aïcha Cissé de wereld
van relaties en de liefde te
doorgronden. Zij verzamelde
tal van grappige én triestige
anekdotes, oude én nieuwe
romantische verhalen en
visies over de liefde. Leggen
al die verschillende verhalen
de universele grondlagen
bloot van ons samen of alleen
zijn?

JONG GEWILD

THEATER

Prêt-à-Aimer is een
monoloog, gespijsd met
autobiografische elementen,
literatuuronderzoek en een
melting pot aan getuigenissen
van singles op zoek naar een
lief. De voorstelling bundelt
veel vragen en hopelijk tal van
antwoorden waar we allemaal
(misschien wel stiekem) op
wachten.
Aïcha Cissé (Senegal) was
eerder in de Warande te zien
in het succesvolle ‘Dis-moi
wie ik ben’, een productie
van ’t arsenaal & GEN2020,
en in ‘Futur Simple’ van
Beeldsmederij De Maan.

spel en concept: Aïcha Cissé
coach en dramaturgie:
Nele Vereecken
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Murder Ballads

Stijn Meuris, Gregory Frateur,
Lady Linn en Tijs Delbeke
vrijdag 2 maart
20.15 uur / Kuub
20 euro // 17 / 16 / 12 euro

Murder ballads, dat is ideaal materiaal voor topzangers als
Gregory Frateur, Tijs Delbeke en Lady Linn. Stijn Meuris breit de
nummers in koelen bloede aan elkaar.

MUZIEK

Murder ballads waren lange tijd de geliefde tabloids. In het prékrantentijdperk werden moorden bij voorkeur heet geserveerd in
catchy tunes met liefst een flinke scheut bloed en horror. De liedjes
verspreidden zich dan ook als lopend vuur.
Iedereen begrijpt de driften die aanzetten tot moord: liefde,
hebzucht, jaloezie, angst, woede, verlies… Bovendien houden
verhalen verloren geliefden in leven. Samen met de doden breit de
songschrijver een nieuw verhaal, een nieuw leven. Denken we maar
aan een nummer van Tom Waits: ‘And while the song plays, we
believe these dry bones can live’.
Het vleesgeworden cliché: de meeste slachtoffers waren vrouwen.
Zij waren slachtoffer van mannen die nog geen vader wilden worden of
een nieuwe schone deerne prefereerden. Heel af en toe werd de trekker
overgehaald door een vrouw, meestal na overspel van de man.
foto: Jimmy Kets
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Flaque

Compagnie Defracto (FR)
donderdag 8 maart
20.15 uur / Kuub
17 euro // 15 / 14 / 10 euro

De jongleervoorstelling ‘Flaque’ is één brok energie. Twee
acrobatische jongleurs gaan heftig te keer in de ruimte die voor
hen ligt. Niets is veilig voor hen. Guillaume Martinet en Eric
Longequel gaan door tot ze erbij neervallen, letterlijk en figuurlijk.
‘Flaque’ is een perfecte mix tussen fysiek theater, jongleren, dans
en slapstick. Verwacht je aan veel humor, absurde situaties,
onvoorspelbare prestaties, pure rauwheid, snoeiharde valpartijen
en onwaarschijnlijke jongleeracts. Eén ding is zeker: er vallen meer
mensen dan ballen.

“Dit is jongleren zoals het moet: uitdagend en toch toegankelijk,
rauw en vol finesse.” (De Morgen)

CIRCUS

“Een adembenemend jongleerduet.” (Télérama)
van en met: David Maillard,
Eric Longequel en
Guillaume Martinet
jongleren: Guillaume
Martinet en Eric Longequel
livemuziek en regie:
David Maillard

116

Echo Collective
vrijdag 9 maart
20.15 uur / Kuub
17 euro // 15 / 14 / 12 euro

Dit strijkkwartet vertaalt het legendarische album ‘Amnesiac' van
Radiohead prachtig naar hedendaagse klassieke muziek.
Echo Collective is een groep klassiek geschoolde muzikanten uit
Brussel. Je kent ze misschien van hun samenwerkingen met
A Winged Victory for the Sullen, Jóhann Jóhannsson en Dustin
O' Halloran. De wederzijdse samenwerkingen hebben geleid tot een
gemeenschappelijke muzikale taal, ook wel post-klassiek genoemd.
Concertzaal AB in Brussel nodigde het kwartet uit om één van de
albums van Radiohead onder handen te nemen. De strijkers kozen
voor 'Amnesiac' omdat de sfeer op dat album erg filmisch is. Die
bewerking resulteerde in een verfrissende herinterpretatie die zowel
fans van Radiohead als klassieke muziek zal bekoren.
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MUZIEK

Wat een geluk

Nele Bauwens
zaterdag 10 maart
20.15 uur / Kuub
16 euro // 14 / 13 / 12 euro

‘Wat een geluk’ is een buitengewoon persoonlijke voorstelling
met dolkomische maar ook doodserieuze verhalen, doorspekt
met hilarische en poëtische liedjes op piano.
Nele Bauwens is een Vlaamse actrice, cabaretière en zangeres. De
Warande kent haar vooral als vaste zangeres bij de mamboband El
Tattoo Del Tigre en van Jukebox 2000 (samen met Lucas Van den
Eynde en Tine Embrechts).

COMEDY

In 2014 ging Nele Bauwens solo als cabaretière. In 'Ik moet beter
luisteren' vertelt ze over haar turbulente liefdesleven aan de hand
van rake teksten, grappige observaties en de nodige zelfspot.

foto: Koen Broos

'Wat een geluk' is haar tweede solovoorstelling. De hele wereld
heeft kinderen, behalve Nele Bauwens. Moet zij daarom integraal
gek worden? Of kan zij juist verlicht ademhalen? Moet zij luisteren
naar haar meedogenloze vriendinnen, die nu allen twee baby's op
hun armen dragen? Moet zij de schuld geven aan haar levensgezel,
die alvast is beginnen powertrainen? Of moet zij helemaal niets doen
en gewoon genieten van iedere dag?
Want ja, gelukkig is ze wél, Nele Bauwens. ‘Wat een geluk’!
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NOCTURAMA

Theater De Spiegel &
HERMESensemble
zondag 11 maart
14 en 16 uur / Kuub, vrije zit
11 euro // 10 / 9 / 7 euro

Ga mee op een avontuurlijke droomreis doorheen de schemer van
de nacht.

FAMILIES
MUZIEK

Welkom in het museum van de nacht, de slaapkamer van
mijn knuffels. In de slaap komen de nachtdieren tot leven.
En toch rust alles, iedereen is moe, de wekker vertraagt,
de kast dommelt, het bed soest, het licht is moe, de zon is
onder, ik lig in het donker.
En toch ben ik wakker, wil ik opstaan, mijn ogen vallen
open. Al mijn knuffeldieren zijn wakker, ze willen mee op
tocht.
HERMESensemble is een Antwerps collectief voor hedendaagse
muziek en kunst, dat graag artistieke grenzen verlegt. Samen met
figurentheater De Spiegel maken zij een droomconcert naar de
wereld van slaapvaak. Na het succesvolle ‘Ceci n’est pas un livre’
een droomreis om naar uit te kijken!
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1+

muziek en spel: Stijn
Saveniers (cello) en
Peter Merckx (klarinet)
spel en tekst: Johan Dils
compositie: Daan Janssens
regie: Karel Van Ransbeeck
decor en vormgeving:
Lies Maréchal en
Wim Van de Vyver
kostuumontwerp:
Lies Maréchal
foto: Sofie Wanten

Fidelio

Walpurgis
6+

woensdag 14 maart
15 uur / Kuub
12 euro // 11 / 10 / 7 euro

In de aanloop
Verken de
voorstelling
aan de hand
van leuke en
verrassende
opdrachten,
gratis, vanaf
14 uur.

THEATER
FAMILIES
MUZIEK

concept, libretto en regie:
Judith Vindevogel
muziek: Ludwig van Beethoven
spel en zang: Annelies
Van Hijfte (sopraan),
Astrid Stockman (sopraan),
Kurt Gysen (bariton),
Saïd Boumazoughe (film)
arrangementen, soundscape
en livepiano: Jago Moons
scenografie en lichtontwerp:
Stef Depover
pop, masker en coaching:
Filip Peeters
video en geluid:
de Imagerie/ Studio C
kostuumontwerp:
Caroline Wittemans
foto: Stef Depover
coproductie: hetpaleis &
Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines (FR) met de steun van
Arcadi Île-de-France en
de Vlaamse Overheid

Walpurgis bewerkt Beethovens enige opera tot een spannend
ontsnappingsavontuur met een aangrijpend slot.

Al twee jaar lang heeft Leonore haar vriendje Florestan niet
meer gezien. De wrede Pizarro houdt hem gevangen. Is
Florestan dan een gevaarlijke moordenaar? Of een gemene
dief? Helemaal niet. Florestan doet niets liever dan zingen.
Met zijn liedjes doet hij de mensen dromen. Maar al dat
gedroom is niet naar de zin van Pizarro. Zal Leonore haar
vriendje kunnen bevrijden?
Laat je onderdompelen in deze avontuurlijke opera voor kinderen
van nu, want Walpurgis neemt je mee tot in de diepste kerkers waar
Florestan gevangen zit. Geniet van een operaklassieker over liefde
en rechtvaardigheid, met een pittig libretto, een vleugje humor en
een flinke dosis romantiek.

“Puur, pakkend, wervend. Missie geslaagd.” (podi-art.be)
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De Wereld

Theater Stap
donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 maart om 20.15 uur
zondag 18 maart om 15 uur
Theater Stap, Turnhout
12 euro // 11 / 10 / 7 euro

8+
PREMIÈRE
OP LOCATIE

THEATER

Een man trekt de wijde wereld in voor een moedige zoektocht naar
geluk. Een vervolg op succesproductie ‘De Bank’.
							
Een man staat op van een bank in een park en trekt eropuit. Hij gaat
op pad voor een merkwaardige tocht, een reis op leven en dood,
waarin bijzondere mensen samenkomen. Er is de kleine man die bijna
niemand opmerkt en de ober met excellente koffie, er is het meisje
Haja dat van ver komt en haar sombere oom. Er is ook de plastic zak
in de wind, diepzeedieren, en een zon waar iedereen van heinde en ver
naar komt kijken. En er is een gebeurtenis die zo ongelooflijk is dat ze
zelfs voor wie erbij was onwerkelijk lijkt.
In 2015 maakte Theater Stap ‘De Bank’. De voorstelling werd
enthousiast onthaald door pers en publiek en geselecteerd voor Het
Theaterfestival. Een vervolg kon niet uitblijven: in ‘De Wereld’ zit de man
uit ‘De Bank’ nog steeds in het park, alsof er niets veranderd is. Tot hij
beslist te vertrekken. ‘De Wereld’ is een verhaal van ontmoetingen. Van
mensen die al snel niet meer zonder elkaar kunnen.
De pers over ‘De Bank’: “De Bank is Stap op zijn knapst.”
(De Standaard)
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FAMILIES

concept, regie en spel: Luc
Nuyens en Frank Dierens
spel: acteurs van
Theater Stap
tekst: Paul Verrept
vormgeving: Stef Stessel
kostuums: Lieve Pynoo
beeld: Paul Verrept

Refugees for Refugees
zaterdag 17 maart
20.15 uur / Kuub
17 euro // 14 / 13 / 12 euro
Getalenteerde muzikale vluchtelingen vormen samen
Refugees for Refugees.
Mensen zijn nog steeds op de vlucht voor oorlog,
honger, geweld, vervolging… Muziekpublique, het
wereldmuziekcentrum uit Brussel, bracht verschillende
virtuoze muzikanten samen die het ensemble Refugees
for Refugees vormen. Ze zijn gevlucht uit Syrië, Irak,
Afghanistan, Pakistan, Tibet en kwamen uiteindelijk
in België terecht. Allen getalenteerde muzikanten, die
samen een nieuw geluid laten klinken. Een aantal is
gevormd aan gerenommeerde conservatoria langs de
zijderoute (Damascus, Baghdad, Aleppo), anderen zijn
volksmuzikanten.
Refugees for Refugees laat de topkwaliteit zien van mensen
die dreigen onzichtbaar te worden in onze samenleving. Het
ecosysteem waarin hun muziek zo goed gedijde, lieten ze
achter in hun thuisland. Maar ze brachten een rijke bagage
en in het beste geval hun instrumenten met zich mee. Hun
liederen vertellen het verhaal van hun land en de weg die
ze aflegden. Hun cd ‘Amerli’ ging niet onopgemerkt voorbij:
De Standaard bekroonde de opname met vier sterren en
hij stond bij zijn release prompt op nummer acht in de
Transglobal World Music Charts!

MUZIEK

foto: Dieter Telemans
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9 / Nine

CAS PUBLIC (Canada)
& KOPERGIETERY
dinsdag 20 maart
19 uur / Kuub
15 euro // 13 / 12 / 10 euro

9+

Beleef de schoonheid van Beethovens Negende Symfonie
door de ogen van een dove danser: deze magistrale
dansvoorstelling zorgt voor een overdonderende
ervaring!
Het Canadese dansgezelschap CAS PUBLIC reist de wereld
rond met indrukwekkende dansvoorstellingen voor jong en
oud. In ‘9 / Nine’ staat de negende symfonie van Beethoven
centraal. Beethoven voltooide dit muzikaal meesterwerk op
het moment dat hij volledig doof geworden was. In ‘9 / Nine’
is ook één van de dansers doof: Cai Glover werd doof na een
ziekte toen hij acht jaar was.
Hoe ervaar je de wereld wanneer één van je zintuigen het
laat afweten? Maakt het een verschil ‘verschillend’ te zijn?
Zijn we niet allemaal verschillend van elkaar?
‘9 / Nine’ laat gebarentaal uitvloeien tot indrukwekkende
dansbewegingen, die uitblinken in snelheid, synchroniciteit
en afwerking. Je hoort de muziek zoals ook slechthorenden
ze beleven. En in de video van KOPERGIETERY leef je mee
met de avonturen van een doof Gents jongetje.

“Een wervelwind die alle toeschouwers achterlaat met een
warme gloed. (…) Deze voorstelling moet je gezien hebben,
negen keer na elkaar als het moet.” ***** (Het Nieuwsblad)

FAMILIES
choreografie: Hélène Blackburn
regie: Johan De Smet
dans: Nicholas Bellefleur, Cai Glover,
Robert Guy, Daphnée Laurendeau,
Danny Morrissette
muziekbewerking: Martin Tétreault
zang: Jolien De Gendt
film: Kenneth Michiels
kinderen (film): Seymanur Kizilca,
Evgeni Miroslavov, Chaz Keith
Salfamones, Ramzi Serrai,
Burhan Zambur
lichtontwerp: Emilie B-Beaulieu
kostuums: Michael Slack
balletmeester: Francine Liboiron
productie: CAS PUBLIC,
KOPERGIETERY, Spect’Art Rimouski
& la Place des Arts de Montréal
foto: Phile Deprez
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DANS

MARX

Stefaan Van Brabandt &
Jan Decleir
woensdag 21 en donderdag 22 maart
20.15 uur / Kuub
18 euro // 16 / 15 / 10 euro
Jan Decleir speelt Karl Marx.
Eén van de grootste acteurs
kruipt in de huid van één van
de grootste filosofen.
Geen filosoof drukte een
grotere stempel op de
wereldgeschiedenis dan
de 19de-eeuwse filosoof
Karl Marx, die geldt als de
belangrijkste denker van het
socialisme en communisme.
En geen filosoof zaaide zoveel
verdeeldheid: afhankelijk
van hoe zijn woorden
werden geïnterpreteerd, is
hij vervloekt en aanbeden,
uitgespuwd en op handen
gedragen. Hij werd
beschouwd als een afgod en
een bevrijder, maar zijn goede
intenties plaveiden ook de
weg naar de hel: miljoenen
mensen werden gedood in
naam van de “marxistische
bevrijding”.

THEATER

In de theatermonoloog ‘MARX’
kijkt één van de invloedrijkste
denkers uit de geschiedenis
terug op zijn bewogen leven
en denken. Waarin heeft
Marx zich vergist? En waarin
heeft hij gelijk gekregen?
In welk opzicht is zijn
filosofie vandaag nog steeds
relevant en bevrijdend? In
tijden van onzekerheid en
groeiende ongelijkheid is de
theatermonoloog ‘MARX’ een
confronterend, kritisch en
gloedvol pleidooi voor vrijheid
en menselijke waardigheid.

van: Stefaan Van Brabandt
spel: Jan Decleir
foto: Selina De Maeyer
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De Man van Morgen

Steven Goegebeur
woensdag 28 maart
20.15 uur / Kuub
17 euro // 15 / 14 / 12 euro

Steven Goegebeur is een vaste waarde in het Vlaamse
comedycircuit. Met deze derde zaalshow bewijst hij zijn plek
tussen de groten.
Op een mooie dag zegt Steven Goegebeur: "Het is genoeg geweest!".
Hij beslist vanaf die dag om het helemaal anders te doen. Niets
zal nog hetzelfde zijn. Alles wordt beter! ‘De Man van Morgen’
is geboren. En dat zal je geweten hebben. Want de man van
morgen zal spreken. Zal gloedvol betogen hoe ook jouw leven kan
veranderen en verbeteren. De man van morgen zakt af naar vandaag
om je een stralende toekomst binnen te leiden.

COMEDY

In zijn derde zaalshow brengt Steven Goegebeur op onnavolgbare
wijze het relaas van een man die eindelijk het licht heeft gezien. In
een wervelende vertelling over hoe om te gaan met ‘de toekomst’.
Komt de toekomst ons toe? Moeten we alles plannen of leven we van
dag tot dag? En vooral, kunnen we de toekomst veranderen? Volgens
de Man van Morgen wel.
Op deze avond wordt je toekomst bepaald … Loop die dus niet mis!
foto: Tine de Wilde
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Scott Matthew (Australië) &
Rodrigo Leão (Portugal)
donderdag 29 maart
20.15 uur / Kuub
23 euro // 21 / 20 / 16 euro
Hemelse muziek. De versmelting van twee vroegere,
memorabele concerten in de Warande, een samenwerking
die we absoluut live willen zien en horen.
Scott Matthew is een Australische singer-songwriter die ons
vanuit Brooklyn broze, melancholische indie- en folkmuziek
brengt. De afgelopen jaren leverde hij een aantal donkere,
maar prachtige albums af, onder andere zijn cover-album
‘Unlearned’ dat hij in 2013 in de Warande kwam voorstellen.
Het is vooral zijn fragiele wendbare stem, ergens tussen
Marc Almond, Gavin Friday, Antony Hegarty en Morrissey in,
die recht naar het hart gaat.
Rodrigo Leão is één van de oprichters van de beroemde
Portugese groep Madredeus. Sinds 1994 maakt deze
multi-instrumentalist muziek onder eigen naam, een uniek
klankuniversum waarin filmmuziek, fado, pop, chanson
en klassieke muziek elkaar omarmen. Rodrigo en zijn
ensemble stonden in 2012 in onze Schouwburg.
En nu dus beide artiesten samen. Op hun gezamenlijke
cd ‘Life is long’ worden stem en muziek verstrengeld in
filmische composities en sublieme melancholie. Leão weet
perfect hoe de emotionele stem van Matthew te omarmen en
te laten drijven op de lyrische stroom van zijn muziek.
Laat je vervoeren in zalige zwaarmoedigheid en breekbare
schoonheid. Zonder twijfel een hoogtepunt in het aanbod van
dit seizoen.

MUZIEK

synths, bas: Rodrigo Leão
zang en gitaar:
Scott Matthew
viool: Viviena Tupikova
gitaar en bas: João Eleutério
cello: Carlos Tony Gomes
trombone en metallofoon:
Marco Alves
drums: Frederico Gracias
foto: Michael Mann
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Go Figure Out Yourself

Ultima Vez /
Wim Vandekeybus
donderdag 29 maart
20.15 uur / Kapel Merksplas Kolonie
18 euro // 16 / 15 / 10 euro

OP LOCATIE

Wim Vandekeybus doorbreekt definitief de grens tussen podium
en toeschouwers. Een gastheer en zijn gevolg nemen je mee op
een avontuurlijke ontdekkingstocht.
Zoals je dat mag verwachten bij Vandekeybus ligt het tempo hoog.
Interactie is onvermijdelijk. Ultima Vez speelt niet langer vóór
een publiek, maar eerder met een publiek, dat meteen ook het
landschap vormt voor deze radicale en energieke trip.

DANS
regie, choreografie en
scenografie: Vandekeybus
gecreëerd met en uitgevoerd
door Ultima Vez-performers
dramaturgie: Aïda Gabriëls
lichtontwerp:
Davy Deschepper en
Wim Vandekeybus
foto: Bert Heylen
in samenwerking met
de gemeente Merksplas

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

Theater Artemis (NL)

woensdag 4 april
15 uur / Kuub
11 euro // 10 / 9 / 7 euro
Zoek mee uit of de
onzichtbare man er is
of niet, en wanneer je
hem kan uitgummen.
Een onweerstaanbaar
theateravontuur voor
kleuters.				

In de aanloop
Verken de
voorstelling
aan de hand
van leuke en
verrassende
opdrachten,
gratis, vanaf
14 uur.

Drie verlegen
goochelaars worden door
niemand gezien. Zijn ze
er nu wel of niet? Hoor
ik iemand lopen? Wie zit
er aan dat theekopje, dat
onzichtbaar in de lucht
getild wordt? De mannen
halen alles uit de kast
om in twijfel te trekken
of ze er wel écht zijn. Ze
staan stil in een hoek,
laten zich wegspelen
door vier cavia’s en
trekken zorgvuldig aan
onzichtbare touwtjes.

THEATER
FAMILIES

Dit is verstoppertje
spelen op filosofisch
niveau. Wat maakt dat
iemand er is? Is dat wel
zo? Weten we dat wel
zeker? Geloof je het zelf?
Regisseur Jetse Batelaan
verrast telkens opnieuw
met indrukwekkend theater
waarin hij de werkelijkheid
binnensmokkelt. Hij won
ondermeer de VSCD
Mimeprijs (2016), de
Theaterprijs Prins Bernhard

4+

Cultuurfonds (2015) en de
VSCD Zilveren Krekel (2014).
In ‘De onzichtbare man’
daagt hij kleuters uit om
hun zekerheden in vraag
te stellen. Theater om te
koesteren!
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regie: Jetse Batelaan
spel: René van ’t Hof
kostuums: Liesbet Swings
foto: Henk Claassen

Gelukzoeker

Bert Gabriëls
dinsdag 17 april
20.15 uur / Kuub
17 euro // 15 / 14 / 12 euro
Bert Gabriëls maakte naam
met programma's als ‘Zonde
van de Zendtijd’ en ‘Advocaat
van de Duivel’, maar ook met
de documentairereeks ‘Terug
naar eigen land’. Met al die
ervaringen op zak gaat hij
weer het podium op voor het
pure comedywerk.
In z'n nieuwe show gaat Bert
op zoek naar geluk. In een
zotte wereld, in rare mensen,
in dikke boeken en in de krant,
overal zit wel wat geluk. Bert
hakt het eruit met stevige
grappen, scherpe observaties
en veel harde meppen humor.
En geeft een 100% garantie
op geluk, al vanaf de aankoop
van een kaartje. Want een
heel groot deel van geluk zit
in lachen …

“Gabriëls is een van de
meest veelzijdige Vlaamse
komieken.” (De Morgen)

COMEDY

tekst en spel: Bert Gabriëls
productie: Gaya Scienza
foto: Johannes Vande Voorde
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Smoke and Mirrors

The Ricochet Project (VS)

woensdag 18 april
20.15 uur / Kuub
19 euro // 17 / 16 / 10 euro
In ‘Smoke and Mirrors’ zie
je vernieuwende, straffe en
ontroerende acrobatie uit de
Verenigde Staten. Circus dat
onder je vel kruipt.
Hoe stel je het streven naar
oppervlakkig geluk in de
jachtige westerse wereld aan
de kaak met circus? Geen
kunst voor Laura Stokes
en Cohdi Harrell die hun
voorstellingen creëren in hun
afgelegen studio in de woestijn
van New Mexico. Ze ontdoen
zich van hun kantoorkledij en
geven zich bloot. Met sterke
fysieke acrobatie aan de
trapeze, in de touwen en op
de vloer maken ze voelbaar
hoe een man en een vrouw
vast zitten in een koude
individualistische wereld.
The Ricochet Project veroverde
stormenderhand de wereld
met haar unieke stijl van
poëtische acrobatie. In alle
landen krijgt het gezelschap
staande ovaties en weet het
zijn publiek te ontroeren.
In 2015 mochten Stokes
en Harrell in het Verenigd
Koninkrijk dan ook de
prestigieuze Total Theatre
Award for Best Circus in
ontvangst nemen.

CIRCUS

“Dit is circus met brains én
good looks. Niet braaf, niet
gezellig, niet de traditionele
wauw-factor, maar wel
onwaarschijnlijk betoverend.”
(The Guardian *****)

van en met: Laura Stokes
en Cohdi Harrell
muziek: Paul Feathericci
foto: Ian Douglas
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Onderwoud

Pieter Embrechts &
Sun*Sun*Sun String Orkestra
zaterdag 21 april
20.15 uur / Kuub
22 euro // 19 / 18 / 14 euro
Veelzijdige artiest brengt
met 'Onderwoud' straffe en
eerlijke Nederlandstalige
pop- en rockmuziek.
Het langverwachte nieuwe
Nederlandstalige dubbelalbum van Pieter Embrechts
‘Onderwoud’ kwam in het
voorjaar van 2016 uit en
werd overladen met lovende
recensies. Het ambitieuze
album bevat 18 nummers
over verlangens en verlies,
de dagelijkse bezorgdheden
en over de snel veranderende
samenleving.
Samen met het magistrale
Sun*Sun*Sun String Orkestra
– dat ook al op ‘Onderwoud’
te horen is – trekt Pieter
naar de Warande om deze
prachtige songs in intieme
vorm voor te stellen, met
strijkersarrangementen van
onder andere Tom Pintens en
Steven Cornillie. Daarnaast
mag je je ook verwachten
aan een aantal nieuwe songs
en verrassende covers. De
wonderlijke stem van multiinstrumentaliste Naima Joris
en de ongeëvenaarde Nathan
Wouters op contrabas maken
het zevenkoppige ensemble
compleet.

MUZIEK

zang, gitaar: Pieter Embrechts
contrabas: Nathan Wouters
slagwerk en zang: Naima Joris

"Een anderhalf uur
ontwapenende schoonheid
gegoten in achttien popsongs
vol levensverhalen en
-wijsheden met hier en daar
onversneden rock."
(Cutting Edge ****)

Sun*Sun*Sun String Orkestra:
viool: Jeroen Baert
viool: Yumika Lecluyze
altviool: Lisbeth Lannie
cello: Seraphine Stragier
foto: Selina De Maeyer
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Bouwstof

Kunst in Zicht
zondag 22 en 29 april
10 uur / Glazen Zaal
8 euro // 8 / 8 / 8 euro

9-12

& OUDERS

Kunst in Zicht
is een vrijhaven
voor actieve
kunsteducatie.
Dat doen we
enerzijds in een
labowerking
met kinderen
en jongeren.
Anderzijds
voorzien we in
coaching en
vorming van hun
begeleiders.

Bouwstof is een workshop waarbij je met de meest gekke proeven
een stad bouwt.

FAMILIES

Geïnspireerd door de hedendaagse kunsten en de alchemie, staat
‘Bouwstof’ voor een uitdagend muzisch labo. We doen beroep op
de kiem van de creativiteit: de verwondering. Verwondering als
ontstekingsmechanisme van het creatief proces van de kunstenaar,
maar ook als de start van een persoonlijk kunstzinnig traject vol
experiment en onderzoek.
Met proefbuis in de hand ontdek je hoe je eieren kan laten botsen,
wat er gebeurt als je zeep in de microgolfoven zet en hoe je de kleur
blauw uit een rode kool kan krijgen.
Al deze bizarre probeersels komen samen in één verrassend
bouwwerk. We laten ons inspireren door het werk van Gerda Steiner
en Jörg Lenzlinger. Net zoals dit Zwitsers kunstenaarsduo laten we
een wereld ontstaan uit een wildernis van takken, fluorescerende
blubber, lichtgevende eieren en lange wasslierten.

LABO
foto: Dries Segers
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TALK SHOW

Suze Milius |
Het Zuidelijk Toneel (NL)
woensdag 25 april
20.15 uur / Kuub, vrije zit
16 euro // 14 / 13 / 10 euro
‘Oprah’, ‘Adriaan van Dis’,
‘The Dick Cavett Show’, ‘Ricki
Lake’… Uren heeft regisseur
Suze Milius ernaar gekeken.
Maar wat fascineerde haar
eigenlijk? In deze groots
opgezette theatervoorstelling
bouwt Milius een talkshowstudio en onderzoekt
ze dit symbool van het
televisietijdperk. Het is een
viering en een afscheid van
een medium dat, hoewel het
nog altijd door velen gebruikt
wordt, niet langer de toekomst
heeft. “Een afscheid van al wat
mooi was, een afscheid van
mijn jeugd”, aldus Suze Milius.

JONG GEWILD

Suze Milius is één van
Nederlands best bewaarde
theatergeheimen. Haar
voorstellingen werden
geselecteerd voor Het
Theaterfestival en al
tweemaal genomineerd
voor de BNG Bank Nieuwe
Theatermakersprijs. Hoewel
ze jong is, zijn haar projecten
steevast groot van opzet. Met
haar uitgesproken visuele
én fysieke taal focust ze
op intermenselijk gedrag
in al zijn ontwapenende
onhandigheid. Suze probeert
je, als toeschouwer, altijd op
een andere manier aan te
spreken. Als kijker herken
je jezelf en dit kan heel
vervreemdend zijn. In Turnhout
realiseerde ze vorig seizoen
de succesvoorstelling ‘HUIS’
waarbij je voor even in een
echt gezin de rol van vader of
moeder overnam.

THEATER

regie: Suze Milius
spel: nog te bepalen
foto: Tim Lahan
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B (werktitel)

Gloed

donderdag 26 april
20.15 uur / Kuub
20 euro // 18 / 17 / 10 euro

inleiding
om 19.30 uur
in de Terraszaal

Koen Augustijnen en Roselba Torres Guerrero zijn al 20 jaar vaste
waarden in de Vlaamse en internationale danswereld. Augustijnen
danste bij Alain Platel en maakte zijn eerste internationale
succesvoorstellingen bij Les Ballets C de la B. Torres Guerrero
danste bij Alain Platel en Anne Teresa De Keersmaeker. Samen
met Hildegard Devuyst maakten ze de internationaal gewaardeerde
voorstelling ‘Badke’, die ook in Turnhout een groot succes
was. Na ‘Badke’ richtten ze het gezelschap Gloed op en willen
ze spraakmakende voorstellingen met een voorkeur voor de
kruisbestuiving tussen verschillende genres, culturen, talen en
tradities maken.
Voor ‘B’ halen Augustijnen en Torres Guerrero hun inspiratie bij de
kunst van het boksen. Boksen wordt in zijn sublieme vorm dans.
Op de scène zie je vijf professionele boksers en vier hedendaagse
dansers van uiteenlopende origine. De boksers worden geselecteerd
uit boksclubs in Brussel en Gent. Bij de dansers zien we onder
andere de Palestijnse danser Maali Maali, die zelf ook Palestijns
bokskampioen is.
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DANS
choreografie: Koen
Augustijnen en Roselba
Torres Guerrero
dans: Arturo Franc
Vargas, Guilia Piana, Tayeb
Benamara, Sophia Rodriguez,
Mohammad Samahnah,
Maali Maali, Malick Mbaye,
Aubrey Zabo, Karim Kalonji
en Chamill Maissons
muziek: Sam Serruys
foto: Chris Vanderburght

Time Of Day

The Infamous Roots
Rielemans Family Orchestra
vrijdag 27 april
20.15 uur / Kuub
18 euro // 16 / 15 / 12 euro
Je houdt van rootsmuziek?
Van Emmylou Harris,
Bob Dylan of The Neville
Brothers? Van The Broken
Circle Breakdown? Dan is
deze band iets voor jou!
Maak kennis met de meest
intrigerende familie van de
laatste jaren: The Infamous
Roots Rielemans Family
Orchestra. Een hele mond
vol voor een band die
bestaat uit vijf leden van de
(fictieve) Rielemans familie,
nakomelingen van Roots
Rielemans.
Onder deze schuilnaam
gaan zielsverwanten schuil
met een grote liefde voor
blues, americana, alt country
en rootsmuziek. Kathleen
Vandenhoudt en Pascale
Michiels kennen we van
Billy en Bloomfish, Bruno
Deneckere is één van de betere
songschrijvers uit Vlaanderen
en Nils De Caster, frontman
van The Pink Flowers en
muzikant bij The Broken
Circle Breakdown, Luis
Marquez speelt op saxen en
mondharmonica’s.

MUZIEK

‘Time Of Day’, hun debuut-cd,
is een album dat volstaat met
wondermooie songs. Hierbij
kregen ze hulp van niemand
minder dan Grammy Award
winnaar Malcolm Burn:
producer, mixer, muzikant
van onder meer Emmylou
Harris, Bob Dylan, The Neville
Brothers en Chris Whitley!

stem en Europese gitaar:
Eduard Rielemans
stem en Amerikaanse gitaar:
Hermine Rielemans
stem en Chinese gitaar:
Josephine Rielemans
stem en hawaii-gitaar:
Joseph Rielemans
sax en volksfluit: Gerardo
Rielemans
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Craig Taborn Quartet (VS)
vrijdag 4 mei
20.15 uur / Kuub
18 euro // 16 / 15 / 12 euro

De Amerikaanse jazzpianist Craig Taborn is een waar fenomeen!
Downbeat Magazine, het belangrijkste jazztijdschrijft in de VS,
noemde hem dan ook “visionair van de huidige jazzgeneratie”.

MUZIEK

Ook dichter bij huis ontving hij lof. Zo omschreef Focus Knack hem
als “één van de meest opwindende pianisten van het ogenblik”.
Deze reputatie maakte hij trouwens volledig waar met onvergetelijke
soloconcerten op Jazz Middelheim en in De Singer in Rijkevorsel.
Wie er toen bij was zal het concert in de Warande voor geen geld
willen missen!
Dit keer krijgt hij versterking van enkele absolute topmuzikanten.
Dave King is tevens de drummer van de superformatie The Bad
Plus. Klarinettist Chris Speed kennen we dan weer vooral van zijn
werk met Howard Peach, de New Yorkse band van drummer Lander
Gyselinck. Bassist Chris Lightcap maakt de groep compleet.
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een organisatie van
De Singer en de Warande
piano: Craig Taborn
tenorsax, clarinet:
Chris Speed
bas: Chris Lightcap
drums: Dave King

Water & Fire / Händel revisited

BL!NDMAN & Reitze Smits (NL)
zaterdag 5 mei
20.15 uur / Sint Katharinakerk, Hoogstraten
18 euro // 16 / 15 / 12 euro

OP LOCATIE

BL!NDMAN en Reitze Smits staan garant voor een spannende
vertolking.

MUZIEK

Eric Sleichim en organist Reitze Smits bewerkten twee iconische
werken van Händel, de Water Music suite en Music for the Royal
Fireworks, voor saxofoonkwintet en groot orgel. De combinatie van
saxofoons en orgel werd in nieuwe muziek al veelvuldig toegepast.
De klanken van deze instrumenten vermengen schitterend en
dynamisch zijn orgel en saxofoonkwintet aan elkaar gewaagd, zowel
in de luidste als in de meest zachte passages.

een organisatie van
Mixtuur en de Warande
BL!NDMAN:
sopraansax: Koen Maas
& Pieter Pellens
altsax: Eric Sleichim
tenorsax: Piet Rebel
baritonsax: Raf Minten
orgel: Reitze Smits

De monumentaliteit van Händel’s orkestmuziek komt in deze
unieke bezetting volledig tot zijn recht. De rijke akoestiek van de
St.Katharinakerk en de mogelijkheid de instrumenten verspreid
door deze ruimte op te stellen, leiden tot een multidimensionale
perceptie van deze prachtige muziek.
Als orgelpunt tussen deze twee barokke iconen staan ‘Le Cahos’
van Jean-Féry Rebel (1666-1747) en ‘Le Verbe’ van Olivier Messiaen
(1908-1992) lijnrecht tegenover elkaar. Deze twee componisten
waren hun tijd ver vooruit.
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Ten Noorden van Nergens

De Dansers (NL)

vrijdag 18 en zaterdag 19 mei
20.15 uur / Konijnenberg Vosselaar
18 euro // 16 / 15 / 10 euro

OP LOCATIE

Heb je ooit een wild dier zien piekeren?
Op een plek aan de rand van de bewoonde wereld beproeven zeven
mensen - dansers en muzikanten - de grenzen van hun lichamen en
hun doorzettingsvermogen. Als in een onbeholpen ritueel proberen
ze te ontsnappen aan het moderne leven en een dierlijk instinct
terug te vinden. ‘Ten Noorden van Nergens’ is een dansconcert op
locatie. De energieke en acrobatische danstaal van De Dansers
ontmoet de rauwe, meeslepende livemuziek van La Corneille in de
buitenlucht, ergens waar het alledaagse even stil kan vallen.
De locatie
De Konijnenberg ligt midden in het centrum van Vosselaar. Deze
sikkelvormige landduin ligt 36,33 meter boven de zeespiegel, wat
hem tot de hoogste stuifduin van de Antwerpse Kempen maakt.
De berg en zijn groene omgeving werden door Monumenten en
Landschappen beschermd en is dan ook hét uithangbord van de
gemeente.

“’Ten Noorden van Nergens’ is acrobatische poëzie” (De Volkskrant ****)
“Een uur lang sensationele fysieke krachtmeting” (Theaterkrant ****)
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DANS
choreografie: Josephine
van Rheenen
dansers: Reut Aviran, Yeli
Beurskens, Blazej Jasinski
en Noemi Wagner
livemuziek: Guy Corneille,
Daan Crone en Hans Vermunt
kostuum en decor:
Roos Matla
foto: Saris & den Engelsman
in samenwerking met de
gemeente Vosselaar

Manon en Jean van Florette

Comp.Marius

donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 mei
18.30 uur / Bos en Brem, Kasterlee
26 euro // 24 / 23 / 18 euro
incl. konijn met pruimen en drankje tijdens de pauze
In 2016 presenteerden we samen met de Kempische
cultuurcentra (‘t Pact) het succesvolle ‘Figaro’ aan het
Kasteel van Turnhout en de Beddermolen in Tongerlo. Nu
vormen de bossen tussen Retie en Kasterlee het perfecte
decor voor een andere theaterhit van Comp.Marius. In het
tweeluik ‘Manon en Jean van Florette’ erft Jean een oude
boerderij van zijn moeder, Florette. Samen met zijn dochter
Manon en zijn vrouw Aimée trekt hij weg uit de stad om op
het platteland te gaan boeren. Vlak voor hun komst gieten
twee dorpelingen, de achterlijke Ugolin en zijn nonkel Papet,
de bron vol cement. Het begin van het einde.

OP LOCATIE

'Manon en Jean van Florette' speelt zich af in openlucht,
in een stukje ongerepte natuur. De idyllische locatie van
jeugdverblijfdomein Bos en Brem roept de sfeer op van
de Provence in de jaren ’60. Comp.Marius ontvangt je aan
twintig kerkbankjes die staan opgesteld in een rij met aan
het hoofd de heilige Sint Dominicus. Een beetje verder
staat op een zandvlakte in het midden van het bos een
halfronde, houten tribune. Kom kijken en geniet van deze
twee meesterwerken van de Franse auteur Marcel Pagnol.
En … tijdens de pauze van dit tweeluik is er konijn met
pruimen!

THEATER

“Deze humoristische topvoorstelling is om van te smullen.
Nooit gedacht dat teksttoneel zo boeiend kon zijn.”
(Cultuurpodium.nl)
“Een bewonderenswaardige en wonderlijke
openluchttheaterervaring.” (Theatermaggezien)

vertaling en bewerking: Waas
Gramser en Kris Van Trier
spel: Waas Gramser, Kris Van Trier,
Yves Degryse/Mathijs Scheepers,
Koen Van Impe, Kyoko Scholiers en
Frank Dierens
foto: Alisa Nadezhkina
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Er wordt naar u geluisterd

Wim Helsen

donderdag 24 en vrijdag 25 mei
20.15 uur / eerste proefvoorstelling in de nieuwe Schouwburg
voorstelling onder voorbehoud
21 euro // 18 / 18 / 12 euro
De meest indrukwekkende cabaretvoorstelling
van het seizoen.
'Er wordt naar u geluisterd' is Wim Helsens vijfde
theatervoorstelling. Hiervoor legt hij zijn oor te luisteren bij
je hart. Hij luistert naar je eenzaamste gedachten, je meest
verborgen pijn en je diepste angsten. Kent hij die dan?
Ja hoor.
Wim Helsen is een geniale verteller van absurde verhalen
die toch steek houden. Grappig, maar ook ongemakkelijk.
Tijdens deze show bevinden we ons in de aula van een
rouwcentrum. Niet echt een plek om te lachen, toch? Wim
Helsen is de ceremoniemeester die algauw de draad kwijt is.
Of toch niet?
De voorstelling ging op 1 december 2016 in première in
Amsterdam, daarna heeft Wim Helsen de voorstelling
eerst een seizoen getest in Nederland. Nu is ze klaar voor
Vlaanderen.

“Grandioze acteur. Superieur.” (Parool)
“Wim in absolute topvorm. “ (Volkskrant)
“Een grootse theatergebeurtenis.” (Elsevier)

COMEDY

tekst en spel: Wim Helsen
coaching: Johan Petit en Els Dejonghe
techniek: Joris Pesic
foto: Johan Jacobs
ontwerp: Robert Muda Van Hamel
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Chasse Patate

Studio Orka
31 mei, 1, 7, 8 en 9 juni om 20 uur
3 en 10 juni om 15 uur
locatie nog niet bepaald
16 euro // 16 / 16 / 12 euro

8+
(niet jonger
dan 8 jaar)

Studio Orka overtreft zichzelf met het verbluffende
Chasse Patate. De vijf Kempense cultuurcentra van ’t Pact
presenteren deze 5-sterrenproductie als seizoensafsluiter
op een bijzondere locatie.

OP LOCATIE

51º noorderbreedte, 3º oosterlengte:
de zwakste en gevoeligste plek van onze planeet.
Alles zinkt er weg, maar niemand weet waarom.
En in dat niemandsland, een café waar zelden
iemand langskomt.
Alles mag er zijn wat het is.
Je mag er lachen, om dingen waar niemand anders
om lacht.
Je mag er zingen als een wildebras. Of stil worden.
‘Chasse Patate’ biedt troost aan mensen die zich koste wat
het kost overeind houden, terwijl de grond onder hun voeten
zompig wordt. ‘Chasse Patate’ gaat over veerkracht, over
iets écht willen en niet opgeven. Over trappen, trappen,
trappen.

“Een hartveroverend verhaal, verteld door een cast die de
graszoden van het dak speelt in een decor dat op de ene
na de andere visuele verrassing trakteert.” (Focus Knack)
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van en met: Philippe Van
de Velde, Martine Decroos,
Dominique Van Malder, Julie
Delrue, Titus De Voogdt
en Janne Desmet
muziek: Wim Deliveyne,
Peter De Bosschere,
Luc Waegeman
vorm: Philippe Van de Velde,
Kwint Manshoven
coach: Peter Monsaert
kostuums: Maartje
Van Bourgognie, Elise
Goedgezelschap
foto: Phile Deprez
coproductie: Ruhrtriënnale,
NTGent, Theaterfestival
Boulevard en C-mine
met steun van de Vlaamse
Overheid, Stad Gent,
Provincie Oost-Vlaanderen
een organisatie van
Cultuurhuis de Warande,
CC de Werft, CC ’t Getouw,
CC ’t Schaliken en
CC Zwaneberg

THEATER
FAMILIES

Tussen hond en wolf

UNM

9, 10, 16, 23 en 24 juni om 14 uur
8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 23 en 24 juni om 20.15 uur
op een platte kar door de natuur en het centrum van Turnhout
18 euro // 16 / 15 / 10 euro
Een roadmovie, maar dan toneel. Samen met 42 andere
toeschouwers neem je plaats op een prachtige tribune en
word je achteruit getrokken door een tractor. Zo volg je
Kyoko en Maarten die door het landschap en langs talloze,
onwetende figuranten wandelen. Twee uur lang maakt de
rijdende tribune een toer op de openbare weg, door velden
en bossen, langs pleinen en het Kempens kanaal. Via een
draadloze hoofdtelefoon ben je getuige van het bitterzoet
liefdesverhaal van Kyoko en Maarten, twee jonge twintigers
die elkaar ontmoeten en één nacht samen doorbrengen,
tot hun wegen scheiden. Negen jaar later komen ze elkaar
opnieuw tegen en blijken ze vast te zitten in een leven dat ze
als jonge twintigers verafschuwden.

OP LOCATIE
HERNEMING

DE WARANDE
OVERDAG

‘Tussen hond en wolf’ is gebaseerd op de films ‘Before
sunset’ en ‘Before sunrise’ van Richard Linklater (‘Boyhood’)
en was één van dé succesvoorstellingen van Turnhout
Vlaamse Cultuurstad 2012. Meer dan 1000 mensen reden
toen mee door de Turnhoutse binnenstad en de groene
noordrand van de stad. De reacties van het publiek waren
unaniem lovend. Net als de pers.
Speciaal op onze vraag repeteert het gezelschap de
voorstelling met nieuwe, jonge acteurs. Het parcours van de
voorstelling blijft hetzelfde, de magie ook.

THEATER

“De drie van UNM weten hoe je magie oproept.” (De Standaard)
”Een knap staaltje locatietheater.” (TheaterCentraal)
“Het is het hoogste wat je met locatietheater kan bereiken: ook
los van je ervaringsconcept iets vertellen wat raakt.” (Wouter
Hillaert)
“Zeker de beste theatervoorstelling in jààren die ik bijwoonde …
Wat moet theater zijn? Een totaalervaring. Check! Een
hardnekkige illusie? Check! Een verhaal dat je kippenvel
bezorgt? Check! Topacteurs? Check! Een kunstwerk waarmee
je in je leven zelf ook aan de slag kunt? Check!” (Karl van den
Broeck *****)
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van: Kyoko Scholiers, Louis
van der Waal en Maarten
Westra Hoekzema
met: Louis van der Waal en
2 nog te bepalen acteurs
tekst: Kyoko Scholiers en
Maarten Westra Hoekzema
muziek: Simon Pleysier
ontwerp rijdende tribune:
Koen Schetske en
Bram Verhagen
foto en video: Ed Scholiers
in samenwerking met
Stad Turnhout

A Love Supreme

Salva Sanchis, Anne Teresa
De Keersmaeker / Rosas
donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 juni
20.15 uur / de voormalige douaneloods naast het Bels Lijntje op
de grens van Baarle-Nassau en Weelde-Statie
22 euro // 20 / 19 / 10 euro
Het voormalige rangeerstation van Weelde, op de grens
tussen Nederland en België, is een bijzondere plek in het
landschap. In de 19de en de 20ste eeuw staken de treinen
vanuit Turnhout dwars door het Turnhoutse vennengebied
er de grens over. De spoorlijn is ondertussen afgebroken.
In de oude spoorwegbedding ligt nu het fietspad het Bels
Lijntje, maar een voormalig douanegebouw met zijn grote
loskade staat er nog. Op deze loskade organiseren we
samen met Theaters Tilburg en de NWE Vorst uit Tilburg
‘A Love Supreme’ van Salva Sanchis en Anne Teresa
De Keersmaeker. Rosas danst in het kader van deze
samenwerking de zaalvoorstelling uitzonderlijk in openlucht.

OP LOCATIE

‘A Love Supreme’ is een kwartet op John Coltranes
gelijknamige, legendarische muziekstuk. In ‘A Love Supreme’
gebruikt Coltrane op blues geïnspireerde muzikale
structuren met veel ruimte voor expressieve vrijheid. De
muziek blinkt uit door de spanning tussen complexiteit en
eenvoud. Dit vertaalt zich letterlijk in de dans. Salva Sanchis
en Anne Teresa De Keersmaeker gaan de uitdaging aan om
improvisatie en compositie met elkaar te verweven en in
elkaar te laten opgaan. Het resultaat is een uitgesproken
levendige voorstelling waarin de dansers zich overgeven aan
Coltranes spirituele ode aan de goddelijke liefde.

“A Love Supreme eert de virtuoze jazz door te excelleren in de
danskunst.” (Focus Knack ****)
“De improvisaties vloeien allemaal samen in een hogere orde
puur genot voor oog en hart.” (De Standaard ****)
“C’est magnifique!” (La Libre Belgique)

DANS

TIP
Geniet van de natuur en kom met de fiets via
het toeristisch fietspad het Bels Lijntje naar
‘A Love Supreme’. Half juni zijn de dagen lang
en hoef je dus niet in het donker naar huis te
fietsen. De voorstelling duurt 50 minuten.

151

choreografie:
Salva Sanchis en Anne
Teresa De Keersmaeker
dans: José Paulo dos Santos,
Bilal El Had, Jason Respilieux en
Thomas Vantuycom
muziek: John Coltrane
kostuums: Anne-Catherine Kunz
foto: Anne Van Aerschot

EXPO

Beste expobezoeker,
Onze tentoonstellingen worden vanaf dit seizoen betalend.
We voeren deze verandering door omdat we kwaliteitsvol
willen blijven werken en een ruime programmering willen
blijven aanbieden.
Je kan voortaan een ‘expopas’ voor alle grote
tentoonstellingen tijdens één seizoen kopen. Deze
expopas kost 12 euro. Meer informatie over de prijzen en
kortingstarieven vind je achteraan de brochure op p. 203.
Wat hebben we in petto? Opnieuw enkele
thematentoonstellingen afgewisseld met solo’s van enkele
Belgische kunstenaars. Het komend programma wakkert je
reislust aan. Wandelen is zowat de leidraad doorheen ons
tentoonstellingseizoen. Wandelen in Turnhout, de Kempen
en de wijde wereld natuurlijk. Wandelen als een zoektocht
naar een ander ritme.

Onze Artist in Residence is dit
seizoen Sofie Van der Linden.
Het werk van Sofie richt zich op verloren hoeken, het
fragmentaire, tussenzones, verkenning, en beweging
en speelt daarom perfect in op de transformaties die de
Warande momenteel ondergaat. Doorheen het jaar zal zij
verschillende interventies in en om de Warande doen. Hou
zeker onze website en sociale media in het oog om niets van
haar projecten te missen.

EXPO
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Het geheugen en de toekomst van een regio.

KEMPENATLAS

zaterdag 16 september tot zondag 19 november 2017
Expozaal
5 euro // 3 euro / gratis
expopas: 12 euro (zie p. 203)
Met kaarten, beelden en objecten schetst deze
tentoonstelling de uitdagingen voor de Antwerpse
Kempen. Architecten, schrijvers, experten allerhande,
beeldend kunstenaars en scenografen brengen samen
de vele gezichten van de Kempen in kaart. Je ontdekt er
op uiteenlopende manieren plekken en netwerken, het
geheugen en de krijtlijnen van het gebied.
De schrale gronden van de Kempen blijken al eeuwen een
rijke voedingsbodem voor verrassend frisse ideeën en
projecten, of het nu gaat om bodemverbetering, landbouw,
bedrijvigheid op zorg- en woonomgevingen.
Deze tentoonstelling-als-atlas doet meer dan je de weg
wijzen in de regio. De ruimtelijke uitdagingen spreken ook
de verbeelding aan. In het ‘kaartenmakersatelier’ kan je
jouw visie kwijt. Verder verdwaal je in de kaarten en laat je je
verrassen door de verhalen over 20 bijzondere plekken in de
Kempen.
Doorheen dit alles tastten kunstenaars Karl Philips, Chloé
Dierckx, Filip Dujardin en Sofie Van der Linden (Artist in
Residence) de Kempen al wandelend af. Hun werk brengt
veeleer verborgen zaken aan het licht zoals vergeten
handelsroutes, persoonlijke geschiedenissen en mentale
ruimtes.
De KEMPENATLAS is een boek en tentoonstelling op
initiatief van AR-TUR in samenwerking met de Warande,
Universiteit Antwerpen, Regionaal Landschap Kleine
en Grote Nete, uitgeverij Public Space, de cartografen
van MUST, auteur Leen Huet en meer dan dertig lokale
en academische experten. Verder wordt het project
ondersteund door de Vlaamse Overheid, Provincie
Antwerpen, Erfgoedcel Noorderkempen en Erfgoedcel k.ERF.

KEMPENATLAS:
mede mogelijk gemaakt
door jou
Wil je samen met ons de
KEMPENATLAS mogelijk
maken? Bestel het boek
dan nog tot 23 juni in de
voorverkoop aan een speciaal
tarief. Of bestel je plek voor
een VIP-rondleiding in onze
tijdelijke campagne.
Kijk op www.ar-tur.be/
kempenatlas.

EXPO

foto: Filip Dujardin
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Manen en laarzen. Bijzondere verschijningen
tijdens Turnhoutse veldslagen.

Koen Broucke

zaterdag 21 oktober 2017 tot zondag 14 januari 2018
Taxandriamuseum
toegangsprijs museum
Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen de
Warande en het Taxandriamuseum. Kunstenaar Koen
Broucke (1965) gaat in dialoog met de collectie van
het museum. ‘Manen en laarzen’ is het resultaat van
onderzoek naar de beeldvorming en de herdenkingen van
de veldslag van Tielenheide (1597) en vooral de Slag van
Turnhout (1789).
Met zijn tekeningen, schilderijen en performances heeft
Broucke een kenmerkende eigen stijl ontwikkeld. Brouckes
artistieke praktijk maakt historische of onbereikbare
plekken opnieuw voelbaar. In die praktijk lopen beeld, tekst
en muziek in elkaar over. Broucke werkt aan zelfgeschreven
scenario’s waarin historische figuren en fictieve personages
tot leven worden gebracht. Werkelijkheid en verbeelding,
historische feiten en fantasie vermengen zich in een
prikkelend geheel.
Voor deze tentoonstelling wandelde Broucke over
de oude slagvelden en vertoefde hij dagenlang in
bibliotheken en archieven. Hij stelde vast dat er
een merkwaardige tegenstelling bestaat in de
beeldvorming tussen hemelse interventies zoals
een maanleger, ballon- en hemelvaarten, spirituele
tussenkomsten en de bittere realiteit van het slagveld. Het
zijn dezelfde manipulatieve krachten die schuil gaan achter
de beeldvorming en verslaggeving van de conflicten van
vandaag: het afstandelijke standpunt van het internet, de
computer, drones, luchtgevechten, bombardementen, versus
de slachtoffers, folteringen, executies, het lijden en de
werkelijkheid aan de grond.

EXPO
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Nel Aerts
zaterdag 9 december 2017 tot zondag 18 februari 2018
Expozaal
5 euro // 3 euro / gratis
expopas: 12 euro (zie p. 203)

Met Nel Aerts (1987) brengt de Warande een spannend en organisch
groeiend oeuvre. Haar werk markeert een terugkeer naar eenvoud.
In haar tekeningen, collages en schilderijen ontwikkelde ze een
eigen beeldtaal met een voor haar eerder beperkt kleurenpalet,
terugkerende basisvormen, absurde thema’s. Ze is ondertussen met
textiel gaan werken. Aerts drijft vaak de spot met de beladen ernst
in de kunstwereld zelf.

EXPO

Haar tragikomische ‘zelfportretten’ zijn cartooneske, alleenstaande,
eenogige figuren die met dikke lagen en felle kleuren op houtsneden
zijn aangebracht. Als een soort diva poseert Aerts soms zelf in haar
kleine verhalen. Nu eens uitgelaten, dan droevig, dan weer grappig.
Aerts’ ‘hoofdvormige’ wezens loeren vanuit meerdere invalshoeken
naar hoe mensen vandaag naar zichzelf kijken. Ze zijn ‘iconen’ die
iets zeggen over onze tijd waarin zelfpromotie de ultieme façade is.
In deze tentoonstelling zal ze opnieuw de grenzen tussen de
traditionele media opzoeken. Je mag je verwachten aan bizarre
figuren en andere sculpturale installaties op het snijpunt van
tragedie, humor, poëzie en fictie.
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Het Gouden Paviljoen
Voorjaar 2018
Expozaal
5 euro // 3 euro / gratis
expopas: 12 euro (zie p. 203)

De titel van deze tentoonstelling verwijst naar een klassieker uit de
Japanse literatuur. Yukio Mishima beschrijft in ‘Het Gouden Paviljoen’
de gedachten en emoties van een jonge monnik. De tempel van het
klooster waarin hij gaat wonen is van een onaardse schoonheid. Voor
hem is die schoonheid dermate confronterend, dat ze een kwelling
wordt. Hij steekt uiteindelijk de tempel in brand en tracht daarbij ook
zichzelf van het leven te beroven. Maar daarin mislukt hij.
In ‘Het Gouden Paviljoen’ brengen we werk samen van erg
uiteenlopende kunstenaars. Hun werk vertelt over hoe schoonheid
soms te overweldigend kan zijn. Hoe ze een kwelling kan worden en
tot destructie leiden kan.
De tentoonstelling toont de kwetsbaarheid van schoonheid en hoe
makkelijk ze te vernietigen is. Het lot van schoonheid is verbonden
met het verlangen van de mens haar te bezitten. We willen haar vast
houden en gaan daardoor te ver in het beschermen ervan. We kopen
bloemen om ze in een vaas te zien sterven.
De tentoonstelling toont schoonheid in haar kwetsbaarheid.
En tegelijk toont ze de gekwetste schoonheid.
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EXPO

Ria Pacquée
Zomer 2018
Expozaal
5 euro // 3 euro / gratis
expopas: 12 euro (zie p. 203)

In de zomer van 2018 stelt de Warande een grote solotentoonstelling
van Ria Pacquée voor. Het oeuvre van deze Antwerpse pionier
van de performancekunst wordt gekenmerkt door een scherpe
(fotografische) blik, politiek commentaar en een dosis humor. Naast
performances brengt ze foto’s, video’s en sculpturen.

EXPO

Pacquée is verre van een opdringerige activiste. In een periode
waarin vrouwen, ook in de kunst, hun rechten opeisten, bleef zij
op haar eigen ritme het openbare leven opzoeken. De straat, de
markt, het kerkhof vormen haar belangrijkste ‘zwerfterrein’. Als een
eigentijdse landloper, benadert Pacquée de straat als een levendige
set waarin zij zich als discrete observator voortbeweegt. Nu eens
toeschouwer (middels foto’s en video’s), dan deelnemer (middels
performances), rammelt Pacquée aan de meest elementaire vragen
van het bestaan. Vaak verwondert ze zich over het mechanisme
achter bepaalde (al dan niet religieuze) rituelen.
Deze tentoonstelling is een onuitgegeven wandeling in de
voetsporen van een artistieke zwerfster op het kruispunt tussen
vindingrijke straatrat en doortastende pelgrim.
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We verkopen ook tickets
voor voorstellingen van
collega-cultuurhuizen.

Al deze voorstellingen
tellen mee voor je
abonnement.

Zo is er een heel aanbod uit
cultuurcentra uit de Kempen:
’t Schaliken in Herentals, de Werft
in Geel, ’t Getouw in Mol en
Zwaneberg in Heist-op-den-Berg.
Deze samenwerking heet ’t Pact.
We gaan ook op bezoek bij
cultuurhuizen die wat verder weg
liggen: hiervoor leggen we bussen
in. Deze busrit is gratis.

OP STAP

De Persclub
zondag 17 september / 10.30 uur / cc de Werft, Geel
zondag 29 oktober / 10.30 uur / ’t Schaliken, Herentals
zondag 4 februari / 10.30 uur / cc ’t Getouw, Mol
zondag 18 maart / 10.30 uur / Tuinzaal, de Warande
gratis

DE WARANDE
OVERDAG
In 2018 doen
we bovendien
een speciale
‘Kempeneditie’
en dit naar
aanleiding van
de lokale
verkiezingen in
oktober 2018.
Plaats en datum
later nog te
bepalen!

De Persclub is er na zijn tweede seizoen helemaal klaar voor! We
gingen met de opgedane ervaring verder aan de slag en puren er
zo voor het nieuwe seizoen een meer dan ooit boeiend Kempens
actualiteitenprogramma uit.

WOORD

foto: Bart Van der Moeren
De Persclub is een initiatief
van ’t Pact (cultuurhuis de
Warande en de cc’s van Mol,
Geel, Herentals en Heist-opden-Berg).

De Persclub geeft vurig duiding bij de waan van de (Kempense) dag,
verzamelt zorgvuldig achtergrondinformatie, feiten en meningen.
Telkens is er ook livemuziek van de nieuwste Kempense oogst. De
Persclub botst daarbij gegarandeerd regelmatig op een stevige
primeur! Hiervoor zorgt een eliteploeg van beroepsjournalisten
uit de Kempen. De samenstelling van de club wisselt elke editie.
Maar we hebben natuurlijk ook onze vaste waarden zoals Guy
Tegenbos (de Standaard), Vanessa Van Hove (Radio 2), Jef Van
Baelen (sportjournalist Knack), Patrick Van Gompel (VTM NIEUWS),
Karl Van den Broeck (Apache), Pascal Paepen (o.a. radio 1), Guy van
Nieuwenhuizen (GVA) …
De Persclub slaat telkens zijn tenten op in een andere stad: een
prima gelegenheid om eens kennis te maken met het reilen en
zeilen in en om Geel, Mol, Herentals en Turnhout.
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Paysages de nos larmes
(Het landschap van onze tranen)

OP STAP
MET BUS

Collectif Kahraba (Libanon)
zaterdag 7 oktober
20 uur / hetpaleis, Antwerpen
15 euro // 15 / 15 / 7 euro
In een magistrale poëtische
enscenering roept deze
indrukwekkende voorstelling
op om te blijven geloven in
een wereld van vrede.

ARAB
CARTOON
FESTIVAL

12+
Een maand voor
de voorstelling
krijg je een mail
met de vraag of
je wenst mee te
rijden met de
Warandebus.
Vertrekuren
van de bus
worden dan pas
afgesproken.

In oktober start hetpaleis
met een gloednieuw festival:
Mind the World. De Warande
kiest uit dit festival ‘Paysages
de nos larmes’ van Collectif
Kahraba, een Libanees
collectief dat kunst inzet als
weg naar openheid en dialoog.

Nederlands
gesproken

De voorstelling schetst het
innerlijke landschap van
de Bijbelse figuur Job, het
hobbelige reliëf van zijn
ziel. Job is een gebroken
man, die zijn gedachten
overeind probeert te houden.
Zijn woorden zoeken naar
schoonheid, naar hoop. De
mens is een wonder op aarde.

THEATER

In dit visueel gedicht zetten
gemaskerde en bewegende
lichamen, projecties,
objecten en poppen een
meerstemming lied in. De
voorstelling speelt zich af
tegen de achtergrond van de
woelige geschiedenis van
Beiroet.
In het kader van het Arab
Cartoon Festival nodigt de
“een voorstelling die je niet
Warande kunstenaars uit die
meer uit je gedachten kunt
een band hebben met het
krijgen. (…) een voorstelling
Midden-Oosten.
van schoonheid en vrede.”
Meer info over het festival
(L’Orient Le Jour)
vind je op p. 34.
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tekst: Matéi Visniec
regie: Eric Deniaud
spel: Marielise Youssef Aad,
Dana Mikhail, Dominique
Pifarély, Aurélien Zouki
muziek: Dominique Pifarély
scenografie, poppen en
video: Eric Deniaud
een organisatie van hetpaleis

OP STAP
MET BUS

Side A: Split into One

Nederlands Dans Theater 1 (NL)
dinsdag 10 oktober
20.15 uur / Theaters Tilburg, Tilburg
29 euro // 23 / 20,5 / 14,5 euro
Het Nederlands Dans Theater
(NDT) en Theaters Tilburg
intensiveren hun hechte
band. Tijdens de Tilburgse
Dansmaand brengt het
wereldvermaarde gezelschap
‘Split into One’ in de Tilburgse
schouwburg. Hierin zie je drie
wereldpremières die bewijzen
dat dans talrijke verhalen kan
vertellen.

Een maand voor
de voorstelling
krijg je een mail
met de vraag of
je wenst mee te
rijden met de
Warandebus.
Vertrekuren
van de bus
worden dan pas
afgesproken.

Van Edward Clug en Medhi
Walerski, choreografen die
internationaal succes hebben
en tevens hun sporen hebben
verdiend bij het NDT. En van
huischoreografen Sol León en
Paul Lightfoot, die nauwelijks
introductiepers behoeven,
getuige de volle zalen in onze
schouwburg. Voor het NDT
creëerde het duo ruim vijftig
balletten, waarin menselijke
relaties en emoties
terugkeren in waanzinnig
mooie choreografieën, muziek
en toneelbeelden.
voorgesprek: 19:15 uur,
toegang gratis, wel reserveren

DANS

Edward Clug: wereldpremière
Medhi Walerski: wereldpremière
Sol León & Paul Lightfoot: wereldpremière
foto: Rahi Rezvani
een organisatie van Theaters Tilburg
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Weezer (VS) + The Orwells (VS)

OP STAP
MET BUS

zaterdag 21 oktober
20 uur / 013, Tilburg
52,5 euro // 52,5 / 52,5 / 52,5 euro

Een maand voor
de voorstelling
krijg je een mail
met de vraag of
je wenst mee te
rijden met de
Warandebus.
Vertrekuren
van de bus
worden dan pas
afgesproken.

“Say it ain’t so!” Maar het is echt waar. Weezer komt exclusief
naar 013! En dat is niet alleen speciaal omdat de groep een bijna
legendarische status heeft bij iedereen die in de jaren ‘90 en begin
2000 opgroeide, maar ook omdat Rivers Cuomo en consorten in de
laatste 17 jaar maar één keer Nederland hebben aangedaan. En de
Warande mag een bus fans meebrengen naar dit concert!

MUZIEK

Weezer brak in 1994 door met het ijzersterke debuutalbum
‘Weezer’ (met blauwe hoes). De donkere opvolger ‘Pinkerton’ werd
aanvankelijk slecht ontvangen, maar door de jaren heen is men gaan
inzien dat ook dit werk behoorlijk fantastisch is. Ook ‘Weezer’ (met
groene hoes) uit 2001 doet het goed.
Daarna is de band wisselvallig. Maar sinds ‘Everything Will Be Alright
In The End’ (2014) is Weezer weer in topvorm! Dit jaar verschijnt het
nieuwe album ‘Feels Like Summer’.
De support komt op deze avond van The Orwells. De band uit Illinois
omschrijft hun muziek zelf als ‘Dirty Ass Rock-’n-Roll’ en wij kunnen
niets anders dan dit volmondig bevestigen!
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een organisatie van
concertzaal 013

OP STAP
MET BUS

What Will Have Been

C!RCA (Australië)
zaterdag 21 oktober
20 uur / Parktheater, Eindhoven
17,5 euro // 17,5 / 17,5 / 17,5 euro

Een maand voor
de voorstelling
krijg je een mail
met de vraag of
je wenst mee te
rijden met de
Warandebus.
Vertrekuren
van de bus
worden dan pas
afgesproken.

Het Australische C!RCA speelde in het verleden ook al
voorstellingen in de Warandeschouwburg. Voor hun nieuwe
productie ‘What Will Have Been’ tasten drie artiesten in een intieme
en ontroerende voorstelling de grenzen van het hedendaagse circus
af. Een violiste staat mee op scène. Bach wordt vermengd met
elektronische muziek.
C!RCA gaat voor virtuositeit en pure, fysieke schoonheid. Het
gezelschap staat bekend om de grenzen op te zoeken van wat een
menselijk lichaam kan. ‘What will have been’ is gewaagd, gaat
recht naar het hart en houdt je ongetwijfeld op de rand van je
theaterstoel.

CIRCUS

“Een werk met een immense kracht … Meesterlijk” (The Public
Reviews, UK)
met: Lauren Herley, Daniel
O’Brien en Lewis West
violiste: Rebecca Seymour
regie: Yaron Lifschitz
een organisatie van
Parktheater

“Verbluffende nieuwe show!” (The Widow Stanton, UK)
“Zoals altijd adembenemend … Je kon een naald horen vallen”
(Norwich Evening News)
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Lambchop (VS)

OP STAP
MET BUS

dinsdag 31 oktober
20 uur / ccHA, Hasselt
24 euro // 24 / 24 / 24 euro

Een maand voor
de voorstelling
krijg je een mail
met de vraag of
je wenst mee te
rijden met de
Warandebus.
Vertrekuren
van de bus
worden dan pas
afgesproken.

Alternatieve country die op artisanale wijze elektronica versmelt
met akoestische instrumenten.

MUZIEK

Al bijna 25 jaar lang grossiert onze favoriete band uit Nashville in
schitterende albums. Na mijlpaal ‘Nixon’ uit 2000, de tristesse van ‘Is
A Woman’ uit 2002 en de prachtige voorganger ‘Mr. M’ uit 2012 is
‘FLOTUS’ album nummer twaalf van Kurt Wagner & co.
En dat is opnieuw een album in de allerbeste Lambchop-traditie: een
warm, sfeerrijk, ontroerend album, opgedragen aan zijn echtgenote.
Met akoestische, krakende gitaren in die goudgele gloed die de band
typeert. Maar Wagner luisterde ook veel naar hedendaagse artiesten als
Kendrick Lamar en Frank Ocean. Het resultaat? Alternatieve country die
op artisanale wijze elektronica versmelt met akoestische instrumenten.
‘Slow motion soul’ noemt Kurt Wagner het zelf, die meeslepende mix
van countrysoul, jazz, orkestrale pop en een toefje elektronica, waarin
hij zijn mooie, sombere poëzie drenkt. Lambchop speelt haar muziek
live zo hartverscheurend mooi dat je haast niet durft te applaudisseren.
Na hun vorige passage in de Warande, kan je de band opnieuw zien in
CCHA. We leggen hier met veel plezier een bus voor in.
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zang en gitaar: Kurt Wagner
piano: Tony Crow
drums: Scott Martin
gitaar en orgel: Ryan Norris
bas: Matt Swanso
een organisatie van ccHA

OP STAP

De Onzen

André Manuel
vrijdag 3 november
20.15 uur / cc de Werft, Geel
16 euro // 15 / 14 / 12 euro

André Manuel gebruikt
het podium precies waar
het voor is bedoeld: een
plek waar je de dingen
onomwonden kan zeggen.
André Manuel gaat in zijn
programma ‘De Onzen’ op
zijn eigen compromisloze
wijze op zoek naar geluk.
Over vluchtelingen die in ieder
geval wat te doen hebben
versus het marginale volk dat
daar ook naar verlangt. Wars
van ambitie maar toch. Als
Trump de president van de
Verenigde Staten van Amerika
kan worden, dan mag Manuel
dit programma maken.

“Satire van Manuel zoekt
humor op gevaarlijk terrein.”
(NRC)
“Het is lovenswaardig hoe
hij actuele thema’s als
moslimterrorisme en racisme
onverschrokken te lijf gaat.
Het zet je aan het denken.”
(De Volkskrant)

COMEDY

foto: Emiel Neuderman
een organisatie van
cc de Werft
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Kleinkunsteiland: de klassiekers

Lucas Van den Eynde, Tine
Embrechts, Clara Cleymans en
… de klassieker

OP STAP

donderdag 30 november
20.15 uur / Schouwburg Rex, Mol
22 euro // 19 / 19 / 19 euro

Lucas Van den Eynde, Tine Embrechts en Clara Cleymans brengen
in dit ‘Kleinkunsteiland’ hun eigen interpretatie van klassiekers uit
het kleinkunstrepertoire.
Solo, in duet of samen halen ze pareltjes van artiesten als Boudewijn
de Groot of Wim Sonneveld van onder het stof vandaan. Maar ook
Nederlandstalige nummers uit de latere jaren, zoals de hits van
Noordkaap, Gorki of Wigbert, mogen niet ontbreken. Bovendien staat
in elk ‘Kleinkunsteiland’ ook een verrassingsgast mee op het podium,
een absolute topper uit de kleinkunstwereld. De begeleidingsband
onder leiding van Jo Mahieu maakt het plaatje compleet. Laat je
onderdompelen in de sfeer van deze nostalgische liedjescarrousel en
geniet van deze mooie selectie kleinkunstklassiekers.
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MUZIEK

zang: Lucas Van den Eynde,
Tine Embrechts, Clara
Cleymans en de ‘klassieker’
gitaren: Jo Mahieu
piano: Antoon Offeciers
bas: Wouter Berlaen
drums: Yves Baibay
een organisatie van
cc ‘t Getouw

OP STAP
MET BUS

6+

SUNJATA, de leeuwenkoning van Mali

hetpaleis

zaterdag 6 januari
15 uur / hetpaleis, Antwerpen
16 euro // 16 / 16 / 8 euro
Mis de meest succesvolle
kindervoorstelling van
hetpaleis niet!

HERNEMING

‘Sunjata’ is een eeuwenoud
heldenepos dat tot op vandaag
van groot belang is in de
West-Afrikaanse samenleving.
Sunjata is de held van dit
waargebeurde verhaal over de
grootste koning van WestAfrika in de 14de eeuw. Als
kind is hij lam, later trekt hij
als vluchteling jarenlang rond.
Deze reis maakt hem wijs en
sterkt hem in zijn strijd tegen
haat en vernederingen. Zo
sticht hij door vele volkeren te
verenigen een nieuw en groot
rijk.

Een maand voor
de voorstelling
krijg je een mail
met de vraag of
je wenst mee te
rijden met de
Warandebus.
Vertrekuren
van de bus
worden dan pas
afgesproken.

‘SUNJATA, de leeuwenkoning
van Mali’ is een voorstelling
over recht en onrecht. Over
broederstrijd. Over trouw,
liefde en vriendschap. Een
heerlijke, humorvolle mix van
vertelling, spel, muziek en
zang.

THEATER
FAMILIES

‘SUNJATA’ won in 2006 de
prijs voor de beste musical en
wordt hernomen in het kader
van 20 jaar hetpaleis.

tekst: Pieter Embrechts
compositie: Pieter Embrechts
en Wawadadakwa
spel: Lies De Backer, Leen
Diependaele, Pieter Embrechts,
Dimitri Leue, Yemi Oduwale
muzikale uitvoering: Stefaan
Blancke, Bert Huysentruyt, Simon
Pleysier, Steven Van Gool

scenografie: Stef Stessel
licht: Frank Hardy, Stef Stessel
kostuums: Pynoo
dramaturgie: Hanneke Reiziger
een organisatie van hetpaleis
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“De tandem Pieter Embrechts
en Dimitri Leue beschikt
over de pen, de verrassende
invalshoek en simpelweg de
goeie machine achter zich
om je neuriënd de zaal uit te
wuiven op het heupwiegende
ritme van hun refrein!”
(De Morgen)

Zijn Mooiste Liefdesliedjes

Kris De Bruyne Trio

OP STAP

zaterdag 3 februari
20.15 uur / ‘t Getouw, Mol
15 euro // 12 / 12 / 12 euro
Liefde is de rode draad
doorheen de nieuwe tournee
van Kris De Bruyne. Uit zijn
repertoire van meer dan 280
songs zocht Kris De Bruyne
samen met zijn kompanen
Gijs Hollebosch en Yves
Meersschaert naar een
selectie vergeten liefdesliedjes.
Gijs, Yves en Kris toveren –
ook al zijn ze maar met zijn
drieën - een magische sound
tevoorschijn die je nog nooit
hebt gehoord. Het zijn dan ook
alle drie uitermate begaafde
multi-instrumentalisten met
heel wat jaren ervaring op
de teller. Ze wisselen hun
muzikale poëzie, oor voor het
detail en kracht uit met als
prachtig resultaat: liefde en
blues, amore e dolore.

MUZIEK

akoestische & elektrische gitaar,
zang, mondharmonica, piano &
snare: Kris De Bruyne
lapsteel, mandoline, resonatorgitaar,
elektrische & akoestische gitaar,
dobro & slide/bottleneck & backing
vocals: Gijs Hollebosch
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piano, Hammond, accordeon,
keys & bass: Yves Meersschaert
foto: Aaron Lapeirre
een organisatie van cc ‘t Getouw

OP STAP
MET BUS

De oogst van de wrok

Thalia Theater Hamburg (Duitsland)
& NTGent / Luk Perceval
donderdag 15 februari
20 uur / Parktheater, Eindhoven
17,5 euro // 17,5 / 17,5 / 17,5 euro / (inclusief een drankje)

Een maand voor
de voorstelling
krijg je een mail
met de vraag of
je wenst mee te
rijden met de
Warandebus.
Vertrekuren
van de bus
worden dan pas
afgesproken.

THEATER

De familie Joad is net als duizenden andere gezinnen in de jaren
dertig van de vorige eeuw - als gevolg van de Grote Depressie en
uitzonderlijke droogte gedwongen te vertrekken naar het Westen.
Het decor voor deze epische queeste is de legendarische Route
66, de kortste weg naar het land van de sinaasappelen. Maar het
beloofde land Californië bereiken is één ding; er een nieuw leven
opbouwen is nog iets anders.

regie: Luk Perceval
spel: Bert Luppes, Kristof
Van Boven, Felix Burleson,
Marina Galic, Rafael
Stachowiak en Maria hulga
scenografie: Annette Kurz
muzikale leiding:
Catharina Boutari
dramaturgie: Steven Heene
en Julia Lochte
foto: Armin Smailovic
een organisatie van
Parktheater

Regisseur Luk Perceval maakte een radicale, eigen interpretatie
van Steinbecks beroemde verhaal, een lofzang op het
uithoudingsvermogen en de waardigheid van de menselijke geest,
ook in onbarmhartige omstandigheden.

“Perceval blijft Perceval: een kwaliteitslabel, een theaterbeest, een
verhalenverteller, een regisseur uit de Champions League. Dus,
beproefd, geproefd en genoten en gesmaakt.” (deredactie.be)
“Luk Perceval zet weer maar eens een meesterwerk naar zijn hand.
Resultaat: theater dat inspireert.”
(Podi-art.be)
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A Huit

Oxalys

OP STAP

woensdag 21 maart
20 uur / Sint-Catharinakerk, Begijnhof, Herentals
18 euro // 18 / 18 / 15 euro

Jazz is honderd jaar oud, maar nog steeds springlevend. Ze heeft
een onuitwisbare invloed uitgeoefend op de klassieke muziekwereld.
Componisten zoals Gershwin, Debussy, Ravel en Stravinsky zijn
hierin als cruciaal te bestempelen. Van bij Debussy tot Marsalis
hoor je begeesterde ritmes, zwoele melodieën en de typische
jazzharmonieën. Het kamermuziekensemble Oxalys hangt hieraan
het programma ‘A huit’ op.

MUZIEK

Oxalys ontving recent de Klara Muziekprijs 2016 voor beste Solist
of Ensemble. Radio Klara prees het voortdurend leveren van
kwaliteitsvolle concerten en opnames, met zorg en cultuurhistorisch
inzicht samengesteld.
De Amerikaanse trompettist en componist Wynton Marsalis is
het ultieme voorbeeld van de totale verstrengeling van beide
muziekgenres in de afgelopen decennia. Claude Debussy kwam
hoogst waarschijnlijk in contact met ragtime in 1900. Wat hij toen
hoorde, verwerkte hij in tal van pianowerken met als bekendste
‘Golliwog’s Cake Walk’ uit ‘Children’s Corner’.
een organisatie van
cc ‘t Schaliken
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OP STAP

Sol Bémol

6+

vrijdag 20 april
19 uur / Schouwburg Rex, Mol
14 euro // 11 / 11 / 8 euro

D’irque & Fien

Een vrolijke werveling
van circusacts en muziek
waarbij ook de piano een
acrobatische rol speelt.
D’irque & Fien zijn op scène,
net als in het dagelijks leven,
een complementair creatief
koppel. Hun voorstellingen
-poëtisch en ontroerendprikkelen de kinderlijke ziel
die in ieder van ons schuilt.
Dit koppel zoekt, verliest en
vindt elkaar telkens weer
en hoopt met de partituren
van het leven samen een
concert te spelen. Na hun
onvergetelijke ‘Carrousel
des moutons’ stellen ze
nu, in gezelschap van twee
machinisten en een koffer,
hun nieuwste creatie voor.
‘Sol bémol’ is een mengeling
van circusacts en muziek,
waarbij naast Dirk ook de
piano een acrobatische rol
speelt. De vliegende piano
van Fien tart de wetten van de
zwaartekracht.

FAMILIES

Laat je betoveren door
dit balancerend duet dat
zoekt naar een harmonieus
evenwicht terwijl machinisten
kranen, katrollen en zelfs de
artiesten manipuleren.

CIRCUS

“De grandioze slotscène doet
denken aan ‘Modern Times’
van Chaplin en geeft de hoop
mee op een toekomst … in de
zevende hemel!”
(L’Humanité)

van en met:
Dirk Van Boxelaere, Fien
Van Herwegen, Leandre
Ribera, Fill de Block
en Nicolas Charpin
foto: Kristof Ceulemans
organisatie i.s.m.
’t Getouw en de Werft
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Getekend

Marc-Marie Huijbregts

OP STAP
MET BUS

zaterdag 21 april
20 uur / Chassé Theater, Breda
28 euro // 23 / 19 / 16 euro
Marc-Marie put voor dit
programma uit een eindeloze
bron van nieuw materiaal.
Hij gebruikt alles wat hij
meemaakt om er iets
scherps of grappigs over te
zeggen; van het boek van
een opruimgoeroe tot zijn
ervaringen in de Nederlandse
horeca als hij op tour is. Het
publiek is als was in zijn
handen en wordt als van
ouds meegevoerd in zijn
wonderbaarlijke observaties
en gebeurtenissen. De
verhalen worden ingeleid
door dingen die hij zou willen
veranderen aan zichzelf. Wat
doe je als je liever iemand
anders was geweest, en
als degene in wier ogen jij
geliefd was, er niet meer is?
‘Getekend’ is daarmee een
persoonlijk programma dat
drijft op emotie. Marc-Marie
is misschien niet geworden
wie hij het liefst had willen
zijn. Maar zijn eerlijkheid en
kwetsbaarheid zorgen er voor
dat het publiek hem omarmt.

Een maand voor
de voorstelling
krijg je een mail
met de vraag of
je wenst mee te
rijden met de
Warandebus.
Vertrekuren
van de bus
worden dan pas
afgesproken.

COMEDY

“Huijbregts is een heerlijke
verteller voor wie houdt
van zijn spreekstijl met
onafgemaakte zinnen,
zijpaadjes en verrassende
wendingen. (…) ‘Getekend’
zit vol wonderbaarlijke
observaties en gebeurtenissen
die de cabaretier allemaal
smakelijk verwoordt.”
(Telegraaf)
beeld: Studio Booteen
organisatie van
Chassé Theater
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OP STAP

Remember the Dragons

11+

zondag 13 mei
14.30, 16, 17.30 en 19 uur / cc de Werft, Geel
8 euro // 7 / 7 / 6 euro

BERLIN, KOPERGIETERY &
hetpaleis

THEATER

In deze installatievoorstelling vertellen dertig kinderen van over
de hele wereld de meest fantastische verhalen. Wat is waar en
wat niet?

FAMILIES

In China geven ouders een feest wanneer ze hun kind betrappen op
een eerste leugen. Tijdens het feest geldt slechts één afspraak: er
wordt uitsluitend gelogen. Vrienden en familie vertellen elkaar de
meest waanzinnige verhalen alsof het allemaal waargebeurd is.

concept: Berlin
creatie: Bart Baele, Yves
Degryse, Johan De Smet,
Tom Struyf
vormgeving: Berlin,
Manu Siebens
decor: Koen Ghesquière,
Robrecht Ghesquière, Bregt
Janssens, Manu Siebens
foto: Sigrid Spinnox
een organisatie van cc de
Werft en cc ’t Getouw

‘Remember The Dragons’ is geïnspireerd op deze anekdote en
andere ongelofelijke verhalen van overal ter wereld. In deze
installatievoorstelling rond waarheid en fictie ben je als publiek
zowel deelnemer als getuige. Je neemt plaats aan een grote ovalen
tafel. Op dertig schermen kijken zestig kinderogen uit alle hoeken
van de wereld je aan. Een meisje voor je begint te vertellen. Dan lijkt
de hele wereld plots samen te komen rond de tafel. Elk in hun eigen
taal beginnen de kinderen met elkaar te praten en ontspint er zich
langzaam een gesprek. Geloof je wat er verteld wordt?
‘Remember The Dragons’ is een versie voor kinderen van de
gelauwerde BERLINproductie ‘Perhaps All The Dragons’.

176

Pièces en concert à la Chambre du Roy

RedHerring

OP STAP

vrijdag 15 juni
20 uur / Sint-Catharinakerk, Begijnhof, Herentals
16 euro // 16 / 16 / 13 euro

In dit programma wil RedHerring van de ‘mise en concert’-traditie
uit de Franse barok opnieuw een levende praktijk maken. Hierbij
vormt muziek voor klavier het uitgangspunt om tot ensemblestukken
te komen, volgens de historische praktijken in de muziek van
grootheden als Couperin, Rameau, Marais en Dieupart.

MUZIEK

RedHerring wil zowel 18de-eeuwse als nieuwe ‘mise en concert’zettingen laten klinken en inkleuren met fluit, viool, gamba, theorbe
en klavecimbel. Sopraan Soetkin Elbers versterkt de expressie in de
vocale werken met barokke gestiek, een vergeten kunst die zij weer
tot leven wekt.
RedHerring is een Belgisch
barokensemble dat in 2011
werd opgericht door Patrick
Denecker.

blokfluit: Patrick Denecker
gamba: Kaori Uemura
klavecimbel: Guy Penson
sopraan: Soetkin Elbers
theorbe: Floris De Rycker
viool: Birgit Goris
een organisatie van cc ‘t Schaliken
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bijt zich vast

KAAIMAN
kaai - man m [-s, -nen] ~ theaterbeest van
de familie van de alligators – hoofdkenmerk:
wanneer hij eenmaal gebeten heeft, laat hij
niet meer los; krokodilachtige met stevige
reputatie die voorkomt in films, verhalen,
bijnamen, vooral in Turnhout en omstreken ~
broeiplaats voor jonge theatermakers vanaf
11 jaar; samenwerking van de Warande met
KAAIMAN en Theater Stap ~ in seizoen 20172018 wild om zich heen schoppend in het
theatergebouw, maar ook vaak daarbuiten
KAAIMAN is meer dan een acteeropleiding
voor jongeren.
foto: Bart Van der Moeren

Het is een plek waar we theater maken in al
zijn facetten, van een idee bedenken tot het
op de scène realiseren. We vertrekken daarbij
vanuit de fascinaties van zowel de jongeren
als de coaches. Samen trekken we op
onderzoek uit en zetten we onze verbeelding
aan het werk. We zoeken naar gepaste
vormen, bouwen, breken af, bouwen opnieuw,
zoeken naar treffende woorden, rake beelden,
warme melodieën, een passend ritme, straffe
bewegingen…
KAAIMAN streeft naar een alerte en
onbevangen manier van werken. We kijken
zonder vooroordelen naar een leeg podium,
om zo telkens opnieuw te ontdekken en
te vertrekken vanuit onwetendheid, vanuit
vragen en niet vanuit antwoorden. KAAIMAN
wil graag geloven dat theater de wereld is
zonder grenzen. Dat de scène een universum
mag zijn waarop werkelijk alles mogelijk is.
En dat willen we aan het publiek laten zien;
hen infecteren met wat ons boeit en raakt.
KAAIMAN bijt zich stevig vast!
KAAIMAN is op enkele jaren tijd uitgegroeid
tot een begrip in de regio, in de eerste plaats
dankzij een gedreven team van professionele
theatermakers die hun passie voor theater
wekelijks delen met jongeren.

KAAIMAN is theater door én voor én met
jongeren in de wereld waarin ze leven.
KAAIMAN wil zich ook dit jaar aan het
publiek tonen: bij de opening van het nieuwe
cultuurjaar en op het KAAIMANfestival in
de paasvakantie waar we de resultaten van
de atelierwerking tonen. Met een nieuwe
productie steken we nu al onze nek uit en
belooft KAAIMAN een uniek gebeuren dat je
niet mag missen in Turnhout.
In het nieuwe seizoen gaan we hard op
verkenning.
Vanuit het KAAIMANmoeras, naar de stad,
over de markt, door het museum, in het
theater…
We gaan op zoek naar onverwachte
momenten en plaatsen om stevig in theater
te bijten.
KAAIMAN zal onder de mensen komen. De
stad en wereld worden ons toneel. Daar
zetten we dit jaar onze tanden in.
Hou ons in de gaten of kom meedoen als je
verzot bent op theater en wil uitzoeken wat je
met theater hebt!
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Workshop WILD SCHOPPEND BIJTEND

KAAIMAN en JongDOEK

foto: Renée Cuylaerts

zaterdag 16 en zondag 17 september
van 10 tot 17 uur (1 uur middagpauze) / in de Warande (leegstaande bib)
30 euro (all-in voor de beide dagen)

Voor wie?
Jongeren van 11 tot
15 jaar, toneelervaring
mag maar moet
niet, zin om te
experimenteren is
een noodzaak
Inschrijven?
www.warande.be of
via het inschrijvingsformulier
Schrijf je na de
workshop voor het
eerst in voor een
KAAIMANatelier,
dan krijg je 15 euro
korting.

Een ontdekkingstocht door theater.
Tijdens het hele openingsweekend trekt KAAIMAN op ontdekking
naar de grenzen van theater. Om ze, als het effe kan, ook te
verleggen in een toonmoment.
We bezetten een plek in het Warandegebouw. We barricaderen de
deur, veroveren de ruimte en eisen onze plaats op! Door te praten,
te bewegen, te schreeuwen, te verkleden, te schminken en te spelen.
Op twee dagen gaan we aan de slag met tekst en met ons lichaam.
Ook met kostuums en attributen en grime. Alle aspecten van het
theater passeren eventjes voor het licht.
Wie niet waagt, wie niet wint!
Theater gaat dit weekend brutaal op zoek naar een jonge smoel*.
We laten ons inspireren door een toonmoment van KAAIMAN, door
de rommelmarkt, door… Het wordt een intense theaterontdekking
die smaakt naar meer. Dat is het gevaar en de belofte.**

* Misschien krijgen of vallen we ook op onze smoel.
** Voor wie de smaak te pakken heeft: KAAIMAN biedt een jaarwerking
aan, OPENDOEK biedt vele tijdelijke cursussen.
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KAAIMANateliers

In de KAAIMANateliers krijg je coaching van
een professionele theatermaker en ga je
op zoek naar je eigen talenten. Je werkt op
woensdagnamiddag of –avond. Daarnaast ga
je ook kijken naar voorstellingen. In november
ga je op de KAAIMANdag samen met andere
groepen aan de slag. Na de jaarwisseling
ga je samen met je theaterdocent op zoek
naar inspiratie voor de ateliervoorstelling die
je dit jaar maakt. In de tweede week van de
paasvakantie staan een volle repetitieweek
en de presentatie van je ateliervoorstelling op
het programma.

KAAIMANateliers op woensdag
~ KAAIMAN startdag: woensdag 27 september
~ ateliers: zeven woensdagen van woensdag
27 september tot eind november + acht
woensdagen van januari tot eind maart
telkens van 14 tot 16.30 uur
(namiddaggroepen) of van 18 tot 20.30 uur
(avondgroepen)
~ KAAIMANdag: zondag 26 november
~ KAAIMANweek: van maandag 9 april tot en
met vrijdag 13 april
Voor wie?
Jongeren van 11 tot 19 jaar / in de Warande /
150 euro (all-in)
Inschrijven via www.warande.be of via het
inschrijvingsformulier
Je kan via het lotingssysteem inschrijven
tot ten laatste 11 juni. Daarna kan je nog
inschrijven, afhankelijk van de beschikbare
plaatsen. Jongeren, die al eerder theater
maakten bij KAAIMAN, krijgen voorrang.

foto: Renée Cuylaerts

KAAIMAN OP STAP- atelier
voor jongeren met een beperking
~ KAAIMAN OP STAP startdag: woensdag 13
september
~ ateliers: elke woensdagmiddag, behalve in
schoolvakanties
telkens van 14 tot 16 uur
~ KAAIMANdag: zondag 26 november
~ KAAIMANweek: repetities en voorstellingen
van maandag 9 april tot en met 13 april
Voor wie?
Jongeren van 16 en 25 jaar met een mentale
beperking / in de Warande / 150 euro ( all in )
Je kan het hele jaar door inschrijven via
Theater Stap: telefoon (014) 42 85 90 of
info@theaterstap.be. Je wordt dan uitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek. We spreken
een periode af om te proberen of je deze
theaterwerking fijn vindt. Wanneer er te veel
kandidaten zijn, kom je op een wachtlijst.
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KAAIMANproducties

foto: Bart Van der Moeren

Motherfucking Oedipus

Nieuwe KAAIMANproductie
2018

De klassieke mythe van Oedipus wordt recht
in je gezicht gesmeten door zes jonge actrices
van KAAIMAN in een regie van Isabelle Van
Hecke. Wat doe je als je te weten komt wie
je bent? Durf je de waarheid in de ogen te
kijken? Kan je ontsnappen aan het noodlot?

In de loop van het jaar komt er een auditie
voor de nieuwe KAAIMANproductie.

Meer info op p. 32.

Met een professionele theatermaker werk
je aan een productie. In onderling overleg
wordt er onder meer een intensieve
repetitieperiode in een vakantieperiode
vastgelegd. Naast je repetities ga je ook naar
een aantal voorstellingen kijken en ontmoet je
professionele theatermakers.
De première is voorzien in het najaar van
2018.

Info
Voor de laatste info over KAAIMAN:
www.warande.be

Ervaring is niet verplicht.
Ben je geïnteresseerd om mee te spelen?
Neem dan contact op met
KAAIMAN@warande.be en je krijgt een
uitnodiging voor de auditie.

Heb je vragen?
Bel of mail dan even naar Leen Goris:
KAAIMAN@warande.be of 014 47 21 51.
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Centrum voor architectuur, stedelijkheid
en landschap in de Kempen

AR-TUR

AR-TUR streeft naar een stevige impact op
de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde
omgeving in de Kempen. We sluiten aan op
maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen
en de regio.
AR-TUR brengt mensen met elkaar in
gesprek en inspireert tot samenwerking.
Vanuit de specifieke omgeving van een
kleinere stad als Turnhout en haar landelijke
omgeving gaat AR-TUR via culturele
programma’s in gesprek met de inwoners,
professionelen en maatschappelijke actoren
betrokken bij ruimtelijke kwaliteit.
Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf
op de hoogte van onze activiteiten en
architectuurnieuws uit de Kempen.

Kempenatlas
De schrale gronden van de Kempen vormen
al eeuwenlang een rijke voedingsbodem
voor verrassende plannen en initiatieven.
AR-TUR brengt samen met de Universiteit
Antwerpen, Regionaal Landschap Kleine en
Grote Nete en de Warande de ruimtelijke
kwaliteit van de Antwerpse Kempen in kaart.
In september 2017 presenteren we het boek
en de tentoonstelling.

Kempenlab
De kennis en uitdagingen die de
KEMPENATLAS in kaart brengt, vormen
de basis voor het KEMPENLAB. In het
KEMPENLAB onderzoekt en experimenteert
AR-TUR met ruimtelijke opgaven in de
Kempen.

Rondleidingen
AR-TUR biedt rondleidingen aan langs
modernistische architectuur in Turnhout.
Je kiest voor een rondleiding langs drie
gebouwen van de Turnhoutse School, een
bezoek aan de woning Jozef Schellekens
of een uitgebreider programma op maat.
Een van onze enthousiaste en kundige
gidsen geeft uitleg over de architecten en de
gebouwen die je bezoekt.

www.ar-tur.be
info@ar-tur.be
AR-TUR is één van de partners binnen het
Warandemodel en woont en werkt in de
Warande.

KEMPENATLAS:
mede mogelijk gemaakt door jou
Foto: Pieter de Ruijter

Wil je samen met ons de KEMPENATLAS
mogelijk maken? Bestel het boek dan
nog tot 23 juni in de voorverkoop aan een
speciaal tarief. Of bestel je plek voor een
VIP-rondleiding in onze tijdelijke campagne.
Kijk op www.ar-tur.be/kempenatlas.
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Jazzclub in Rijkevorsel

De Singer

De Singer is een club in Rijkevorsel met een
wisselend aanbod aan stand-up comedy en
concerten in allerlei genres. De Singer biedt
zo een programma aan dat ook het publiek
van de Warande aanspreekt.
Daarom programmeren we dit seizoen
samen. Van begin september tot eind
december kan je onderstaande concerten
in De Singer meemaken.
Tickets reserveren kan via www.desinger.be.

Programma
vrijdag 8 september
Mamutrio / Brandhaard (B/NL)
boeiende double bill
vrijdag 22 september
Reijseger Fraanje Sylla (NL/SN)
unieke mix van jazz, klassiek en Afrikaanse
songs
zaterdag 7 oktober
The Young Mothers (NO/VS)
een energieke mix van jazz met indierock en
hiphop

vrijdag 3 november
Uri Caine Piano Solo (VS)
een concert voor de echte pianoliefhebber
vrijdag 24 november
All Included (NO/SW)
scandinavische freejazz met een knipoog naar
de kleine ensembles van Charles Mingus uit
de jaren ‘60
donderdag 7 december
Human Feel feat. Jim Black, Kurt
Rosenwinkel, Andrew D’Angelo &
Chris Speed (VS)
zeldzame reünie van deze topgroep uit
New York
donderdag 14 december
Rebirth Collective
Achtkoppige jazzband. De muziek sluit aan
bij hardbop en postbop, maar dan in een zeer
actueel kleedje.
vrijdag 29 december
Chris Joris feat. Naïma & Yassin Joris
‘Home and old stories’
‘world jazz’ afgewisseld met songs van Joni
Mitchell, Son House…

zaterdag 14 oktober
Satoko Fujii & Joe Fonda feat. Natsuki
Tamura (VS/JP)
De Japanse pianiste Satoko Fujii en de
Amerikaanse bassist Joe Fonda vormen een
droomduo. Ze nodigen trompettist Natsuki
Tamura uit als speciale gast.
dinsdag 17 oktober
Kenny Garrett Quintet (VS)
saxofoonlegende Kenny Garrett (Art Blakey,
Miles Davis…) leidt de meest groovy band van
de planeet!
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Seizoen 17-18

DINAMO

DINAMO organiseert vorming voor
volwassenen overdag en op maandagavond.
Bijzonder hierbij is dat alle cursussen,
workshops en uitstappen begeleid worden
door vrijwillige deskundigen en lesgevers.
Culinair – Fit & gezond – Textiel – Kunst
& creativiteit – Mens & samenleving Multimedia, Muziek & expressie – Taal en
letteren – Uitstappen
Half juli valt de brochure bij jou in de bus. Is
dat niet het geval? Dan kan je vanaf 25 juli
een brochure ophalen in de Warande.
Kies uit meer dan 200 activiteiten!
programma online vanaf 17 juli op
dinamo.warande.be
inschrijven tussen 16 en 27 augustus
start activiteiten op maandag 18 september

62 dagen van DINAMO
De zomervakantie is hét perfecte moment
om te starten met een nieuw project. De 62
dagen van DINAMO nodigen je uit om jezelf te
vernieuwen; start een nieuwe hobby, maak je
voornemens waar, verruim je blik, verdiep wat
je al doet en geniet hiervan, 62 dagen lang!
De eerste vakantieweek, op 3, 4 en 5 juli
kies je een workshop, lezing of initiatie. Wij
voorzien een kundige vrijwilliger die je op weg
helpt, een groep gelijkgezinden en een ruimte
in de Warande waar je kan blijven afspreken.
Jij doet de rest, een hele zomer lang.

dinamo.warande.be
Facebookgroep: 62 dagen
#62dagen
DINAMO is één van de partners binnen het
Warandemodel en woont en werkt in de
Warande.

Beeld: Ties Goos

DINAMO
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Vrijhaven voor actieve kunsteducatie

Kunst in Zicht

Kunst in Zicht ontwikkelt actieve
kunsteducatieve projecten. In een
labowerking voor kinderen en jongeren
én tijdens vorming en coaching van hun
begeleiders staan twee doelen voorop: leren
door de kunsten én interesse ontwikkelen
voor de kunsten.
Kunst in Zicht-projecten zijn er voor kinderen
en jongeren tijdens de schooltijd en de vrije
tijd. Tal van projecten gaan door op school,
in een cultuur- of gemeenschapscentrum in
jouw buurt en in de buitenschoolse opvang.
Spelen, leren, creativiteit en kunst staan
steeds centraal. Ook ouders en grootouders
zijn welkom om met hun kinderen te spelen
tijdens enkele kunstprojecten.

Vanaf 2017 zet Kunst in Zicht samen met de
Warande, hetpaleis in Antwerpen en C-Mine
cultuurcentrum in Genk hun schouders
onder de naschoolse en buitenschoolse
opvang. We experimenteren op welke
manier kunsteducatie een rol kan spelen in
de vrijetijdscontext van de buitenschoolse
opvang.
Nieuwsgierige kunstkriebels gekregen?
Neem deel aan ‘Bouwstof’ op zondag 22 en
29 april. En ontdek wanneer bloemen licht
geven en hoe je eieren kan laten botsen! Meer
informatie op p. 135.

www.kunstinzicht.be
Kunst in Zicht is één van de partners binnen
het Warandemodel en woont en werkt in de
Warande.

Foto: Dries Segers
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Films met zicht op de wereld

MOOOV

Filmfestival

Filmeducatie

dinsdag 17 april tot zondag 29 april

schoolvoorstellingen en lesmappen bij meer
dan 300 films

Regisseurs verkennen de wereld in beelden
en tonen dit. Soms bikkelhard en zonder
franjes, soms in visueel sterke beelden en
trefzekere verhalen, soms als een striemend
pamflet. Heel wat films dragen de angst en
duisternis van deze tijd in zich. Gelukkig zijn
er ook nog hartverwarmende films. Films
die tonen dat het anders kan, die laten zien
hoe solidariteit werkt en liefde overwint.
MOOOV Filmfestival toont al meer dan 25 jaar
deze films. Laat je ook meevoeren door de
bijzondere selectie films.

Filmclub
elke dinsdag om 20 uur en elke donderdag
om 14 uur in Utopolis

Jong geleerd is oud gedaan, zegt een oude
volkswijsheid. MOOOV neemt dit ter harte.
Kleuters, kinderen en jongeren ontdekken
en ervaren de schoonheid en rijkdom van
cinema.

Meer weten?
Kijk op www.MOOOV.be.
MOOOV is één van de partners binnen het
Warandemodel en woont en werkt in de
Warande.

Een vaste afspraak met de beste en nieuwste
films. Kwaliteit en variëteit zijn de twee
sleutelbegrippen in het aanbod. Verbeelding,
ontroering en inzicht het resultaat.
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Orgel: uitdagend en ontroerend

Octave vzw en Mixtuur
Vzw Octave (Turnhout) en Mixtuur
(Hoogstraten) promoten de onschatbare
cultuurhistorische waarde van hun orgels.
Dat doen ze door initiatieven te organiseren
waarbij het orgel uit zijn comfortzone
wordt gehaald. Dit leidt tot ongewone en
verrassende crossovers met andere kunsten.
Afgelopen seizoen werkte artistiek leider
Nico Declerck zo al samen met de Warande
voor ‘urBach’, een moderne dansvoorstelling
op orgelmuziek van J.S.Bach.

Bird & Beyond
zondag 5 november
16 uur / St. Jan-Baptistkerk, Wortel
15 euro / vvk: 12 euro / -19 jaar: 1 euro /
beschermlid Mixtuur: 10 euro
een dwarsdoorsnede van de jazzgeschiedenis
rond het orgel aangevuld met klarinet, sax en bas
klarinet & sax: Steven Kamperman
contrabas: Dion Nijland
orgel: Berry van Berkum

Dit seizoen organiseren we tezamen
BL!NDMAN & Reitze Smits (zie p. 140).
De concerten op deze pagina kan je
bestellen via de Warande.
www.vzw-octave.be
www.mixtuur.be

Barokke Parels
zondag 15 oktober
16 uur / Sint-Pieterskerk, Turnhout
15 euro / vvk: 12 euro / -19 jaar: 1 euro /
beschermlid vzw Octave: 10 euro

Folk spirit & organ: the cd
zondag 8 april
16 uur / Sint-Pieterskerk, Turnhout
15 euro / vvk: 12 euro / -19 jaar: 1 euro /
beschermlid vzw Octave: 10 euro
Folk en orgel is een fantastische combinatie.
Voorstelling van de nieuwe cd naar aanleiding
van 20 jaar restauratie van het Le Royer/
Potvlieghe-orgel.
fluit: Andrea Will
trompet: Martin Schröder
orgel: Hans-André Stamm

fris, sprankelend en vol energie:
barokmuziek op zijn best
natuurtrompet: Steven Bossuyt

Gregoriaans goes jazz: the cd

Met het orgel op jacht

maandag 21 mei
19.30 uur / Sint Katharinakerk, Hoogstraten
15 euro / vvk: 12 euro / -19 jaar: 1 euro /
beschermlid Mixtuur: 10 euro

zaterdag 21 oktober
19.30 uur / Sint Katharinakerk, Hoogstraten
15 euro / vvk: 12 euro / -19 jaar: 1 euro
beschermlid Mixtuur: 10 euro

De unieke sound van gregoriaans, orgel
en koper moest worden vastgelegd. Op
dit concert wordt dan ook de nieuwe cd
voorgesteld.

een unieke combinatie van vier Franse
jachthoorns, zang en orgel

gregoriaans mannenkoor: Cantabo

orgel: Dieter Van Handenhoven

flugelhorn: Jo Hermans
orgel: Bart Wuilmus

jachthoorns: Les Trompes Royales Dampierre
orgel: Hélène Martin, tenor: Emiel Hoefnagel

Foto: Bart Van der Moeren
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Omnes

Het doel van Omnes is het bouwen van
bruggen tussen culturen. Dit doet Omnes
door mensen samen te brengen en zo
wederzijds begrip en vertrouwen te
versterken. Ze willen met diverse activiteiten
kennis, herkenning en wederzijds respect
promoten tussen alle godsdiensten,
overtuigingen, culturen en waarden.

Arab Cartoon Festival
Het Arab Cartoon Festival wil een brug
vormen die een interactieve dialoog mogelijk
maakt tussen cartoonisten van de Arabische
wereld en de Belgische samenleving.
Met een pen in plaats van wapens komen de
cartoonisten op tegen autoritaire regimes.
Hun cartoons stellen de machthebbers in
vraag in plaats van blind hun beleid te volgen.
Ze willen het publiek doen nadenken over
recente gebeurtenissen en zo discussie
uitlokken. Hoewel zij vreedzaam en in stilte
strijden, zijn ze vaak het slachtoffer van
geweld.

Oase Film Festival
Het Oase Film Festival biedt een podium aan
Arabische films in België.
De voorbije maanden zijn een enorm aantal
mensen vanuit de Arabische wereld naar
Europa gevlucht. Wat weet onze maatschappij
over deze nieuwe burgers?
Het festival biedt de kans om van binnenuit,
door de ogen van filmmakers, meer te weten
te komen over hun wereld en draagt zo bij
aan een meer evenwichtig beeld over de
Arabische wereld in België.

www.omnesvzw.be
De Warande is coproducent van de twee
festivals die Omnes volgend jaar in de
Warande organiseert.

Meer info op p. 34.
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Stripgids
*Gids, m. en v. (-en)
1. Leidsman, inz. iem. die er zijn beroep van
maakt reizigers de weg te wijzen;
2. (fig., van zaken) iets waardoor men zich
laat of kan laten leiden – inz. als titel
van tijdschriften en boeken, die de lezer
aangaande verschillende onderwerpen
inlichten.

**Stripgids, m. (-en)
1. uw vertrouwde en betrouwbare leidsman
doorheen de wondere wereld van het
stripverhaal.
2. website die de vinger aan de pols houdt
met stripnieuws, recensies, en nuttige
weetjes over strips
3. magazine waarvan twee keer per jaar een
dik nummer verschijnt: 132 pagina’s, op
groot formaat met stripparels uit binnenen buitenland, grafisch experiment,
erfgoed, columns en stevige journalistieke
bijdragen.
4. organisatie die met verschillende projecten
en prijzen strips onder de aandacht brengt
van een breed publiek.
Neem nu een abonnement, ontvang een
gesigneerde prent van Nix en mis geen enkel
nummer!
Meer weten? Schrijf je in op onze
nieuwsbrief op www.stripgids.org.
Stripgids is één van de partners binnen het
Warandemodel en woont en werkt in de
Warande.

* Woordenboek der Nederlandse Taal, 1976
** Actieplan Stripgids (Strip Turnhout VZW) 2017
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TE
GAST

Voor het goede doel

Hartevrouwequiz
zaterdag 24 februari
om 19 uur / Kuub / organisator: Lions Club Turnhout Hartevrouwe
prijs: 60 euro per ploeg / info en inschrijvingen: www.hartevrouwe.be
Lions Club Turnhout Hartevrouwe organiseert op zaterdag
24 februari 2018 de ‘Hartevrouwequiz voor het goede doel’
in de Kuub, ditmaal ten voordele van vzw Het Nest en Tejo
Kempen-Turnhout.
Zestig enthousiaste quizploegen kunnen deelnemen. De
quiz bestaat uit een reeks gevarieerde vragenrondes met
voldoende uitdaging voor ervaren én occasionele quizzers.
Quizmaster Karl van den Broeck leidt alles in goede banen.
Elk jaar komen de deelnemers omdat ze graag quizzen,
iedereen komt om het goede doel te steunen. Quizzers,
supporters… iedereen met het hart op de juiste plaats is van
harte welkom!

Dansvoorstelling

SAMWD Hogere Graad
maandag 19 februari
om 16 en 20 uur / Kuub / organisator: SAMWD
prijs: 6 euro / Tickets zijn verkrijgbaar vanaf maandag 19 februari 2018.
Deze voorstelling wordt
gedanst door alle leerlingen
van onze hogere graden
(15+), zowel van de afdeling
Turnhout als Arendonk.
Ze laten hun kunnen en
veelzijdigheid zien doorheen
allerlei choreo's. De dansers
maakten zelf mee een selectie
van reeds bestaande choreo's
die ze zelf heel graag eens
wilden dansen. Als kind keken
ze in de coulissen op naar de
oudere dansers, nu dansen
ze deze nummers zelf! Naast
deze 'oudere' werken zullen
er ook nieuwe choreo's
getoond worden. The best of
old en new dus!
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PRAKTISCHE INFO
RESERVEREN

Hoe tickets bestellen
Je kan op vier manieren tickets reserveren:
~ via www.warande.be
~ met het papieren inschrijvingsformulier
~ aan de ticketbalie in de Warande
~ op het nummer 014 41 69 91
Opgepast! Je kan geen tickets per mail bestellen.

Openingsuren ticketbalie
~ weekdagen van 9 tot 17 uur (juli en augustus tot 13 uur)
~ zaterdag van 9 tot 13 uur (juli en augustus gesloten)
~ zon- en feestdagen gesloten (ook op 11 juli)
Opgepast! Tijdens de loting is de balie gesloten van 12 tot 18 juni.

Voorverkoop met loting
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.
Je kan in juni zelf kiezen voor hoeveel voorstellingen je een ticket wil. Je bent dus niet verplicht
een abonnement te nemen. Een abonnement van minstens vijf voorstellingen geeft je wel een
korting. Je kan dus meteen ook losse tickets voor je kinderen, familie of vrienden reserveren.
Het systeem van loting is eenvoudig:
~ De Warande verzamelt alle aanvragen tot en met zondag 11 juni.
~ Per voorstelling wijst de computer plaatsen toe aan de mensen die hiervoor wilden reserveren.
~A
 ls 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.
~S
 chrijf je samen in? Dan zit je ook naast elkaar in voorstellingen met genummerde plaatsen.
~A
 ls 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.

Meedoen aan de loting tot en met zondag 11 juni
Vanaf 11 mei kan je inschrijven voor de voorverkoop met loting op www.warande.be of kan je
een formulier binnenbrengen. Dit kan tot en met zondag 11 juni.

Bestellen tussen 12 en 18 juni
INFO

Ook tussen 12 en 18 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 bus die
hiervoor klaarstaat aan de balie. De balie zelf is die week gesloten.
Maar: we verwerken deze aanvraag pas na de computerloting.
Vanaf maandag 19 juni is de balie weer open en kan je opnieuw op de gewone manier tickets kopen.
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Ticketprijzen en kortingen
Bij elke voorstelling vind je een basisprijs en drie kortingen:
basisprijs // korting A / B / C
Je krijgt een korting op de basisprijs als
~ je een abonnement neemt met minstens vijf voorstellingen (korting A)
~ je ouder dan zestig bent en losse tickets koopt (korting A) of ouder dan zestig bent en een
abonnement neemt met minstens vijf voorstellingen (korting B)
~ je jonger bent dan negentien of een studentenkaart uit het dagonderwijs kan voorleggen
(korting C)
~ je tickets voor een groep van minstens 20 personen bestelt (korting B)
~ je in bezit bent van een UiTPAS met kansentarief (80% korting op basisprijs).
Lees hieronder meer.
Aan de ingang voeren we regelmatig controles uit. Wie een ticket gebruikt 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.

Tickets voor tentoonstellingen (NIEUW)
Losse toegangstickets zijn te koop aan de balie van de expozaal.
TARIEVEN
~ gratis: - 19 jaar, studenten met studentenkaart, begeleide schoolgroepen, personen met een
fysieke beperking, houder van een UiTPAS met kansentarief, werkzoekenden, ICOM
~ 3 euro: + 60 jaar, houders van een warande-abonnement, leerkrachten, groepen vanaf 10
personen
~ 5 euro: individuele bezoeker
~ 12 euro: expopas (vier tentoonstellingen in onze expozaal)
Vanaf dit seizoen zijn de tentoonstellingen in de Expozaal betalend.
Je kan een expopas kopen voor 12 euro. Deze geeft je toegang tot alle tentoonstellingen in de
Expozaal van dit seizoen (vier in totaal) en geldt als één voorstelling die je kan opnemen in je
abonnement.

Rolstoelgebruikers
Voor rolstoelgebruikers zijn er aparte plaatsen beschikbaar. Gelieve dit bij reserveren
te vermelden. Bestel je online vóór de loting, vul dan bij de opmerkingen 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.

INFO
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BETALING
Bevestiging
Van zodra je inschrijving verwerkt is, krijg je van ons een bevestiging met een overzicht
van alle tickets die voor jou gereserveerd werden. Kijk deze bevestiging goed na voordat 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 uiteraard. Per
aanvraag betaal je 2,5 euro verzendingskosten, als je je factuur en de tickets per post wil.
Sturen we de factuur en de tickets per mail, dan is deze service gratis.

Abonnement of niet?
Wil je een abonnement maar kom je door de loting niet langer aan vijf voorstellingen? Dan kan
je nog altijd tickets bijbestellen om van een abonnementskorting te kunnen genieten. Doe dit
wel voordat je je factuur betaalt.
ONBETAALDE RESERVERINGEN
Onbetaalde reserveringen vervallen automatisch na acht dagen.

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.
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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 lopen. Op onze website vind je meer gedetailleerde info over de bereikbaarheid van de
Warande met het openbaar vervoer.

Met de auto
Turnhout is met de wagen eenvoudig te bereiken via de E34 Antwerpen-Eindhoven. In je GPS
geef je best de Wezenstraat in.

Parking Indigo aan de Warande
Aan de Warande is een ondergrondse parking van 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. Na het valideren kan je betalen aan één van de
betaalautomaten in de parking.

Parkeren voor personen met een handicap
In de ondergrondse parking zijn parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Je vindt
deze ook in de Gemeentestraat, de Renier Sniedersstraat en de Warandestraat (ter hoogte van
de Watertoren).
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ALGEMENE INFO
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 twaalfcijferige code op de bon kan je vervolgens artikels of tickets aankopen voor alle
activiteiten die de Warande en DINAMO organiseert. De Warandebon is 2 jaar geldig vanaf de
dag van aankoop.

Solidaire bijdrage
1 op de 5 kinderen in Vlaanderen wordt geboren in een gezin in armoede en hun aantal stijgt
jaar na jaar. Ongeveer 20% 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 kinderen. 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.

Doe de Warande
Heb je plannen voor een lezing, een workshop, een voorstelling, een concert? Kom met
je creatieve ideeën naar de Warande en we bekijken samen of we je kunnen helpen dit te
organiseren. Samen denken we na hoe we je kunnen ondersteunen met je artistiek of creatief
project. Verenigingen, vriendengroepjes, iedereen is welkom!
De Warande selecteert 10 projecten per seizoen die dan ondersteuning krijgen.
Meer info: Greet Teunkens / greet.teunkens@warande.be / 014 47 21 23

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 of meedoen aan wedstrijden? Schrijf je dan in op
onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Je kan onze brochure ook downloaden op onze website.

Omkadering
Bij een aantal tentoonstellingen en voorstellingen voorzien wij extra informatie, inleidingen
of omkadering door deskundigen. Info over inleidingen en omkaderende workshops kan je
terugvinden bij de voorstelling in deze brochure, een Warande Informatief is bij sommige
voorstellingen gratis ter beschikking de avond zelf. Bij sommige tentoonstellingen wordt een
catalogus te koop aangeboden, andere info kan je opvragen via tento@warande.be.
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Knipoog: toeleiding voor mensen met een beperking
Het project ‘Knipoog’ wil mensen met een mentale beperking of psychische kwetsbaarheid de
kans geven naar een voorstelling in de Warande te komen. In het Knipoogaanbod vind je ook
workshops en uitstappen georganiseerd door DINAMO. De Warande werkt hiervoor samen met
Steunpunt Vrijetijd Gehandicapten Kempen. Een brochure met het Knipoogaanbod kan je vanaf
augustus opvragen aan de ticketbalie of kan je vinden op onze website.

Audiodescriptie
Audiodescriptie is een manier voor personen met een visuele beperking om een
theatervoorstelling, film, sportwedstrijd… bij te wonen. De blinde of slechtziende persoon krijgt
via een koptelefoon informatie over wat er op het podium gebeurt. De Warande werkt hiervoor
samen met VeBeS, de Vereniging van Blinden en Slechtzienden.

Schoolvoorstellingen
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

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) het
C-tarief
~ tentoonstellingsbezoek met workshop - duur:
ongeveer 1,5 uur - prijs: 50 euro (max 12 kinderen)
~ een lokaal huren: de prijzen zijn afhankelijk van
lokaal dat wordt gehuurd
~ losse workshops
~ gebruik van onze speelkoffer
Heb je iets te vieren? Je verjaardag? Je vertrek naar
een ver land? Een jubileum? Een vriendschap? Elke
reden is goed om te feesten. Wij zetten graag onze
deuren open voor jouw feestje.
Stel zelf je pakket samen:
~ een etentje in Barzoen
~ een voorstelling naar keuze
~ een geleid tentoonstellingsbezoek met workshop
~ …

foto: Sven Van Baarle

Meer info: Lien Van Ballaer / lien.vanballaer@warande.be / 014 47 21 05
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Buitenspeelkoffer
Met deze Buitenspeelkoffer kan je op het Warandeplein aan de slag gaan. Je vindt er
reuzenspelen, zoals Yenga, Memory en Mikado in. Maar ook knikkers, springtouwen, frisbees
en noem maar op. Liever iets creatiever? Dan zijn de muzische activiteitenfiches in de
Buitenspeelkoffer zeker iets voor jou. Deze fiches geven je tal van ideeën voor fantasierijke
spelletjes met grote en kleine groepen. Je kan de koffer ook voor één of meerdere dagen mee
naar huis nemen. Je kan deze koffer gratis ontlenen in de Warande.
Meer info: Leen Goris / leen.goris@warande.be / 014 47 21 51

Peuterspeelpunt
In Turnhout kunnen ouders en begeleiders van kinderen tussen 0 en 3 jaar komen spelen in vijf
Peuterspeelpunten verspreid over de binnenstad. Een van de Peuterspeelpunten in Turnhout is
onze Glazen Zaal. Je bent elke donderdag welkom met je peuter van 9 tot 11.30 uur.

Verhuur
Zoek je een kleine of grotere zaal om iets te organiseren in Turnhout? In de Warande
kan je onder andere cursus- of vergaderzalen huren, maar ook de Kuub is te huur. Voor
tentoonstellingen hebben we een aparte ruimte: de Luifelzaal op de eerste verdieping in het
hoofdgebouw.
Meer info: www.warande.be / Gerd Rosiers / Ingrid Van Echelpoel / verhuur@warande.be /
014 47 23 40

Café Barzoen
Eetcafé Barzoen heeft honderd zitplaatsen, aangevuld met een leestafel, zithoek en een
populair buitenterras met een speeltuin, fietsenstalling en bushalte voor de deur.
Het café is dagelijks geopend vanaf 8 uur en op zondag vanaf 7 uur met de wekelijkse
rommelmarkt. De keuken biedt een ruime vaste kaart aan (dagsoepen, boterhammen, burgers,
salades, pasta’s), een ontbijtkaart, een pizzakaart en daarnaast het wekelijks wisselende
suggestiebord, met ook een uitgebreid vegetarisch aanbod. De keuken is dagelijks open vanaf
8 tot 20 uur.
Tijdig arriveren of reserveren is de boodschap wanneer je je Warandebezoek wil combineren
met lunch of diner. Kom je met je gezin naar een familievoorstelling en wil je er een feestelijke
uitstap van maken? Of heb je gewoon geen zin om te koken? Dan kan je voor of na de
voorstelling terecht in Barzoen voor een familievriendelijke dagschotel. Ook kinderfeestjes,
familie- of bedrijfsbijeenkomsten kunnen op maat uitgewerkt worden. Reserveren kan via
barzoen@warande.be of op 0470 50 14 14.
Barzoen heeft een populair buitenterras maar ook een binnenterras voor en na de
voorstellingen, en ook voor groepen, buffetten, feestjes en reserveringen allerlei. Het café
is voortaan de ganse zomer geopend en sluit jaarlijks een week in de herfst-, kerst- en
paasvakantie. Voor het jaarlijkse zomerprogramma ‘Zomerzoenen’ en alle andere activiteiten
kan je terecht op www.barzoen.cafe.
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Vanaf september kan je ook elke twee maanden dansen in Barzoen met huis-dj Sugar Charlie
in een variërend thema zoals soul, funk, latin, Afro, reggae of ska… onder de vaste naam
‘Swingen bij dinge’ met gratis inkom! Meer info vind je op de Facebookpagina ‘Swingen bij
dinge’. De eerste keer is dit vrijdag 15 september vanaf 21 uur.
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foto: Bart Van der Moeren

Tot slot werkt Barzoen ook dit seizoen weer samen met de Warande aan BA-r-ZAAR. In de
centrale hal kan je genieten van optredens in het thema van de avond, een dagschotel en een
dj met dansvloer! De eerste BA-r-ZAAR van het seizoen is gekend op vrijdag 20 oktober met
Slipmates op het podium. Een Rootsnight vol dansplezier in de hal van de Warande.

Vrijwilliger worden?
Onder het motto ‘Hoe meer vrijwilligers, hoe meer vreugd’, kan je bij de Warande steeds
terecht voor allerhande vrijwilligerswerk. In ons vrijwilligersteam zitten zowel geëngageerde
studenten en enthousiaste veertigers als actieve gepensioneerden. Ook zin om je bij deze
groep vrijwilligers te scharen? Zowel bij grotere projecten als in de dagelijkse werking van de
Warande ben je meer dan welkom. Er is ook voor elk wat wils: tappen, helpen op festivals,
tickets scheuren, achter de schermen helpen, toezicht houden op tentoonstellingen. Alles kan!
Meer info: Willeke Broeckx / willeke.broeckx@warande.be / 014 47 23 07
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Colofon
concept & vormgeving: dienst communicatie, de Warande
drukkerij: Koninklijke drukkerij Em. de Jong
papier: Munken Polar
oplage: 10 000
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
gedeputeerde Peter Bellens), de raad van bestuur van vzw Aktuwa (voorzitter Walter Boogers),
het Warandepersoneel en de vrijwilligers van de Warande.
De foto’s op de cover zijn van Athos Burez.
De foto’s op de pagina’s 16, 19 en 22 zijn van de hand van Bart Van der Moeren, de foto’s op
pagina’s 14, 94, 152, 183, 178 en 200 van Aisha El Salawi, de foto op pagina 64 van Sofie Segers.
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Cultuurhuis de Warande is een initiatief van de Provincie Antwerpen,

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

Het seizoen 17-18 wordt mogelijk gemaakt met de gulle steun van onze sponsors:

en onze mediapartners:

O

en wordt gesteund door:
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