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EXPO

DE COLLECTIEVE  
COLLECTIE

De Warande organiseert samen met 
stad Turnhout en de Turnhoutse 
cultuurverenigingen voor de vijftiende 
keer het Openingsfeest. Dit is 
traditioneel het startschot van het 
nieuwe cultuurseizoen in Turnhout. 
En het belooft een bijzondere editie te 
worden! 

Tijdens het Openingsfeest kan je voor 
de eerste keer naar Plein de Cirque: 
een groot circusfestival in hartje 
Turnhout. Met Plein de Cirque kan je 
genieten van circus in circustenten 
én in openlucht. Zoals elk jaar zorgen 
we voor een extra gezellige sfeer en 
een uitgebreide foodvillage. Omwille 
van de werf voor de verbouwing van de 
bibliotheek, wijken we voor deze eerste 
editie van Plein de Cirque uit naar de 
Begijneveldekens, op wandelafstand 
van de Warande.

In de Warande kan je tijdens het 
Openingsfeest gratis naar de expo van 
Carole Vanderlinden, een platenbeurs, 
de rommelmarkt, dansworkshops van 
SAMWD, Overlezen… Wandel op 14 en 
15 september tussen de Warande en de 
Begijneveldekens en laat je verrassen 
door de rijkdom van het Turnhoutse 
cultuurleven… én het nieuwe 
circusfestival Plein de Cirque!

In de Expozaal kan je gaan kijken naar de 
betoverende schilderijen en tekeningen van 
Carole Vanderlinden. Zij opent het nieuwe 
seizoen met een grote solotentoonstelling.

zaterdag 14 en zondag 15 september
Expozaal | gratis
(zie p. 203)

Artist in Residence Kristof Van Gestel wil 
de band die mensen met dingen hebben 
onderzoeken door samen met hen 
allerhande huis-, tuin- en keukenobjecten 
te verzamelen, te ordenen, te benoemen, 
af te breken en terug samen te stellen. 
En nadien samen de verhalen van dit 
proces te vertellen. Het project gaat van 
start tijdens het Openingsfeest en loopt de 
daaropvolgende maanden door. 

zaterdag 14 en zondag 15 september
gratis
(zie p. 209 over de Collectieve Collectie)

OPENINGSFEEST

CULTUURMARKT
Tijdens de jaarlijkse cultuurmarkt 
presenteren de Turnhoutse culturele 
verenigingen zich feestelijk met optredens 
en festiviteiten.

zondag 15 september
Park Begijneveldekens, Turnhout
gratisfoto: Bart Van der Moeren
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OVERLEZEN

VINYLMARKT
BARZOEN

Op zondag openen we het nieuwe 
seizoen van onze literaire talkshow 
Overlezen. Jos Geysels, Karl van den 
Broek en Johny Geerinckx overstelpen je 
met leestips en ontvangen een auteur en 
een Bekende Vlaming.
(zie p. 27)

zondag 15 september
de Warande | Tuinzaal
gratis

Kom op zondag gezellig rondneuzen 
op dé Vinylmarkt van de Kempen. 
We werken opnieuw samen met 
vzw Nymm, die er een volwaardige 
vinyl- en muziekbeurs van 
maakt met extra dj, livebands én 
muziekrepaircafé!

zondag 15 september
gratis

Op zondagnamiddag draait Guido 
Belcanto zijn favoriete vinyl in Barzoen. 
De Gentse band LENA sluit het feest af 
met sfeervolle americana en bluegrass.

zondag 15 september
Barzoen | gratis

OPENINGSFEEST | ZA 14 & ZO 15 SEPT

FEEST IN DE KUUB
Voor het Openingsfeest pakken 
we groots uit! Shizzle Le 
Sauvage, Deejay Mr. T, Skyve 
feat. MC Miyagi & Omdat Het 
Kan Soundsystem feat. Average 
Rob, stuk voor stuk namen die 
alle genres aan elkaar mixen en 
menig publiek uit hun dak laten 
gaan. Je zal hen al wel gehoord 
hebben, want ze draaien alle vier 
geregeld bij Studio Brussel om je 
dag of file op te fleuren!

zaterdag 14 september
Kuub | gratis

foto: Bart Van der Moeren

foto: Bart Van der Moeren
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CIE LA MIGRATION
LANDSCAPE(s)#1

(FR)

PLEIN DE CIRQUE
een nieuw seizoen, een nieuw festival

Twee mannen zoeken hun 
evenwicht op een zelf gebouwde 
machine. De virtuoze acrobatie 
laat een poëtisch spel zien van 
evenwicht en tegengewicht, 
balanceren en stilstaan, als een 
vlucht van een vogel.

zaterdag 14 en zondag 15 september
Park Begijneveldekens, Turnhout
gratis

Laat je verrassen, verleiden en vervoeren  
door de wondere wereld van het circus.
Je krijgt de mooiste circusacts te zien: 
spannende evenwichtsoefeningen op een zelf 
gebricoleerd luchttuig, een burleske boksmatch, 
de fijnste luchtacrobatie in een barokke sfeer à 
l’Italienne of een adembenemende koorddans.

Op de Begijneveldekens komen grote spektakels. 
Je bent getuige van de koldereske ontmoeting 
tussen een bedreven acrobate en een 
klungelclown aan een zachte ticketprijs. Je kan 
er ook de prilste circusbeloftes ontdekken: jong 
circusgeweld klimt in de touwen om jou mee te 
voeren in uitdagende acts en performances.

OPENINGSFEEST | PLEIN DE CIRQUE | ZA 14 & ZO 15 SEPT
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zaterdag 14 september
Park Begijneveldekens, Turnhout
gratis

CIE LES P’TITS BRAS
Bruits de Coulisses

(FR)

BROADWAY BRASS

Cie Les P’tits Bras neemt 
je mee backstage, naar de 
besloten intimiteit van de plek 
waar artiesten hun kostuums 
wisselen. Samen met de 
artiesten maak je je klaar voor 
een onvergetelijke voorstelling. 

Maar vergis je niet, ‘Bruits 
de Coulisses’ is vooral een 
spectaculaire show met veel 
luchtacrobatie, overgoten met 
een sausje kwajongenshumor 
en barok. Sssst … het gaat 
beginnen!

zaterdag 14 en zondag 15 september
Park Begijneveldekens, Turnhout
gratis

Broadway Brass is een tienkoppige 
band uit Nederland die het voor 
elkaar krijgt om dance, house, 
hiphop en pop in één mash-up 
te gooien en te vertalen naar vier 
trompetten, twee trombones, een 
tenorsaxofoon, een baritonsaxofoon, 
een sousafoon en een drumstel. De 
missie: iedereen ‘ouderwets’ laten 
swingen door muziek-van-nu te 
maken met tonnen energie. 

Dus… bescherm je dochters, pak 
een pintje, trek je dansschoenen 
aan, doe je oordoppen in en voel de 
energie van tien podiumbeesten die 
zich laten gaan op hun instrument.

OPENINGSFEEST | PLEIN DE CIRQUE | ZA 14 & ZO 15 SEPT

(NL)

foto: Bart Van der Moeren

LOCOROTONDO
Een circusfestival is pas volledig 
als je er ook terecht kan voor 
een initiatie in circustechnieken. 
De circusschool Locorotondo 
uit Herentals brengt twee gratis 
initiaties, een algemene vrije 
circusinitiatie en een geleide 
workshop Chinese mast 
en trapeze! Voor de geleide 
workshop werken we met 
inschrijvingen. Dat kan je doen 
via de website of de balie van de 
Warande. 

zondag 15 september
Park Begijneveldekens, Turnhout
gratis, inschrijven verplicht | 9+

M A D E  I N 
D E  W A R A N D E
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CIE DES CHAUSSONS ROUGES
Hircus

COMPAGNIE CHARLIE
PEEK-A-BOO! A Knock Out Comedy

Drie wegen, drie routes, 
drie vooraanstaande en 
eigenwijze vrouwen. Drie 
evenwichtskunstenaressen, 
die soms synchroon, soms 
op hun eigen unieke ritme 
bewegen en spelen met ruimte 
en gewichtloosheid. Samen 
verkennen ze de grenzen van tijd 
en (on)evenwicht. ‘Hircus’ is een 
rustgevende en harmonieuze 
voorstelling die je bewust even 
laat stilstaan in het ‘nu’.

zaterdag 14 en zondag 15 september
Park Begijneveldekens, Turnhout
gratis

Een boksmatch om je een breuk 
te lachen!

Twee broers gaan elke dag met 
elkaar op de vuist:
voor een ei, een verloren 
weddenschap, een vrouw, 
eeuwige roem…

Straattheater met een linkse vol 
emotie, een rechtse vol energie, 
een uppercut van slapstick, 
bruisende acrobatie en burleske 
valpartijen.

zondag 15 september
Park Begijneveldekens, Turnhout
gratis | 4+
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Kolderesk en gevarieerd 
intiem circusspektakel 
vanaf 6 jaar.

De circusartieste van 
Zirkusspektakel Fahraway heeft 
het voor elkaar! Ze heeft haar 
eigen tent, haar eigen show, haar 
eigen voorstelling en haar eigen 
muzikale kompaan. Toch loopt 
alles anders dan voorzien! Het 
Zwitsers circusgezelschap vertelt 
het verhaal van een ontmoeting 
tussen twee artiesten. De 
kennismaking leidt uiteraard tot 
speelse, grappige, onvoorziene 
en gewaagde situaties.

In ‘Wo Ist Toby?’ brengt het 
duo op een speelse manier 
verschillende circustechnieken 
(clownerie, diabolo, stuntfietsen, 
luchtwerk, muziek…) samen tot 
een intieme show met verrassend 
groots effect, voor jong en oud. 
Voor de liefhebbers van Circus 
Ronaldo (die deze voorstelling 
een warm hart toedraagt) en 
jonge circusfans en hun ouders.

B E LG I S C H E  
P R E M I È R E

ZIRKUSSPEKTAKEL FAHRAWAY
Wo Ist Toby?

zaterdag 14 september om 18.30 uur
zondag 15 september om 11 en 16.15 uur
Park Begijneveldekens, Turnhout

7 euro | 5 euro (-26)
5 euro (vroege vogel)

foto: Christian Jaeggi
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De nieuwe voorstelling van 
Alexander Vantournhout zet de 
verhoudingen tussen lichaam en 
object op uiteenlopende manieren 
op zijn kop. Voorwerpen worden 
vastgemaakt aan het lichaam en 
bieden steun en grip, helpen om 
de performers in evenwicht te 
houden of net niet. Met behulp 
van o.a. ijssteigers, bowlingballen 
en antizwaartekrachtschoenen 
tarten de dansers in ‘Screws’ 
de regels van de fysica. 
Samen met vijf dansers 
acrobaten gidst Vantournhout 
je langs een parcours van 
microperformances: van korte 
solo’s en duetten tot puntige 
groepschoreografieën.

De locatievoorstelling neemt je 
mee op een parcours doorheen 
een bijzondere site. Welke 
site dat wordt geven we jullie 
later mee. Laat je meevoeren 
en kies zelf de hoeken van 
waaruit je de afzonderlijke 
miniatuurcomposities wilt 
bekijken.

zaterdag 14 september om 20.45 uur
zondag 15 september om 15.30 uur 
Park Begijneveldekens, Turnhout

5 euro | 4 euro (-26)
5 euro (vroege vogel)

ALEXANDER VANTOURNHOUT
Screws

choreografie/circografie: 
Alexander Vantournhout
creatie en performance:  
Petra Steindl, Josse De Broeck, 
Felix Zech, Hendrik van Maele, 
Emmi Väisänen, Alexander 
Vantournhout/Axel Guérin
dramaturgie:  
Sébastien Hendrickx  
intellectual in residence:  
Rudi Laermans  
choreografische hulp:  
Anneleen Keppens,  
Martin Kilvady  

kostuums: Anne-Catherine Kunz 
techniek: Rinus Samyn
lichtontwerp: Tim Oelbrandt
techniekontwerp: Bert Van Dijck, 

Rinus Samyn, Tom Reynaerts, 
Tom Daniels
constructeur: Willy Cauwelier
foto: Bart Grietens
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‘Stripped’ is een intiem portret van een man die 
probeert te achterhalen wie hij in wezen is. In gesprek 
met zichzelf en het publiek onthult hij laag voor laag 
een andere kant van zijn karakter. De aerial straps  
(een soort draagband) dienen daarbij als 
verlenging van zijn lichaam, als beperking van zijn 
bewegingsvrijheid maar ook als opstap tot een andere 
werkelijkheid.

Aerial-strapartiest Tarek Rammo stond centraal in 
het maakproces. Zijn persoonlijkheid, achtergrond en 
relatie met zijn discipline waren het vertrekpunt van 
deze creatie.

Met Panama Pictures ontwikkelt choreograaf Pia 
Meuthen een nieuwe en authentieke signatuur: 
ongepolijst en rauw, maar met een natuurlijke 
souplesse waarbij dans en circus naadloos in elkaar 
overvloeien.

Je krijgt vooraf twee korte afstudeeracts te zien als 
voorprogramma. Deze acts worden in juni bekend 
gemaakt.

PANAMA PICTURES  
Stripped

D E  TA L E N T T E N T

In deze tent 
presenteert Plein 
de Cirque onder het 
curatorschap van 
Jan Daems (Codarts 
Rotterdam) jong  
talent en nieuwe 
creaties. 

zaterdag 14 september  
om 18.30 uur
Park Begijneveldekens,  
Turnhout

5 euro | 4 euro (-26)
5 euro (vroege vogel)

OPENINGSFEEST | PLEIN DE CIRQUE | ZA 14 SEPT
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Companie Wurst is een jong, mannelijk circustrio 
uit Duitsland. In de voorstelling ‘Bien Sûr, Pas Sûr’ 
verbeelden de jongens de (onzekere) groei van jongens 
naar mannen. Dat doen ze aan de hand van absurde 
situatiehumor, jongleren, een reuzerad en een heus 
ballet met … worsten!

Je krijgt vooraf twee korte afstudeeracts te zien als 
voorprogramma. Deze acts worden in juni bekend 
gemaakt.

CIE WURST
Bien Sûr, Pas Sûr

D E  TA L E N T T E N T

In deze tent 
presenteert Plein 

de Cirque onder het 
curatorschap van 

Jan Daems (Codarts 
Rotterdam) jong  
talent en nieuwe 

creaties. 

B E LG I S C H E  
P R E M I È R E

zaterdag 14 september  
om 18.30 uur
Park Begijneveldekens,  
Turnhout

5 euro | 4 euro (-26)
5 euro (vroege vogel)

zondag 15 september  
om 14 uur
Park Begijneveldekens,  
Turnhout

5 euro | 4 euro (-26)
5 euro (vroege vogel)
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