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Dag Warandebezoeker, 

In december 2018 zette ik als kersvers provinciaal 
gedeputeerde, onder andere bevoegd voor het 
autonoom provinciebedrijf de Warande, mijn eerste 
stappen in het provinciaal cultuurhuis. Of beter 
ik keerde op mijn stappen terug, want de eerste 
kennismaking dateert al van zo’n 30 jaar geleden, toen 
ik als Herseltse voor mijn job elke dag naar Turnhout 
kwam en geregeld in de Warande verzeild raakte. 

Ondertussen is hier veel veranderd … en toch ook weer 
niet. Ik stel tot mijn grote plezier vast dat de sfeer in 
de Warande nog exact dezelfde is. Het gebouw, het 
personeel en de programmatie ademen net als toen 
gastvrijheid en enthousiasme uit. Het huis is nog 
steeds een baken van cultuur, kennis en ontdekking, 
met een open blik op de wereld. Daarmee neemt de 
Warande in deze stad en in de Kempen een unieke 
plaats in, maar ook in de rest van de provincie, zelfs in 
heel Vlaanderen. 

De voorstellingen in de vernieuwde Schouwburg, 
de Kuub en de andere zalen lokken bezoekers van 
heinde en verre, net als de vele spraakmakende 
tentoonstellingen. Hoge en lage cultuur vinden elkaar 
in dit huis, of zoals wijlen Eric Antonis dat noemde: 
“het authentiek volkse en het authentiek avant-
gardistische.” 

Ondanks al het nieuwe (een nieuwe voorzitter, 
een nieuwe directeur en straks zelfs een nieuwe 
bibliotheek) blijft de Warande altijd hetzelfde. Dat is 
een hele prestatie. Dank aan iedereen die dit mogelijk 
maakt. Dank aan alle bezoekers voor het jarenlange 
vertrouwen, en hartelijk welkom aan de nieuwkomers. 
Geniet met volle teugen van een nieuw seizoen, op 
bekend maar altijd prikkelend terrein. 

Kathleen Helsen
voorzitter APB de Warande 
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Vorig seizoen fristen we onze 
prijsformules op. We lanceerden 
de Vroege Vogelkorting en 
beloonden trouwe bezoekers van 
de Warande met fijne extra’s en 
boeiende activiteiten. Je kon ook 
pakketten van voorstellingen 
en concerten bestellen als een 
aparte reeks. Deze acties hadden 
veel succes, dus vliegen we dit 
seizoen verder 
op dit elan!

D E  V R O E G E  V O G E L

Bestel één of meerdere tickets voor 
de loting ten laatste op zondag 16 juni 
en je geniet van een tijdelijke Vroege 
Vogelkorting. In de loop van het seizoen 
lanceren we nog andere prijsacties, maar 
het meeste voordeel haal je uit de Vroege 
Vogelactie. Als Vroege Vogel vang je dus een 
lekkere worm.

G O U D V I N K E N

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

Zo kregen goudvinken vorig jaar als 
eerste de vernieuwde Schouwburg te 
zien, maakten ze kennis met Jef Neve, 
zagen ze een repetitie van het Ballet van 
Sint-Petersburg, een try-out van het 
amateurgezelschap Pogen, kregen een 
rondleiding in de expo ‘The Gulf Between’ 
en een uitnodiging voor ‘Het Kraakpand’  
van Theater Stap.

Ook dit seizoen plannen we weer allerlei 
extra’s zoals exclusieve rondleidingen en 
try-outs, uitnodigingen voor spannende 
tentoonstellingen en meer.

LOT I N G

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

 

PRIJSFORMULES

KORTINGEN EN GOUDVINKEN MAAK SNEL JE KEUZE  
EN GA EXTRA VOORDELIG  

NAAR OPTREDENS EN 
VOORSTELLINGEN

UIT DE WERELD
Voor liefhebbers van muziek 
uit verre landen. Fris, virtuoos, 
opzwepend of exotisch.

7 5  E U R O
(i.p.v. 99 euro basisprijs) 
gemiddelde prijs per concert  
= 15 euro

za 19 okt (p. 54)
Mahala Rai Banda (Roemenië) 

vr 22 nov (p. 85)
Bassekou Kouyaté (Mali)

vr 13 dec (p. 98) 
Al Manara (België en Palestina)

vr 14 feb (p. 144) 
Cesária Évora Orchestra feat.  
Lura, Lucibela & Elida Almeida 
(Kaapverdië) 

za 21 mrt (p. 166)  
Norayr Kartashyan & Menua  
(Armenië) 

R
E
E
K
S

STIL
Festival rond het thema ‘stilte’.

7 0  E U R O 
(i.p.v. 96 euro basisprijs)
gemiddelde prijs per voorstelling  
= 14 euro

14 mrt — 17 mei (p. 207)
Rondleiding in de expo |
De Nacht

do 23 apr (p. 180)
Cath Luyten, Jean Paul Van 
Bendegem en anderen | Silence 
Please!

vr 24 apr (p. 181)
There There Company | Carrying my 
father

vr 24 apr (p. 183)
Hauschka | A Different Forest

za 25 apr (p. 184)
double bill | Cie Tumbleweed & 
Sophia Ammann

zo 26 apr (p. 186)
Reinbert de Leeuw | Satie

illustraties: Sarah Devos
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4

R
E
E
K
S

5



REEKSENREEKSEN

DANS I
8 5  E U R O  (i.p.v. 109 euro basisprijs) 
gemiddelde prijs per voorstelling 
 = 17 euro

wo 25 sept (p. 30)
Helder Seabra & Julio César  
Iglesias Ungo | The Well in the Lake

do 24 okt (p. 56)
L-E-V/Sharon Eyal & Gai Behar | 
Love Chapter 2

di 3 dec (p. 92)
Alice Ripoll / Cie Suave | CRIA

di 3 mrt (p. 157)
Salva Sanchis, Anne Teresa de 
Keersmaeker / Rosas | A Love Supreme

vr 3 apr (p. 175)
Ballet Vlaanderen | Bach Studies

R
E
E
K
S

R
E
E
K
S

R
E
E
K
S

R
E
E
K
S

R
E
E
K
S

DANS II
7 5  E U R O  (i.p.v. 104 euro basisprijs) 
gemiddelde prijs per voorstelling  
= 15 euro

wo 2 okt (p. 39)
Cie 111 | Questcequetudeviens?

do 14 nov (p. 75)
Lisbeth Gruwez | The Sea Within

za 25 jan (p. 120)
Akram Khan Company | Outwitting 
the Devil

wo 12 feb (p. 142)
Guy Nader & Maria Campos |  
TIME TAKES THE TIME TIME TAKES

za 25 apr (p. 184)
double bill | Cie Tumbleweed & 
Sophia Ammann

DANS XL
Voor wie maar geen genoeg  
krijgt van dans in de Warande,  
is er ons supervoordelig  
XL-dansabonnement. 

1 6 0  E U R O  (i.p.v. 213 euro basisprijs) 
gemiddelde prijs per voorstelling  
= 16 euro

wo 25 sept (p. 30)
Helder Seabra & Julio César  
Iglesias Ungo | The Well in the Lake

wo 2 okt (p. 39)
Cie 111 | Questcequetudeviens?

do 24 okt (p. 56)
L-E-V/Sharon Eyal & Gai Behar | 
Love Chapter 2

do 14 nov (p. 75)
Lisbeth Gruwez | The Sea Within

di 3 dec (p. 92)
Alice Ripoll / Cie Suave | CRIA

za 25 jan (p. 120)
Akram Khan Company | Outwitting 
the Devil

wo 12 feb (p. 142) 
Guy Nader & Maria Campos |  
TIME TAKES THE TIME TIME TAKES

di 3 mrt (p. 157) 
Salva Sanchis, Anne Teresa de 
Keersmaeker / Rosas | A Love Supreme

vr 3 apr (p. 175)
Ballet Vlaanderen | Bach Studies

za 25 apr (p. 184)
double bill | Cie Tumbleweed & 
Sophia Ammann

ARAB CARTOON 
FESTIVAL
7 0  E U R O 
(i.p.v. 103 euro basisprijs)
gemiddelde prijs per voorstelling  
= 10 euro

di 5 nov (p. 68)
fABULEUS, hetpaleis & Moussem 
Nomadisch Kunstencentrum/
Radouan Mriziga | 8.2 (14+)

13 dec — 16 feb (p. 205)
Rondleiding in de expo |
Lost in Translation

vr 13 dec (p. 98)
Al Manara

di 28 jan (p. 121)
hetpaleis/Simon De Vos |  
Wat is de Wat (12+)

za 7 mrt (p. 159)
tg Stan & Kloppend Hert |  
Move (on)

wo 25 mrt (p. 169)
Khadija El Kharraz Alami &  
Theater Rotterdam |  
Nu ben ik Medea (16+) 

di 21 apr (p. 178)
Kloppend Hert & ARSENAAL/
LAZARUS | Studio Shehrazade (16+) 

BELPOP
Alle grote Belgische bands  
van dit seizoen.

1 2 0  E U R O  (i.p.v. 141 euro basisprijs)
gemiddelde prijs per voorstelling  
= 20 euro

za 21 sept (p. 29)
Eriksson Delcroix

vr 15 nov (p. 76)

Zwangere Guy
 
vr 29 nov (p. 89)
Mario Goossens 

za 7 dec (p. 97)
Axelle Red 

za 8 feb (p. 137)
Isbells 
(tijdens festival WinterWarm)

do 20 feb (p. 150)
Novastar

vr 6 mrt (p. 158)
Hendrik Willemyns

CLUB KUUB
Een selectie enthousiast en 
aanstormend rock & poptalent.

2 5  E U R O  (i.p.v. 60 euro basisprijs) 
gemiddelde prijs per concert  
= 5 euro

za 9 nov (p. 73)
Mooneye + Almighty Mighty 

+ za 7 dec | 1 feb |  7 mrt | 4 apr

R
E
E
K
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REEKSENREEKSEN

CIRCUS DELUXE
Circus is hot. De Warande 
presenteert met Circus Deluxe 
het mooiste, hedendaagse circus 
uit Canada, Frankrijk, Finland, 
Australië en natuurlijk ook uit 
eigen land.

1 0 0  E U R O
(i.p.v. 131 euro basisprijs)
gemiddelde prijs per voorstelling  
= 17 euro

do 26 sept (p. 31)

Race Horse Company | Super 
Sunday

vanaf za 14 dec (p. 100)
Circus Ronaldo | De Wonderlijke 
Kerst van Circus Ronaldo (8+) 

vr 7 feb | za 8 feb | zo 9 feb (p. 134)

AKOREACRO | Dans ton coeur (8+) 

(tijdens festival WinterWarm)

wo 25 mrt (p. 168)

Circa | Humans (8+) 

vr 24 apr (p. 181)

There There Company |  
Carrying my father

di 5 mei (p. 191)

Les 7 doigts de la main |  
Passagers

THEATER EN DANS
PREMIÈRES IN 
DE WARANDE
(met gratis drankje)

Woon vier premières in de 
Warande bij en wij trakteren 
voor of na de voorstelling op een 
drankje naar keuze (inbegrepen 
in je ticket).

5 5  E U R O
(i.p.v. 76 euro basisprijs)
gemiddelde prijs per voorstelling  
= 14 euro

za 28 sept (p. 33)
Schweigman& + Calefax | VAL 
(Belgische première) 

do 10 okt (p. 46)
Opmaat/Ignace Cornelissen | 
Woesten (première)

za 30 nov (p. 91)
Mieke Laureys & Annelore Stubbe | 
Whatever happened (première) 

wo 29 apr (p. 187)
Het nieuwstedelijk | Hitler is dood 
(première remake)

OVERLEZEN
4 0  E U R O 
(i.p.v. 64 euro basisprijs)
gemiddelde prijs per voorstelling  
= 5 euro

zo 15 sept | zo 13 okt | zo 10 nov | zo 
8 dec |zo 12 jan | zo 9 feb | zo 8 mrt 
| zo 5 apr (p. 27)

DE CONCERT 
VERENIGING
1 4 1  E U R O
(i.p.v. 156 euro basisprijs)
gemiddelde prijs per concert  
= 23,5 euro

ma 21 okt (p. 227)
Orchestre Royal de Chambre  
de Wallonie

do 21 nov (p. 227)

Brussels Philharmonic

ma 9 dec (p. 228)

Trio Gaon

ma 6 jan (p. 108)

Brussels Philharmonic |  
Weens Nieuwjaarsconcert

ma 10 feb (p. 229)

Casco Phil 

do 5 mrt (p. 229)

Belgian National Orchestra

GROOT 
GROTER
GROOTST

Met deze reeks kies je voor de 
grootste theatervoorstellingen 
en werken van gerenommeerde 
regisseurs.

8 5  E U R O
(i.p.v. 106 euro basisprijs)
gemiddelde prijs per voorstelling  
= 17 euro

di 14 jan (p. 111)
Kris Verdonck/A Two Dogs  
Company & Het Zuidelijk  
Toneel | CONVERSATIONS (at the end  
of the world)

di 21 jan (p. 118)

Bloet/Jan Decorte | body a.k.a.

wo 19 feb (p. 149)
Toneelhuis/Olympique  
Dramatique | Angels in America

do 12 mrt (p. 161)
Jr.cE.sA.r, KVS & NNT | Dear Winnie

wo 29 apr (p. 187)
het nieuwstedelijk | Hitler is dood
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Filosofen over het nieuws.

NAGEDACHT
3 0  E U R O 
(i.p.v. 42 euro basisprijs)
gemiddelde prijs per voorstelling  
= 5 euro

ma 7 okt | 4 nov | 23 mrt  
zo 1 dec | 5 jan | 16 feb 
(p. 45)
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Met Kristof Van Gestel haalt de 
Warande komend seizoen een 
Artist in Residence met een 
missie in huis. Voor deze beeldend 
kunstenaar is het maken van 
kunst een manier om de wereld 
te verkennen en te ‘bewonen’. 
Van Gestel creëert niet zo nodig 
zelf maar inspireert en stimuleert 
deelnemers in twee participatieve 
projecten: de Collectieve Collectie 
en de Mascottegalerij.

Sinds hij twintig jaar geleden is afgestudeerd, 
heeft Kristof Van Gestel een opmerkelijk 
parcours afgelegd. Als beeldend kunstenaar 
had hij al solotentoonstellingen in Antwerpen, 
Gent, Amsterdam, Düsseldorf en Bern, was 
Artist in Residence in het S.M.A.K. en deed in 
2010 zelfs een residentie in Buenos Aires. De 
Kempenaar - geboren in Turnhout, getogen in 
Oostmalle - woont tegenwoordig in Berchem 
en werkt in Gent. Aan de School of Arts voert 
hij onderzoek naar de betekenis, plaats en 
inzetbaarheid van kunst.

Kristof Van Gestel: “Vroeger creëerde ik in 
mijn atelier dingen die ik daarna naar buiten 
bracht. Over die dynamiek was ik ontevreden 
geworden. Wanneer ik aan een werk bezig 
was, was mijn publiek er niet. En wanneer 
het publiek het in de galerie of het museum 
zag, was ik er niet. Daarom ging ik op zoek 
naar andere modellen van kunstenaarschap. 
Het maken van kunst is een levend proces. 
Daarom ontwikkel ik liever dingen samen 
met mensen, in participatieve trajecten. 
Door mensen te laten meedoen, kan bij 

hen verwondering ontstaan in plaats van 
bewondering.” 

Hoe wil je dat als Artist in Residence 
aanpakken?

Kristof Van Gestel: “Ik ben hier 
terechtgekomen via Kunst in Zicht. Die 
kunst-educatieve organisatie, die in de 
Warande woont, wilde rond mijn werk iets 
doen. Daarop stelden wij aan de Warande 
voor om aanvullend aan hun workshop 
een tentoonstelling te maken. Omdat mijn 
werk de jongste jaren is geëvolueerd naar 
participaties, is het idee ontstaan om er een 
co-creatief traject van te maken, waarbij 
ik met talrijke organisaties en deelnemers 
samenwerk. Omdat dat een groot project 
wordt dat over langere tijd gaat lopen, is het 
voorstel gekomen om mij Artist in Residence 
te maken. Heel fijn, want iets in een plek laten 
broeien en ontstaan, is wel een modus die bij 
mij past.” 

Artist in Residence Kristof Van 
Gestel inspireert en stimuleert 
deelnemers aan participatieve 
projecten

Hoe gaat zich dat in de Warande 
vertalen? 

Kristof Van Gestel: “Onder andere in de 
Collectieve Collectie. In september roepen 
we mensen op om alledaagse objecten 
binnen te brengen. Dat is het begin van een 
gebruiksverzameling die zal rondreizen. Zelf 
wil ik er graag mee naar plekken zoals een 
bejaardentehuis, een school of een café. 

KRISTOF VAN GESTEL
interview

ARTIST IN RESIDENCE
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O P R O E P  A A N  
O R G A N I S ATO R E N

De Collectieve Collectie reist 
rond langs verschillende 
locaties. Ter plekke 
organiseren we korte 
workshops waarin we 
samen met de deelnemers 
de Collectieve Collectie 
inventariseren, interpreteren 
en uitbouwen. Op onze 
agenda staan bezoeken aan 
de Bonte Zondagen, Dinamo, 
Kunstacademie Turnhout, 
Mekanders, WZC Sint-Lucia 
en WinterWarm. Wil jij ook de 
Collectieve Collectie (gratis) 
uitnodigen in je school, club, 
bedrijf, familie… ? Neem 
dan voor informatie contact 
op met kristof.vangestel@
hogent.be.

foto: HIPAHAMAKRAN, Zomeracademie 2018, Destelheide

tekst: Gunter Jacobs
foto: Bart Van der Moeren
www.kristofvangestel.be

ARTIST IN RESIDENCE | PROJECTENARTIST IN RESIDENCE

DOE MEE MET  
DE COLLECTIEVE COLLECTIE

Objecten verzamelen, ordenen 
en tonen. Net zoals musea dit 
doen, doen we dit allemaal op 
onze eigen manier thuis ook. We 
omringen ons immers in huis 
met allerhande soorten objecten 
om verschillende redenen … De 
dingen rondom ons vertellen een 
verhaal over ons. 

Vanuit dit idee – de speciale 
band tussen ons en de 
objecten rondom ons –  
zal Kristof Van Gestel 
een participatief project 
opstarten: ‘de Collectieve 
Collectie’. 

Verenigingen of groepen kunnen zelf ook een 
bezoek bestellen.”

“Liever verwondering dan 
bewondering voor kunst”

“Tijdens workshops ordenen we die 
verzameling. In letterbakjes kunnen mensen 
dan bijvoorbeeld persoonlijke ordeningen 
maken en die toelichten. Samen met 
Collectief Dichterbij gaan we ook formules 
ontwikkelen om met woorden rond de 
collectie te werken. Daarna volgt er een 
tentoonstelling in de Luifelzaal en ronden 
we het traject in de Warande af door er een 
boek over te maken. Samen met Erfgoedcel 
Noorderkempen bekijken we hoe we ook 
enkele erfgoedorganisaties kunnen betrekken 
en de tentoonstelling achteraf kunnen laten 
reizen langs musea in de Kempen.” 

Waar je hiermee precies gaat 
uitkomen, blijft dus afwachten?

Kristof Van Gestel: “Ja, kunst gaat net over 
dingen die je niet onder controle hebt. Ik 
zoek dat op door met mensen te werken. Ik 
hoop net dat organisaties en deelnemers het 
project nog een beetje naar hun hand zetten.”
 

Typeert dit jouw zogenaamd sociaal-
artistieke projecten?

Kristof Van Gestel: “Zelf spreek ik liever 
over participatieve projecten. Het moeilijkste 
daarbij is: mensen bereiken, ook een publiek 
dat in het algemeen minder met kunst in 
aanraking komt. “

“Daarom is mijn residentie nog veel groter 
geworden. Komend seizoen bundelt de 
Warande namelijk familievoorstellingen 
in een achttal familiedagen. Daar horen 
mascottes bij, die ik samen met kinderen 
en hun ouders ga maken. Voor dat project, 
dat ‘de Mascottegalerij’ heet, gaan we eerst 
vormen knippen. Vervolgens zeefdrukken 
we die samen met open zeefdrukwerkplaats 
Gezeever op grote vellen papier. Daarna 
maken we van deze vormen mascottes door 
er op te tekenen en vervolgens naaien en 
stikken we deze. Doordat ik de hele tijd met 
de deelnemers communiceer en meedoe, ben 
ik een actieve participant en zet ik hier als 
kunstenaar ook mijn handtekening onder. Ik 
ben nog altijd aan een oeuvre aan het bouwen, 
niet in de vorm van producten maar met het 
ontwikkelen van tools en methodieken om 
samen met anderen te creëren.” 

Valt dit onder het platform Knowing 
by Doing dat je hebt opgericht?

Kristof Van Gestel: “Zeker, doordat ik 
het proces boven het product zet, en de 
deelnemer boven de expert. Door te doen, 
knowing by doing, leren we. In de Collectieve 
Collectie bijvoorbeeld onderhandelen we 
collectief over hoe we zullen omgaan met de 
objecten en de verhalen die ontstaan. Net 
zoals veel musea momenteel vragen stellen 
over de objecten die ze onder hun hoede 
hebben, wil ik die oefening graag maken met 
een collectieve gebruikscollectie. Cultuur is 
immers iets dat ons bindt, als een voegsel dat 
we samen maken.”

lees meer over  
de Collectieve  

Collectie op  
p. 209

O P R O E P  A A N  
I N D I V I D U E L E  D E E L N E M E R S

Voor het organiseren, 
interpreteren en/of waarderen 
van de Collectieve Collectie 
hebben we jouw hulp nodig! 
Voel je je geroepen? Je kan 
dan deelnemen aan een van 
de workshops. Hou hiervoor de 
website van de Warande in de 
gaten. 

O P R O E P  A A N  
V R I J W I L L I G E R S

Je kan je daarnaast ook  
opgeven als Vriend(in) van 
de Collectieve Collectie. Dan 
nodigen we je uit voor extra 
werk- en activatiemomenten 
achter de schermen of om als 
vrijwilliger mee te helpen om 
workshops te begeleiden op 
locatie. Laat iets weten aan  
willeke.broeckx@warande.be.
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Kunst in Zicht woont en werkt 
in de Warande binnen het 
Warandemodel. Kristof van Gestel 
toont als Artist in Residence 
hoe het Warandemodel in beide 
richtingen inhoudelijk inspireert.

Samen met jou willen wij een heleboel 
figuurtjes maken die de mascottes zullen 
zijn van onze Bonte Zondagen (zie p. 34)! 
Deze gekke wezentjes komen volgend 
seizoen in en rondom de Warande wonen.

Op onze Bonte Zondagen nodigt kunstenaar Kristof 
Van Gestel iedereen uit om zelf mee mascottes te 
maken. Op een heel eenvoudige manier komen we tot 
prachtige resultaten!

Op de eerste Bonte Zondag is er een grote tekensessie! 
Iedereen tekent vormen over van voorwerpen die we 
verzamelen. Maar het zijn niet die vormen waar we 
verder mee aan de slag gaan, wel de open plekjes die 
ertussen liggen. Je zal zien dat in deze tussenruimtes 
onverwachte schatten verborgen zitten !

Op de volgende Bonte Zondag kiest iedereen uit 
onze verzameling van vormen er ééntje die hem echt 
aanspreekt! Samen met Els Baeten en Jasper Van 
Grunsven van het open zeefdrukatelier ‘Gezeever’ ga 
je dan met een zeef aan de slag. Alle vormen worden 
samengebracht en vormen zo prachtige composities. 
Zie jij nu in die vormen ook al die wezentjes? Een 
diertje? Een mannetje? Een regenboog? Met stiften 
werk je nu deze vorm verder af en zo ontwerp je een 
unieke mascotte. 

Op een derde Bonte Zondag kan je met naald en draad 
één van deze ontwerpen vertalen naar textiel. Kies zelf 
je stofjes en knopen, maak ogen en neuzen. Draagt 
jouw mascotte een muts? Alles kan! Laat je inspiratie 
maar komen! Zo krijgen we echte driedimensionele 
mascottes met een groot knuffelgehalte. Er zijn die 
dag vrijwilligers aanwezig die goed met naald en draad 
overweg kunnen. Zij helpen iedereen op weg.
 

MAAK SAMEN MET ONS EN MET 
KRISTOF VAN GESTEL ONZE  

BONTE ZONDAG-MASCOTTES !

KUNSTOPPAD4 
MET KUNST IN ZICHT

VOORTRAJECT  
TURNHOUT EN OMGEVING

ARTIST IN RESIDENCE | PROJECTEN ARTIST IN RESIDENCE | PROJECTEN

Het werk van de kunstenaar inspireerde ook Kunst 
in Zicht. Kunst in Zicht kiest bewust voor Kristof Van 
Gestel want is nieuwsgierig naar de verhouding van 
kunsteducatie ten opzichte van kunstenaars met een 
participatieve praktijk.

In seizoen 18-19 verkende Kunst in Zicht samen met 
multidisciplinair kunstenaar Katrien Oosterlinck 
al de grenzen tussen Oosterlincks participatieve 
voorstellingen en haar kunsteducatieve workshops. 
Beide hebben ze als doel om actief kunst te beleven 
samen met de deelnemers. Dat onderzoek wil Kunst 
in Zicht ook dit seizoen verderzetten met Kristof Van 
Gestel. Kunst in Zicht zal vanuit het speelse werk 
van de kunstenaar een workshop ontwikkelen voor 
jongeren van 12 tot 16 jaar. (zie p. 124)

Tijdens het Warandeseizoen 2018-2019 zette 
de kunstenaar alvast een heel aantal creatieve 
ontmoetingen in de steigers met enkele organisaties 
en hun deelnemers die in de ruime omgeving van 
de Warande actief zijn. De kunstenaar nodigde 
deelnemers en gebruikers uit van de bibliotheek, 
Dinamo, De Rode Antraciet, De Ruimte, ’T ANtWOORD 
en het Centrum voor Basiseducatie om mee te stappen 
in enkele van zijn creatiemethodes. In de Noord-Zuid 
Galerie van de Academie Arendonk presenteerde hij 
van 13 februari tot 16 maart enkele open ateliers in 
het kader van de participatieve tentoonstelling IM/
Vormdrukkers/Gedeeld Tekenen.

Kristof Van Gestel is als artistiek 
onderzoeker verbonden aan 
KASK & Conservatorium, de 
School of Arts van HOGENT 
en Howest. Het Artist in 
Residenceschap van de 
kunstenaar maakt deel uit 
van het onderzoeksproject 
‘Hypermedialiteit en/of 
hermediatie. Een artistiek 
onderzoek naar de tweespalt 
tussen atelier- en toonpraktijk’ 
en wordt mede gefinancierd door 
het Onderzoeksfonds Kunsten 
van HOGENT. 

De mascottes die ontstaan 
worden nadien door de 
Warande – zoals echte 
mascottes betaamt - gebruikt 
in de communicatie van de 
Bonte Zondagen en zullen in 
het gebouw te zien zijn. Zo 
helpen ze echt om de Bonte 
Zondagen letterlijk ‘een smoel’ 
te geven. Na afloop van het 
project kan je je mascotte thuis 
een plekje geven.
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OPENINGSFEEST | ZA 14 & ZO 15 SEPT

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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CIE LA MIGRATION
LANDSCAPE(s)#1

(FR)

PLEIN DE CIRQUE
een nieuw seizoen, een nieuw festival

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

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

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

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 | 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

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 DES CHAUSSONS ROUGES
Hircus

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

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.

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+

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

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)

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  foto: Christian Jaeggi

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

OPENINGSFEEST | PLEIN DE CIRQUE | ZA 14 & ZO 15 SEPT OPENINGSFEEST | PLEIN DE CIRQUE | ZA 14 & ZO 15 SEPT
(ZWITSERLAND)
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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.

‘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.

CIE WURST
Bien Sûr, Pas Sûr

PANAMA PICTURES  
Stripped

D E  TA L E N T T E N T 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. 

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)

OPENINGSFEEST | PLEIN DE CIRQUE | ZA 14 SEPT OPENINGSFEEST | PLEIN DE CIRQUE | ZO 15 SEPT
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‘Overlezen’ is de populaire  
boekentalkshow van de Warande.  
Op elke editie nodigen we een auteur  
en een spraakmakende landgenoot uit.

Van september tot april licht Overlezen acht keer het 
anker voor een avontuurlijke overzet naar de Republiek 
der Letteren. Vaar mee naar de stille eilanden van de 
poëzie, laveer langs de verraderlijke kliffen van de non-
fictie en klim in het kraaiennest om aan de einder de 
Betoverende Roman te zien schitteren.

Als ervaren zeelui staan Jos Geysels en Karl van 
den Broeck aan het roer. Steward Johny Geerinckx 
verzekert je van een aangename reis, wie weet zelfs 
met een tombolaboek als extra verwennerij. En klinkt 
daar ook geen scheepsorkest?

Als literatuurliefhebber mag je deze zondagscruise 
niet missen!

OVERLEZEN
O P E N I N G S F E E S T

koop alle edities  
in een voordelige 

reeks (zie p. 8)
8 euro | 8 euro (-26)
6 euro (vroege vogel)

10.30 UUR 
TUINZAAL

op zondag 9 februari in de 
Hoge Rielen tijdens festival 
WinterWarm (zie p. 126)

PODIUM

ZO 15 SEPT | 13 OKT | 10 NOV | 8 DEC | 12 JAN | 9 FEB | 8 MRT | 5 APR

met de steun van  
De Standaard en Drisag
foto: Bart Van der Moeren
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18 euro | 16 euro (-26)
16 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
KUUB

zang: Bjorn Eriksson
zang: Nathalie Delcroix
drums: Tim Coenen
drums: Alain Rylant
bas: Peter Pask
gitaar: Elko Blijweert
banjo/accordeon: Karl Eriksson
foto: Sara Morris

Bjorn Eriksson en Nathalie 
Delcroix zijn het tweekoppige 
gezicht van de band die 
heruitgevonden werd nadat 
Eriksson furore maakte met de 
uiterst enthousiast onthaalde 
soundtrack van ‘The Broken 
Circle Breakdown’. The Partchesz 
vervelde tot Eriksson Delcroix 
en sindsdien verschenen drie 
albums vol melancholische 
americana swampblues.

Hun jongste worp ‘The Riverside 
Hotel’ wortelt in dezelfde 
tradities, maar richt zich 
ontegensprekelijk meer op je 
dansbenen. Meer groove, meer 
electronica-uitstapjes, meer 
Mardi Gras. Eriksson Delcroix 
gaat met album nummer vier 
resoluut voor een flinke portie 
joie de vivre. Het duo wordt live 
bijgestaan door vijf meer dan 
uitstekende muzikanten: Tim 
Coenen, Alain Rylant, Peter Pask, 
Elko Blijweert en Karl Eriksson. 
Smeer alvast die boots in met 
een extra laagje vet, zet chicken 
cajun op het menu en oefen nog 
even je beste bayou french. Dan 
zorgt Eriksson Delcroix voor de 
best denkbare soundtrack.

ZA 21 SEP

ERIKSSON DELCROIX
Riverside Hotel Tour

35 euro | 33 euro (-26)
33 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

Het genderdebat, feminisme, 
#metoo, cultuurrelativisme, 
neuspeuteren, Tarzan, Zwerkbal… 
Vul aan met de gekende 
onderwerpen en recepten voor 
een Alex Agnewshow, en… BE 
CAREFUL WHAT YOU WISH FOR!

“Een comedian moet de 
bullshit doorprikken. Maar er 
is tegenwoordig zoveel bullshit, 
dat ik soms het gevoel krijg dat 
ik erin verdrink. Comedians zijn 
precies de stem van de rede 
geworden. En dat is erg, want we 
zouden niet zo belangrijk mogen 
zijn als we zijn.”

Na alweer drie volle 
sportpaleizen in mei-juni 2018, 
besliste Alex Agnew, op verzoek 
van fans en programmatoren, 
om deze show ook in theaters te 
spelen.

ALEX AGNEW
Be Careful What You Wish For

VR 20 SEPT | ZA 21 SEP

tekst en spel: Alex Agnew
productie: Smart-Lab.be
setdesign en vormgeving: 
Manu Van Heuckelom
visuals en beeldbewerking: 
Sam De Buysscher en  
Kris Andreka

koop dit concert  
in een voordelige  

reeks (zie p. 6)
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Wat doe je in hemelsnaam als je recht 
onder een draaiend ‘wiel des doods’ 
terechtkomt? Juist: buik inhouden. En wat 
gebeurt er als je honderden balletjes laat 
meestuiteren tijdens een trampoline-act? 
Inderdaad, iets betoverend moois.

Knotsgek en helemaal geflipt! ‘Super Sunday’ van het 
Finse gezelschap Race Horse Company is geestig, 
kleurrijk, acrobatisch maar vooral héél spectaculair. 
Of wat dacht je van de ‘menselijke katapult’ of het 
‘wiel des doods’? Rondvliegende mensen en tomeloze 
energie! Anderhalf uur zit je op het puntje van je stoel. 
Handelsmerk van Race Horse Company is ironische 
humor, een bizarre aanpak en durf. Ze zijn meesters 
in stunts, trampoline en breakdance. Ze maken 
compromisloos circustheater met ballen. De groep 
won diverse internationale prijzen en wordt gezien als 
de top van het moderne Europese circus.

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

RACE HORSE COMPANY 
Super Sunday

(FINLAND)

DO 26 SEP

concept, choreografie en dans: 
Helder Seabra en Julio César 
Iglesias Ungo 
compositie en muziek: 
Christoph Heinze en Stijn 
Vanmarsenille
foto: Alvaro Rodriguez

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

WO 25 SEP

HELDER SEABRA & JULIO  
CÉSAR IGLESIAS UNGO 

The Well in the Lake

(PORTUGAL/ 
CUBA)

De choreografieën 
van Helder Seabra en 
Julio César Iglesias 
Ungo leiden je met een 
tomeloze energie naar 
de schaduwwerelden 
van het bestaan; waar 
de doden dansen en 
waar iedereen zich 
onmogelijk zal kunnen 
redden.

Niets is wat het lijkt. De enige 
zekerheid is dat er geen 
zekerheden zijn. Twee gestrande 
mensen worstelen met een 
constant veranderende omgeving. 
Bij elke beweging die ze maken, 
lijkt alles te veranderen.

De Cubaan Julio César Iglesias 
Ungo en de Portugees Helder 
Seabra dansten allebei bij 
Ultima Vez van topchoreograaf 
Wim Vandekeybus. Voor het 
eerst maken en dansen ze 
samen een duet, begeleid door 
livemuziek van Christoph Heinze 
en Stijn Vanmarsenille. Hun 
uiterst dynamische en fysieke 
dansstijl weerspiegelt zich in hun 
energieke choreografieën.

“Helder Seabra en Julio César Iglesias Ungo overtuigen met deze 
emotionele wervelwind. Een weloverwogen mix van rustige en 
dynamische stukken, met interessante accenten die refereren aan 
hiphop en zelfs tango.” (Münstersche Zeitung)

“A super-fun show”  
(Time Out ****)

“Electric, wild and  
uncontrollable”  

(The Guardian) 

B E LG I S C H E  
P R E M I È R E

koop deze 
voorstelling  
in een voordelige 
reeks (zie p. 7)

koop deze 
voorstelling  

in een voordelige 
reeks (zie p. 9)

10+

met: Mikko Karhu, Rauli 
Dahlberg, Kalle Lehto, Odilon 
Pindat, Mikko Rinnevuori, 
Hannu Abonce Muhonen
creatie: Mikko Karhu, Rauli 
Dahlberg, Kalle Lehto, Odilon 
Pindat, Mikko Rinnevuori  
en Petri Tuominen
lichtontwerp en scenografie:
Jere Mönkkönen en Klasu 
Eklund
muziek: Sami Tammela  
en Ben Rogers
foto: Petter Hellman
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regie: Boukje Schweigman
compositie: Yannis Kyriakides
decor- en lichtontwerp:  
Theun Mosk
performers: Hidde Aans- 
Verkade, Erwin Dörr, Koen  
van der Heijden, Francesca 
Lazzer en Goda Zukauskaite
Calefax: Jelte Althuis,  
Ivar Berix, Oliver Boekhoorn,  
Raaf Hekkema en Alban Wesly
foto: Robert van der Ree

SCHWEIGMAN& + CALEFAX
VAL

(NL)

Wie durft er nog te vallen? Ontdek 
het woordeloze universum van Boukje 
Schweigman: visueel glashelder en ijzersterk 
gecomponeerd.

Vallen, we doen het liever niet. Wie valt, is kwetsbaar. 
In onze maatschappij kijken we liever naar de stijgende 
lijn: altijd hoger, verder, sneller, meer. Maar hoort 
vallen niet gewoon bij het leven? ‘VAL’ is een muzikale 
ode aan het vallen, waarbij we onze angst recht in 
de ogen kijken. De fysieke spelers gaan samen met 
rietkwintet Calefax op zoek naar uitersten: het reiken 
naar ijle hoogtes en de diepe val omlaag.

Schweigman& is één van de meest boeiende en 
interessante gezelschappen in Nederland. Het 
gezelschap van Boukje Schweigman staat bekend om 
haar unieke theatertaal: als bezoeker beland je in een 
woordeloos universum waar de zintuigen op scherp 
worden gezet. 

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

ZA 28 SEP

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

20.15 UUR 
SINT PIETERSKERK 
Turnhout

sopraan: Clara Coutouly
bariton: Matthieu Le Levreur
luit: Pascale Boquet
lira da braccio:  
Baptiste Romain
renaissanceharp:  
Bérengère Sardin
fluiten en muzikale leiding: 
Denis Raisin Dadre
i.s.m. Musica Divina
foto: Laurent Geneix

Het Louvre pronkt in het najaar 2019 met een 
overzichtstentoonstelling omtrent het werk van 
Leonardo da Vinci. Het befaamde ensemble Doulce 
Mémoire werd gevraagd om het muzikale luik in te 
vullen. Na Parijs komen ze hun creatie exclusief ook 
in Turnhout presenteren. Centraal staat hun zoektocht 
naar de ´geheime muziek´ van da Vinci. Dit aan de 
hand van composities van onder andere Tinctoris, 
Agricola en Isaac. Natuurlijk mag ook de lira da 
braccio niet ontbreken, het instrument dat da Vinci  
zelf bespeelde. De klank van Leonardo da Vinci!

DOULCE MÉMOIRE  
O.L.V. DENIS RAISIN DADRE

De geheime muziek van da Vinci

(FR)

VR 27 SEP

O P  LO C AT I E

B E LG I S C H E  
P R E M I È R E

koop deze 
voorstelling  

in een voordelige 
reeks (zie p. 8)
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12 euro | 9 euro (-26)
11 euro (vroege vogel)

14 UUR 
KUUB

tekst: Johan Buytaert
concept en regie: Stan Reekmans
spel: Gert Jochems
decor en livemuziek: Pat Riské 
en Piet Decalf
compositie: Stan Reekmans,  
Pat Riské en Piet Decalf
coaching (muziek, geluid): 
Nicolas Rombouts
video/installatie: Gertjan Biasino
met de steun van de Warande en 
de Vlaamse Gemeenschap 
foto: Kristel Dierckx

‘Nautilus’ is het epische verhaal over een 
duikboot, zijn kapitein, en hun missie!

Jules Verne schreef de klassieker ‘20.000 mijlen 
onder zee’ bijna honderdvijftig jaar geleden. Theater 
Speelman vertrekt vanuit dit meesterwerk om 
brandend actuele onderwerpen aan te snijden: waar 
kunnen we in de toekomst nog naartoe als we zo 
blijven omgaan met onze planeet? Terug naar de zee, 
daar waar we ooit vandaan kwamen?

De duikboot wordt omgebouwd tot een heus 
muziekinstrument. Met de hulp van twee muzikanten, 
een acteur en videoprojecties, vertelt de Nautilus zijn 
wervelende verhaal: over octopussen, wetenschap, 
natuur, onderwaterwandelingen, verdwenen 
continenten… en Kapitein Nemo!

THEATER SPEELMAN
Nautilus

Twee muzikanten en een 
verteller voeren je mee…
20.000 mijlen onder zee!
De zee is alles.
Haar adem is zuiver en rein.
Zij is het oneindige levende,
waar de mens nooit alleen 
is!
En daar…
20.000 mijlen onder haar 
spiegel,
in het uitgestrekte 
reservoir van de natuur, 
verscholen in de eeuwige 
stilte, vaart hij…

De Nautilus

"In ‘Nautilus’ wordt de 
mythische duikboot van 

Kapitein Nemo nieuw  
leven ingeblazen."

8+

P R E M I È R E

BONTE ZONDAG | ZO 29 SEP

BONTE 
ZONDAG

ZEVEN FAMILIEDAGEN VOOR AVONTURIERS EN GENIETERS

ÉÉN ZONDAG  
PER MAAND  
WORDT JOUW  
BONTE ZONDAG!

Nieuw dit seizoen zijn onze ‘Bonte 
Zondagen’! Op een Bonte Zondag 
maak je van je trip naar de Warande 
een echte familiedag en kan je twee 
familievoorstellingen en een aantal 
workshops meemaken. Je kiest zelf je 
eigen activiteiten en stelt zo je eigen dag 
samen! Voor elke leeftijd is er wel een 
Bonte Zondag.
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regie: Benjamin Vandewalle
drums: Simon Segers
toetsen: Fulco Ottervanger
bas: Lieven Van Pée
video: Nele Fack/Studio Sandy
coproductie: Handelsbeurs, 
Krokusfestival, KAAP en  
De Grote Post
foto: Rudy Callier

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

16 UUR 
SCHOUWBURG

Spring mee op de maffe beboptrein van 
jazzlegende Thelonious Monk!

Een drummer, een pianist en een bassist nemen 
je mee naar het New York van de eerste helft van 
de 20ste eeuw. De kleine Thelonious kijkt over de 
schouder van z’n grote zus naar het pianoklavier 
en geraakt helemaal in de ban van het instrument. 
Wat volgt is een rollercoaster van ontmoetingen, 
jamsessies, successen en een dosis pech. De even 
koppige als geniale Thelonious Monk volgt een grillig 
parcours en maakt daarbij even grillige muziek 
vol afwijkende harmonieën en vreemde ritmes. Hij 
groeide uit tot ‘The High Priest of Jazz’ met tal van 
jazzstandards op z’n naam.

Het avontuurlijke jazztrio De Beren Gieren voert je 
met livemuziek en videomapping mee langsheen 
Thelonious’ experimenteerdrang, zijn boeiende 
muziek en leven. Bestemming onbekend maar een 
waanzinnige rit verzekerd!

BONTE ZONDAG | ZO 29 SEP BONTE ZONDAG | ZO 29 SEP

ZONZO COMPAGNIE
THELONIOUS

DE COLLECTIEVE COLLECTIE
Kristof Van Gestel

DE MASCOTTEGALERIJ
Kristof Van Gestel & Gezeever vzw

BONTE BEATS
“… in ‘THELONIOUS’ 
draait het (…) 
helemaal om de 
muziek. Geholpen 
door de video en 
de fratsen van de 
muzikanten pakt 
die de zaal volledig 
in – elk nummer een 
nieuw hoogtepunt.” 
(De Standaard ****)

5+

Breng je beste danspassen mee! Wij 
zorgen voor de juiste plaatjes en samen 
sluiten we de dag af met een knallend 
feest voor het hele gezin. 

van 17 tot 18 uur
gratis

Vandaag verzamelen we objecten voor de 
Collectieve Collectie. Breng iets mee dat 
volgens jou in de collectie thuishoort en  
geef het af aan ons kraampje. (zie p. 209)

doorlopend van 7 tot 12 uur en van 12.30 tot 17 uur
gratis

Kom vormen knippen voor de Mascottegalerij. 
(zie p. 14)

van 12.30 tot 14 uur en van 14.30 tot 16 uur
gratisM
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20.15 UUR 
SCHOUWBURG

dans: Stéphanie Fuster
gitaar: José Sanchez 
zang: Alberto Garcia
ontwerp, scenografie en regie: 
Aurélien Bory
choreografie: Stéphanie Fuster
muziek: José Sanchez
foto: Aglaé Bory

Flamenco zoals je het nog nooit zag.

Flamencodanseres Stéphanie Fuster danst op 
muziek van gitarist José Sanchez en flamencozanger 
Alberto Garcia. Maar verwacht je niet aan een 
traditionele flamencovoorstelling met castagnetten. 
‘Questcequetudeviens?’ is een openhartige zoektocht 
naar de ziel van flamenco, waarbij regisseur Aurélien 
Bory de clichés van het flamencogenre flink afstoft. 
Het resultaat is een krachtige solo die je op een andere 
manier naar flamenco laat kijken.

Regisseur Aurélien Bory is circusartiest van 
opleiding, maar vooral creatief wonderkind. Hij werd 
internationaal meermaals onderscheiden voor zijn 
originele, beeldende theatervoorstellingen. Bory is 
een pionier van het Franse nouveau cirque, maar 
maakt even graag dans en theater. Zijn werk zit vol 
verrassingen en leunt sterk op visuele installaties 
en een knap gebruik van de ruimte. In 2016 was hij 
al in de Warande met het schitterende ‘Sans Objet’, 
waarin twee performers dansen met een gigantische 
robotarm. Speciaal voor de Warande herneemt Bory 
‘Questcequetudeviens?’ uit 2008. Dit is de eerste 
voorstelling uit een serie portretten van vrouwelijke 
dansers. Hij kreeg wereldwijd lovende recensies voor 
‘Questcequetudeviens?’ en werd genomineerd voor een 
prestigieuze Britse Olivier Award voor ‘beste nieuwe 
dansproductie’.

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

CIE 111
Questcequetudeviens?

(FR)

WO 2 OKT

“verfrissend, verrassend én 
grappig” (The Londonist)

“een hypnotiserende tour  
de force” (El Mundo)

“magie, illusie, fantasie…  
Je ziet het allemaal” (Danse)

D
A
N
S

koop deze 
voorstelling 

in een voordelige  
reeks (zie p. 7)
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14 euro | 11 euro (-26)
12 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
HETGEVOLG

regie: Stefan Perceval

spel: Chris Lomme, Marit  

Stocker en de Hartenspelers
foto: Kris Dewitte

Chris Lomme kruipt 
in de huid van een 
ex-prostituee die de 
concentratiekampen 
heeft overleefd.

‘Madame Rosa’ is een 
toneelbewerking van het boek 
‘La vie devant soi’ van Emile 
Ajar, over een oudere ex-
prostituee van joodse afkomst 
die de concentratiekampen 
heeft overleefd en voor de 
kinderen zorgt van haar jongere 
ex-collega’s. Aan het eind 
van haar leven zijn bijna alle 
kinderen de deur uit behalve 
haar lieveling, de wees Momo, 
een Berbers jongetje dat graag 
zou weten wie zijn ouders zijn. 
De gezondheid van Rosa gaat 
echter zienderogen achteruit en 
langzaamaan worden de rollen 
omgekeerd en moet Momo 
voor madame Rosa zorgen. Ze 
verliest gaandeweg de controle 
over haar leven.

De verfilming van ‘La vie devant 
soi’, met Simone Signoret in 
de hoofdrol, kende in 1977 
een onwaarschijnlijk succes 
in Frankrijk. De film won een 
Oscar voor beste buitenlandse 
inzending. Stefan Perceval 
herwerkte de tekst in een 
theaterversie voor Chris Lomme, 
een van onze meest geprezen 
Vlaamse actrices, en de 
Hartenspelers van HETGEVOLG.

HETGEVOLG
Madame Rosa

DO 3 OKT | VR 4 OKT | ZA 5 OKT | ZO 6 OKT | DO 10 OKT | VR 11 OKT | ZA 12 OKT | ZO 13 OKT | ZA 2 MEI

gratis

20 UUR 
BARZOEN

contactpersoon:  
Louis Michielsen  
louis.michielsen@outlook.com
foto: Mieke Jacobs

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.

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.

WETENSCHAPSCAFÉ

WO 2 OKT | DI 12 NOV | DI 10 DEC | MA 13 JAN | MA 3 FEB | MA 9 MRT | DI 7 APR

P R E M I È R E

zondag  
6 en 13 oktober  
om 15 uur
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Al meer dan vijf jaar vertalen De Grungblavers onze 
favoriete evergreens naar de schoonste taal van de 
wereld: het Aantwaarps, hun moedertaal. Zo kom je 
eindelijk te weten waar deze liedjes over gaan en kan 
je er toch op blijven shaken.

‘Ze’, dat zijn Guillaume Van der Stighelen, Jan Van 
Looveren, Paul “Boogie Boy” Ambach, Gène Bervoets, 
Erik Goossens, Dirk Cassiers, Ludovic Nyamabo en 
Marc Fransen.

In hun nieuwste show komen de evergreens (de 
grungblavers dus) van Broadway aan de beurt! De 
bakermat van zoveel shows, musicals en films. De 
Grungblavers blazen de bekendste van die klassiekers 
nieuw Aantwaarps leven in. En dat gaat van opera, 
operette, musical tot filmmuziek. In oktober maken ze 
er een feest van in de Antwerpse Opera.

Maar als je niet kan wachten tot dan, kom je toch 
gewoon naar de try-out?

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

DE GRUNGBLAVERS
Gaan naar Den Opera!

VR 4 OKT

orgel: Berry van Berkum
clarinet en percussie: Steven 
Kamperman
contrabas: Dion Nijland
een organisatie van vzw Octave, 
Organroxx, MOOOV en de 
Warande

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

20.15 UUR 
SINT PIETERSKERK 
Turnhout

Praag in de zestiende eeuw: de inwoners van het 
getto lijden hevig onder het antisemitische regime 
van keizer Rudolf II. Rabbi Jehoeda Ben Betsalel Löw 
wil zijn geloofsgenoten beschermen en slaagt erin 
uit een massief stuk klei een golem te creëren, een 
oersterke superheld. Wanneer het hulpje van de rabbi 
de golem voor eigen doeleinden inzet, ontketent hij een 
Frankensteinachtig monster: als de grote vernietiger 
waart hij rond in het getto, ver buiten bereik van zijn 
schepper.

‘Der Golem’ is met ‘Metropolis’ een van de klassiekers 
van de expressionistische cinema en een staalkaart 
van wat de UFA-studio’s in Berlijn in hun mars 
hadden op het gebied van decor, animatie, licht en 
cameratechniek. De film heeft een gloednieuwe 
restauratie ondergaan in 4K-beeldkwaliteit.

De film wordt live begeleid door HOT, Het Orgel Trio.

HOT (HET ORGEL TRIO)
Der Golem

VR 4 OKT

T RY 
O U T

O P  LO C AT I E
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6 euro | 6 euro (-26)
5 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
TUINZAAL

zondag 1 december,  
5 januari en 16 februari  
om 10.30 uur

NAGEDACHT
Filosofen over het nieuws

MA 7 OKT | MA 4 NOV | ZO 1 DEC | ZO 5 JAN | ZO 16 FEB | MA 23 MRT

Jouw maandelijkse 
afspraak met actuele 
denkers.

Na een bijzonder succesvol 
eerste seizoen kunnen we 
met trots aankondigen dat 
onze maandelijkse afspraak 
met slimme nieuwswatchers 
behouden blijft. Jos Geysels en 
Joël De Ceulaer ontvangen ook 
in het nieuwe seizoen — soms 
op maandagavond, soms op 
zondagochtend — twee Vlaamse 
of Nederlandse filosofen die 
grondig stilstaan bij de actualiteit 
van het moment. Na een inleiding 
door Jos gaat Joël met de 
filosofen in gesprek.

Hoe lezen filosofen de krant? 
Hoe kijken ze naar het 
televisienieuws? Wat valt hen 
op dat wij over het hoofd zien? 
Wat hebben ze tussen de regels 
gelezen? Wat missen ze in de 
krant? Wat maakt hen boos? 
Wat maakt hen blij? En welke 
inzichten kunnen wij opsteken uit 
hun filosofische werk?

Nagedacht — Filosofen over het 
nieuws: een pittige, doordachte 
kijk op de actualiteit, door 
mensen die van nadenken hun 
beroep hebben gemaakt. Voor 
de volledige lijst met data en 
namen verwijzen we je naar onze 
website, waar je tegen de zomer 
alle informatie zult vinden.

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

20.15 UUR 
KUUB

foto: Bart Van der Moeren

‘NUFF SAID

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

De verhuis van ‘Nuff Said naar 
de Kuub op zaterdag slaat aan. 
Logisch dus dat we jullie ook dit 
seizoen twee edities van deze 
ongelofelijk straf samengestelde 
avonden bezorgen. Elke keer 
opnieuw word je verrast! Vaste 
waarde blijft de backingband 
BRZZVLL. Door telkens nieuwe 
gasten uit te nodigen blijft elke 
editie even fris!

Verwacht je dan ook voor de 
komende ‘Nuff Saids aan een 
boeiende mix van lokale en 
internationale gasten uit alle 
windstreken. De artiesten 
worden in de loop van het 
seizoen bekendgemaakt via 
onze website, nieuwsbrief en 
Facebook. Probeer het uit!

ZA 5 OKT | ZA 2 MEI

koop alle edities  
in een voordelige 

reeks (zie p. 9)
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21 euro | 16 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
KUUB

Fascinerende en originele gitarist  
op het ECM label

Jakob Bro is een Deense gitarist en samen met 
contrabassist Thomas Morgan en meesterdrummer 
Joey Baron (Bill Frisell, John Zorn, Joshua Redman…) 
vormt hij het Jakob Bro Trio. Sinds 2015 heeft hij vier 
albums uitgebracht op het legendarische label ECM. 
Op het in 2018 uitgebrachte album ‘Returnings’ voegt 
de Deense trompettist Palle Mikkelborg zich bij het 
quartet. Een gouden vondst! Op dat album zetten 
sferische, mooie en melancholische soundscapes de 
toon.

Het gitaargeluid van Jakob Bro is verfijnd en filmisch. 
Hij gebruikt daarvoor pedalen die zijn spel een mooie 
ruimtelijkheid en lichte galm geven. Hij heeft een 
prachtige manier van spelen waarin hij net zo goed 
verstild als heftig en dissonant kan klinken.

JAKOB BRO QUARTET  
MET THOMAS MORGAN, JOEY BARON,  

PALLE MIKKELBORG
Returnings

(DK)

DO 10 OKT

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

regie: Ignace Cornelissen
spel: Katrien De Ruysscher,  
Tom Van Bauwel, Bert Verbeke, 
Wito Geerts en Johannes  
Wirix-Speetjens
tekst en bewerking:  
Kris Van Steenberge
foto: Eric Fimmers

Ignace Cornelissen regisseert de 
succesvolle debuutroman van Kris Van 
Steenberge en gaat in première in de 
Schouwburg van de Warande.

In Woesten, een dorp in de Westhoek, groeit het 
vrolijke meisje Elisabeth op tot jonge vrouw. Mannen 
cirkelen rond haar. Ieder van hen heeft zo zijn eigen 
redenen. Elisabeth wordt zwanger van de jonge dokter 
Guillaume Duponselle. Ze trouwen en Elisabeth bevalt 
van een tweeling. Valentijn is een prachtige baby van 
bij de geboorte. Zijn broer is zo mismaakt dat het 
ernaar uit ziet dat hij snel zal overlijden. Guillaume 
vindt ‘het gedrocht’ niet eens een naam waard. Tegen 
alle verwachtingen in blijft Nameloos leven. Een mens 
haakt zich vast aan zijn verlangens. Tot de oorlog in de 
verte rommelt. 

OPMAAT/IGNACE CORNELISSEN
Woesten

DO 10 OKT

“De composities van Bro 
hebben een tijdloosheid en 
melancholie die vol op de 
emotie raken. Het zo fraai 
ingetogen spel van Bro, met 
die fijne looping en effecten, 
dan weer dwars en zwaar dan 
weer warm, breeduit, haast 
licht, is al een genot op zich.”  
(Written in Music door Dirk 

Hovenga)

koop deze 
voorstelling  
in een voordelige 
reeks (zie p. 8)
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M I K S is een samenwerking 
van de Stad Turnhout, Jeugdhuis 
Wollewei, MOOOV en de Warande 
foto: Kunstbende

Ben je tussen de 14 en 23 jaar en wil je graag een 
creatief idee uitwerken onder begeleiding van een 
professionele artiest? Schrijf je dan in voor de M I K S 
pitching day! 

Of je nu bezig bent met performance, dans, live 
muziek, dj, rap, spoken word, fotografie, film, 
beeldende kunst, grafische vormgeving… iedereen is 
welkom om op zaterdag 12 oktober zijn of haar idee 
te komen voorstellen. Een team van professionele 
artiesten en coaches staat klaar met raad en daad. 

Elke jongere die een idee indient, wordt in de maanden 
nadien intensief begeleid door een coach. 

Aan het einde van dit traject is jouw werk te zien op de 
M I K S festivaldag op zondag 1 maart in de Warande 
(zie p. 155).

Meer info of schrijf je in voor de ‘M I K S pitching 
day’ via miks@warande.be, eva@wollewei.be. Je kan 
ook een bericht sturen naar de Facebookpagina van 
Jeugdhuis Wollewei.

ZA 12 OKT

M I K S
pitching day 

foto: Studio Edelweiss

Acht jaar geleden verhuisde 
Bas Birker van Tilburg naar 
Antwerpen. Hij maakte vrienden 
in de Vlaamse comedyscene 
en leerde hier de vrouw van 
zijn leven kennen. Het voelde 
als thuiskomen. Alles doet Bas 
om in te burgeren: creatief 
boekhouden, sluiproutes zoeken 
om alcoholcontroles te omzeilen 
en kamperen voor de school om 
zijn dochtertje in te schrijven.

Wat Bas Birker ook doet is 
gewoon zijn gedacht zeggen. 
Klinkt het niet, dan botst het. Hij 
botst met zijn vrouw, die van de 
ene dag op de andere moeder 
is geworden. Maar waar is zijn 
vrouw gebleven? Hij botst met zijn 
maten, tegen wie je niets slecht 
mag zeggen van hun sportidolen, 
ook al zijn die overbetaald en 
betrapt op doping. Hij botst met 
de ambtenaar die niet weet hoe 
het internet anno 2018 werkt … 
En hij botst ongetwijfeld ook met 
zijn publiek.

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

20.15 UUR 
KUUB

VR 11 OKT

BAS BIRKER
Je Moeder

"Misschien wel de beste 
pure stand-upcomedian 
van Vlaanderen."
(De Standaard)
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foto: Johan Jacobs

Drie decennia van liefde. Samen met zijn band 
‘het Broederschap’ brengt Guido Belcanto 
nummers uit zijn dertigjarige carrière.

In 1989 verscheen ‘Op Zoek Naar Romantiek’, het 
debuutalbum van Guido Belcanto. Vlaanderen en 
Nederland maakten kennis met een zanger die in niets 
te vergelijken viel met alles wat er tot dan toe bestond. 
Waar kwam deze exotisch ogende figuur vandaan en 
hoe moest zijn muziek gedefinieerd worden? Drie 
decennia later kan nog steeds niemand de muziek en 
de mens in een vakje plaatsen. Met andere woorden, 
Guido Belcanto is een genre op zich!

Belcanto’s muziek klinkt tijdloos en zo is ook zijn 
thematiek: hij is zanger van liefde, lust en leed, de 
troubadour der gebroken harten, de apostel van de 
romantiek, een waarachtige zanger van het levenslied. 
Dertig jaren van een leven vol muziek en hartstocht. 
Veertien albums, stuk voor stuk meesterwerken die de 
tand des tijds doorstaan. Hoog tijd voor een overzicht 
van dit uitzonderlijke talent.

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

ZA 12 OKT

GUIDO BELCANTO
Een zanger moet trachten pijn te verzachten

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

20.15 UUR 
KUUB, STAAND

Voor deze tiende editie mag het 
wat meer zijn! Grasshopper vzw 
en de Warande halen alles uit 
de kast om er een feest van te 
maken! Top off the bill zijn The 
Polecats, de in 1977 opgerichte 
Britse band die mee de kar van 
de rockabilly revival in de jaren 
’80 trok. Ze haalden de Britse 
hitparade met hun rockabilly 
covers van Bowie en T-Rex.

Deze zomer verscheen 
het tweede album van de 
Nederlandse Supersonics op 
het Spaanse label El Toro. Hun 
lichtvoetige melodieën, frisse 
eigen nummers en uptempo 
aanpak maakten hen in een mum 
van tijd tot festivalfavorieten. 
Koeienpunk van het zuiverste 
vuurwater wordt geserveerd door 
The Grave Brothers. Een banjo 
op speed, een scheut Keltische 
folk en een punky attitude maken 
deze Belgische cowboys tot de 
dappersten aller Galliërs. Elk 
gaatje zal vakkundig opgevuld 
worden door dj Franzie, dus je 
hebt geen enkel excuus om geen 
stapje in de wondere wereld van 
de lichte muziek te zetten.

ZA 12 OKT

THE POLECATS   , SUPERSONICS  
EN THE GRAVE BROTHERS 

Rootsnight #10

(VK) (NL)
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foto: Mous Lambarat

Het elektrisch gitaarkwartet 
Zwerm ontstond in 2007 vanuit 
een brede interesse voor 
nieuwe muziek: gecomponeerd, 
geïmproviseerd en experimenteel 
zowel in de hedendaagse als 
in de populaire muziekcultuur. 
De elektrische gitaar is in de 
twintigste eeuw het instrument 
bij uitstek van de massacultuur 
(pop en rock) en de underground 
muziek. Het is pas sinds kort 
dat het instrument ook in de 
gecomponeerde muziek zijn weg 
heeft gevonden.

Op het album ‘Badminton In 
Tehran’ staan alleen (en voor de 
eerste keer) eigen composities. 
Dankzij de productie van Rudy 
Trouvé is het een spannend 
groovend, en bijwijlen ook 
grappig rockalbum geworden. 
Het album bevat gelaagde songs 
waarin gitaren van het kwartet 
aangevuld worden met bas, 
Fender, Rhodes, elektronica 
en talloze effecten en (Duitse) 
samples. Je hoort op het album 
invloeden uit de Soedanese 
volksmuziek, krautrock, lange 
riffs van punkband The Ex en 
industriële ritmes.

Maar laat je vooral niet 
afschrikken door de 
bovenstaande theorieën als 
je houdt van verfrissende, 
spannende en hoekige 
rockmuziek.

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

20.15 UUR 
KUUB

DO 17 OKT

ZWERM
Badminton In Tehran

regie: Koen De Sutter
tekst: Tom Lanoye
spel: Els Dottermans, Han 
Kerckhoffs, Dilan Yurdakul en 
Tarikh Janssen
dramaturgie: Alex Mallems
foto: Jan Opdekamp

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

Een ouder acteurskoppel  
— gespeeld door Els Dottermans 
en Han Kerckhoffs, die ook 
in het echte leven een koppel 
zijn — maakt de balans op 
van hun liefde voor elkaar en 
voor het vak. Terend op hun 
bekendheid willen ze goed geld 
verdienen met een populaire 
repertoireklassieker over een 
scheldend en drankzuchtig 
koppel intellectuelen. Hun andere 
ensceneringen floppen. Alleen 
de scheldklassieker blijft volk 
lokken. Avond na avond zijn ze 
veroordeeld om tegenover elkaar 
te staan in steeds dezelfde rol.

Enkel hun tegenspelers 
veranderen regelmatig: twee 
jongere acteurs die telkens na 
een tijdje met slaande deuren 
vertrekken. Maar dan snelt 
Vadertje Staat te hulp. De nieuwe 
acteurs ontvangen een cultureel-
sociale toelage op voorwaarde 
dat ze een buitenlandse afkomst 
en liefst ook een kleurtje 
hebben. De eerste kennismaking 
zet meteen alle onderhuidse 
conflicten op scherp.

Tom Lanoye is één van de meest 
gelauwerde Nederlandstalige 
auteurs. Voor ‘Wie is bang’ 
werkt hij samen met Koen De 
Sutter, die als regisseur recent 
in de Warande te gast was met 
‘Het kleine meisje van meneer 
Linh’ (Toneelhuis) en ‘Al te luide 
eenzaamheid’ (Zuidpool).

WO 16 OKT

NTGENT/TOM LANOYE &  
KOEN DE SUTTER

Wie is bang

inleiding om  
19.30 uur
in de Tuinzaal
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foto: Koen Broos

Film, muziek en theater 
vinden elkaar in een 
driedelige, muzikale 
satire over macht. 
Dimitri Verhulst schrijft 
een nieuwe tekst en de 
hoofdrol is weggelegd 
voor Jan Decleir en 
elf muzikanten van 
muziekensemble  
I SOLISTI.

In het eerste deel speelt  
I SOLISTI livemuziek bij ‘Het 
dagboek van Gloemov’ (1923), 
de eerste film van de bekende 
en controversiële Russische 
regisseur Eisenstein die de 
spot dreef met de hypocriete, 
Russische aristocratie.

Met ‘Octet for Wind Instruments’ 
(1923) van Igor Stravinsky 
laat I SOLISTI de onvrede met 
het Russische regime subtiel 
verder klinken. De volbloed 
neoclassicistische muziek ademt 
orde, rust en balans.

Tot slot schittert Jan Decleir 
als hedendaagse volksmenner. 
Dimitri Verhulst liet zich voor 
de tekst inspireren op het 
hoorspel ‘Der Tribun’ (1979) 
van Mauricio Kagel die het 
politieke populisme in zijn hemd 
zette met hoempapakoper en 
schuinsmarcheerdersmuziek.

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

I SOLISTI & JAN DECLEIR
Mars om de macht (te verspelen)

DI 22 OKT

i.s.m. Europalia Romania
foto: Joan Tomas

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

20.15 UUR 
KUUB, STAAND

Roemeens Balkanorkest

De muzikanten van Mahala Rai Banda zijn afkomstig 
uit een Romagetto in Roemenië. Deze elfkoppige 
fanfare speelt uiteraard traditionele Balkanmuziek, 
maar is toch vooral een groep van deze tijd. Ze laten 
invloeden toe van reggae, soul en Arabische muziek. 
Het geheel ademt een ongebruikelijke kracht dankzij 
de mix van traditionele instrumenten als accordeon 
en viool met een stevige ritmesectie, overgoten met 
blazers. Wereldwijd is Mahala Rai Banda dan ook geen 
onbekende op de podia van concertzalen en festivals. 
Hun spelplezier spat van het podium en ze maken van 
elk concert een bruisend feest.

ZA 19 OKT

MAHALA RAI BANDA (ROEMENIË)

koop dit concert  
in een voordelige 
reeks (zie p. 5)

“Als virtuoos publieksmenner 
wond Decleir de toehoorders 
om zijn vinger, om vervolgens 
een fascistische directe of  
een xenofobe rechtse hoek uit 
te delen. Achter hem blies een 
zootje ongeregelde blazers 
zich stoïsch door Kagels 
heerlijke marsen  
van geordende chaos.”  
(NRC Handelsblad ****)
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xxx

concept en choreografie: Sharon 
Eyal en Gai Behar
muziek: Ori Lichtik
dans: Gon Biran, Rebecca 
Hytting, Mariko Kakizaki, Keren 
Lurie Perdes, Darren Davaney en 
Daniel Norgren-Jensen
foto: André Le Corre

L-E-V | SHARON EYAL  
& GAI BEHAR

Love Chapter 2

(ISRAËL)

koop deze 
voorstelling 
in een voordelige 
reeks (zie p. 7)

De dans van L-E-V is hypnotisch, 
wild en gedurfd. Met ‘Love  
Chapter 2’ brengen ze een 
ijzersterke, onthutsende 
dansvoorstelling.

Sharon Eyal werd geboren in Jeruzalem en 
startte haar dans- en choreografiecarrière 
bij de wereldvermaarde Batsheva Dance 
Company. In 2013 richtte ze samen met Gai 
Behar haar gezelschap L-E-V (hebreeuws 
voor ‘hart’) op. De Warande presenteerde van 
het Israëlische topgezelschap eerder al het 
dubbelprogramma ‘Sara’ en ‘Killer pig’, en de 
internationale succesvoorstelling ‘OCD Love’.

‘Love Chapter 2’ is een vervolg op ‘OCD 
Love’ en is een even hypnotiserende 
voorstelling, gedragen door de soundscape 
van technopionier dj Ori Lichtik. Zes dansers 
bewegen als een uniforme, amorfe, in elkaar 
gedoken massa voortdurend op de tenen. 
Associaties met onderworpenheid, agressie 
en frustratie zijn nooit ver weg en tevergeefs 
zoek je naar de liefde waarnaar de titel 
verwijst.

“Een charismatische, intense ervaring. Het is bijna 
onmogelijk om niet te worden meegezogen.” 
(The Guardian ****)

“Verbluffend sterk en origineel” (Volkskrant ****)

DO 24 OKT

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

inleiding om  
19.30 uur
in de Tuinzaal
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i.s.m. ‘t Pact

Icoon van de 
alternatieve 
folkrockscene uit de 
jaren ’90.

Heather Nova, geboren als 
Heather Allison Frith is een 
Amerikaanse singer-songwriter 
die met het album ‘Oyster’ uit 
1994 wereldwijd bij het grote 
publiek doorbrak. Ook het album 
‘Siren’ uit 1998 is een klassieker 
geworden en was een groot 
internationaal succes. Dat bracht 
haar naar de grootste festivals 
als Rock Werchter ( 1999 en 
2003), Pinkpop, Lowlands …

Iedereen werd verliefd op de 
schattige girl next door met 
de kristalheldere stem met 
een ruig randje. De hitparades 
haalt Heather Nova met haar 
mooie songs niet meer, maar 
dat weerhoudt haar er niet 
van om fantastische muziek te 
blijven schrijven en op te treden. 
Vandaag, 25 jaar en tien albums 
later, is Heather Nova nog steeds 
een van de grote namen in de 
scene.

VR 25 OKT

HEATHER NOVA
Pearl

(VK)

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

Ontdek samen met je peuter van 0 tot 24 
maanden deze Weelderige kunstentuin.

‘LABOTANIK’ is een artistieke groeiplaats voor pas 
ontsproten kinderen, net uit de kool. Er hangt muziek 
in de bomen, er ritselen dansers tussen de bladeren, 
het uitzicht is er prachtig. Het is een weelderige 
kunstentuin met artistieke interventies, waar alles en 
iedereen mag groeien en bloeien.

In deze tuin worden kleine kinderen iets groter. 
Samen met hun ouders of begeleiders proeven ze van 
muziek, beweging of beeld. Ze kunnen zitten, liggen 
of rondkruipen. Ze mogen meezingen, trommelen, 
dansen, lachen, klappen. Ze mogen kijken en luisteren, 
maar ook aankomen. In deze tuin valt er heel wat te 
beleven.

 ZA 26 OKT | BONTE ZONDAG | ZO 27 OKT

THEATER DE SPIEGEL
LABOTANIK

"Zaaibedden om 
door te kruipen, 

rollebollen, grijpen, 
ontluiken en 

snuisteren.
Een muzitoop voor 

baby’s en hun 
zorgzame tuiniers."

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

14 EN 16 UUR 
TUINZAAL

concept en decor:  
Karel Van Ransbeeck
decor: Wim Van de Vyver, 
Manoeuvre, Vaartkapoen,  
Alain Ongenaet, Els De Muynck, 
Barbara Franco en Mirjam 
Vermeulen
decor i.s.m. Antwerp Symphony 
Orchestra
artistieke interventie:  
wisselende artiesten
foto: Senne Van Loock
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eindregie: Jef Van gestel
concept en spel: Anna 
Bentivegna, Zoë Demoustier  
en Ayrton Fraenk
muziek: Michiel De Malsche
kostuumadvies:  
Annemie Boonen
dramaturgie:  
Peter Anthonissen
coproductie: STUK
met de steun van de stad 
Leuven en de Vlaamse 
Gemeenschap  
met dank aan de  
Amsterdamse Hogeschool  
voor de Kunsten (AHK)  
foto: Clara Hermans

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

15 UUR 
KUUB

Een vertederende 
en verrassende 
voorstelling over 
mensen op zoek naar 
een thuis.

Drie eenzame figuren in een 
wereld van karton. Ze zoeken 
iets. Een vriend? Een dak? 
Een thuis? Of is dakloos nog 
iets anders dan thuisloos? Al 
bouwend vinden ze houvast in 
de ruimte en bij elkaar. Met een 
minimum aan middelen snijden 
drie spelers een groot thema aan 
voor kleine mensjes.

Anna Bentivegna, Zoë 
Demoustier en Ayrton Fraenk 
studeerden aan de Mime 
Opleiding in Amsterdam.  
Zij ontwikkelen een gevoelige, 
licht surrealistische beeldtaal 
voor kinderen.

fABULEUS
nesten

BONTE ZONDAG | ZO 27 OKTBONTE ZONDAG | ZO 27 OKT

4+

Maak samen met een begeleider van 
Natuurpunt een voerderplankje voor vogels en 
geef het een plekje in je tuin of op je terras. 

doorlopend van 14 tot 17 uur
gratis

WORKSHOP 
VOEDERPLANKJE

Natuurpunt

DE MASCOTTEGALERIJ
Kristof Van Gestel &  

Gezeever vzw
Kom zeefdrukken en tekenen voor de 
Mascottegalerij. (zie p. 11)

doorlopend van 12.30 tot 17 uur
gratis
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4 euro | 4 euro (-26)
4 euro (vroege vogel)

14 EN 19 UUR 
SCHOUWBURG,  
VRIJE ZIT

In de show komen de beste liedjes en sketches uit 
de voorbije tien jaar aan bod, aangevuld met enkele 
nieuwe nummers die zullen verschijnen op de cd die bij 
de viering van dit jubileum uitkomt.

De songs worden geprojecteerd, zodat het publiek de 
teksten optimaal kan volgen en kan meezingen! Doe 
mee met dit bruisend zangfeest!

Zanger Lennaert Maes & de Russische broers Bonski 
maken al jaren muzikale producties op maat van 
anderstalige studenten Nederlands. Zij brachten hun 
voorstellingen niet enkel in eigen land, maar ook 
aan taalinstituten en universiteiten in Nederland, 
Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Zwitserland, 
Tsjechië, Slovakije en Indonesië.

DE BONSKI’S
10 jaar muziek voor wie Nederlands leert!

DI 5 NOV

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

drumtechnicus: Michel 
Weekhout

Ex-drummer van  
Frank Zappa

Terry Bozzio is één van de 
bekendste drummers uit de 
rockgeschiedenis. Hij speelde 
onder andere bij Thin Lizzy, Mick 
Jagger en Jeff Beck, maar is 
vooral gekend als de voormalige 
drummer van Frank Zappa! Zo is 
Terry Bozzio ook te horen op het 
album ‘Zappa In New York’ (1977), 
waarop hij het legendarisch 
moeilijke percussienummer ‘The 
Black Page’ speelt.

Sinds eind jaren ‘80 toert hij 
solo de wereld rond. Tijdens die 
soloconcerten speelt hij op een 
gigantisch drumstel, bestaande 
uit een 36-delig DW-drumstel, 
8 bassdrums,12 chromatisch 
gestemde toms en 53 door 
hemzelf ontworpen cimbalen. 
Een microkosmisch orkest noemt 
hij het zelf.

Verwacht intense en 
hypnotiserende drumpartijen met 
(poly)ritmische patronen die Terry 
Bozzio tot een verrassend geheel 
smeedt.

TERRY BOZZIO (VS)

ZA 2 NOV
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ARAB CARTOON FESTIVAL
interview met Ali Nazir Ali

ARAB CARTOON FESTIVAL

Arab Cartoon Festival omvat 
na drie gesmaakte edities veel 
meer dan een tentoonstelling 
met spotprenten uit en over 
de Arabische wereld. Het nog 
ruimere programma vermeldt dit 
jaar ook workshops, theater en 
concerten en wordt doorheen het 
hele seizoen gelinkt aan allerlei 
voorstellingen en projecten in de 
Warande. 

“Hierdoor betrekken we 
nieuwkomers meer bij het  
culturele leven in Turnhout”,  
zegt bezieler Ali Nazir Ali.

Ali Nazir Ali weet wat hij wil. Deze zoon 
van een Syrisch diplomaat werkte voor 
een onderzoekscentrum in Libanon, was 
tijdens de Arabische Lente in een kritische 
beweging actief, schreef artikels en draaide 
documentaires. Arab Cartoon Festival, dat 
hij organiseert als bestuurder van de vzw 
Omnes, slaat bruggen tussen culturen en 
gemeenschappen, zwengelt dialogen aan en 
brengt interactie op gang. 

Ali Nazir Ali: “Omnes heb ik samen met 
een vriend opgericht, om respect tussen 
culturen te vragen. In Turnhout kan ik 
mezelf zijn. In mijn geboorteland, waar ik 
graag ooit terug naartoe wil, heb ik in veel 
opzichten minder bewegingsvrijheid. Veel 
van mijn vrienden zijn cartoonisten die 
opgesloten zitten of Syrië zijn ontvlucht. Zelf 
ben ik vier jaar geleden in België beland. 
Na twintig dagen in het asielcentrum in 
Arendonk gaf ik te kennen dat ik iets in de 
culturele sfeer wou doen. Zo kwam ik in 
contact met de Warande. De Warande is 
nu al enkele edities coproducent van Arab 
Cartoon Festival.”

De vierde editie wordt groter en 
veelzijdiger. Hoezo? 

Ali Nazir Ali: “Het multidisciplinair 
programma omvat ook theater, concerten 
en workshops. De tentoonstelling waaruit 
Arab Cartoon Festival in 2016 is ontstaan, 
openen we in december met een concert 
van Al Manara, een groep met muzikanten 
uit Europa, het Midden-Oosten en Noord-
Afrika die oriëntaalse muziek met jazz en 
electro rijmt. Daarnaast vinden er het hele 
seizoen evenementen en workshops rond 
geopolitiek en cartoons plaats, niet alleen 
in de Warande maar ook in Arenberg in 
Antwerpen en Bozar in Brussel.”

“Dit jaar organiseren we voor het eerst ook 
het Belgisch kampioenschap dabke, een 
variant van linedance die heel populair is op 
bruiloften in het Midden-Oosten en Noord-
Afrika. De invloed van die traditionele vorm 
van expressie - feestelijk, zonder religieuze 
connotatie - sijpelt door in veel moderne 
dans en werk van choreografen uit het 
Midden-Oosten. Wij moedigen nieuwkomers 
uit Palestina, Turkije, Syrië, Libanon en Irak 
aan om dansgroepen te vormen en deel te 
nemen. Sinds we hier vorig jaar mee zijn 
begonnen, zijn er al vijf groepen. Doordat 
verschillende nationaliteiten samen dabke 
dansen, ontstaat een ongeziene mengvorm. 
Graag willen we dit uitbreiden naar 
andere landen, zodat we tot een Europees 
kampioenschap dabke kunnen komen. 
We hebben al contacten met groepen in 
Duitsland, Nederland en Frankrijk.”

Waarop slaat Lost in Translation,  
de titel van de tentoonstelling?

Ali Nazir Ali: “Veel vluchtelingen zijn 
ondertussen ook burgers geworden die aan 
het sociaal leven deelnemen. Toch gaat voor 
hen nog veel verloren door de taalbarrière. 
Met de tentoonstelling focussen we minder 
op de problemen in het Midden-Oosten. 
Ditmaal gaat het ook over zaken als 
klimaatverandering en vrouwenrechten, 
bekeken vanuit het perspectief van 
nieuwkomers in Europa.”

“Arab Cartoon Festival leert toeschouwers 
meer over het Midden-Oosten. We vechten 
tegen de stereotypen waarmee moslims in 
de media worden afgeschilderd. Niet dat 
we onze ogen sluiten voor de terreur en de 
dictaturen maar uit die regio komen ook 
geweldige kunstenaars zoals Ali Shaban 
en Amin Farid, van wie nooit eerder werk in 
België te zien was.” 

“Arab Cartoon Festival wil verschillende 
stemmen laten horen. De cartoonisten 
viseren zowel Trump als Poetin. Het staat 
iedereen vrij om het met hen eens of oneens 
te zijn. Niet elke cartoon uit het Midden-
Oosten of Noord-Afrika laat zich door een 
Belgisch publiek begrijpen. Bij veel van 
de cartoons draait het om sarcastische, 
zwarte humor, niet om grappen die je doen 
schaterlachen.”

“De tentoonstelling, waarvoor ook Stripgids 
cartoonisten aanbrengt, wordt een 
combinatie van spotprenten en moderne 
beeldende kunst, door artiesten die dezelfde 
materialen, kleuren en concepten gebruiken 
maar een andere nationaliteit of achtergrond 
hebben. Bijvoorbeeld: een Belgische 
kunstenaar en een Syrische collega die in 
Berlijn woont en werkt, gebruiken allebei 
tapijten. Hun werken zijn compleet anders 
maar toch voelen ze zich verbonden.”

Welk publiek wil Arab Cartoon 
Festival in Turnhout bereiken? 

Ali Nazir Ali: “Mensen die graag iets 
ontdekken. De tentoonstelling en de 
workshops zijn zo opgebouwd dat ze 
een educatieve waarde hebben. Daarom 
hechten we ook veel belang aan bezoeken 
door scholen. En aan de nieuwkomers 
in Turnhout en omgeving die niet willen 
gediscrimineerd worden, maar deel 
uitmaken van de samenleving. Arab Cartoon 
Festival helpt hen daar graag bij. Misschien 
kunnen we van Turnhout zelfs de Vlaamse 
hoofdstad van de cartoon maken.” 

tekst: Gunter Jacobs

foto: Joren De Weerdt

Arab Cartoon Festival is een organisatie van 
Omnes vzw. De Warande coproduceert het festival.
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ARAB CARTOON FESTIVAL

PROGRAMMA

De activiteiten van Arab Cartoon 
Festival zijn niet gebundeld in één 
korte periode, maar vormen een 
rode draad doorheen het seizoen. 
Zo kan je van november tot april 
iets meepikken van het festival.

Koop deze activiteiten in een 
voordelige reeks (zie p. 6)

DI 5 NOV
fABULEUS, hetpaleis & MOUSSEM 
NOMADISCH KUNSTENCENTRUM 
8.2

Zeven jonge dansers tonen met uitgepuurde 
rap wat hun generatie bezighoudt. (zie p. 68)

13 DEC — 16 FEB
EXPO LOST IN TRANSLATION
In de tentoonstelling ‘Lost in Translation’ 
vertrekken we vanuit de thematiek van de 
gelaagde identiteit van de nieuwkomer. Van 
daaruit leggen we linken met de ‘eigen’ 
identiteit, die evenzeer gelaagd blijkt te zijn.
(zie p. 205)

VR 13 DEC 
AL MANARA
Al Manara is een muzikale ontmoeting 
tussen Belgische muzikanten onder 
leiding van Eloi Baudimont en Palestijnse 
muzikanten onder leiding van violist Ramzi 
Aburedwan. (zie p. 98) 

DI 28 JAN
hetpaleis  
Wat is de Wat

Het onwaarschijnlijke maar waar 
gebeurde verhaal van een vluchteling die 
vredesambassadeur wordt. (zie p. 121)

7 MRT 
TG STAN & KLOPPEND HERT  
Move (on)

Het vertrekpunt van ‘Move (on)’ is de 
ontmoeting van een groep spelers en 
performers die vanuit hun verschillende 
artistieke praktijk samen op zoek gaan naar 
antwoorden. (zie p. 159)

WO 25 MRT
KHADIJA EL KHARRAZ ALAMI &  
THEATER ROTTERDAM  
Nu ben ik Medea 

In deze persoonlijke performance vervlecht 
Khadija El Kharraz Alami de verschillende 
perspectieven in Euripides’ ‘Medea’ met 
haar eigen verhaal over opgroeien tussen 
twee werelden en de botsing van krachten in 
jezelf. (zie p. 169)

DI 21 APR
KLOPPEND HERT & ARSENAAL/
LAZARUS 
Studio Shehrazade

Zonder in clichés te vervallen legt deze 
spitsvondige en up-tempovoorstelling de 
kwesties rond genderdifferentiatie bloot op 
een feestelijke en ongeremde wijze. (zie p. 178)foto: Clara Hermans
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20.15 UUR 
SCHOUWBURG REX
Mol

Roland Van Campenhout, stamvader van de Belgische 
blues, is van heel wat exotische markten thuis. Zijn 
muziek valt dan ook niet in één hokje te vatten: blues-, 
folk-, wereldmuziek of ‘ethno pop folk’, zoals hij het 
zelf graag omschrijft.
 
Voor Roland and the Deep Blue Sea diepte hij 
enkele verrassende bluesparels op uit het muzikale 
maritieme verleden. Zeemansliederen uit diverse 
landen en tijden, gepekeld in ware bluesstijl: rauw, 
eerlijk en puur. Verhalen over vaders en zonen die 
hun families verlieten voor een gewaagd leven op het 
water. Sagen en legenden over onbetrouwbare zeeën 
die verbindingen maken met vreemde continenten en 
onbekende werelden.

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

ROLAND VAN CAMPENHOUT,  
SERGE FEYS EN GASTEN

Roland and the Deep Blue Sea

VR 8 NOV

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

20.15 UUR 
KUUB

koop deze 
voorstelling in  
een voordelige  
reeks (zie p. 6)

“De zeven dansers 
zijn prachtig om 
te zien, in al hun 
overgave, diversiteit 
en kleurrijke outfits.” 
(**** De Standaard)

fABULEUS, hetpaleis & MOUSSEM 
NOMADISCH KUNSTENCENTRUM/ 

RADOUAN MRIZIGA
8.2

ARAB CARTOON FESTIVAL | DI 5 NOV

Zeven jonge dansers tonen met 
uitgepuurde rap wat hun generatie 
bezighoudt.

Voor ‘8.2’ liet choreograaf Radouan Mriziga zich 
inspireren door een oude liefde, rapmuziek. Samen 
met zeven jonge dansers verdiepte hij zich in alles wat 
rap uniek maakt: het ritme, de flow, de statements, de 
gebaren en de geschiedenis van de grandmasters tot 
Kendrick Lamar.

Mriziga probeert de essentie te vatten van een 
muziekstijl die trends overstijgt en generaties overleeft 
door zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. Zeven 
sterke persoonlijkheden maken, vaak zonder muziek, 
een fascinerende en veelzijdige mix van complexe 
ritmes, rhymes, rapflows en moves.

Radouan Mriziga volgde dansopleidingen in Marokko, 
Tunesië, Frankrijk en Brussel (P.A.R.T.S). Zijn werk 
vertrekt altijd bij de mens als maker van zijn eigen 
omgeving.

choreografie, concept en vorm: 
Radouan Mriziga
spel: Tars Couvreur, Amina 
Iddrisu, Mimbi Lubansu, Ebe 
Meynckens, Nick Van de Velde, 
Julie Van Minnebruggen en  
Sadie Vermeiren
assistentie choreografie:  
Maïté Jeannolin
kostuums: Lila John
coproductie: STUK
met de steun van de Vlaamse 
Gemeenschap, de provincie 
Antwerpen, de stad Antwerpen, 
Leuven en Brussel 
foto: Clara Hermans
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lees meer over  
Arab Cartoon 
Festival op p. 64
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regie: Stefan Perceval
spel: Stefan Perceval en enkele 
Hartenspelers van HETGEVOLG
vertaling: Patrick Lateur
foto: Kris Dewitte

HETGEVOLG
Odysseus Niemand

Eén van de meest 
fantasierijke verhalen 
uit de Odyssee van 
Homerus

De held Odysseus vertelt hoe hij 
in zijn gevecht met de Cycloop 
zichzelf herleidt tot ‘Niemand’; 
een list om de afzichtelijke reus 
te misleiden en zo te ontsnappen.

Het verhaal met de Cycloop 
is mythisch, heldhaftig en 
vermakelijk. Maar wie goed 
luistert, hoort veel meer dan 
een avonturenverhaal: na tien 
jaar oorlog om Troje de weg 
verliezen, een naamloze worden, 
‘Niemand’ zijn.

Meesterverteller Stefan Perceval 
kruipt in de huid van Odysseus 
en vertelt het verhaal als een 
zaterdagavondfilm. Met een 
bevrijdende dosis parodie, maar 
ook met de nodige aarzeling, 
omdat hij triest wordt van zijn lot. 
Het lot van een zwerver die na 
een veel te lange oorlog de veel 
te lange weg naar huis zoekt.

Het verhaal met de Cycloop uit 
Homerus’ klassieker was een 
onderdeel van de drie dagen 
durende theatermarathon 
‘Odysseus. Een zwerver komt 
thuis’ in 2017 bij de KVS.

Stefan Perceval herwerkt zijn 
vertelling van toen samen met de 
Hartenspelers van HETGEVOLG 
tot een nieuw verhaal.

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

20.15 UUR 
HETGEVOLG

dinsdag 12 november 
om 13.45 uur

VR 8 NOV | DI 12 NOV | VR 8 MEI

Een piano, een gitaar, een viool 
en hun twee karaktervolle 
stemmen, meer hebben de 
broers Walschaerts niet nodig 
om hun publiek een warme en 
memorabele avond te bezorgen.

Dertig jaar al maken en spelen 
de broers onafgebroken op onze 
podia. Hoog tijd dus om uit al dat 
moois een nieuwe voorstelling, 
een nieuwe oogst te destilleren, 
zonder circus, intiem.

Raf en Mich, hun mooiste liedjes 
en hun strafste verhalen. Kommil 
Foo op z’n best!

regie: Ineke Nijssen en  
Walter Janssens
decor: Kris van Oudenhove
technische leiding:  
Koen Bellens
productie: Caroline Lanoye
foto: Johan Jacobs

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

VR 8 NOV | ZA 9 NOV

KOMMIL FOO
OOGST
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foto: Titus Simoens

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

20.15 UUR 
KUUB, STAAND

MOONEYE + ALMIGHTY MIGHTY

CLUB KUUB | ZA 9 NOV | ZA 7 DEC | ZA 1 FEB | ZA 7 MRT | ZA 4 APR

Voor de eerste editie strikken we  
Almighty Mighty en de winnaar van  
De Nieuwe Lichting 2019: Mooneye.

Mooneye is ontsproten aan het brein van Michiel 
Libberecht uit Zwevegem. Dat moesten we even 
opzoeken en bleek in het West-Vlaamse platteland 
aan te schurken tegen Kortrijk. Een prima verklaring 
voor de melancholische songs met vrolijke noot 
die Libberecht en de zijnen brengen. Mooneye weet 
Neil Young en Eels te waarderen en bevat een flinke 
scheut Beirut. En dat klinkt erg lekker in het oor. In 
2018 verscheen hun eerste EP, geproducet door de 
onvolprezen Pascal Deweze. Ook de luisteraars van 
StuBru waren onder de indruk, en verkozen Mooneye 
tot winnaar van De Nieuwe Lichting 2019.

Almighty Mighty is een schimmige constructie 
die langzaamaan opduikt uit de nevelen van 
geheimzinnigheid. We herkennen alvast oude 
bekenden als Stephane Misseghers (dEUS), Ian 
Clement (Wallace Vanborn), Reinhard Vanbergen 
(Das Pop) en Charlotte Caluwaerts (Tundra). Hun 
allereerste song verscheen in februari 2019 op 
de radar. ‘Slow Burner’ is een track die zijn naam 
alle eer aandoet: opbouwend zonder uitbarsting, 
uitgesponnen en met net dat tikkeltje edginess. Nog 
dit jaar volgt een eerste EP.

koop alle concerten 
van Club Kuub in 

een voordelige  
reeks (zie p. 6)

Opnieuw serveren we vijf 
edities van Club Kuub waarin 
jong en beloftevol pop/
rock/electro/hiphoptalent 
gespot kan worden aan 
introductieprijzen. Wil jij de 
sterren van morgen nu aan 
het werk zien, dan is Club 
Kuub de place to be!

Het concert is met staand 
publiek en de toog blijft open 
tijdens de optredens. 
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concept en choreografie:  
Lisbeth Gruwez
muziek en geluidsontwerp: 
Maarten Van Cauwenberghe,  
Elko Blijweert en Bjorn Eriksson
dans: Ariadna Gironès Mata, 
Charlotte Petersen, Cherish 
Menzo, Daniela Escarleth Romo 
Pozo, Francesca Chiodi Latini, 
Jennifer Dubreuil Houthemann, 
Natalia Pieczuro, Sarah Klenes, 
Sophia Mage en Chen-Wei Lee
dramaturgie: Bart Meuleman
foto: Danny Willems

“Tien danseressen vertolken op de meest 
innemende manier de zee die kolkt in elke 
vrouw” (Focus Knack)

Danseres/choreografe Lisbeth Gruwez maakte de 
voorbije jaren furore met haar ijzersterke solo’s en haar 
indrukwekkende drieluik rond het extatische lichaam. 
Met ‘The Sea Within’ zoomt ze niet langer in op het 
individu maar maakt ze plaats voor verbinding. 

Ze laat tien danseressen opgaan in een weids, ademend 
landschap. Tien krachtige lotusbloemen die symbool 
staan voor samenzijn. Voor de muziek wordt Gruwez’ 
vaste kompaan Maarten Van Cauwenberghe bijgestaan 
door Elko Blijweert en Bjorn Eriksson, die je zintuigen 
met minimalistische synths in vervoering brengen.

“Een voorlopig orgelpunt in een zich ontvouwend oeuvre”  
(De Standaard ****)

“Nu al de dansvoorstelling van het jaar” (Het Nieuwsblad *****)

“Beklijvend en beeldschoon” (De Morgen **** één van de tien 

voorstellingen die 2018 kleurden)

LISBETH GRUWEZ
The Sea Within

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

DO 14 NOV

tekst: Wannes Gyselinck en  
Ans Van den Eede
spel: Greg Timmermans, Ans 
Van den Eede, Manon De Baecke, 
Mitch Van Landeghem en Bas 
Vanderschoot
geluidsontwerp: 
 i.s.m. geluidskunstenaar  
Jeroen Vandesande
eindcoaching: Willem de Wolf

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

20.15 UUR 
KUUB

Vorig seizoen was Hof van Eede te gast met 
het schitterende ‘Vanish beach’. Reden 
genoeg om halsreikend uit te kijken naar 
de nieuwe voorstelling ‘The Big Drop-Out’.

Wat als je er nu eens gewoon mee zou stoppen? Je 
werk, het geregelde leven, datgene waar je goed 
in bent, datgene wat jou bepaalt. Je moet je leven 
veranderen, fluistert iets jou in. En je luistert, deze 
keer wel, omdat je, als in een visioen, ziet wie je had 
moeten zijn. Dus stop je. Je laat alles vallen, jezelf 
incluis, in dat zwarte gat. Het is een verleidelijke 
gedachte. Het is nochtans buitengewoon moeilijk om 
niets te doen. Want stilstaan in de stroom vergt het 
vermogen om weerstand te bieden. Tegendruk bieden 
door stilstand, tegen een wereld op speed, waarin je 
‘elke kans moet grijpen’, op elke rijdende trein moet 
springen, en even snel moet trachten te rennen als de 
wereld voortdendert.

HOF VAN EEDE
The Big Drop-Out

WO 13 NOV

inleiding om  
19.30 uur

in de Tuinzaal
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koop deze 
voorstelling 

in een voordelige  
reeks (zie p. 7)
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Zwangere Guy is eigenlijk Gorik 
Van Oudheusden. Hij startte in de 
Ancienne Belgique als hulpkok 
en speelt er nu twee uitverkochte 
shows. Met de single ‘Gorik pt. 
1’ ging Zwangere Guy al het hele 
land rond. Een track waarop 
hij zijn ziel open en bloot toont 
met een al even aangrijpende 
videoclip. Zwangere Guy heeft het 
hart op de tong. Hij weet als geen 
ander emoties te vertalen in zijn 
lyrics.
 
Zijn nieuwste plaat ‘Wie Is Guy’ 
brengt je in het leven van de man 
zelf. Iemand die muziek gebruikt 
om alle kronkelingen in zijn leven 
een plaats te geven. Zijn moeilijke 
jeugd is de fundering waarop het 
album is gebouwd.
 
‘Wie is Guy?’ focust op iemand die 
is opgegroeid in een grote stad 
en niets in zijn schoot geworpen 
kreeg. In het album krijg je alles 
zonder filter te horen en dat komt 
soms hard aan. Zo’n eerlijke en 
oprechte artiest kom je niet vaak 
tegen in de hip-hopwereld.

foto: Elie Carp

Die Zauberflöte wordt gezongen 
in het Duits met Nederlandse 
boventitels.

De opbrengst van deze 
operavoorstelling gaat integraal 
naar lokale goede doelen.

organisatie: Fifty-One club 
Turnhout i.s.m. de cultuurraad 
van Turnhout en de Warande

48 euro | 30 euro (-26)
45 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

‘Die Zauberflöte’ is één van 
Mozarts beroemdste werken 
en één van de meest geliefde 
stukken uit het operarepertoire. 
Het sprookje zoomt in op de 
avonturen van de schrandere 
prins Tamino en de even vrolijke 
als kwetsbare vogelvanger 
Papageno. Samen gaan ze op 
weg om prinses Pamina uit de 
klauwen van de priester Sarastro 
te redden. Een akelige weg, zo 
blijkt. Vol obstakels.

In zijn stervensjaar 1791 
bundelde Mozart voor ‘Die 
Zauberflöte’ zeer verschillende 
operabouwstenen tot een mooie 
eenheid. Tedere liefdesmuziek. 
Lollige volksdeuntjes. 
Dramatische duetten of terzetten.

Die speelse, spannende, maar 
vaak ook ongrijpbaar diepe 
muziek wordt bij Opera Zuid 
schitterend vertolkt op een 
hedendaagse manier. Kortom: 
wie voor het eerst naar de opera 
wil, de kenner, de muzikale 
veelvraat, jong of oud… niemand 
mag deze magische initiatiereis 
van donker naar licht missen!

OPERA ZUID
Die Zauberflöte

(NL)

ZA 16 NOVVR 15 NOV

ZWANGERE GUY
Wie is Guy?

koop dit concert 
in een voordelige 
reeks (zie p. 6)

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

20.15 UUR 
KUUB, DANSEND
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regie en choreografie:  
Seppe Baeyens
gecreëerd met Emile Van 
Puymbroeck, Luke De Bolle, 
Chisom Onyebueke Chinaedu, 
Leonie Van Begin, Rosa 
Boateng, Oihana Azpillaga, 
Ischa Beernaert, Esther 
Motuanya, Roel Faes, Trui De 
Mulder, Adnane Lamarti, Seppe 
Baeyens, Frank Brichau, Stephan 
Verlinden, Elisabeth Wolfs en 
Leon Gyselynck 
originele livemuziek: Stef 
Heeren, Kwinten Mordijck en 
Karen Willems
kostuums: Lieve Meeussen
scenografie en lichtontwerp:  
Ief Spincemaille
dramaturgie: Kristin Rogghe
foto: Danny Willems

SEPPE BAEYENS,  
ULTIMA VEZ & KVS

INVITED

 BONTE ZONDAG | KUNSTENDAG VOOR KINDEREN | ZO 17 NOV

Een warme uitnodiging voor een 
meeslepende, ontwapenende ervaring

Hoe maak je dans in zijn meest menselijke en 
kwetsbare vorm? Hoe doorbreek je de grenzen van de 
(podium)ruimte? Hoe nodig je publiek en performers 
uit om samen het verhaal van een voorstelling te 
schrijven?

Sinds het begin van zijn carrière is danser en 
choreograaf Seppe Baeyens gefascineerd door 
de manier waarop verschillende generaties 
met dans omgaan. In ‘INVITED’ creëert een 
diverse en intergenerationele groep performers 
binnen afgebakende tijd en ruimte met dans een 
gemeenschap, waarin de grenzen tussen cast en 
publiek vervagen. De scenografie met ‘Rope’ van Ief 
Spincemaille verbindt en verdeelt, wordt zichtbaar 
en onzichtbaar. Het publiek krijgt, als het dat wil, een 
actieve rol.

“Een aanstekelijke en hartverwarmende  
symbiose tussen dansers en publiek.”

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

14 EN 17 UUR 
KUUB

Tijdens de Kunstendag voor Kinderen  
op zondag 17 november is er vanalles te 

beleven voor kinderen en hun families in  
Turnhout. Je vindt het volledige programma 

vanaf oktober op www.turnhoutspeelt.be.
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De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Turnhout, 
kortweg SAMWD, presenteert op de Kunstendag Voor Kinderen 
haar derde Familieconcert. Dit luister- en doeconcert is 
meteen een feestelijke afsluiter van hun Blazersweekend.
Een orkest van meer dan honderd blazers, een groot 
kinderkoor, de muzikanten van slagwerkensemble Batucada 
en de afdeling Woord nemen jullie mee op een spannende 
kunstreis. Kinderen uit de ateliers van de SASK reizen deze 
keer mee en kleuren deze editie extra in met live gemaakt 
beeldend werk.

Aansluitend bij het optreden in de Schouwburg speelt de 
Junior Bigband in de centrale hal.

15 uur
Schouwburg, vrije zit
gratis 
3+

Recycleren en samenwerken, twee woorden die we graag 
horen. Van oude posters maken we samen één groot, kleurig 
kunstwerk. Kinderen, ouders, grootouders, tantes, nonkels, 
neven, nichten… iedereen kan meewerken. 

doorlopend van 13 tot 17 uur
gratis

Kunst in Zicht huist in de 
Warande en 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.

‘Ertussenin’ werd ontwikkeld 
met de steun van C-Mine 
cultuurcentrum.

foto: Dries Segers

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

13.30 UUR 
GLAZEN ZAAL

duur: 3 uur

Kleuters spelen met 
hun ruimtegevoel en 
ontdekken ‘het ik’ en 
‘de andere’.

Multidisciplinair kunstenaar 
Katrien Oosterlinck ontwikkelt in 
opdracht van Kunst in Zicht een
kunsteducatief project voor 
kleuters.

Oosterlinck maakt participatieve 
voorstellingen die vertrekken 
vanuit beeldende kunst en dans.
Ze zet kunst in als middel 
voor contact: met het eigen 
lichaam, met anderen en met de 
omgeving.

Tijdens ‘Ertussenin’ spelen 
kleuters met hun ruimtegevoel. 
We gaan op zoek naar onze 
eigen plek en creëren gedeelde 
plekken.

We spelen borstpercussie met 
onze vingertoppen, bewonen 
samen een gele stip en 
ontmoeten elkaar aan de hand 
van een gigantisch gekleurde 
vloertekening.

‘Ertussenin’ is een workshop voor 
kinderen, steeds vergezeld van 
minstens één volwassene.

KUNST IN ZICHT
Ertussenin

FAMILIECONCERT
SAMWD

HET GROOTSTE  
RECYCLEKUNSTWERK

DINAMO

DE MASCOTTEGALERIJ
Kristof Van Gestel & DINAMO

BONTE ZONDAG | KUNSTENDAG VOOR KINDEREN | ZO 17 NOV  BONTE ZONDAG | KUNSTENDAG VOOR KINDEREN | ZO 17 NOV

Kies een leuke stof uit en maak een mascotte uit 
textiel! (zie p. 11)

doorlopend van 12.30 tot 17 uur
gratis
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21 euro | 16 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

Na een break van vijf 
jaar, is Bart Cannaerts 
eindelijk terug waar hij 
het liefste is: op een 
podium. 

Met zijn vierde avondvullende 
voorstelling. En daarin gaat 
hij doen wat hij het beste kan: 
verhalen vertellen over alles en 
liedjes zingen over niks. Geloof 
ons: daar wil je bij zijn.

BART CANNAERTS
We moeten nog eens afspreken

VR 22 NOV

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

19.30 UUR 
KUUB

Wat maakt een gemeenschappelijke 
omgeving tot een publieke ruimte? 
Rond deze vraag creëerde Elly Van Eeghem 
een audiovisuele podiumvoorstelling 
met overheadprojecties, videobeelden 
en stemopnames van bewoners en 
stadsplanners.

Elly Van Eeghem schetst een beeld van 
stadsontwikkeling met materiaal dat ze in 
verschillende stadswijken verzamelde. Wat zien we 
gebeuren in onze steden en woonomgeving, en hoe 
gaan we daarmee om? Ze neemt je mee op een trip 
van ‘wat is’ naar ‘wat zou kunnen zijn’. Van Eeghem 
schept zo verwondering, inzicht én verwarring over de 
ruimtes die we als bewoners en gebruikers van de stad 
met elkaar delen. concept en creatie:  

Elly Van Eeghem
muziek en soundscapes:  
Benne Dousselaere
licht: Marlies Jacques
foto: Elly Van Eeghem

ELLY VAN EEGHEM
(Dis)placed interventions

DO 21 NOV

AR-TUR, centrum voor 
architectuur, stedelijkheid 
en landschap in de Kempen, 
focust de volgende jaren in het 
Kempenlab op de ruimtelijke 
kwaliteit van dorpen, waar de 
‘betonstop’ voorlopig vooral 
zielloze appartementen en 
verkavelingen lijkt voort 
te brengen. In een gratis 
nagesprek tast AR-TUR af wat 
de voorstelling betekent in een 
dorpse context.

nagesprek  
om 21 uur
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foto: Thomas Dorn

VR 22 NOV

BASSEKOU KOUYATÉ
Miri

(MALI)

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

20.15 UUR 
KUUB

Wanneer Bassekou Kouyaté in 2007 het 
debuutalbum ‘Segu Blue’ uitbracht, kon niemand 
vermoeden dat hij zou uitgroeien tot één van de 
beste en invloedrijkste muzikanten van Mali of zelfs 
heel Afrika. Tien jaar nadat hij voor het eerst in de 
Warande optrad, nodigen we de legendarische ngoni 
speler opnieuw uit. Hij komt er zijn vijfde album 
‘Miri’ voorstellen.

De ngoni is een drie- tot vijfsnarige gitaar/luit en 
komt in heel West-Afrika voor. Men gaat ervan uit 
dat het de voorloper is van de banjo. De ngoni is 
steeds het begeleidende instrument geweest van 
de griots (vertellers) en ligt aan de basis van al de 
griotmelodieën. Tot nu toe gebruikte men de ngoni 
enkel als begeleidingsinstrument bij gitaar, stem 
of kora. Het is Bassekou Kouyaté die als eerste het 
instrument centraal stelde in de muziek.

In het verleden deden muzikanten als Habib Koité, 
Ali Farka Touré, Toumani Diabaté en vele anderen 
een beroep op Bassekou Kouyaté.

Het magazine Songlines rekent Bassekou Kouyaté tot  
één van de twintig belangrijkste muzikanten uit de  
wereldmuziek van de laatste twintig jaar.

Only the ngoni!

koop dit concert 
 in een voordelige  

reeks (zie p. 5)
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14 euro | 8 euro (-26)
11 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

viool: Koen Rens
doedelzakken, fluit: Marc Stoffels
accordeon, citer: Wim Proost
gitaar, percussie , zang: Jan Thys
bas, zang: Leo Sommen
viool: Dirk Dresselaers

Al veertig jaar, met nog evenveel goesting, zelfrijzende 
folk. Soms teder en lekker intiem, dan weer bruisend 
en ferm aanstekelijk. Een verjaardagsconcert én cd-
voorstelling, samen met de strijkers en harpen van 
de stedelijke muziekacademie van Turnhout, Pascale 
Rubens en Toon van Mierlo van Naragonia, zang 
van Jes Proost, Jos Verheyen op trompet en Frank 
Deruytter op sax. Wij gaan geen noten spelen, maar 
muziek maken.

GALLEY HEAD
Ver(r)oester(t)

ZA 23 NOV

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

19 UUR 
BOURLA SCHOUWBURG 
Antwerpen

de bus vertrekt om 17.30 uur 
aan de Warande

naar: ‘The Freud Scenario’  
van Jean-Paul Sartre
bewerking: FC Bergman
dramaturgie: Koen Tachelet
regie: Ivo van Hove
scenografie en licht: Jan 
Versweyveld
spel: Marie Vinck, Stef Aerts, 
Matteo Simoni en leden van  
het ITA-ensemble
foto: Henri Verhoef

FC Bergman bewerkt in een regie van Ivo 
van Hove ‘The Freud Scenario’ van Jean-
Paul Sartre. De Warande legt twee bussen 
in naar ‘Freud’ in de Bourla in Antwerpen.

Eind jaren vijftig schrijft de Franse filosoof Jean-Paul 
Sartre op vraag van de Amerikaanse regisseur John 
Huston het scenario van een film over niemand minder 
dan Sigmund Freud. Als geen ander heeft Freud 
bepaald hoe wij in de twintigste eeuw zijn gaan denken 
over wat het betekent om mens te zijn. Literatuur, 
film en toneel zijn diepgaand door hem beïnvloed. 
Maar hoe is Freud tot zijn theorieën gekomen? 
Sartre portretteert de jonge psychiater als een 
getormenteerde persoonlijkheid die de psychoanalyse 
haast tegen zijn wil in ontdekte.

‘The Freud Scenario’ is uitmuntend materiaal voor 
Ivo van Hove. Marie Vinck, Stef Aerts en Thomas 
Verstraeten tekenen voor de bewerking. Samen met 
Matteo Simoni vervoegen Marie Vinck en Stef Aerts 
voor dit project het Amsterdamse ITA-ensemble.

ZA 23 NOV

TONEELHUIS & ITA 
I FC BERGMAN

Freud

(NL)
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eindregie: Michai Geyzen
van en met Ephraïm Cielen en 
Robbert Vervloet
muziekdramaturgie: Adriaan 
Van Aken
dramaturgie: Ruth Mariën
choreografisch advies: 
Karolien Verlinden
coproductie: tg Elektra, C-Mine 
en de Warande
i.s.m. Het Nieuwstedelijk, 
Laika, 30CC/Cas-Co, Thassos
foto: Samuel Allemand foto: Fabrice Debatty

Twee mannen 
bricoleren een eigen 
universum waarin zij de 
superhelden zijn.

In ‘Terminator Too’ dompelen 
Robbert Vervloet en Ephraïm 
Cielen zich onder in de wereld 
van de blockbusters. Als Jack 
en John maken ze hun ideale 
film: een montage van het beste 
wat ze ooit zagen. Met een 
gebricoleerde soundtrack en 
special effects, kostuums uit 
cornflakesdozen, spectaculaire 
gevechtschoreografieën en 
filmquotes van vroeger en 
nu. De ultieme vlucht uit de 
werkelijkheid.

Maar waarom doen ze dat? En 
waar ligt de grens tussen realiteit 
en fictie?

‘Terminator Too’ is een ode 
aan het spel, een inventieve 
ontspanningspoging van twee 
filmfreaks.

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

In de Canvasdocumentairereeks ‘Paradise City’ 
reist muzikant Mario Goossens (Triggerfinger) naar 
zes wereldsteden die zware klappen kregen. Een 
catastrofe hetzij door de kracht van de natuur, hetzij 
door de zwakte van de mens. Mario onderzoekt hoe 
muziek een katalysator kan zijn voor heling. Kunnen 
gekwetste steden via muziek uit hun as herrijzen? 
Welke stedelijke sterkhouders schrijven een positief 
verhaal tegen een gruwelijke achtergrond?

Ondersteund door een liveband en videoprojecties 
laten ze muzikale getuigenissen tot leven komen.

‘Paradise City’ brengt een amalgaam van sterke 
getuigenissen, een flinke brok muziekgeschiedenis, 
filmische impressies van wereldsteden en vooral 
veel livemuziek: Mario Goossens (Triggerfinger) op 
drums, Karel Van Mileghem (Jacle Bow) op gitaar en 
bas, David Poltrock (De Mens) op toetsen, Gertjan Van 
Hellemont (Douglas Firs) op gitaar en zang en Jan Bas 
op zang.

MARIO GOOSSENS
Paradise City ‘Live’

VR 29 NOV

VERVLOET & VILLANELLA
Terminator Too

DI 26 NOV

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

13.45 UUR 
KUUB

koop dit concert 
 in een voordelige  

reeks (zie p. 6)
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tekst en spel: Annelore Stubbe 
en Mieke Laureys
muzikale leiding en compositie: 
Benjamin Boutreur en Kaspar 
Schellingerhout
productiehuis: Het Laatste 
Bedrijf
foto: Jochem Vanden Bussche

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

20.15 UUR 
KUUB

‘Whatever happened’ is een onderzoek 
naar hoe vrouwen opboksen tegen 
ongeschreven wetten die ze zichzelf vaak 
opleggen. Hoe ze zich positioneren in een 
samenleving gedicteerd door mannen. 

Subtiel en eerlijk schetsen Annelore Stubbe en 
Mieke Laureys een portret van Bette Davis en Joan 
Crawford; twee hollywoodsterren uit de jaren ’50 die 
samen schitterden in de cultfilm ‘Whatever happened 
to baby Jane’. Deze twee sterke vrouwen hebben 
carrière willen maken “no matter what”. Stubbe en 
Laureys doorprikken de mythe rond deze vrouwen. Wat 
overblijft, zijn twee eenzame vrouwen, gescheiden, 
vervreemd van hun respectievelijke kinderen, maar 
met een onwaarschijnlijk palmares en een leven gewijd 
aan hun grootste rol: zichzelf zijn.

MIEKE LAUREYS &  
ANNELORE STUBBE

Whatever happened

ZA 30 NOV

choreografie: Elizabeth 
Menshikova
regie: Pavel Elkin
dans: dansers van Tchaikovsky 
Ballet Sint-Petersburg

60 euro | 45 euro (-26)
49 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

‘Romeo en Julia’ inspireerde heel 
wat componisten, zo ook Pjotr Ilyich 
Tchaikovsky. Laat je onderdompelen in de 
wereld van het klassieke Russische ballet 
en laat je meevoeren op de betoverende 
tonen van componist Tchaikovsky.

‘Romeo en Julia’ is het meest bekende werk van 
William Shakespeare en misschien ook wel het meest 
tragische liefdesverhaal ooit. Tchaikovsky Ballet 
Sint-Petersburg neemt je mee naar Verona in de 
veertiende eeuw. Een familievete tussen de Capulets 
en de Montagues maakt de liefde tussen Romeo en 
Julia onmogelijk, maar het jonge koppel bedenkt een 
plan om toch bij elkaar te kunnen zijn. Julia neemt 
een drankje waardoor ze dood lijkt. Dit plannetje loopt 
echter verkeerd af waardoor Romeo denkt dat ze echt 
overleden is en zelfmoord pleegt. Julia wordt wakker, 
ziet hem liggen en pleegt ook zelfmoord. “Liefde tot de 
dood ons scheidt”.

TCHAIKOVSKY BALLET  
SINT-PETERSBURG

Romeo en Julia

ZA 30 NOV

koop deze 
voorstelling in  
een voordelige  
reeks (zie p. 8)
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25 euro | 22 euro (-26)
22 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

zang: Guga Baul
drums: Joost Van den Broeck
bas: Bert Embrechts
gitaar: Filip Bollaert
toetsen: Jacques Motmans
foto: Diego Franssens

Guga Baul is een begenadigd 
stemmenimitator en weet met die gave 
innemende comedy te brengen en covers 
te zingen. Geruggesteund door een 
fantastische band trekt Guga nu volledig 
de muzikale kaart.

Trouw aan zijn talent kruipt hij in de huid en het 
strottenhoofd van de meest uiteenlopende muzikale 
grootheden. Het concept ‘Radio Guga’ krijgt met deze 
editie een heel andere wending. Waar hij voordien 
covers bracht, brengt hij nu zelf geschreven nummers 
naar analogie van zijn helden. Hij kruipt zodanig in de 
huid van bijvoorbeeld Bart Peeters dat hij een nummer 
schrijft zoals alleen Bart Peeters nummers schrijft 
en hij zingt die dan in met de stem van Bart Peeters. 
Verwarring alom. Een nummer van Bart Peeters, dat 
klinkt als een nummer van Bart Peeters, en het ís 
helemaal niet van Bart Peeters! Je hoort nauwelijks 
het verschil! Straf!

STUDIO GUGA
Ongehoord

WO 4 DEC

choreografie: Alice Ripoll
dans: Tiobil Dançarino Brabo, 
Kinho JP, VN Dançarino Brabo, 
Nyandra Fernandes, May Eassy, 
Romulo Galvão, Sanderson Rei da 
Quebradeira, Thamires Candida, 
GB Dançarino Brabo en Ronald 
Sheik 
foto: Renato Mangolin

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

De Braziliaanse choreografe Alice Ripoll 
en haar dansers vieren het leven met 
hedendaagse en urban dans, recht uit de 
favela’s van Rio de Janeiro. Explosief, 
wild, gek, snel en ruw.

Tien jonge dansers uit de favela’s van Rio de Janeiro 
dansen alsof hun leven er vanaf hangt. En dat doen ze 
in hun eigen stijl: dancinha, afgeleid van de passinho. 
Deze populaire dans uit de favela’s is een combinatie 
van pop, funk, breakdance en Braziliaanse dansstijlen 
zoals de samba. Het resultaat is een sensuele 
voorstelling vol genegenheid en verlangens.

Alice Ripoll is een rijzende ster in de internationale 
danswereld en nauw betrokken bij sociale en politieke 
projecten in haar thuisland. Vijf jaar geleden ontmoette 
ze een groep jonge dansers en raakte geïnspireerd 
door hun levenslust en moed. ‘CRIA’ is de tweede 
voorstelling die ze samen met hen maakt.

ALICE RIPOLL /  
CIE SUAVE

CRIA

DI 3 DEC

(BRAZILIË)
koop deze 
voorstelling in  
een voordelige  
reeks (zie p. 7)
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foto: Steve Gullick

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

Wie de fysieke discografie 
van Mark Lanegan verzamelt 
heeft best veel ruimte in de 
categorie ‘L’. We hebben de 
opteloefening niet gemaakt, 
maar de hoeveelheid albums, 
samenwerkingen, livereleases, 
gastbijdragen en EP’s is ronduit 
indrukwekkend.
 
Sinds zijn debuutjaren bij de 
Screaming Trees in de jaren ‘80 
speelde Lanegan bij Queens 
Of The Stone Age en The 
Gutter Twins (met Greg Dulli 
van Afghan Whigs), ging hij 
samenwerkingen aan met Isobel 
Campbell, The Twilight Singers 
en Soulsavers. Er is zelfs een 
Belgische connectie via Aldo 
Struyf (Millionaire, Creature 
With The Atom Brain). Die 
speelde namelijk in Lanegan’s 
band en verzorgde toetsen op 
‘Bubblegum’.
 
Met zo’n rijk repertoire heeft 
Mark Lanegan meer dan genoeg 
in huis om de Warande flink te 
laten daveren. Zijn rasperige 
stem glijdt verbazend soepel 
over de rocktonen die aanleunen 
tegen folk en blues, maar net zo 
goed dat tikkeltje grunge. Mark 
Lanegan is een fenomeen, eentje 
dat je best niet mist!

van en met: Suzanne 
Grotenhuis en Adriaan Severins
tekst: Suzanne Grotenhuis
tekstcoach: Peter De Graef
coaching: Ineke Nijssen
geluidsontwerp en livemuziek: 
Adriaan Severins
video en scenografie: 
Alexander Daems
foto: Alexander Daems

‘528 dagen’ is 
een grappige 
en ontroerende 
theatermonoloog over 
de tijd nemen om voor 
iets te zorgen.

Suzanne Grotenhuis speelde 
in de kapel van het Heilig 
Graf in Turnhout eerder al het 
hartverwarmende ‘Zwarte Woud 
Forever’ en ‘On Ice’ op een echte 
ijspiste in de Warande. Voor ‘528 
dagen’ gaat ze verder op zoek 
naar houvast en richting in een 
wereld die steeds sneller lijkt 
te gaan. Ze trekt naar Rajastan 
(India) en gaat op zoek naar de 
kleine, witte ezel Hobnob die 
gewond raakte op een drukke 
weg en voor dood achtergelaten 
werd. De hulporganisatie Animal 
Aid ontfermde zich over het dier 
en verzorgde het wekenlang met 
liefde op een boerderij.

De kleine, witte ezel staat 
symbool voor de tijd die we 
nemen om voor iets te zorgen. 
Hoe lang duurt dat eigenlijk 
“tijd voor iets nemen”? Maakt 
tijd iets waardevol? En als dat 
zo is, hoe komt het dan dat we 
voor alles zo weinig tijd maken? 
Bij Suzanne Grotenhuis weet je 
dat deze vragen resulteren in 
een humoristische, prikkelende 
vertelling die je niet onberoerd 
zal laten.

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

20.15 UUR 
KUUB

DE NWE TIJD /  
SUZANNE GROTENHUIS

528 dagen

WO 4 DEC

MARK LANEGAN

DO 5 DEC

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

Axelle brengt haar 
soulinvloeden met  
meer pop

Vijf jaar na haar studioplaat 
‘Rouge Ardent’ (een van de best 
verkochte albums in België 
in 2013) is Axelle Red weer 
helemaal terug met ‘Exil’. Voor 
dat album trok Axelle Red naar 
Memphis, Nashville en Los 
Angeles. Daar werkte ze samen 
met Dave Stewart (Eurythmics) 
en enkele Scandinavische 
producers. In het resultaat zit 
meer pop en rock dan soul en 
verkent ze volop haar stem. 
“Met kracht een paar tonen hoger 
zingen en toch die ‘grain’ houden: 
dat was de nieuwe uitdaging. 
Mijn stem is het belangrijkste 
instrument op de plaat.” aldus 
Axelle Red.

Axelle Red is één van de 
belangrijkste muzikanten uit 
de Belgische popgeschiedenis. 
Haar muzikale carrière overspant 
ondertussen al drie decennia. 
Wie doet dat haar na?

Geen wonder dus dat de Warande 
haar graag op haar podium 
brengt!

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

20.15 UUR 
KUUB

productie: Muziektheather 
Transparant

In deze voorstelling gaat sopraan Claron McFadden, 
begeleid door een grote groep muzikanten, op zoek 
naar de gemeenschappelijke wortels van onze 
diverse culturen aan de hand van de aubergine. De 
groente staat symbool voor samenleven in diversiteit. 
Ondanks de migratie die deze oeroude nachtschade 
doormaakte, wist de aubergine zich immers steeds 
aan te passen zonder haar karakter te verliezen.

Samen met documentairemaakster Lisa Tahon legt 
McFadden deze route in omgekeerde richting af, terug 
naar de roots van de aubergine in het verre oosten. Ze 
reist het Middellandse Zeegebied af: Spanje, Marokko, 
Sicilië, Griekenland en Turkije. Telkens is McFadden 
te gast bij mensen thuis, leert ze een plaatselijk 
auberginerecept en oefent ze een traditioneel lied.

Nachtschade laat het publiek proeven van de rijke 
auberginekeuken in combinatie met reisverhalen, een 
documentairefilm en livemuziek met invloeden uit tal 
van culturen. Inclusief auberginehapjes!

NACHTSCHADE
Aubergine

DO 5 DEC

"… de echte kracht van 
Nachtschade: aubergine 
ligt in de muziek. De groep 
muzikanten is weergaloos 
goed. Ze vangen de verre, 
vaak onbekende werelden 
van Spanje, Griekenland, 
Turkije, Sicilië en Marokko in 
fantastische en indringende 
klanken.” (Kester Freriks in 

Theaterkrant****)

AXELLE RED
Electro Acoustic Tour

ZA 7 DEC

koop dit concert 
 in een voordelige  

reeks (zie p. 97)
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21 euro | 12 euro (-26)
18 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

Een muzikale ontmoeting tussen  
Palestina en het Westen

Al Manara is een muzikale ontmoeting tussen 
Belgische muzikanten onder leiding van Eloi 
Baudimont en Palestijnse muzikanten onder leiding 
van violist Ramzi Aburedwan.

Al decennia lang streven geschoolde musici naar 
een symbiose van westerse jazz en klassieke Noord-
Afrikaanse tradities. Maar al te dikwijls bepaalt een 
van beide culturen de hoofdtoon en vervult de andere 
een secundaire of aanvullende rol.

Ramzi Aburedwan & Eloi Baudimont slagen er 
echter in de Palestijnse en westerse stijlen te doen 
versmelten zonder de minste terughoudendheid. De 
gezongen nummers (met teksten van de Palestijnse 
poëet Mahmoud Darwich) verhogen het zeer 
kunstzinnig gehalte. Dat filosoof Edgar Morin hieraan 
zijn medewerking verleende, is geen toeval. Een uniek 
Belgisch-Palestijns project dat een prominente plek 
verdient op ons podium tijdens Arab Cartoon festival.

AL MANARA

ARAB CARTOON FESTIVAL | VR 13 DEC 

(BELGIË & PALESTINA)

koop dit concert  
in een voordelige  
reeks (zie p. 5 & 6)
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CIRCUS RONALDO
De Wonderlijke Kerst  
van Circus Ronaldo

VR 13 DEC | ZA 14 DEC | ZO 15 DEC | VR 20 DEC | ZA 21 DEC | ZO 22 DEC 

“De alliantie tussen al deze 
generaties maakt het tot iets 
unieks. ‘De Wonderlijke Kerst’ 
is een must see. Het werd mijn 
mooiste kerst ooit.” (Klassiek 

Centraal)

Circus Ronaldo strijkt met een 
heus authentiek circusdorp neer 
op het Warandeplein. Drie weken 
lang kan je je komen warmen aan 
het magische kerstfeest van dit 
beroemde, Vlaamse familiecircus.

Tijdens de voorstelling woon je het kerstfeest 
van de familie Ronaldo in levende lijve bij. Dat 
kerstdiner is al generaties lang een bijzonder 
feest. Een internationaal gezelschap van 
circusdirecteurs en -artiesten wordt ieder 
jaar uitgenodigd om samen met de familie 
kerst te vieren. De jongste aan tafel is vier, 

de oudste intussen al meer dan tachtig. Het 
opzichtige feestgezelschap zingt, musiceert 
en durft elkaar na enkele flessen zuiderse 
wijn al wel eens uit te dagen voor een 
gewaagd staaltje circus!

‘De Wonderlijke Kerst van Circus Ronaldo’ 
is een bruisende feestavond met een 
melancholieke nacht en soms al eens een 
klein wonder. Het is een bijzondere beleving 
voor jong en oud, die indruk maakt, ontroert 
en teruggaat naar de pure en oprechte emotie 
waar Kerstmis om draait. Deze voorstelling 
maakt van elke winteravond een warm 
moment.

koop dit concert  
in een voordelige  

reeks (zie p. 9)
21 euro | 16 euro (-26)
16 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
zondag 15 december 
om 17 uur

WARANDEPLEIN

MA 23 DEC | WO 25 DEC | DO 26 DEC | VR 27 DEC | ZA 28 DEC | ZO 29 DEC

spel: Johnny en Maria Ronaldo, 
Danny en David Ronaldo, 
Nanosh, Pepijn, Angelo en 
Adanya Ronaldo, Karel Cremers, 
Rachel Ponsonby, Thomas Van 
Hees, Mathilde Van Baekel , 
Seppe Verbist, Julia Campistany 
en Corneel Didier

regie: Danny Ronaldo
coaching: Steven Luca  
en Jo De Rijck
muziek: David Van Keer, David 
Ronaldo, Rachel Ponsonby en 
Seppe Verbist
foto: Benny De Grove

de Warande organiseert 
‘De Wonderlijke Kerst’ 
in samenwerking met 
Stad Turnhout
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concept, spel en regie: Stijn 
Van de Wiel en Michai Geyzen
scenografie en kostuum:  
Laura Wallrafen
lichtontwerp en techniek: 
Thomas Stevens
met dank aan de Warande, 
Turnhout
beeld: Charlotte Woutersi.s.m. De Singer

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

14 UUR 
KUUB

Een optimistische 
voorstelling over het 
einde van de wereld.

Of beter vlak daarna.

De wereld is vergaan. Alles is 
kapot. Alles en iedereen, behalve 
Herman. Hij verandert de chaos 
rondom hem in orde. Herman-
orde. Hij is de gelukkigste enige 
mens op de wereld.

Tot er plots op zijn deur wordt 
geklopt, wat raar is, want hij heeft 
geen deur. Voor hem staat een 
mensachtig wezen dat erg op hem 
lijkt, maar ook totaal niet. In ieder 
geval is er voor het nieuwe wezen 
geen plaats in de Herman-orde.

‘HERMAN’ is een beeldende 
voorstelling met weinig woorden, 
over de zoektocht naar zingeving, 
naar jezelf en naar de ander.

‘HERMAN’ wordt lachen gieren 
brullen, maar is bittere ernst.
In het leven is er niets moeilijker 
dan samenleven met iemand 
anders, maar er is ook niets 
leuker.

DE MANNSCHAFT
HERMAN

BONTE ZONDAG | ZO 15 DEC

Robin Verheyen (Artist in Residence van de Warande 
2006-2007) en Bram De Looze behoren tot de meest 
vooraanstaande muzikanten van de hedendaagse 
Belgische jazzscene. Rasmuzikanten, echte virtuozen 
op hun instrument, componisten met een visie én 
bandleiders die elk een eigenwijs traject uitstippelen.

Doorheen dat traject kwamen ze beiden, hoe kan het 
anders, bij Thelonious Monk uit.

Op vraag van Bozar voegde het duo De Looze-Verheyen 
de absoluut fenomenale Amerikaanse drummer 
Joey Baron toe en werd het duo een trio. Joey Baron 
kwamen we dit seizoen al eens tegen als drummer bij 
Jakob Bro Quartet!

Na een eerste, volledig uitverkochte Europese tour 
met liveradio-uitzendingen op Klara en radio France 
en een fenomenaal concert op Jazz Middelheim 2018, 
pikte het trio de draad weer op met een eerste album 
‘MixMonk’ (op Universal Music!) dat in het voorjaar van 
2019 verscheen’. Het album bevat muziek van Monk en 
eigen composities.

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

ZA 14 DEC

JOEY BARON / BRAM DE LOOZE / 
ROBIN VERHEYEN

MiXMONK
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Kinderen, zet je schrap, want na de 
succesvoorstellingen ‘LIV’ en ‘DETHLEFF’ 

laat De Mannschaft zijn humor en 
ongebreidelde fantasie op jullie los!

103



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

16 UUR 
SCHOUWBURG

foto: Hans Withoos

Internationale 
topklasse in vijf 
choreografieën voor 
jong en oud

De bewegingen van sporters 
hebben soms veel weg van dans. 
Kijk maar eens naar voetballers.

Choreografen laten zich graag 
door sporters inspireren. Dat 
leidt tot mooie, gekke, grappige, 
betoverende choreografieën, 
pakkend en aanstekelijk. 
Voetbal, turnen, acrobatie, het 
komt allemaal aan bod in deze 
veelzijdige balletvoorstelling!

OP HET PROGRAMMA

Freistoss  
choreografie Roberto Scafati (IT)
Dream Play 
choreografie Fernando Melo (BR)
Moving Target
choreografie Conny Janssen (NL)
Eight Heads 
choreografie Daniel Ezralow (VS)
Nieuwe creatie 
choreografie Jorge Pérez 
Martínez (ES)

Introdans is internationaal 
gerenommeerd om zijn creatieve, 
verrassende invulling van ballet: 
wervelend, de zwaartekracht 
tartend en vol passie.

INTRODANS
GRUPO SPORTIVO 

BONTE ZONDAG | ZO 15 DEC

(NL)

De Pers over ‘Eight Heads’: 
“a marvelous piece, as 
exhilarating for the audience 
as it is exhausting for the 
dancers” (Chicago Tribune)

“Ballet met veel knipogen  
en kwinkslagen!”

DE COLLECTIEVE COLLECTIE
Kristof Van Gestel

REPAIR CAFÉ
DINAMO

BONTE BEATS
Breng je beste danspassen mee! Wij zorgen  
voor de juiste plaatjes en samen sluiten we  
de dag af met een knallend feest voor het  
hele gezin. 

doorlopend van 17 tot 18 uur
gratis

Werk mee aan de Collectieve Collectie van Artist in 
Residence Kristof Van Gestel. (zie p. 209)

doorlopend van 7 tot 12 uur en van 12.30 tot 17 uur
gratis

Iedereen geeft graag cadeautjes. Maar het is nog 
leuker als je dat cadeautje zelf gemaakt hebt. 
Tijdens het Repair Café kan je oude, kapotte spullen 
meenemen om ze weer te maken. Samen met onze 
handige helpers wordt een kapotte trein of gescheurde 
trui weer als nieuw. Breng iets mee dat stuk is, maak 
het en geef het nadien cadeau. 

Heb je zelf geen kapotte spullen? Dan kan je ook ter 
plekke een voorwerp kiezen om te maken en aan 
iemand cadeau te geven.

doorlopend van 13 tot 16 uur
2,5 euro

BONTE ZONDAG | ZO 15 DEC
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Een ondergesneeuwd sprookje om nooit 
genoeg van te krijgen

Uit de hemel dwarrelt sneeuw, ze danst als een wolk 
vlinders op de wind. De sneeuw verandert de hele 
wereld, alles wordt … WIT!

‘WIT’, een streelzacht verhaal om met open mond 
naar te kijken, met je neus in de lucht en soms zelfs 
holderdebolder ondersteboven.

‘WIT’ is een interactieve theater- en circusvoorstelling 
met lichtspel, livemuziek, acrobatie, poppentheater en 
talloze magische voorwerpen.

regie en licht: Pietro Chiarenza
spel: Peter Dewel en Annemie 
Pierlé / Katleen Ravoet
muziek: Michele Moi
kostuums: Margot De Group
concept en scenografie: Marcello 
en Pietro Chiarenza
foto: Rudi Schuerewegen

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

14 EN 16 UUR 
SCHOUWBURG

SPROOKJES ENZO
WIT

ZO 22 DEC

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

BERT GABRIËLS
Eindejaarsconference

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

Omdat het al lang op zijn 
verlanglijstje staat en omdat 
een jaarlijkse conference 
nu eenmaal een belangrijke 
traditie is geworden, maakt 
Bert in 2019 een jaaroverzicht. 
Met een overzicht van politiek 
en economie in binnen- en 
buitenland, de staat van het 
klimaat, het dagelijks leven in de 
cybermaatschappij, de perikelen 
van de hedendaagse papa en elke 
hype die 2019 ons te bieden zal 
hebben.

Bert Gabriëls is een van de 
hardst werkende en meest 
ervaren comedians van 
Vlaanderen. Hij maakte al 
zes theatershows waarmee 
hij door heel Vlaanderen en 
Nederland toerde. Hij werd 
bekend dankzij tv-programma’s 
als ‘Comedy Casino’, ‘Scheire 
en de Schepping’, ‘Absurdistan’, 
‘Advocaat van de duivel’ en 
natuurlijk ‘Zonde van de Zendtijd’.

VR 20 DEC

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

“Wat een droomwereld! Een warme 
fantasiewereld… Het is als staren 

naar een sterrenhemel zonder 
lichtvervuiling… Puur genieten!”  

(De Engelenbak)
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dirigent: Victorien Vanoosten
klarinet: Annelien Van Wauwe
I.s.m de Concertvereniging

Dit nieuwjaarsconcert wordt ingezet met het 
sprankelende klarinetconcerto van C.M. von Weber 
dat uitgevoerd wordt door de talentrijke Annelien 
Van Wauwe. Ze is laureate van talrijke internationale 
wedstrijden en musiceerde in vele Europese 
concertzalen. Dit klarinetconcerto is een virtuoos 
meesterstuk dat elke luisteraar zal bekoren.
Vervolgens neemt het Brussels Philharmonic je mee 
naar Wenen om het nieuwe jaar 2020 op traditionele 
wijze in te zetten met onder andere feestelijke muziek 
van de Straussfamilie.

Het Brussels Philharmonic dat in maart nog te gast 
was in de beroemde Carnegie Hall te New York is als 
toporkest een garantie om de luisteraar van klassieke 
muziek vakkundig te boeien. Dit concert verzekert 
ons van euforische klanken, een blij gemoed en zorgt 
ervoor dat we met veel optimisme aan het nieuwe jaar 
beginnen!

Check het volledige seizoen van de Concertvereniging 
op p. 227-229.

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

MA 6 JAN

BRUSSELS PHILHARMONIC
Weens Nieuwjaarsconcert

regie en bewerking:  
Stefan Perceval
tekst: Ernest Claes
spel: Mieke De Groote, Arif 
Tajik, Hassan Tawakoli, Farzad 
Faizi en Waisuddin Muradi
foto: Kris Dewitte

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

HETGEVOLG won met 
‘De moeder en de drie 
soldaten’ de Vlaamse 
Emancipatieprijs. Het 
Turnhoutse gezelschap 
herneemt deze 
voorstelling gebaseerd 
op de gelijknamige 
tekst van Ernest Claes.

Een boerderij in de Kempen, 
in de late herfst van 1917. Een 
weduwe en haar dochter krijgen 
van de veldwachter van het dorp 
de boodschap dat drie Duitse 
soldaten in de schuur komen 
logeren, om te herstellen van 
opgelopen oorlogsleed. Dat zint 
de moeder niet echt. Het leven 
op de boerderij is zo al moeilijk 
genoeg. Heimelijk vreest ze 
ook voor de ontmoeting van die 
mannen met haar jonge dochter. 
Maar nog lastiger om dragen 
is de wetenschap dat twee van 
haar eigen zonen dagelijks 
gevaar lopen aan de IJzer, waar 
ze tegenover “zulke” Duitsers 
liggen.

Ernest Claes neemt als 
uitgangspunt voor ‘De moeder 
en de drie soldaten’ dat het 
vreemde je in eerste instantie 
kan onbehagen of afschrikken, 
maar je ook in positieve zin kan 
verrassen. Topactrice Mieke De 
Groote (‘Het Eiland’, ‘Van Vlees 
en Bloed’ en ‘Tytgat Chocolat’) 
vertolkt de rol van de moeder.

20.15 UUR 
HETGEVOLG

ZA 11 JAN | ZA 15 FEB

HETGEVOLG
De moeder en de drie soldaten

koop dit concert  
in een voordelige  
reeks (zie p. 9)

PROGRAMMA

G.Bizet Carmensuite nr. 1
C.M. von Weber 
Klarinetconcerto Op. 73
M. Ravel La Valse
R. Strauss Suite uit Der 
Rosenkavalier
J. Strauss II An der 
schönen blauen Donau
J. Strauss I  
Radetzky Marsch
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concept en regie: Kris Verdonck
spel: José Kuijpers, Johan 
Leysen, Jan Steen en Jeroen Van 
der Ven
pianist: Marino Formenti
dramaturgie: Kristof van Baarle
foto: Kurt Van der Elst

Wat te doen met het einde in zicht? 
‘CONVERSATIONS (at the end of the world)’  
werd in 2018 zowel door het Nederlandse 
als het Vlaamse Theaterfestival als één 
van de beste voorstellingen van het jaar 
geselecteerd.

Vijf figuren staan in een lege theaterruimte, enkel 
vergezeld door de tijd die hen rest. Samen vormen ze 
een portret van de mens in de waanzinnige twintigste 
eeuw, wachtend op die onvermijdelijke catastrofe. 
Oorlogen, smeulende conflicten, terreur, ecologische 
rampen … steeds meer mogelijke eindes dienen zich 
aan. Ondanks de shock blijven ze praten met elkaar, 
vertellen verhalen, doen een dansje en luisteren naar 
muziek.

Het werk van regisseur Kris Verdonck, op de grens van 
beeldende kunst, theater en dans, kruipt onder je huid. 
Het vraagt iets van je en laat je nooit onberoerd. Voor 
‘CONVERSATIONS (at the end of the world)’ laat hij zich 
inspireren door het oeuvre van de Russische schrijver 
Daniil Charms, aangevuld met werk van tijdgenoten, 
waanzinnige profeten en filosofen, en tweets uit 
oorlogsgebieden. Op de scène staan topacteurs Johan 
Leysen, José Kuijpers, Jan Steen en Jeroen Van der 
Ven, vergezeld door pianist Marino Formenti.

De jury van Het Theaterfestival oordeelde: “Met zijn 
spectaculaire scenografie is ‘CONVERSATIONS (at 
the end of the world)’ het werk van een beeldend 
kunstenaar: een landschap van zwarte sneeuw, of 
beter de assen van een vuurspuwende berg, of de 
zwarte regen die neerdwarrelt na een nucleaire ramp. 
Het is een bijzonder sterk beeld, ook al geeft het zijn 
betekenis niet vlug prijs. Halfweg de voorstelling gaan 
er dan ook nog eens sluizen met stof open, dat de vier 
acteurs en de pianist uiteindelijk zal verzwelgen. Het 
einde van de wereld?”

DI 14 JAN

KRIS VERDONCK / A TWO DOGS 
COMPANY & HET ZUIDELIJK TONEEL

CONVERSATIONS (at the end of the world) 

(B/NL)

koop deze 
voorstelling  

in een voordelige  
reeks (zie p. 8)

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

“verstilde tableaus van een 
onthutsende schoonheid”  
(De Morgen ****)

“Gewaagd en prachtig theater” 
(De Volkskrant *****)

“Dit is een voorstelling die je 
moet ondergaan. De beelden 
zijn hallucinant, de taal en 
het spel lichtvoetig. Je zal 
geamuseerd zijn, ontroerd, 
maar bovenal met stomheid 
geslagen.” (Elsevier *****)

inleiding om  
19.30 uur

in de Tuinzaal
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Wanneer was het de 
laatste keer dat je iets 
gemaakt hebt? Iets dat 
stuk was weer gefixt?

Het moet niet eens een 
wasmachine of een auto zijn. 
Gewoon een gat in een sok of de 
zool van je schoen. Wordt dat nog 
gedaan? Kunnen we dat nog? 
Of zijn we allemaal collectief 
onhandig geworden? Bellen we 
eventueel nog naar ons moeder, 
die het wel kan maken? Of die 
ene nonkel, die kan solderen? 
Of geven we het gewoon al van 
tevoren op?

Binnenkort komt Henk Rijckaert 
uit zijn kot, stapt opnieuw het 
podium op en vertelt je wat hij 
geleerd heeft. Over uitvinden 
en maken, over oplossingen 
bedenken, over de kracht van uw 
eigen handen, over prutsen en 
proberen, over bijna uw vinger 
afzagen en over brandwonden 
verzorgen. Zet je veiligheidsbril 
op en leer opnieuw waar je moet 
kloppen als er storing is.

foto: Jef Boes

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

ZA 18 JAN

HENK RIJCKAERT
Maker

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

met: Lucas Van den Eynde,  
Tine Embrechts en Nele 
Bauwens en tienkoppig orkest
piano, keyboards – orkestleider: 
Jan Van Looy
drums, slagwerk: Marc Bonne
gitaar: Chris Peeters
basgitaar: Bert Embrechts
saxofoon: Wietse Meys
trombone: Tom Verschoore
trompet: Jo Hermans
viool: Yumika Lecluyze en  
Joanna Vlaeminck
altviool: Helena Raeymakers

Twintig jaar geleden stapten Nele Bauwens, Tine 
Embrechts en Lucas Van den Eynde voor het eerst 
samen het podium op met ‘Jukebox 2000’, een 
muzikaal programma met een verrassende keuze uit 
honderd Nederlandstalige liedjes en melodietjes van 
de afgelopen 100 jaar uit Vlaanderen en Nederland. 

Ondertussen is het alweer 8 jaar geleden dat ze voor 
de laatste keer door Vlaanderen trokken en tot op de 
dag van vandaag blijven de mensen vragen: “Wanneer 
komen jullie nog eens terug?”

Daarom, voor de allerlaatste keer: ‘Jukebox 2020’. 
Uit honderd Nederlandstalige liedjes kan je vooraf 
via de Jukebox-website zelf bepalen welk nummer 
je wil horen. Zo ontstaat er iedere avond weer een 
echte levende jukebox, begeleid door een schitterend 
tienkoppig liveorkest. Een laatste en unieke kans om 
‘Jukebox 2020’ te zien.

DO 16 JAN

LUCAS VAN DEN EYNDE, TINE 
EMBRECHTS EN NELE BAUWENS 

Jukebox 2020
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choreografie: Joke laureyns en 
Kwint Manshoven
met: Marieke Berendsen, Nona 
De Neve, Ilena Deboeverie, 
Marie-Lou Liberale, Lorenz 
Ludovic Maes, Kwint Manshoven, 
Juliette Spildooren, Louise 

BONTE ZONDAG | ZO 19 JAN

KABINET k,  
LOD MUZIEKTHEATER  

& hetpaleis
as long as we are playing

"Met zijn voorstellingen wil kabinet k  
een eigen venster op de wereld openen."

“Uit het werk van kabinet k spreekt een 
grote, warme menselijkheid, die je niet 

onberoerd laat.” (De Standaard)
14 euro | 11 euro (-26)
12 euro (vroege vogel)

14 UUR 
KUUB

In ‘as long as we are playing’ krijgt spel 
de hoofdrol. De aanstekelijkheid van het 
spel vormt het vertrekpunt voor elke 
beweging: spel als een onuitputtelijke bron 
van impulsen; spel met regels die mensen 
hanteren, manipuleren, negeren … Spel 
geeft plezier en harmonie, maar ook conflict 
en macht. Spel is een spiegel van onze 
mogelijkheden, van onze natuur, van ons 
samenleven.

Kabinet k hanteert een danstaal die veel 
vertelt met weinig, die vertedert en pijn doet 
tegelijk, sober en rijk, abstract en naturel, 
ernstig en speels. Naast de dans wordt deze 
keer ook de muziek live uitgevoerd door 
professionelen én kinderen. De Amerikaanse 
kunstenaar Amy Franceschini tekent voor 
de scenografie. De poëzie van het werk is 
universeel.

Tanoto, Lili Van den Bruel en  
Aya Vanvinckenroye 
muziek: Thomas Smetryns 
scenografie: Amy Franceschini 
en Kwint Manshoven
dramaturgie: Mieke Versyp
foto: Kurt Van der Elst
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tekst: Joris Van den Brande
spel: Günther Lesage, 
Charlotte Vandermeersch en 
Joris Van den Brande
live muziek: het Symfonisch 
orkest van ASO
dirigent: Dirk Brossé

70 muzikanten en  
3 acteurs nemen je  
mee naar het 
Rusland van Borodin, 
Rimski-Korsakov en 
Moesorgski.

Thee met een slok wodka, 
bontmutsen en berenpelsen, 
matroesjka’s en baboesjka’s, 
Siberische winters volgepakt 
met sneeuw, rode pleinen, 
stoere notenkrakers, bietensoep 
met zure room, liefde met een 
snik, steppes zo ver het oog 
reikt, zinderende balalaika’s, 
kersentuinen in bloei, schuld 
en boete, oorlog en vrede. De 
kozakken van theatergroep 
Lazarus en dirigent Dirk 
Brosséjevitsj heten je welkom in 
Rusland!

Na het succes in 2014 neemt ASO 
onder leiding van Dirk Brossé 
‘Stuk Stroganoff’ terug op het 
repertoire. Een overdonderend 
symfonisch orkest, een dirigent 
die wereldwijd met toporkesten 
werkt, drie stevige vertellers/
acteurs. Wat heb je nog meer 
nodig om je in het roerige 
Rusland te wanen?

"De KIDconcerten zijn voor jong en 
oud elke keer weer genieten van een 
hoogstaande uitvoering."

ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA
KIDconcert Stuk Stroganoff

BONTE ZONDAG | ZO 19 JAN BONTE ZONDAG | ZO 19 JAN

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

16 UUR 
SCHOUWBURG
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DE COLLECTIEVE COLLECTIE
Kristof Van Gestel

GEZELSCHAPSSPELEN

DE BIECHTSTOEL FOR FAMILIES
De Zendelingen

BONTE BEATS
Breng je beste danspassen mee! Wij zorgen voor de juiste plaatjes en 
samen sluiten we de dag af met een knallend feest voor het  
hele gezin. 

van 17 tot 18 uur
gratis

Werk mee aan de Collectieve Collectie van Artist in Residence Kristof  
Van Gestel. (zie p. 209)

doorlopend van 7 tot 12 uur en van 12.30 tot 17 uur
gratis

Schuif gezellig aan om een spelletje te spelen! 
Wij voorzien gezelschapsspelen en professionele 
‘spelletjesspelers’ om je alles uit te leggen. 

doorlopend van 13 tot 17 uur
gratis

Heb je na de voorstelling ‘as long as we are playing’ ook zo de 
behoefte om je hart te luchten? Om na te praten met je kind of 
(groot)ouder over wat je net gezien hebt en je mening hierover 
te geven? 

Kom biechten in de Biechtstoel For Families van De 
Zendelingen. Via een vragenspel kan je nakaarten in een 
knusse familiecontext. Een tekenaar tekent ondertussen je 
reactie en deze wordt nadien in een filmpje gegoten.

doorlopend van 15 tot 16 uur
gratis
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tekst: Jan Decorte
van en met: Jan Decorte, Sigrid 
Vinks, Benny Claessens en 
Lisah Adeaga
decor: Johan Daenen
licht: Luc Schaltin
foto: Danny Willems

Jan Decorte, Sigrid 
Vinks, Benny 
Claessens en het 
jonge multitalent 
Lisah Adeaga laten 
zich inspireren door 
Decorte’s legendarische 
‘Bloetwollefduivel’.

In 1994 schreef Jan Decorte 
zijn inmiddels legendarische 
theatertekst ‘Bloetwollefduivel’, 
een gitzwarte abstrahering van 
‘Macbeth’ van Shakespeare, het 
ultieme stuk over het kwaad. 
In het geraas en getier, in 
het hakken en moorden van 
Bloetwollef, resoneert de gruwel 
van de wereld. ‘body a.k.a.’ 
vertrekt vanuit deze iconische 
tekst, maar wordt een poging 
om het kwaad te bezweren en de 
neerwaartse spiraal om te buigen 
naar een extatische roes. 

Jan Decorte en Sigrid Vinks 
werden dit jaar gelauwerd als 
winnaars van de prijs voor 
Algemene Culturele Verdienste. 
De jury kende deze prestigieuze 
prijs aan het kunstenaarskoppel 
toe omdat ze “samen het pad 
hebben geëffend voor een nieuwe 
vorm van theatrale vertellingen 
en talloze kunstenaars hebben 
geïnspireerd”. bugel/trompet: Jo Hermans

toetsen: David Thomaere
cello: Jean-François Assy
drums: Marc Bonne

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

20.15 UUR 
KUUB

De mooiste nummers uit het nationale 
erfgoed gebracht met de swing van jazz

‘The Great Belgian Songbook’ is een bezwerende 
en begeesterende trip door de nationale 
muziekgeschiedenis, gebracht met schwung, lef, 
enthousiasme en humor door vier topmuzikanten.

De bezieler van het project is trompettist Jo Hermans, 
Artist in Residence van dit huis enkele seizoenen 
geleden. Hij vond dat ook België zijn songbook verdient, 
naar analogie van het Great American Songbook, de 
fameuze collectie van Amerikaanse Standards.
Jo Hermans bezegelt een aantal Belpoptoppers als 
nationaal erfgoed. De liedjes worden gedemonteerd 
en op een originele en verrassende manier weer in 
mekaar gepuzzeld. ‘La chanson des vieux amants’ van 
Jacques Brel krijgt de funk van Quincy Jones, ‘Martine’ 
van Louis Neefs swingt enkele versnellingen hoger 
en ‘Somebody that I used to know’ van Gotye wordt 
hedendaags klassiek. De selectie gebeurde in overleg 
met Jan Delvaux (Belpop Bonanza).

ZA 25 JAN

THE GREAT BELGIAN SONGBOOK 
o.l.v. Jo Hermans

DI 21 JAN

BLOET / JAN DECORTE
body a.k.a.

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

koop deze 
voorstelling  
in een voordelige  
reeks (zie p. 8)
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Het onwaarschijnlijke 
maar waar gebeurde 
verhaal van een 
vluchteling die 
vredesambassadeur 
wordt.

Valentino Achak Deng is een 
jonge Soedanees die van de 
ene op de andere dag zijn 
thuisland moet ontvluchten. 
Een burgeroorlog breekt uit en 
Valentino begint samen met 
honderden andere ‘lost boys’ 
aan een eindeloze tocht van 
vijftienhonderd kilometer, op zoek 
naar een veilig onderkomen. De 
weg is bezaaid met landmijnen, 
hongerige leeuwen, vijandige 
milities en de jongen wordt van 
de ene in de andere onwerkelijke 
situatie gekatapulteerd.

Dave Eggers schreef met ‘What 
is the What’ de ontroerende 
biografie van Valentino neer. 
Simon De Vos zet dit literaire 
meesterwerk op de planken. 
Gorges Ocloo speelt de rol van 
zijn leven. Mauro Pawlowski 
maakt livemuziek.naar een boek van:  

Dave Eggers
bewerking en regie:  
Simon De Vos
regie-assistentie:  
Lucas van Dam
spel: Gorges Ocloo
livemuziek: Mauro Pawlowski
vormgeving: Stef Stessel
foto: Diego Franssens

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

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

Akram Khan is één van 
de meest originele en 
gevierde choreografen 
van de internationale 
dans. Hij wordt 
geprezen om zijn 
danstaal geworteld in 
de oude Indiase dans 
kathak. Met ‘Outwitting 
the Devil’ komt hij voor 
de derde keer naar de 
Warande.

Toen de wereldberoemde, 
Brits-Bengaalse choreograaf 
Akram Khan als jongetje voor 
het eerst Leonardo da Vinci’s 
fameuze ‘Laatste Avondmaal’ 
zag, was hij in verwarring. 
Hoezo wereldberoemd, als hij 
er niets in herkende? Niemand 
die op hem leek, geen enkele 
overeenkomst met zijn geloof 
of cultuur? Jaren later ontdekte 
hij een andere versie van het 
iconische beeld: ‘The First 
Supper’ van Susan Dorothea 
White. Dezelfde opstelling, 
maar dan met vrouwen uit alle 
windstreken van de wereld. De 
enige blanke persoon zit op de 
plaats van Judas, de verrader. 
Geïnspireerd door die radicale, 
anti-koloniale interpretatie 
geeft Khan met ‘Outwitting the 
Devil’ zijn prikkelende visie op 
de conventies van de klassieke 
Indiase danswereld en de kathak, 
de Noord-Indiase danstaal 
waarmee hij opgroeide en 
wereldfaam verwierf.

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

choreografie: Akram Khan
dans: Ching-Ying Chien, 
Andrew Pan, Dominique Petit, 
James Pham, Mythili Prakash 
en Sam Pratt
dramaturgie: Ruth Little
muziek: Vincenzo Lamagna
foto: Jean Louis Fernandez

AKRAM KHAN COMPANY
Outwitting the Devil

(VK)

ZA 25 JAN

koop deze 
voorstelling  
in een voordelige  
reeks (zie p. 7)

koop deze 
voorstelling  

in een voordelige  
reeks (zie p. 6)

hetpaleis/ SIMON DE VOS
Wat is de Wat

ARAB CARTOON FESTIVAL | DI 28 JAN

“In de bewerking van Simon De Vos 
contrasteert die hoopvolle mogelijkheid 
voortdurend met de Soedanese hel.”  
(De Standaard)

"Gorges Ocloo neemt het 
publiek als een hippe mc 
op sleeptouw."

inleiding om  
19.30 uur
in de Tuinzaal
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14+

lees meer over  
Arab Cartoon 

Festival op p. 64
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van en met: Julie Tenret, Sicaire 
Durieux en Sandrine Heyraud
scenografie: Zoé Tenret
geluid: Loïc le Foll
dramaturgische kritiek: Alana 
Osbourne
poppen: Waw! Studios / Joachim 
Jannin
video: Tristan Galand
organisatie de Werft Geel
foto: Alice Piemme

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

19.30 UUR 
CC DE WERFT 
Geel

Een geestig en teder portret van mensen 
die in een milieuramp proberen stand te 
houden.

Een gezin in de stad wil samen de zondag 
doorbrengen, zoals elke zondag. Maar plots beginnen 
de muren te beven, buiten stormt een orkaan en het 
regent pijpenstelen. En dat is nog maar het begin. Te 
midden van de chaos tracht de familie een normaal 
leven te leiden.

Tegelijkertijd proberen drie natuurjournalisten de 
ondergang van de wereld te documenteren. 

Tussen droomfictie en feitelijke realiteit schetst 
‘Dimanche’ een geestig en teder portret van de 
menselijke verbazing over de oncontroleerbare natuur. 

Company Chaliwaté won in 2018 de Prix SACD.Be en 
de Total Theatre Award Physical and Visual Theatre 
voor haar bijzondere bijdrage aan het fysieke en visuele 
theater.

ZA 1 FEB

COMPANY CHALIWATÉ &  
FOCUS COMPANY

Dimanche

(WALLONIË)

foto: Tom Leentjes

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

De enige door de familie Cash erkende 
tribute band

Johnny Cash, één van de belangrijkste Amerikaanse 
singer-songwriters van de twintigste eeuw kreeg al 
snel de bijnaam ‘The man in black’. Met zijn typische 
baritonstem speelde hij opmerkelijke concerten 
(onder andere in gevangenissen) met een sobere 
begeleidingsband.

Na zijn overlijden in 2003 kroop Clive John in de huid 
van Johnny Cash en zorgt hij voor een kippenvel-
reïncarnatie. Deze tribute is een belevenis die de echte 
shows van Johnny Cash benadert. Geen wonder dan 
ook dat de familie Cash ‘The Johnny Cash Roadshow’ 
als enige tribute erkent! Rosanne Cash zegt hierover: 
‘Clive’s gelijkenis met mijn vader is akelig echt!’

Samen met The Spirit Band en Jill Schoonjans (in de 
rol van June Carter) brengt Clive John de geest van 
Johnny Cash weer tot leven!

CLIVE JOHN
The Johnny Cash Roadshow

(VK)

DO 30 JAN

"Een bekoorlijke 
mix van feiten 

en fictie met een 
klassieke esthetiek 

en een bijzonder 
actuele boodschap." 

(Edinburgh Guide)
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Kunst in Zicht huist in de 
Warande en 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.
foto: Tomas Uyttendaele

Kunst in Zicht gaat op reis met 
een werk van Kristof Van Gestel, 
onze Artist in Residence tijdens 
seizoen 19-20 (zie p. 15).
Voor Van Gestel is het maken van 
kunst een methode om de wereld 
en de verschillende relaties die 
we er als individu mee aangaan 
te verkennen en te ‘bewonen’.

Kunst in Zicht ziet in Van 
Gestel een bondgenoot om de 
verwondering van jongeren 
over de wereld te prikkelen. Zijn 
werk vertolkt een speelsheid en 
verbeeldingskracht die jongeren 
direct aanspreekt en uitdaagt 
maar ook doet nadenken, over 
kunst en verbinding.

Aan de hand van actief 
experiment ontdekken en 
onderzoeken we het werk van 
Van Gestel. We laten ons leiden 
door het toeval en onderzoeken 
abstracte vormen, kiezen voor 
details en spelen met al de rest.
Maar voor dat we van start gaan 
bepalen we samen een protocol, 
welke afspraken maken we om 
de verschillende opdrachten te 
kunnen uitvoeren?
Klaar? Draai maar aan het rad 
van fortuin!

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

14 UUR 
GLAZEN ZAAL

duur: 2,5 uur

ZO 2 FEB

tekst: Jan De Kinder
regie: Stefan Perceval
spel: Stefaan Degand, Jan De 
Kinder, Agnes Beckx, Davy 
Wellens, Hilde Eykens, Rita 
Scheyltjens, Christel van
Wuytswinckel, Sander Deckx, 
Tom Bernaerts, Dirk Van 
Bladel, Ellen Damen, Rita 
Goossens, Carina Geerts,
Ludo Van Laer en Roxanne 
Mees
muziek: Kris Auwers
foto: Kris Dewitte

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

20.15 UUR 
HETGEVOLG

WO 5 FEB | DO 30 APR

Waarom pesten niet 
grappig is

Jeugdauteur Jan De Kinder, 
topacteur Stefaan Degand en 
regisseur Stefan Perceval maken 
beklijvend theater van een 
internationale bestseller.

Een ‘meeloper’ geeft min of meer 
ongewild en onschuldig de aanzet 
tot pesten. Hoe kan je in de 
schoenen staan van de getuige? 
Hoe ga je om met wreedheid? 
Hoe is pesten te stoppen?

Pesten komt vaker voor dan 
volwassenen zich willen 
inbeelden. Dit organisch 
verhaal over pesten is een 
waardevolle bijdrage aan het 
debat over pesten, over de 
verantwoordelijkheid van elke 
betrokken partij. Een handig 
beginpunt voor discussies over 
opkomen voor anderen wanneer 
iemand hen kwaad wil doen.

“Intense scènes, bezwerende muziek, 
beelden die me aan William Kentridge 
deden denken” (publieksreactie)

HETGEVOLG
ROOD

H E R N E M I N GW O R K S H O P

KUNST IN ZICHT
Kunstoppad4
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WINTERWARM | WO 5 — ZO 9 FEB

WINTER
WARM

foto: UIT HET DONKER II 
(februari 2019) 
Bart Van der Moeren

De bossen van de Hoge Rielen zijn voor 
de vierde keer het feeërieke decor voor 
het vijfdaags WinterWarm-festival. 
Tijdens de vorige editie gingen meer dan 
6000 cultuur- en outdoor-liefhebbers op 
avontuur in de bossen van Kasterlee. 

Ook volgend seizoen presenteren we 
een spannende en gevarieerde mix 
van theater, muziek, workshops en 
installaties in de typische WinterWarm-
sfeer. Nieuw tijdens WinterWarm IV is 
onze eerste Bonte Zondag voor families. 

Winterbar en foodtrucks
Even opwarmen in onze Winterbar, gezellig 
napraten aan het vuur, genieten van gratis 
akoestische optredens, een hapje eten aan 
één van de foodtrucks … Het kan allemaal 
aan onze Winterbar met tipitent.

Bonte Zondag  
familiedag tijdens WinterWarm
Omdat zondag traditioneel een familiedag 
is, nodigen wij de hele familie uit 
tijdens onze Bonte Zondag. Zondag 9 
februari presenteren we een zorgvuldige 
selectie van WinterWarme workshops, 
familievoorstellingen en circus. Families, 
kinderen en iedereen jong van hart kan zich 
op onze Bonte Zondag warmen aan een  
XL-programma.

UIT HET DONKER III
Regen, wind, een heldere hemel tijdens 
een koude winteravond … Meer dan 3000 
wandelaars lieten zich vorig jaar niet 
afschrikken door het weer en wandelden 
een mooi uitgelicht parcours van installaties 
die speciaal voor ‘UIT HET DONKER’ werden 
gemaakt. Ook in 2020 maken we een nieuw, 
gratis wandelparcours met bijzondere 
installaties die een relatie aangaan met de 
natuur en architectuur van de Hoge Rielen. 
En voor wie onderweg even wil rusten, is 
er Café Halfweg. Wij hopen alvast dat het 
sneeuwt!

Overnachten in Hostel Wadi
Tijdens het festival kan je 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. Je kan je overnachting bestellen 
samen met je tickets.
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DUO-WORKSHOP  
SMAAK VAN DE WINTER

de Hoge Rielen

Voor de gelegenheid strijkt onze mobiele 
bakfietskeuken neer op de picknickplaats van de Hoge 
Rielen. Duo’s van kinderen en volwassenen mogen hun 
beste kookkunsten bovenhalen en gaan aan de slag 
met typische winterse ingrediënten. Heerlijk welke 
hapjes we met lokale teelt op onze borden kunnen 
toveren. Per volwassene kunnen maximaal twee 
kinderen inschrijven.

zondag 9 februari | 10.30 uur
de Hoge Rielen, Kasterlee | 6 euro
6 tot 12 jaar

DUO-WORKSHOP  
DE KAARTENMAKERS

de Hoge Rielen

In deze workshop gaan duo’s van 
kinderen en volwassenen samen 
op ontdekkingstocht in de Hoge 
Rielen. We gaan op pad en maken 
zelf een creatieve kaart. Daarvoor 
gebruiken we alles wat we in het 
bos tegenkomen en zelf kunnen 
vinden. We gaan verzamelen, 
tekenen, afdrukken maken en 
trucjes leren om extra goed rond 
te kijken. Het bos zal er nooit 
meer hetzelfde uitzien.

zondag 9 februari | 13.30 uur
de Hoge Rielen, Kasterlee | 6 euro
8 tot 12 jaar

WINTERWARM | BONTE ZONDAG | ZO 9 FEB

KLIMBOS
de Hoge Rielen

In het hart van de Hoge Rielen schuilt 
een klimbos vol avontuur. Klauter naar 
5 meter hoogte en baan je een weg 
tussen de bomen via apenbruggen, 
netten en wiebelende balkjes. Vanuit de 
hoogte krijg je een exclusieve kijk op een 
lichtspektakel in het bos. Als afsluiter kan 
je van een 120 meter lange zipline over de 
vijver naar beneden roetsjen.

Het klimbos is toegankelijk voor 
deelnemers vanaf elf jaar met een 
minimum lengte van één meter en veertig 
centimeter.

woensdag 5, donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag  
8 februari
20 uur
de Hoge Rielen, Kasterlee | 11 euro
11+

BOS VOL APPS EN PIXELS
de Hoge Rielen

WINTERVLAMMEN
de Hoge Rielen

Altijd al willen leren op welke manieren je 
allemaal vuur kan maken? Dan ben je hier 
op je plaats. Lucifers en aanstekers zullen 
er niet aan te pas komen, wel firesteel, 
charcloth, feathersticks en een flinke portie 
geduld en doorzettingsvermogen. Je leert 
het juiste materiaal te zoeken en verzamelen 
om je eigen vuur te doen ontsteken en op te 
bouwen. Na deze initiatie mag je jezelf een 
echte kampvuurspecialist noemen.

zondag 9 februari | 14 uur
de Hoge Rielen, Kasterlee | 6 euro
10 tot 14 jaar

WINTERWARM | BONTE ZONDAG | ZO 9 FEB

Het domein van de Hoge Rielen vormt een ideaal decor voor een 
prachtig verhaal. Gewapend met een tablet trekken we het bos in, op 
zoek naar de mooiste plekjes voor een fotoshoot. We creëren zowaar 
ons eigen stripverhaal. Hiervoor maken we foto’s van natuurmaterialen 
en eigenaardige figuurtjes die we bewerken met verrassende effecten.

zondag 9 februari | 14 uur
de Hoge Rielen, Kasterlee | 6 euro
9 tot 12 jaar

LABO PLANTARTICA
Kunst in Zicht, de Hoge Rielen en Wildernij

Labo Plantartica is een laboratorium waarin al je zintuigen 
worden geprikkeld door de oogst uit onze zomertuin. 
We experimenteren met kruiden en gewassen. Kan een 
rabarberblad dienen als fotopapier en hoe vang ik de frisse geur 
van een muntplant? Of kom de natuur ontdekken, verzamel je 
eigen planten en snuister in ons plantenregister.

Labo Plantartica is een workshop voor kinderen, steeds 
vergezeld van minstens één volwassene. 

zondag 9 februari | 10.30 en 13.30 uur | duur: 2 uur
de Hoge Rielen, Kasterlee | 6 euro
9 tot 12 jaar

FIONA TAN
A Fool’s Paradise

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!
 
zaterdag 8 februari | 16 uur
de Hoge Rielen, Kasterlee | 6 euro
8+
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Danny Ronaldo speelt de hoofdrol in ‘RAIN 
ANYWAY / Wees blij dat het regent’, de 
nieuwe film van Gust Van den Berghe.

 
Na het internationaal gelauwerde ‘En waar de sterre 
bleef stille staan’, ‘Blue Bird’ en ‘Lucifer’, kijkt de 
filmwereld vol spanning uit naar de nieuwe film van 
Gust Van den Berghe. ‘RAIN ANYWAY’ is een poëtisch 
verhaal over Lucien (Danny Ronaldo) die terecht komt in 
de circusfamilie Malfait en verliefd wordt op de dochter 
van circusdirecteur César Malfait (Karel Cremers).
 
‘RAIN ANYWAY’ wordt niet vertoond in bioscopen. 
Circus Ronaldo bouwt speciaal voor de vertoning 
van de film een oude vrachtwagen om tot Cinema 
Malfait: een echt ouderwets, knus cinemazaaltje 
met 75 zitplaatsen. Maar er is meer! Cinema Malfait 
wordt immers gerund door César Malfait, de louche 
circusdirecteur uit de film. Dat ‘malafide personage’ 
zal je in de Hoge Rielen persoonlijk opwachten en nog 
vóór de film begint je op het verkeerde been zetten. 

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

20.30 UUR 
DE HOGE RIELEN 
Kasterlee

regisseur film: Gust  
Van den Berghe 
acteurs film: Danny  
Ronaldo, Karel Cremers
concept Cinema Malfait:  
Circus Ronaldo
foto: Minds Meet

CINEMA MALFAIT &  
CIRCUS RONALDO

RAIN ANYWAY / Wees blij dat het regent

WINTERWARM | WO 5 FEB | DO 6 FEB | VR 7 FEB

F I L M

ARCHITECTUURWANDELING
de Hoge Rielen en AR-TUR

Tijdens deze wandeling, 
georganiseerd door de Hoge 
Rielen en AR-TUR kom 
je meer te weten over het 
masterplan van het domein 
de Hoge Rielen, waarin de 
relatie met het militaire 
verleden, de toekomst van het 
domein en het Kempische 
landschap centraal staan. We 
bezoeken het onthaalgebouw, 
hostel Wadi — van de 
Italiaanse architectenstudio 
Secchi-Vigano — en de 
vernieuwde loodsen voor het 
loodskamperen.

zondag 9 februari | 10.30 uur
de Hoge Rielen, Kasterlee | 6 euro

WINTERWARME WANDELINGEN EN WORKSHOPS

DE COLLECTIEVE COLLECTIE
Kristof Van Gestel

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. 

zondag 9 februari | 14 en 16 uur
de Hoge Rielen, Kasterlee | gratis
(zie p. 209 over de Collectieve Collectie)

LANDSCHAPSWANDELING
de Hoge Rielen

De Hoge Rielen heeft een rijke geschiedenis en heeft 
in het verleden vele gedaantes gekend. Over de jaren 
zijn de uitzichten ingrijpend veranderd. Het huidige 
masterplan voor het domein probeert enkele van 
deze historische landschappen te behouden en te 
herstellen.

We gaan op ontdekking om de meest bijzondere 
plekjes te vinden en ons te laten verbazen door een 
verscheidenheid aan uitzichten. Dennenbossen, 
duinen, heide en zelfs een eeuwenoude grafheuvel:  
de Hoge Rielen heeft het allemaal.

zondag 9 februari | 13.30 uur
de Hoge Rielen, Kasterlee | 6 euro
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Harcourt is een singer-songwriter uit de UK 
met een unieke en krachtige stem waar hij 
veel gevoel in legt.

Zijn debuut ‘Here Be Monsters’ uit 2001 werd meteen 
genomineerd voor de prestigieuze Mercury Prize. Zijn 
tweede album ‘From Every Sphere’ krijgt nog betere 
reviews en wordt als een classic beschouwd. Toch trekt 
zijn soms rijk georkestreerde indierock en pop nog niet 
de grote massa. Ed Harcourt wordt vooral door andere 
muzikanten en een select groepje fijnproevers op 
handen gedragen. Ze nodigen hem dan ook vaak uit als 
voorprogramma (Norah Jones, R.E.M., Snow Patrol…)

In 2018 verscheen zijn achtste studioplaat ‘Beyond The 
End’ en die is helemaal anders dan zijn vorig werk. 
De nummers zijn instrumentaal (weg zang!), rustig 
en sfeervol. Ed Harcourt heeft genoeg van de drukte, 
de prikkels, het internet, het nieuws. Ideale muziek 
voor WinterWarm dus. Ed Harcourt komt in duo met 
Fiona Brice op viool (mogelijks komt er ook een derde 
muzikant mee…).

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

WINTERWARM | VR 7 FEB

ED HARCOURT & FIONA BRICE (VK)

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

20.30 UUR 
DE HOGE RIELEN

tekst en spel: Elena Peeters
coaching: Suzanne Grotenhuis
dramaturgie: Sebastian 
Müngersdorff en Rosa 
Vandervost
scenografie: Berten 
Vanderbruggen
soundtrack: Tom Tiest
foto: Bart van der Moeren

Elena Peeters is een 
jonge theatermaakster 
uit Lille die met 
‘Johnyboy’ een 
schitterende monoloog 
maakte over haar 
roadtrip richting een 
ter dood veroordeelde 
in de Verenigde Staten.

Elena Peeters doet verslag van 
haar bezoek aan de zwaarst 
bewaakte gevangenis van 
Texas. Daar ontmoette ze drie 
pennenvrienden: eentje kreeg 
levenslang en de andere twee 
de doodstraf. Ze vraagt zich 
af wie het recht heeft om te 
beslissen over iemand zijn leven 
en toont op ontwapenende 
wijze haar twijfels. Dat maakt 
van ‘Johnyboy’ een ijzersterke 
monoloog waarin Peeters op 
zoek gaat naar schoonheid en 
antwoorden. Ze ging met de 
voorstelling in 2018 in première in 
de Warande en haar allerlaatste 
voorstelling speelt ze tijdens het 
WinterWarm-festival in de Hoge 
Rielen.

ELENA PEETERS
Johnyboy

WINTERWARM | DO 6 FEB

“Met haar minutieus gecomponeerd verhaal schetst Peeters een 
loepzuiver beeld van de Amerikaanse burger en zijn voor Europeanen 
vaak choquerende visie op de doodstraf … Het maakt van ‘Johnyboy’ 
een meeslepend verteld (en soms zelfs gezongen) relaas over een 
ontwrichtende trip.” (Focus Knack)

21 UUR 
DE HOGE RIELEN 
Kasterlee

Voor liefhebbers van Grant-
Lee Buffalo, Jeff Buckley 
en Nick Cave.

support: Julia Kent

M
U
Z
I
E
K

T
H
E
A
T
E
R

D E R N I È R E

O P  LO C AT I E

O P  LO C AT I E

133132



regie: Pierre Guillois
met: Claire Aldaya, Romain 
Vigier, Maxime Solé, Washington 
Basile Narcy, Maxime La Sala, 
Antonio Segura Lizan, Craig 
Dagostino en Joan Ramon Graell 
Gabriel
livemuziek: Vladimir Tserabun, 
Eric Delbouys, Nicolas Bachet en 
Johann Chauveau
choreografie: Roberto Olivan
scenografie: Jani Nuutinen / 
Circo Aereo
foto: Richard Haughton

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

19 UUR 
zondag 9 februari om 17 uur

DE HOGE RIELEN
Kasterlee 

in een verwarmde circustent

‘Dans ton cœur’ is een wervelwind van een 
voorstelling, vol virtuoze acrobatie.

Een eerste ontmoeting, liefde op het eerste gezicht, 
een eerste date, de geboorte van een kind, een eerste 
ruzie… ‘Dans ton cœur’ lijkt wel uit het dagelijkse 
leven van een koppel gegrepen. Maar bij AKOREACRO 
ontsporen de meest banale situaties tot de meest 
spectaculaire acrobatie. Dans ton cœur is een 
voorstelling over de kleine dingen in het leven. Maar 
dan AKOREACRO-style: met bovenmenselijke toeren, 
door de lucht vliegende koelkasten, oplichtende 
wasmachines en maniakale muziek. Je komt oren en 
ogen tekort als acht acrobaten en vier muzikanten de 
piste in de circustent betreden.

‘Dans ton cœur’ging in 2018 in wereldpremière op de 
Zomer van Antwerpen en was zonder enige twijfel één 
van dé succesvoorstellingen van de zomer. VRT NWS 
berichtte over “een verbluffende voorstelling … een 
must see”. Speciaal voor WinterWarm komt het Franse 
gezelschap opnieuw naar België.

De Warande organiseert ‘Dans ton cœur’ in 
samenwerking met cc De Werft (Geel) en  
cc ’t Schaliken (Herentals).

AKOREACRO
Dans ton cœur

(FR)

WINTERWARM | VR 7 FEB | ZA 8 FEB | ZO 9 FEB

koop deze 
voorstelling  
in een voordelige  
reeks (zie p. 9)
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foto: Isabel Nabuurs

ISBELLS
Sosei

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

Isbells verrijkt haar klank met elektronica 
en dat is een feest.

Tien jaar geleden verscheen het titelloze debuutalbum 
van Isbells. Het joeg een ware zachtmoedige schokgolf 
door het Belgische muzieklandschap. Frontman 
Gaëtan Vandewoude toonde zich een meester in het 
componeren van kwetsbare sobere (folk)songs met 
aanstekelijke melodieën die doen denken aan Nick 
Drake of Bon Iver.

En nu vond Gaëtan Vandewoude het tijd om verder 
te gaan. ‘Sosei’, het vierde album, voegt een nieuw 
hoofdstuk toe aan de discografie van Isbells. De 
Standaard verwoordt het zo: “Zijn hoge zang drijft 
niet langer op kleine blote liedjes, maar op mooie 
elektronische soundscapes en hoekige grooves”. De 
toevoeging van lage synths of de elektronisch bewerkte 
zangstem is even wennen, maar voelt toch vertrouwd 
aan. ‘Sosei’, genoemd naar een boeddhistische dichter, 
is rustig in aanzet en krijgt een opgewekte wending 
dankzij de elektronische soundscapes. Prachtig!

WINTERWARM | ZA 8 FEB

21 UUR 
DE HOGE RIELEN
Kasterlee

koop dit concert  
in een voordelige  

reeks (zie p. 6)
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foto: Bart Van der Moeren

zang en kleine percussie:  
Esmé Bos
gitaar, toetsen, loopstation en 
zang: Bart Voet
decor en techniek: Geert De Wit
bewegingsadvies: Katja Pire
kostuums: Lies Marechal
beeld: Tom Hautekiet

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

Met haar stem om nooit meer te vergeten 
betovert zangeres Esmé Bos klein en groot.

Ga mee op een wonderlijke muzikale reis langs 
bijzondere momenten in een kleinemensenleven: 
liedjes - in bestaande en onbestaande talen - over de 
eerste keer kijken naar een regenboog, de eerste keer 
op de bus, spelen op de zolder van opa en oma, de 
ogen van de poes die in het donker licht geven, kijken 
naar de volle maan en de sterren…

Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet laten zich 
inspireren door derwisjen, sjamanen en hun rituelen,
door ritmes, ademhalingen, de stilte… Zij gaan op  
zoek naar het meeslepende van muziek: intuïtief,
hartstochtelijk, magisch.

ESMÉ BOS & BART VOET
Concert Magiq

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

Voor de derde editie van 
het slaapconcert tijdens 
WinterWarm nodigen we de 
Artist in Residence van vorig 
seizoen uit, de euphoniumspeler 
Niels Van Heertum. Wie Niels 
een beetje volgt weet dat hij 
van vele markten thuis is. Zo 
verzorgde hij de soundtrack bij 
de opening van de vernieuwde 
Schouwburg samen met 
de koorddanseres Johanne 
Humblet. Voor de compositie 
van die soundtrack maakte Niels 
gebruik van elektronica, loops en 
verschillende blaasinstrumenten. 
Dat resulteerde in een spannend 
en filmisch geluid. Speciaal 
voor WinterWarm gaat hij 
voor dit slaapconcert opnieuw 
aan de slag om jullie met de 
nodige verbeelding in slaap te 
wiegen. Mogelijk brengt Niels 
Van Heertum ook bevriende 
muzikanten mee. Meer details 
krijg je later van ons!

NIELS VAN HEERTUM

WINTERWARM | ZA 8 FEB WINTERWARM | BONTE ZONDAG | ZO 9 FEB

21.30 UUR 
DE HOGE RIELEN
Kasterlee

11 EN 15 UUR 
DE HOGE RIELEN
Kasterlee

"Esmé Bos is wereldtop van bij ons. Een stem uit de duizend.  
Je vraagt je af of het wel werelds is wat je hoort."
(Annemie Tweepenninckx – De Standaard)
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concept, choreografie, 
scenografie en regie:  
Wannes Deneer, Jef Van  
gestel en Karolien Verlinden
spel: de acteurs van  
Theater STAP
muziek: Jochem Baelus
kostuums: Wim Muyllaert
foto: Jef van gestel

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

Met een kinderlijke naïviteit viert De Waarheid 
het kwetsbare leven vol verlangen(s).

In onze maatschappij draait alles om perfectie. Elke 
afwijking van het normale wordt als een last gezien en het 
liefst in een hoek geduwd. Daarom strijden Tuning People 
en Theater Stap voor verscheidenheid en verbeelden ze 
dromen die nooit zullen uitkomen. Kleurrijk, energiek 
en vol verrassingen. Met een optocht vol opvallend 
geschminkte figuren, getooid in potsierlijke kostuums en 
gewapend met kartonnen karren en bellen. Kunstschilder 
James Ensor en de Zuid-Afrikaanse beeldend kunstenaar 
William Kentridge lachen in hun vuistje.

Theater Stap maakt voorstellingen waarin mensen met 
een mentale handicap centraal staan en brak door met de 
tv-reeks ‘Tytgat Chocolat’ (VRT, 2017). Het avontuurlijke 
parcours waarmee Stap tussenschotten opheft, is verwant 
aan de manier waarop Tuning People verschillende 
kunstdisciplines samenbrengt. Stap-acteurs dansen 
namelijk altijd theatraal, acteren heel fysiek en muziek 
speelt altijd een prominente rol in hun voorstellingen.

THEATER STAP & TUNING PEOPLE
De Waarheid

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

zondag 9 februari  
om 15 uur

ZA 8 FEB | ZO 9 FEB

Een aangrijpende 
voorstelling met 
Danny Ronaldo in een 
bijzondere rol

Precies één jaar geleden ging 
de hond van een broer en zus 
dood. En dus vieren ze feest. 
De slingers hangen bijna op 
wanneer de bel gaat. Daar is het 
bezoek, genaamd De Dood. En 
dat blijkt heel gezellig. De taart 
wordt aangesneden, de limonade 
uitgeschonken.

Freek Vielen maakt samen met 
Danny Ronaldo, Margo Verhoeven 
en Tim David een wonderlijke en 
wonderschone wereld waarin 
zij samen met het publiek het 
leven én de dood vieren. ‘Doe de 
groeten aan de ganzen’ is zijn 
tweede jeugdtheatervoorstelling.

Kom je mee naar het feestje van 
een wel heel bijzondere jarige?

“Een bijzonder oprechte, warme, 
integere voorstelling die van begin tot 
einde authenticiteit uitademt… “ 
(Concertnews)

12 euro | 9 euro (-26)
11 euro (vroege vogel) tekst en regie: Freek Vielen

spel: Tim David, Danny 
Ronaldo, Margo Verhoeven
muziek: Harald Austbø
kostuum: Sabina Kumeling
vorm en licht: Czeslaw de Wijs
dramaturgie: Rosa Vandervost
foto: Diego Franssens

WINTERWARM | BONTE ZONDAG | ZO 9 FEB

DE NWE TIJD & hetpaleis
Doe de groeten aan de ganzen

13.30 EN 16 UUR 
DE HOGE RIELEN
Kasterlee
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spel en tekstbewerking:  
Rashif El Kaoui en Amara Reta
regie en tekstbewerking:  
Hans Van Cauwenberghe
decor: Saskia Louwaard en 
Marrigje Poelstra
kostuum: Maartje Van 
Bourgognie
coproductie:  
Vlaams-Marokkaans 
Culturenhuis Darna en De Roma  
met de steun van district 
Borgerhout en de Vlaamse 
Gemeenschap 
foto: Rob Marcelis

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

20.15 UUR 
HETGEVOLG

De getuigenis van Mohamed El Bachiri 
raakte honderdduizenden mensen.

Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw bij de 
aanslagen in Zaventem en Maalbeek van 22 maart 
2016. Zij kwam om in de aanslag in de Brusselse 
metro. Mohamed El Bachiri zelf werkte op dat moment 
als chauffeur in de Brusselse metro. Hij praat in het 
boek over zijn jeugd in Molenbeek, de liefde voor zijn 
vrouw en zijn leven na de aanslagen. Als eerbetoon aan 
zijn vrouw buigt hij het leed dat hem is aangedaan op 
moedige en veerkrachtige wijze om in een boodschap 
van liefde en medemenselijkheid.

Zijn getuigenis kreeg aandacht in De Afspraak en  
in De Wereld Draait Door en kreeg meer dan 
tweehonderdduizend views op YouTube.

In dit aangrijpend theaterstuk zien we Mohamed 
twijfelen, wroeten, bidden, zoeken. Hoopvol spreekt 
hij zijn ontwapenende en ontroerende boodschap van 
liefde en verzoening uit.

RATAPLAN /  
AMARA RETA & RASHIF EL KAOUI 

Een Jihad van Liefde

WO 12 FEB

foto: Alfred Mauve

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

‘TIME TAKES THE TIME TIME TAKES’ is een 
weerspiegeling van tijd. Guy Nader en Maria Campos 
creëren met hun zeer dynamische dansstijl een 
menselijke perpetuum mobile. Afgemeten bewegingen 
en klokachtige herhalingen met de slinger als leitmotiv 
tonen aan dat tijd de mens altijd in zijn greep heeft. 
‘TTTTTT’ is een fysieke uitdaging voor de vijf dansers, 
waaronder ook de twee choreografen. Op elektronische 
livemuziek van Miguel Marin ontstaat een avond die 
“fantasierijk, dicht bij het lichaam en precies het 
fenomeen van de tijd beschrijft” (tanznetz.de).

Het Libanees-Spaanse choreografenduo Guy Nader 
en Maria Campos zijn afzonderlijk én als duo al jaren 
graag geziene gasten op internationale dansfestivals 
in Europa en het Midden-Oosten. Nader en Campos 
richtten hun gezelschap GN | MC op in 2006 en zijn 
sindsdien hun artistieke taal blijven vernieuwen 
door steeds nieuwe terreinen te exploreren en te 
experimenteren met bewegingen uit het dagelijkse 
leven. Ze ontvingen voor hun voorstellingen al 
meerdere prijzen. Dit jaar maken ze hun debuut in de 
Warande.

GUY NADER & MARIA CAMPOS
TIME TAKES THE TIME TIME TAKES

(LIBANON/
SPANJE)

WO 12 FEB

"‘Een Jihad van 
Liefde’ (een uitgave 

van De Bezige Bij) 
werd intussen al 

meer dan 100.000 
keer verkocht en 
werd vertaald en 

uitgegeven in het 
Duits, Engels en 

Frans."

koop deze 
voorstelling  
in een voordelige  
reeks (zie p. 7)
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39 euro | 39 euro (-26)
39 euro (vroege vogel)

15 UUR 
STADSSCHOUWBURG
AMSTERDAM 
Rabozaal, Amsterdam

regie: Ivo van Hove
met: Eelco Smits, Hans Kesting, 
Maarten Heijmans, Majd Mardo, 
Marieke Heebink, Ramsey Nasr, 
Steven van Watermeulen en 
Mandela Wee Wee
auteur: Hanya Yanagihara
bewerking: Koen Tachelet
dramaturgie: Bart Van den Eynde
scenografie en lichtontwerp en 
componist: Eric Sleichim
muziek: BL!NDMAN
foto: Jan Versweyveld

De Warande legt twee bussen in naar de 
succesvoorstelling ‘Een klein leven’ in 
de Stadsschouwburg van Amsterdam, de 
thuisbasis van Internationaal Theater 
Amsterdam.

In ‘Een klein leven’, gebaseerd op de gelijknamige 
wereldwijde bestseller van de Amerikaanse schrijver 
Hanya Yanagihara, volgen we vier vrienden over een 
periode van meer dan dertig jaar. Centraal staat 
de in zichzelf gekeerde Jude. Achter de façade van 
professioneel succes leeft hij met onverwerkt verdriet 
als gevolg van emotionele verwaarlozing en seksueel 
misbruik in zijn jeugd. Daar heeft hij een extreem 
wantrouwen en een gevoel van waardeloosheid aan 
overgehouden. Hoe leef je met trauma en pijn?

De bus vertrekt om 12.30 uur aan de Warande. Het einde van de 
voorstelling is voorzien om 19 uur, aansluitend is er een mogelijkheid 
om iets te eten. Om 20.30 uur vertrekt de bus in Amsterdam.

ZO 16 FEB

INTERNATIONAAL THEATER 
AMSTERDAM / IVO VAN HOVE

Een klein leven

(NL)

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

i.s.m. ‘t Pact

Een virtuoos eerbetoon aan een unieke 
performer, zo geliefd, bewonderd en gemist.

De grote Kaapverdische zangeres Cesária Évora  
overleed op 17 december 2011. In 2012 kwamen 
duizenden mensen bij elkaar om haar te eren in een 
reeks van memorabele concerten, onder andere in 
Toulouse, Lissabon en Parijs. Enkele van de grootste 
zangers in de wereldmuziek sloten zich aan bij de 
muzikanten die Cesária regelmatig hadden begeleid,  
en leenden hun stem aan dit ultieme eerbetoon aan  
de vrouw die bekend staat als The Barefoot Diva.

Na afloop van deze succesvolle tribute concerten 
beslisten de muzikanten van Cesária om haar repertoire, 
dat een groot publiek over de hele wereld had weten te 
betoveren, in leven te houden. Zo vormden Khaly (piano), 
Totinho (saxofoon), Miroca (percussie), Zé Paris (bas) en 
enkele anderen het Cesária Évora Orchestra. Samen met 
dit orkest vertolken drie sterren uit de nieuwe generatie 
Kaapverdische muziek de songs die Cesaria beroemd 
maakten: Lura, Elida Almeida et Lucibela.

CESÁRIA ÉVORA ORCHESTRA FEAT. 
LURA, LUCIBELA & ELIDA ALMEIDA

l’Hommage à Cesária Évora (KAAPVERDIË)

VR 14 FEB

koop dit concert  
in een voordelige  
reeks (zie p. 5)

gratis
inleiding  

op de bus
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12 euro | 9 euro (-26)
11 euro (vroege vogel)

14 UUR 
KUUB

concept: Maxim Storms en 
Katrien Valckenaers (Ballet 
Dommage)
eindregie: Randi De Vlieghe
spel: Hendrik Van Doorn, 
Lieselotte De Keyzer, Katrien 
Valckenaers en Maxim Storms
muziek: Gerrit Valckenaers
vormgeving: Rachid Laachir
beeld: Maxim Storms en JDB

Fysiek theater vol 
absurde humor over 
gehoorzamen, orde en 
wetten

Neem plaats.
Stem, zing, protesteer,  
roep of zwijg.
Spreek met je tong 
achterstevoren.
Bevries.
Val vooral niet te hard op.
Of net wel …

Bizarre wetten en regels.
Vreemde personages met een 
eigen taal en looppas.
Formulieren, stempels en 
klassementen.

Welkom in ‘TRIBUNAL’; een 
vochtig ondergronds universum 
waar men orde en overzicht wil 
bewaren, hoe chaotisch dit ook 
verloopt.

Na de succesvoorstelling 
‘Klutserkrakkekilililokatastrof’ 
(o.a. selectie Theaterfestival 
2017) maakt Ballet Dommage 
opnieuw een visueel prikkelende, 
muzikale, fysieke voorstelling. 
Verwacht je aan een warme en 
tegelijk bevreemdende belevenis 
in een speciale omgeving.

“Als publiek zetel je mee in de speciale 
setting van het tribunaal en mag je 
stemmen, protesteren, zwijgen of …”

BRONKS & BALLET DOMMAGE
TRIBUNAL

WO 19 FEB

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

14 UUR 
GLAZEN ZAAL

duur: 2,5 uur

Maak een kortfilm 
vanop een 
miniatuurtrein.

Reis jij graag in een supersnelle 
trein? Tuur je dan naar grazende 
koeien of kijk je stiekem binnen in 
de achtertuintjes?

Tijdens ‘Peepshow’ bestuur je 
zelf een filmende locomotief. Ga 
aan de slag met een actiecamera, 
film je oog in close-up en kruip in 
de montagecel.

Bouw nadien je eigen decor en 
breng het tot leven met je handen 
of je hoofd.

De spanning stijgt als de trein 
passeert. We maken met de 
ganse groep een kortfilm.

Peepshow is een workshop voor 
kinderen, steeds vergezeld van 
minstens één volwassene.

KUNST IN ZICHT
Peepshow

ZO 16 FEB

W O R K S H O P

Kunst in Zicht huist in de 
Warande en 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.

foto: Dries Segers
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tekst: Tony Kushner
vertaling: Carel Alphenaar
bewerking en regie: Tom 
Dewispelaere en Stijn Van Opstal
dramaturgie: Ellen Stynen
spel: Peter Van Den Begin, 
Lukas Smolders, Lucas De Wolf, 
Sanne-Samina Hanssen, Tiny 
Bertels, Evelien Bosmans, Tijmen 
Govaerts en Darryl E. Woods
scenografie en licht: Stef Stessel
ontwerp muziek: Liesa  
van der Aa
foto: Vincent Delbrouck

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

19 UUR 
SCHOUWBURG

Tom Dewispelaere en Stijn Van Opstal 
brengen samen met een prachtcast de 
graag gespeelde topper ‘Angels in America’ 
en houden een warm pleidooi voor de 
kracht en troost die de liefde in zich 
draagt.

Amerika is midden jaren ´80 - tijdens het Reagan-
tijdperk - conservatief, rechts en luid. De politiek 
is hard en koud als nooit voorheen. Aids is een 
nieuwe ziekte die in New York voornamelijk de 
homogemeenschap onverwacht snel en meedogenloos 
hard treft. Hier begint het verhaal van ‘Angels in 
America’ van Tony Kushner, een caleidoscopisch 
verhaal en een complex portret van een strijdvaardige 
generatie die opstaat tegen de tijdsgeest.

Acht acteurs spelen dertig personages: van 
reisagenten, advocaten, verplegers, drag queens tot 
goddelijke interventies en religieuze minderheden. 
‘Angels in America’ is een voorstelling met 
ontluisterende scènes over macht en hypocrisie, 
hilarische verschijningen en intieme dialogen over de 
angst voor dood en aftakeling. Maar er is ook hoop. 
Nieuwe tijden rijzen aan de horizon. Het millennium 
nadert.

TONEELHUIS / OLYMPIQUE 
DRAMATIQUE
Angels in America

WO 19 FEB

koop deze 
voorstelling  

in een voordelige  
reeks (zie p. 8)

inleiding om  
19.30 uur

in de Tuinzaal
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27 euro | 20 euro (-26)
23 euro (vroege vogel)

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

met: Sébastien Walnier, Jean-
Pierre Borboux, Herwig Coryn, 
Corinna Lardin, Shiho Nishimura, 
Jorin Jorden, Yoori Lee en 
Alexandre Beauvoir

Het cello-octet Ô-Celli werd in 2011 opgericht 
door Sébastien Walnier – solist eerste cello aan 
de Opera van de Koninklijke Muntschouwburg en 
tevens belangrijkste arrangeur van het ensemble en 
Alexandre Beauvoir.

Het is de grote betrachting van Ô-Celli de 
buitengewone expressiemogelijkheden van de cello 
tot een creatief hoogtepunt te brengen. De cello is een 
instrument in het lage register, met een warme klank, 
maar tegelijkertijd verbazend soepel en muzikaal, 
net als de menselijke stem, waarmee hij zijn register 
gemeen heeft.

In het programma ‘Earth and Feather’ slaan de 
muzikanten de handen in mekaar met de sopraan 
Elise Caluwaerts. In ‘Earth and Feather’ komt het 
contrast tussen het zware en hevige karakter van de 
cello en de lichtheid van de vrouwelijke stem op een 
sublieme en meeslepende manier tot uiting. Op het 
programma: Georges Bizet, Richard Strauss, Carlos 
Almaran …

Ô-CELLI FEAT. ELISE CALUWAERTS
Earth and Feather

VR 21 FEB

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

In 2020 grijpt Novastar terug naar de essentie. Op 
het podium een vleugel en een halve cirkel gitaren en 
prachtige melodieën vullen de zaal. Weinig artiesten 
begrijpen beter hoe je de perfecte song schrijft dan 
Joost Zweegers. Voorbeelden zijn er genoeg: ‘Mars 
Needs Woman’, ‘Because’, ‘Cruel Heart’, ‘Lost & 
Blown Away’, ‘The Best is Yet to Come’ en natuurlijk 
de bloedmooie klassieker ‘Wrong’. In het najaar van 
2018 verscheen ‘In The Cold Light of Monday’. De plaat 
werd opgenomen in de herfst en winter in Brighton 
en dat schemert duidelijk door in songs die warmte, 
tederheid en artistieke vrijheid uitstralen. Nieuwe 
singles als ‘Holly’, ‘Cruel Heart’ en Word’s Out’ zijn 
instant herkenbaar als Novastar grand cru.

Solo spelen is wat hij het liefst doet. Terug naar de 
originele schrijfversie, de songs uitgekleed en puur. 
Door de eerlijkheid en naaktheid komen de nummers 
helemaal tot hun recht. Zo werden ze ook geschreven, 
meestal in het diepst van de nacht.

DO 20 FEB

NOVASTAR
Word’s Out tour

koop dit concert  
in een voordelige  
reeks (zie p. 6)

M
U
Z
I
E
K

M
U
Z
I
E
K

150 151



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

16.30 UUR 
SCHOUWBURG

regie: Dimitri Leue
Kapitein Winokio:  
Winok Seresia
Mevrouw de Poes:  
Marie-Anne Coppens
Ivanov/hoofdmuziekmatroos: 
Ivan Smeulders
Sterkevoet/gitaren:  
David Piedfort
Petrolium/basgitaren:  
Peter Pask
Karlito Bakermat/drum:  
Karel De Backer
foto: Inge Van Zomeren

Vier mee de verjaardag 
van onze favoriete 
Kapitein.

“Lang zal hij leven, 
lang zal hij leven!”

Kapitein Winokio viert  
15 jaar Handjes Draaien, 
koekebakkevlaaien, windjes laten 
en vooral: 15 jaar liedjes zingen. 
Overal vindt hij liedjes en zingt ze 
samen met Mevrouw de Poes en 
zijn muziekmatrozen. Hij staat 
op - zingt een liedje, poetst zijn 
tanden - zingt een liedje, eitje 
ontbijtje - een liedje, varen - een 
liedje … Voor alles verzint onze 
Kapitein een melodietje. Zing je 
mee? Met altijd één boodschap 
voor ogen: ‘Pluk de dag!’ Kom, 
zing, dans, lach en vier met ons 
mee!

“Alle macht aan de verbeelding: 
Kapitein Winokio betovert.” (De Morgen)

ZO 23 FEB

KAPITEIN WINOKIO
15 jaar Handjes Draaien

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

met: Lien Van de Kelder, 
Mauro Pawlowski , Jan De 
Smet, Wouter Berlaen , Ad 
Cominotto en Stoy Stoffelen
productie: Koortzz
foto: Johan Jacobs

LIEN VAN DE KELDER, MAURO 
PAWLOWSKI, JAN DE SMET …

Smartschade

Smartschade neemt 
een diepe duik in 
de schaamteloze 
onderbuik van het 
Nederlandstalige lied:
smartliederen 
en liederlijke 
levenslessen.

Met ‘Gedeelde Smart’ werden 
reeds prachtige verloren 
gewaande liedjes blootgelegd. 
Deze voorstelling verwarmde 
theaterzalen en veroorzaakte 
hier en daar een hoge bloeddruk 
of liet menig hart sneller slaan. 
‘Smartschade’ gaat verder en 
graaft nog dieper in de schatkist 
van smartlaps.

In de rangen vinden we nu 
nieuwkomer Mauro Pawlowski, 
connaisseur van velerlei 
muziekjes. In de gelederen 
vinden we dus enkel adepten 
van het betere lied, dat ze dan 
ook alle eer zullen aandoen 
met smachtende vocalen en 
vingervlugge riedels.

ZA 22 FEB
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M I K S is een samenwerking 
van de Stad Turnhout, Jeugdhuis 
Wollewei, MOOOV en de Warande.
foto: Kunstbende 

IN DE WARANDE

Jong, creatief talent verovert de Warande. Kom op 
deze festivaldag kijken naar jonge makers. Een stevige 
ploeg jongeren werd het voorbije seizoen intensief 
gecoacht door professionele artiesten, vandaag tonen 
ze de resultaten. 

Ontdek een frisse mix van dans, performance, spoken 
word, dj, live muziek, film, grafische vormgeving, 
beeldende kunst, fotografie … kortom alles wat kunst 
kan zijn. Plof tussendoor neer in onze ‘chillzone’, ga 
volledig los op de beats van onze dj’s in het ‘ravehol’ of 
maak je eigen kunstwerk in de ‘plakgalerij’. 

VOORTRAJECT 

Ben je tussen de 14 en 23 jaar en wil jij jouw werk 
tonen op M I K S? Neem dan deel aan een creatief 
en boeiend voortraject. Vanaf oktober 2019 staat een 
ploeg coaches uit verschillende kunstdisciplines klaar 
om jou te begeleiden in het maken van een artistiek 
werk. Laat je inspireren door professionele artiesten 
en andere jongeren. (zie p. 49)

ZO 1 MRT

M I K S
Een podium voor jonge makers

28 euro | 20 euro (-26)
25 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

zang, gitaar & keyboard: 
Raymond van het Groenewoud
drums: Cesar Janssens
bas: Mich Verbelen
keyboards, percussie: Bram 
Weijters
gitaar, zang: Rik Aerts
trompet: Carlo Nardozza
fluit: Stefan Bracaval
foto: Jasper van het 
Groenewoud

Wat moeten we je over Raymond 
vertellen dat je nog niet weet? De 
man die zijn volk in het Vlaams 
leerde rocken en van de meest 
uiteenlopende muziekjes houdt, 
schuimt al sinds 1972 de podia 
af en is, tegen wil en dank, 
tot een instituut uitgegroeid. 
Veelzijdig muzikant. Begenadigd 
songschrijver. Bevlogen 
performer. Gewiekst entertainer.

In 2020 wordt Raymond 
zeventig jaar en waar kan dit 
beter gevierd worden dan in 
zijn natuurlijke biotoop, het 
podium? Voor deze uitzonderlijke 
gelegenheid trekt Raymond 
weer alle registers open en 
worden zijn trouwe muzikanten 
weer opgetrommeld voor deze 
verjaardagconcerten, met als 
extraatje een blazerssectie en 
gelardeerd met historisch en 
recent beeldmateriaal. Onze 
jarige hopman zal laveren tussen 
vroeger en nu, grasduinend in 
zijn immense repertoire met een 
lach en een traan en voorzien van 
de gepaste toeters en bellen.

Een unieke avond tussen breekbaar en 
onverslijtbaar rockend. Niet te missen!

RAYMOND VAN HET GROENEWOUD
Raymond 70

ZA 29 FEB
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choreografie: Salva Sanchis en 
Anne Teresa De Keersmaeker
dans: José Paulo dos Santos, 
Bilal El Had / Robin Haghi 
(afwisselend), Jason Respilieux 
en Thomas Vantuycom
muziek: John Coltrane
kostuums: Anne-Catherine Kunz
foto: Anne Van Aerschot

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

Vier dansers eren de wereldberoemde, 
virtuoze jazzmuziek van John Coltrane.

‘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.

‘’De improvisaties vloeien allemaal samen in een hogere orde… 
puur genot voor oog en hart.’’ (De Standaard ****)

‘’C’est magnifique!’ (La Libre Belgique)

“A Love Supreme eert de virtuoze jazz door te excelleren in de 
danskunst.” (Focus Knack ****)

SALVA SANCHIS, ANNE TERESA  
DE KEERSMAEKER / ROSAS

A Love Supreme

DI 3 MRT

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

koop deze 
voorstelling  

in een voordelige  
reeks (zie p. 7)

inleiding om  
19.30 uur

in de Tuinzaal
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foto: Rob Walbers

van en met: Btissame Bourrich, 
Evgenia Brendes, Jolente De 
Keersmaeker, Olga Mouak, 
Haider Al Timimi, Issam Dakka, 
Youness Khoukhou en Frank 
Vercruyssen

Frank Vercruyssen 
en Jolente De 
Keersmaeker van tg 
STAN delen de scène 
met Btissame Bourrich, 
Evgenia Brendes, 
Issam Dakka, Youness 
Khoukhou, Olga Mouak 
en Haider Al Timimi.

Het vertrekpunt van ‘Move (on)’ 
is de ontmoeting van een groep 
spelers en performers die vanuit 
hun verschillende artistieke 
praktijk samen op zoek gaan 
naar antwoorden op voor hen 
noodzakelijke vragen. tg STAN 
werkt hiervoor samen met 
Nomadisch Kunstencentrum 
Moussem en Kloppend Hert. 
Vanuit een gedeelde liefde voor 
Arabische literatuur zal Moussem 
mee op zoek gaan naar een brede 
waaier van hedendaagse en 
klassieke teksten uit de MENA-
regio (Midden-Oosten en Noord-
Afrika). Ook Kloppend Hert, 
het gezelschap rond Haider Al 
Timimi, is een belangrijke partner 
in deze creatie. Kloppend Hert 
streeft naar culturele hybriditeit, 
naar een grensoverstijgende 
ruimte waar meerdere invloeden 
kunnen samensmelten tot één 
geheel. Laat dat nu net zijn waar 
‘Move (on)’ over gaat. Een match 
made in heaven dus.

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

ARAB CARTOON FESTIVAL | ZA 7 MRT

tg STAN & KLOPPEND HERT
Move (on)

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

“Waar moet muziek naartoe?” Het is een vraag die 
Hendrik Willemyns (Arsenal) al langer bezig houdt. 
Vier jaar geleden gooide hij in zijn film ‘Dance Dance 
Dance’ nog een muzikant uit het raam. Nu pakt hij 
het subtieler aan en maakt hij van de muzikant een 
prostituee. En hij doet dat met een boek, een film en 
muziek. 

Het boek heet ‘Room of Imaginary Creatures’ en 
is een ‘bordeelkamer-dichtbundel’ geschreven en 
geïllustreerd door muzikanten en kunstenaars van 
over de hele wereld. De film ‘Birdsong’, geschreven 
en geregisseerd door Willemyns, vertelt het verhaal 
van een jonge vrouw in Tokyo die droomt van een leven 
als muzikant en erachter komt dat het universum van 
muziek donker is en bevolkt met gevaarlijke dieren. 
En poëzie. Met een ongewoon en pakkend filmconcert 
laat Hendrik Willemyns, samen met zangeres Paulien 
Mathues, je kennismaken met boek, film en veel 
muziek.

VR 6 MRT

HENDRIK WILLEMYNS
Birdsong

koop deze 
voorstelling  
in een voordelige  
reeks (zie p. 6)
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koop deze 
voorstelling  

in een voordelige  
reeks (zie p. 6)

lees meer over  
Arab Cartoon 

Festival op p. 64
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23 euro | 10 euro (-26)
20 euro (vroege vogel)

van en met: Junior Mthombeni, 
Cesar Janssens, Fikry El Azzouzi, 
Tutu Puoane, Alesandra Seutin, 
Jade Wheeler, Gloria Boateng, 
Rosie Tjam, Wim De Vries, 
Robbert Van Heuven, Gerardo 
Salinas…
foto: Pictural Press Ltd. / Alamy 
Stock Photo

‘Dear Winnie’ is een wervelende, muzikale 
voorstelling over de aanstekelijke kracht 
van uitzonderlijke vrouwen, in het spoor 
van Winnie Mandela.

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

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

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

‘Dear Winnie’ zie je volgend seizoen alleen in KVS, 
Théâtre de Liège en de Warande.

DO 12 MRT

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

koop deze 
voorstelling  

in een voordelige  
reeks (zie p. 8)

inleiding om  
19.30 uur

in de Tuinzaal
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spel: Sofie Decleir, Robby 
Cleiren, Koen van Kaam, Stijn 
Van Opstal…
tekst: Ilja Leonard Pfeijffer
regie: Jorgen Cassier
livemuziek: Els Vandeweyer
foto: Kaat Pype

ZA 14 MRT | ZO 15 MRT 

eerste editie van een tweedaags festival  
rond percussie & drums

ZUIDPOOL
De aanzegster

DI 17 MRT

Ilja Leonard Pfeijffer 
schrijft voor 
Zuidpool een nieuwe 
theatertekst. Een 
bijzondere acteursploeg 
en een topmuzikante 
brengen deze 
hedendaagse tragedie 
op de scène.

In het westerse theaterrepertoire 
zijn er nauwelijks vrouwenrollen 
die moeiteloos naast een rol als 
Hamlet, Oedipus of Oom Wanja 
kunnen staan. Zuidpool brengt 
daar verandering in en gaat 
in zee met grootmeester Ilja 
Leonard Pfeijffer. Hij schrijft een 
theatertekst over de opkomst 
en neergang van een beroemde 
actrice. Als slachtoffer van én 
voorvechtster tegen mannelijke 
onderdrukking verwerft zij 
op korte tijd een enorme 
heldenstatus. Ze wordt wereldwijd 
een voorbeeld voor andere 
vrouwen en zet een beweging in 
gang die in alle gelederen van de 
samenleving voelbaar is. Tot zij 
zelf dader blijkt te zijn.

Jorgen Cassier regisseert een 
bijzondere acteursploeg met 
onder andere Sofie Decleir, Koen 
van Kaam, Robby Cleiren en Stijn 
Van Opstal. Topmuzikante Els 
Vandeweyer speelt livevibrafoon 
en percussie.

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

Aarich Jespers (Zita Swoon, 
The Colorist Orchestra …) en 
de Warande slaan de handen 
in elkaar voor deze eerste 
editie van ‘DRUMMING’. De 
concerten, films, installaties 
en performances worden in 
een theatrale vorm gegoten. 
Verwacht je aan een zeer divers 
programma waarin verschillende 
vormen en aspecten van 
percussie te zien zijn.

Om de diversiteit van het festival te 
illustreren zijn hier al de eerste namen

Tsubasa Hori (JAP) Traditionele Taiko drums 
met invloeden uit Japanese Rock, Kodo en 
Wadaiko. In België is Hori bekend van haar 
samenwerkingen met Sidi Larbi Cherkaoui.

David Van Tieghem (VS) percussionist uit 
New York, bekend van samenwerkingen 
met onder anderen Laurie Anderson, Arthur 
Russel, David Byrne, Talking Heads en vele 
andere. Hij speelt een soloset in de geest 
van zijn ‘Ear To The Ground’ performance en 
zijn act die te zien was in de vroege jaren ‘80 
op ‘Late Night With David Letterman’.

Het Ictus Ensemble (bekend van 
samenwerkingen met danscompagnie 
Rosas - Anne Teresa De Keersmaeker) 
met onder anderen een uitvoering van 
Drumming-Part One (Steve Reich).

Eric Thielemans (B) een jazzdrummer 
die een volledig eigen vocabulaire heeft 
ontwikkeld dat moeilijk te plaatsen is in een 
bepaald genre. Thielemans is bekend van 
samenwerkingen met Chantal Acda, Rudy 
Trouvé en Josse De Pauw.

Meer namen 
worden in de loop 
van het seizoen 
bekendgemaakt op 
onze website.

DRUM 
MING
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16 euro | 12 euro (-26)
14 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
KUUB

foto: Gijsbert van der Wal

Na een korte afwezigheid is 
Micha Wertheim duidelijk terug 
op het cabaretpodium. Wat ook 
duidelijk is, is dat we in duidelijke 
tijden leven. Het is steeds 
duidelijker wie de vijand is, en 
waar die zit. Het is ook duidelijk 
dat er fouten zijn gemaakt en 
wie de fouten heeft gemaakt is 
ook wel duidelijk. Nu de feiten 
duidelijk zijn wordt de oplossing 
ook steeds duidelijker.

Maar voor alles echt helemaal 
duidelijk is, is er eerst 
Micha Wertheim, Voor Alle 
Duidelijkheid!

“’Voor alle duidelijkheid’ is een tot 
in het kleinste detail doordachte 
proeve van de spanningsboog, lang en 
duizelingwekkend. En al die tijd knalt 
het spelplezier je vanaf het podium 
tegemoet.” (De Volkskrant *****)

“In een meer dan twee uur durende 
voorstelling lanceert Wertheim ditmaal 
een spervuur van slimme grappen over 
het soort onderwerpen dat hij tot dusver 
voornamelijk uit de weg ging.”  
(NRC ****)

“Wertheim ontregelt het publiek en 
heeft echt iets te melden. Daarmee 
heeft hij nog altijd een unieke 
positie binnen het Nederlandse 
cabaretlandschap.” (Trouw *****)

MICHA WERTHEIM
Voor Alle Duidelijkheid

(NL)

VR 20 MRT

D E  W A R A N D E
O V E R D A G

HERMAN VAN HOVE / LISSA MEYVIS
In de schaduw van Toon Hermans

DO 19 MRT

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

14 UUR 
SCHOUWBURG

Deze intieme voorstelling brengt een hommage 
aan Toon Hermans door Herman Van Hove, die 
meeslepend vertelt over zijn wonderlijke jaren als 
goede vriend en laatste manager van Toon Hermans. 
Lissa Meyvis geeft een hemelse nieuwe stem aan de 
liedjes die Toon zelf zijn mooiste vond.

“Zelden op een scène zo’n zuiver gepenseeld portret 
gezien als deze frisse aquarel over Toon Hermans” 
zegt Warre Borgmans, “Ik meen Toon Hermans nu 
beter te kennen dan wanneer ik hem in ’t echt ontmoet 
zou hebben!”

Of zoals Bart Peeters het verwoordde: “Toon Hermans 
geloofde in de hemel (niet in de rijstpap, maar laat 
dat een detail zijn) en je voelde hem goedkeurend 
glimlachen tijdens de voorstelling”.

‘In de schaduw van Toon Hermans’ werd als hommage 
aan Toon bij zijn honderdste geboortedag 97 keer 
opgevoerd in Vlaanderen en Nederland met als 
hoogtepunt vijf staande ovaties in theater Carré, dè 
tempel van Toon.
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xxx

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

Armeens Ensemble  
gespecialiseerd in  
traditionele  
blaasinstrumenten

De Armeense muzikant Norayr Kartashyan 
wordt wereldwijd beschouwd als één van 
de beste spelers van traditionele Armeense 
blaasinstrumenten.

Op de muziekschool bekwaamde hij zich 
in de duduk (of doedoek, een dubbelrieten 
blaasinstrument gemaakt uit abrikozenhout). 

Algauw verdiepte hij zich ook in andere 
traditionele Armeense blaasinstrumenten 
zoals blul (herdersfluit), shvi (fluiten), zurna 
(dubbelrieten trompet), pku (Armeense 
clarinet) en parkapzuk (doedelzak).
Als lid van de Armenian Navy Band treedt 
hij sinds 2010 succesvol onder eigen naam 
op. In 2015 richt hij samen met vier jonge 
getalenteerde muzikanten Menua op.

Kartashyans composities verbeelden op een 
delicate en zachte manier de volksmuziek 
van het platteland. Zijn muziek klinkt tijdloos, 
melancholisch, vol warmte en schoonheid. 
Een echte aanrader!

NORAYR KARTASHYAN  
& MENUA (ARMENIË)

koop dit concert  
in een voordelige  
reeks (zie p. 5)

ZA 21 MRT
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14 euro | 10 euro (-26)
12 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
KUUB

concept/spel: Khadija  
El Kharraz Alami
artistieke begeleiding:  
Luk Perceval, Jip Vuik  
en Robbert van Heuven
coproductie: Noord  
Nederlands Toneel
foto: Casper Koster

Ontzettend en ongeneeslijk is de woede 
wanneer geliefden met elkaar in botsing komen.

In deze persoonlijke performance vervlecht Khadija 
El Kharraz Alami de verschillende perspectieven 
in Euripides’ ‘Medea’ met haar eigen verhaal over 
opgroeien tussen twee werelden en de botsing van 
krachten in jezelf.

Ze vertelt hoe de rijkdommen van zowel de westerse 
wereld als de Marokkaanse haar hebben beïnvloed: 
de vele tradities, het spreken van meerdere talen, het 
wel of niet geloven, de muziek, de vrijheid… Totdat deze 
rijkdommen botsen: ze gaat ertussen staan en poogt 
met al haar kracht beide werelden vast te houden. 
Zo groeit ze verder op, niet langer met, maar tussen 
die twee werelden in: de vreemdeling, de ander, het 
eenzame soort.

Khadija speelt in ‘Nu ben ik Medea’ een riskant en 
open spel met tekst en publiek. Ze won terecht de Jong 
Theaterprijs én de publieksprijs op Theater aan Zee.

KHADIJA EL KHARRAZ ALAMI & 
THEATER ROTTERDAM

Nu ben ik Medea 

(NL)

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

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

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

Het wereldberoemde, Australische circusgezelschap 
Circa brengt fysieke poëzie en grensverleggende 
acrobatie. ‘Humans’ is daar hét voorbeeld van. De 
voorstelling is een adembenemende show waarin tien 
acrobaten het publiek meenemen op een enerverende 
reis over het leven, onze geliefden, de lasten die we 
dragen en de fysieke en emotionele kracht die nodig 
is om te overwinnen. In ‘Humans’, de show die van de 
internationale pers lovende kritieken kreeg, verkennen 
mannen en vrouwen als gelijken hun fysieke grenzen. 
Met verbazingwekkende kracht en behendigheid 
gooien de acrobaten elkaar in de lucht, draaien rond 
hun as en tonen hun veerkracht.

CIRCA
Humans

(AUSTRALIË)

WO 25 MRT

koop deze 
voorstelling  
in een voordelige  
reeks (zie p. 9)

koop deze 
voorstelling  

in een voordelige  
reeks (zie p. 6)

“indrukwekkende staaltjes 
lichaamsbeheersing … 
Overrompelende show.’  
(Theaterkrant.nl ****)

“Poëzie in beweging”  
(The Times ****)

“Khadija El Kharraz Alami 
verraste unaniem de jury 
met haar opvallende 
en onverbiddelijke 
theaterpersoonlijkheid. (…) 
Een erg veelbelovende  
jonge maakster.”  
(juryrapport Theater aan Zee)

ARAB CARTOON FESTIVAL | WO 25 MRT
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lees meer over  
Arab Cartoon 
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34 euro | 20 euro (-26)
31 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

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

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

JOOLS HOLLAND  
AND HIS RHYTHM  

& BLUES ORCHESTRA (VK)

DO 26 MRT

“Niemand ter wereld kan pianospelen als Jools.  
Hij heeft die ‘left hand’ die nooit stopt.” (BB King)

foto: Mary McCartney
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IN DE WARANDE

Zie je ze al komen,  
de STORMOPKOMST- 
karavaan? 

STORMOPKOMST wordt 
nomadisch. Na doorkomsten in 
Dilbeek op 26 januari en Genk  
op 1 maart keert het festival op 
29 maart weer naar huis, naar  
de Warande. 

Het wordt een extra feestelijke 
dag voor jong en oud. De 
Warande verandert in een 
wonderlijke wereld waar alles (of 
toch heel veel) kan. Verrassende 
voorstellingen, wonderlijke 
workshops, inventieve installaties 
en vooral: gegarandeerd 
speelplezier! 

Klaar om omver geblazen te 
worden? Kom kijken, luisteren, 
denken, spelen en maken. 
STORMOPKOMST, ahoi!

Reserveer zondag 29 maart nù al 
in je agenda! Vanaf januari wordt 
het programma bekendgemaakt 
en kan je tickets kopen. Hou de 
websites van de Warande en 
STORMOPKOMST in het oog om 
als eerste je plekje te reserveren.

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

foto: Jelle Vermeersch foto: Bart Van der Moeren

Hey, hoe lang is dat geleden, jong? Bijna drie jaar? 
Langer? Ik weet het, het is volledig mijn schuld.
Vroeger hadden we die podcast om wekelijks bij te 
praten. En dan is er die andere show gekomen waarin 
ik schreeuw vanachter een bak. Er is zoveel gebeurd 
sinds de laatste keer dat we elkaar zagen. Heb je mijn 
nieuwe vriendin al ontmoet?

En weet je van mijn verhuis en nieuwe auto? Ja! Ik heb 
eindelijk mijn rijbewijs behaald! Oh en ik moest onlangs 
denken aan een topverhaal van vroeger! Ik zat bij mijn 
zus en … Shit, heb ik je eigenlijk ooit verteld dat ik een 
zus heb? Ja, de afgelopen jaren waren best turbulent. 
Die simpele jongen met zijn duizenden projectjes voor 
tientallen fans? Laten we zeggen dat het aantal fans nu 
gelijk staat aan het aantal projectjes. Maar goed, het 
is toch nooit te laat om nog eens af te spreken en bij te 
praten. Uit het oog is niet uit het hart! Natuurlijk mag 
je uw vrienden uitnodigen! Ik heb alvast enkele toffe 
zaaltjes gereserveerd waar we op ons gemak zullen 
zitten. Iets intiem en bescheiden. 

Je kent mij. 
Xander

XANDER DE RYCKE
Bekend & Bescheiden

VR 27 MRT

"Koning van de 
observatiehumor"
(De Standaard ****)

ZO 29 MRT

STORMOPKOMST
Festivaldag
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30 euro | 12 euro (-26)
26 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

Benjamin Millepied, 
één van de grootste 
choreografen van het 
hedendaagse ballet, 
maakt een avondvullende 
voorstelling op muziek 
van Bach.

Twee iconische composities 
van Johann Sebastian Bach 
vormen de muzikale basis van 
Benjamin Millepieds nieuwe 
avondvullende balletvoorstelling: 
‘Partita Nr. 2’ en ‘Passacaglia voor 
orgel’. Millepied neemt Bachs 
compositietechnieken zorgvuldig 
onder de loep en laat zich 
inspireren door de de complexe 
ritmes, canons, fuga’s en het 
briljante contrapunt van de oude 
meester.

Benjamin Millepied is ex-
principal van het vermaarde 
New York City Ballet, maar 
werd bij het grote publiek vooral 
bekend als de choreograaf van 
de Oscarfilm ‘Black Swan’. In 
deze psychologische thriller, 
over een ballerina bij datzelfde 
New York City Ballet, danst 
Millepied als tegenspeler van 
Natalie Portman, met wie hij in 
2012 trouwde. Naast ex-danser 
is Millepied ook de oprichter van 
zijn eigen dansgezelschap L.A. 
Dance Project en choreograaf 
voor grote balletgezelschappen. 
Gevoed door invloeden van 
meesters als George Balanchine, 
Jerome Robbins en William 
Forsythe ontwikkelde hij een 
virtuose hedendaagse ballettaal 
met hoge emotionaliteit en rijke 
betekenislagen.

VR 3 APR

BALLET VLAANDEREN
Bach Studies

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

20.15 UUR 
KUUB

Accordeonist Gwen Cresens toont zich van 
zijn meest eclectische kant.

Musici als Bach, Mozart en Beethoven waren 
meesterlijke improvisators. De partituur was het 
vertrekpunt, de muziek ontstond daarna vaak vanuit 
vrijheid en talent.

Cresens sluit voor ‘Eclectica’ met zijn nieuw kwartet 
aan bij deze traditie door in dialoog te gaan met drie 
top jazz-musici: pianist Bart Van Caenegem (Brussels 
Jazz Orchestra), contrabassist Janos Bruneel en 
drummer Matthias Dewaele. Samen brengen ze 
Cresens’ composities en opwindende interpretaties van 
Bach en Grieg, filmmuziek van Laurel & Hardy, tango, 
musette en spannende versies van popsongs.

Accordeon-ambassadeur Gwen Cresens voelt zich 
thuis op de meest diverse podia. Hij stond aan de zijde 
van Arno, Raymond van het Groenewoud, Kommil Foo, 
Les Ballets C de la B en het Brussels Jazz Orchestra.

GWEN CRESENS
Eclectica

DO 2 APR

koop deze 
voorstelling  

in een voordelige  
reeks (zie p. 7)

choreografie: Benjamin Millepied
muziek: Johann Sebastian Bach, …
decor en belichting: United Visual 
Artists
kostuums: Alessandro Sartori
instudering: Sebastien Marcovici, 
Janie Taylor, Rachelle Rafailedes 
dansers: Opera Ballet Vlaanderen
foto: Shed Mojahid

inleiding om  
19.30 uur in  
de Tuinzaal
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foto: Chloë Leenheer

In ‘Guzmán’ kijkt Guzman 
terug op zijn grillige leven, zijn 
stormachtige carrière en vertelt 
hij dingen die je nog niet van 
hem wist. Dingen die wellicht 
herkenbaar zijn, dingen die 
op zijn minst opmerkelijk zijn, 
dingen die opzienbarend zijn. 

Zijn het ontboezemingen? Wie 
weet. Het zijn onder andere 
juist die dingen waar je normaal 
gesproken misschien niet eens 
om moet lachen, maar vanavond 
wel. Dat staat nu al vast. De 
levensloop van Javier heeft 
ridicuul veel gelijkenissen met 
het land waar hij al vanaf zijn 
zeventiende op de planken staat.

‘Guzmán’ is het tweede 
programma in een trilogie die 
afgesloten zal worden met 
‘Francisco’.

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

JAVIER GUZMAN
Guzmán

ZA 18 APR

Regisseur Milo Rau 
reconstrueert een 
familiedrama met  
een echte familie.  
An Miller, Filip Peeters 
en hun twee dochters 
brengen je naar de 
donkerste krochten van 
de menselijke geest.

Wat drijft mensen zo ver dat ze 
hun eigen kinderen doden? Wat 
gaat er achter zo’n misdaad 
schuil? Welke wonden werden er 
geslagen? Na het internationale 
succes van ‘Five Easy Pieces’, 
een theatervoorstelling waarin 
kinderen het leven en de 
misdaden van Marc Dutroux 
reconstrueerden, en ‘La Reprise’, 
een voorstelling over de moord 
op homo en moslim Ihsane Jarfi 
in Luik, maakt Milo Rau nu het 
derde deel van de ‘Trilogy of 
Belgian Crimes’.

‘Familie’ benadert de meest 
onbevattelijke misdaad die 
een mens kan plegen vanuit 
een echte familie. Acteurs An 
Miller en Filip Peeters staan 
als koppel op het podium, maar 
delen nu voor het eerst in hun 
leven de bühne met hun twee 
dochters, Leonce en Louisa 
(dertien en veertien jaar oud). 
Samen reconstrueren ze een 
familiedrama. Ze stellen daarbij 
het gezin als maatschappelijke 
constructie in vraag en volgen 
hen van de eerste date tot de 
donkerste krochten van de 
menselijke geest.

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

regie: Milo Rau
spel: Filip Peeters, An Miller, 
Leonce Peeters, Louisa Peeters
coach: Peter Seynaeve
dramaturgie: Carmen 
Hornbostel
gerealiseerd met  
steun verkregen via de  
Belgische Tax Shelter
foto: Michiel Devijver

NTGent
Familie

ZA 4 APR
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STIL

regie: Haider Al Timimi
spel: Gorges Ocloo en Haider 
Al Timimi
dramaturgie: Bart Capelle
coaching: Fumiyo Ikeda
lichtontwerp: Reynaldo 
Ramperssad
choreografie: Georgina Del 
Carmen Theunissen
foto: Bart Grietens

Een feestelijk 
ongeremd, grappig en 
schurend stuk over 
genderdifferentiatie

Stel dat er een zwart gat is, een 
plek waar we ongeremd onszelf 
kunnen zijn. Een plaats waar we 
vrij zijn om lief te hebben, vrij van 
een publieke opinie en codes. 
Studio Shehrazade is zo’n plek. 
Twee mannen, een Ghanees en 
een Irakees, vinden elkaar daar. 
Alle taboes sneuvelen er. What 
happens in the Studio, stays in 
the Studio. Alleen hun mentale 
foto’s zijn hun stille getuigen. Hoe 
beangstigend zijn hun wildste 
dromen? Hoe groot is de druk van 
de buitenwereld?

‘Studio Shehrazade’ van Haider 
Al Timimi is geïnspireerd op een 
werk van de Libanese fotograaf 
Hasham El Madani. Hij baatte 
in Beirut een fotostudio uit 
waar mensen hun ware aard 
en geheime fantasieën in beeld 
lieten brengen.

Zonder in clichés te vervallen 
legt deze spitsvondige en up-
tempovoorstelling de kwesties 
rond genderdifferentiatie bloot.

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

20.15 UUR 
KUUB

KLOPPEND HERT &  
ARSENAAL/LAZARUS

Studio Shehrazade

ARAB CARTOON FESTIVAL | DI 21 APR

"een sympathiek en uitermate 
innemend duo dat het publiek weet te 
verleiden met charmante grapjes en een 
associatieve verbeelding" (Etcetera)

Stilte wordt vandaag gezien als 
een kostbaar en zeldzaam goed. 
Bestaat stilte nog? Hoe is het 
gesteld met de stilte in ons 
hoofd? Zorgt stilte voor rust of 
worden we er net onrustig van? 
Kunnen we weerstaan aan de 
eindeloze stroom informatie die 
op ons afkomt? Met ‘Stil’ leggen 
we voor enkele dagen de focus op 
stilte in de kunsten. We kiezen 
met ‘Stil’ niet voor een overladen 
programma, wel voor enkele 
goed geselecteerde, boeiende 
voorstellingen, verspreid over 
vier dagen.

Met ‘Stil’ presenteren we stilte in de ruime 
betekenis van het woord. De belangrijke 
stilte tussen de noten in de muziek van 
Erik Satie, de rust van een repetitieve 
dansvoorstelling van Cie Tumbleweed, de 
vertrouwelijkheid van zonen met hun vader 
in de circusvoorstelling ‘Carrying my father’ 
of de melancholische muziek van Leonard 
Cohen.

We starten het festival met de theatrale 
lezing 'Silence Please!', waarin woord, 
beeld en muziek een transparant geheel 
vormen. Later in het seizoen worden extra 
activiteiten toegevoegd zoals cursussen 
in samenwerking met Dinamo en een 
installatie van Liesbeth Hermans.

In het kader van ‘Stil’ presenteren we vanaf 
maart 2020 ook een groepstentoonstelling 
die focust op de nacht als transformator, als 
een moment waarop de wereld een andere 
gedaante krijgt. (zie p. 207) 

STIL
koop deze 

activiteiten in  
een voordelige  
reeks (zie p. 5)
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voorstelling  
in een voordelige  
reeks (zie p. 6)

lees meer over  
Arab Cartoon 
Festival op p. 64
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gastvrouw: Cath Luyten
denker en sparringpartner  
van Cath: Jean Paul Van 
Bendegem
pianist: Jan Swerts
productie: Tamara Trust en Het 
Laatste Bedrijf
regie en scenografie: Filip 
Standaert (Handelsreizigers  
in Ideeën)

Stilte is een schaars 
goed geworden. Bestaat 
ze nog wel? Wanneer 
hebben we de stilte 
verlaten? Waar vinden 
we het terug? En is 
het te koop? In elk 
geval is er een grote 
vraag naar stilte in de 
samenleving.

‘Silence, Please!’ is een 
filosofische en artistieke 
zoektocht naar stilteplekken. 
Zowel naar de innerlijke 
als de fysieke plek. Deze 
voorstelling legt zijn oor te 
luister bij schrijvers, muzikanten, 
psychologen en filosofen. Een 
fotograaf gaat luwteplekken 
opzoeken en verwerkt dat in het 
decor.

Alles start met het allereerste 
grootschalige onderzoek bij 
duizend Vlamingen over stilte. 
Dat wordt de grondstof van deze 
voorstelling. Cath Luyten, filosoof 
Jean Paul van Bendegem, pianist 
Jan Swerts en Guido Belcanto 
begeleiden je op deze reis.

concept en regie: Hanna 
Mampuys en Toon Van 
Gramberen
spel: Toon en Eugeen Van 
Gramberen, Jonas en Danny 
Juchtmans, Josse en Koen De 
Broeck, Joren en Jan De Cooman
foto: There There Company

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

20.15 UUR 
KUUB

Vier circusartiesten nodigen hun vader uit 
op de scène. ‘Carrying my father’ is een 
fysieke, acrobatische voorstelling over 
dragen en gedragen worden.

Acht volwassen mannen dragen elkaar, testen elkaar 
en ontmoeten elkaar waar we het niet verwachten. 
Acht lichamen die niet even sterk zijn, maar wel even 
krachtig in hun eigenheid en interactie. Ze ontdekken 
de uitdagingen van het ouder worden en de rijkdom 
van het samenwerken. Vaders en zonen brengen 
een voorstelling over vasthouden, loslaten, kracht en 
rivaliteit. Centraal staat het besef: “zoals de vader de 
zoon droeg, zo zal de zoon ooit de vader dragen”.

STIL | VR 24 APR

THERE THERE COMPANY
Carrying my father

CATH LUYTEN, JEAN PAUL  
VAN BENDEGEM E.A.

Silence Please!

STIL | DO 23 APR

L E Z I N G

J O N G
G E W I L D

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

20.15 UUR 
KUUB
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koop deze 
voorstelling  
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reeks (zie p. 5)
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foto: Onya Devaney

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

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

Zijn muzikale output verrijkte hij doorheen de jaren 
met electronica en samenwerkingen onder andere met 
Dustin O’Halloran.

Met zijn album ‘A Different Forest’ uit 2019 keert hij 
terug naar de eenvoud van de piano. We horen een 
album vol sobere en ingetogen pianonummers. Het 
album is een eerbetoon aan de (helaas vaak verdrukte) 
natuur.

Met zijn muziek bouwt hij voort op de muzikale 
tradities gaande van Erik Satie, John Cage, Philip 
Glass naar Max Richter. De muziek is filmisch, 
toegankelijk, ritmisch en fris. Ideaal voor liefhebbers 
van neoklassiek zoals Olafur Arnalds, Joep Beving of 
Max Richter.

HAUSCHKA
A Different Forest

(D)

STIL | VR 24 APR

20.15 UUR 
SCHOUWBURG
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voorstelling  

in een voordelige  
reeks (zie p. 5)
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16 euro | 11 euro (-26)
14 euro (vroege vogel)

21.15 UUR 
KUUB

Sophia Ammann is een Belgische zangeres met 
Canadese roots die de voorbije jaren vooral in beeld 
kwam als frontvrouw van Little Dots en Ansatz Der 
Maschine. Van jongs af aan is Sophia gefascineerd 
door de muziek van Leonard Cohen. Met ‘Sophia 
Ammann plays Leonard Cohen’ brengt ze op eigen 
wijze het werk van Cohen weer tot leven. Live laat ze 
zich bijstaan door trompettist Jon Birdsong (Black 
Flower) en zanger Joppe Tanghe (ONS/Fruits of Labor).

SOPHIA AMMANN
plays Leonard Cohen

STIL | DOUBLE BILL | ZA 25 APR

concept en dans: Angela 
Rabaglio en Micaël Florentz
lichtontwerp en scenografie: 
Arnaud Gerniers en Benjamin 
van Thiel
muziek: Daniel Perez Hajdu
coach: Dagmar Dachauer
foto: Flurin Bertschinger foto: Grégoire Verbeke

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

20.15 UUR 
KUUB

‘The Gyre’ is een duet 
dat vertrekt van de 
beweging ‘wandelen’ 
en evolueert naar 
een hypnotiserende 
beleving die je niet 
onberoerd laat.

Twee lichamen in het 
schemerdonker lijken te 
verdwijnen in elkaar. De 
contouren van twee dansers 
vervagen subtiel tot één lichaam. 
In het veranderende licht zie 
je de twee scherper, cirkelend 
rond één gemeenschappelijk 
punt. ‘The Gyre’ zuigt je mee 
in een onophoudelijke stroom 
van beweging en is een sterke 
metafoor voor een liefdesrelatie.
 
“Een meesterwerk dat zowel in zijn 
radicaliteit als in zijn beheersing doet 
denken aan de eerste voorstellingen van 
Anne Teresa De Keersmaeker. De twee 
dansers bewegen oneindig in cirkels. 
Elk heeft zijn cirkel, verweven met die 
van de ander. Micaël Florentz en Angela 
Rabaglio brengen je geleidelijk aan 
in een meditatieve en bedwelmende 
trance. ‘The Gyre’ is een reis die vertelt 
over hoe je één bent, ook al ben je met 
twee. De voorstelling is tegelijkertijd 
minimalistisch als van een gevaarlijke 
schoonheid.” (Ballroom)

CIE TUMBLEWEED
The Gyre

(BELGIË,  
FRANKRIJK,  

ZWITSERLAND)

STIL | DOUBLE BILL | ZA 25 APR

M A D E  I N 
D E  W A R A N D E

J O N G  G E W I L D

D O U B L E  B I L L
met je ticket voor ‘The Gyre’  
kan je dezelfde avond naar 
‘Sophia Ammann’

D O U B L E  B I L L
met je ticket voor ‘Sophia 
Ammann’ kan je dezelfde  
avond naar ‘The Gyre’
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koop deze 
voorstelling  
in een voordelige  
reeks (zie p. 5 & 7)

koop dit concert  
in een voordelige  

reeks (zie p. 5 & 7)
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tekst en regie: Stijn Devillé
spel: Warre Borgmans, Dirk 
Buyse, Kris Cuppens, Janne 
Desmet, Jos Geens, Pieter 
Genard, Maarten Ketels, Sara 
Vertongen en Tom Van Bauwel
muziek: Rudy Trouvé, Gerrit 
Valckenaers en Geert Waegeman
dramaturgie en research: Els 
Theunis en Ruth Mariën
foto: Bart Grietens

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

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

‘Hitler is dood’ werd door het Nederlandse vaktijdschrift 
De Theatermaker TM uitgeroepen tot beste 
muziektheatervoorstelling van 2009. De voorstelling 
werd een instantklassieker en tourde vijf jaar lang 
door Vlaanderen. Stijn Devillé kreeg voor het stuk de 
Taalunie Toneelschrijfprijs en in 2015 werd ‘Hitler ist tot’ 
genomineerd voor een Duitse Eurodram Award. 

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

HET NIEUWSTEDELIJK
Hitler is dood

WO 29 APR

foto: Jules August

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

15 UUR 
SCHOUWBURG

“De man die in zijn eentje heel de muziekgeschiedenis 
ontkende.” Zo omschrijft pianist Reinbert de Leeuw de 
excentrieke Franse componist Erik Satie.

Reinbert de Leeuw is dé eminence grise uit Nederland 
op het gebied van moderne muziek. In Nederland is 
hij bij het grote publiek vooral bekend om zijn drie 
succesvolle albums: ‘Satie Early Piano Works I,II en III’ 
uit 1975. Na jaren keert Reinbert de Leeuw terug naar 
zijn oude liefde!

De muziek van Satie is actueler dan ooit. In deze 
drukke tijden is zijn spaarzame, verstilde muziek een 
oase van rust. Bovendien interpreteert Reinbert de 
Leeuw de composities zonder opsmuk, is hij steeds op 
zoek naar de ultieme rust, de uitgebeende essentie, 
wat een nieuwe dimensie toevoegt aan de muziek.

STIL | ZO 26 APR

REINBERT DE LEEUW
Satie P R E M I È R E

R E M A K E
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25 euro | 19 euro (-26)
22 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

Innemende singer-songwriter uit Ierland 
heeft iets te vieren!

Luka Bloom is een graag geziene gast in de Warande! 
Zijn laatste doortocht dateert alweer van zeven jaar 
geleden. En nu komt hij terug naar de Warande voor 
een verjaardag!

Op 1 februari 1990 bracht Luka Bloom het album 
‘Riverside’ uit. Voor hem is dat het album waar alles 
mee begon. Met dit tweede album brak hij door 
bij het grote publiek. Ook buiten Ierland kon men 
zijn gitaargeoriënteerde folk erg appreciëren! Deze 
dertigste verjaardag mocht niet onopgemerkt aan ons 
voorbij gaan.

Verwacht een avond vol fijne anekdotes en verhalen 
met uiteraard extra aandacht voor de nummers uit 
‘Riverside’, maar ook het beste uit zijn volledig oeuvre. 
Ook nu weer staat hij solo op het podium.

LUKA BLOOM
30 years of Riverside

(IERLAND)

DO 30 APR

van en met: Martine Decroos, 
Philippe Van de Velde, Titus De 
Voogdt, Steven Beersmans, 
Ephraim Cielen, Greet Jacobs  
en Naomi van der Horst
dramaturgie: Mieke Versyp
coach: Randi De Vlieghe
coproductie De Grote Post en 
Theater op de Markt
foto: Studio ORKA

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

20.15 UUR (29.4 & 2.5)
15 UUR (2.5 & 3.5) 
OP LOCATIE 

Hoe een schoonheidsideaal zot veel zeer 
kan doen

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

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

STUDIO ORKA
Pied de Poule 

WO 29 APR | ZA 2 MEI | ZO 3 MEI

“warm, diepmenselijk theater dat 
luidop wil dromen” (De Standaard)
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concept, regie en choreografie: 
Shana Carroll
met: Sereno Aguilar Izzo, Louis 
Joyal, Maude Parent, Samuel 
Renaud, Sabine van Rensburg, 
Brin Schoellkopf, Conor Wild  
en Freyja Wild
scenografie: Ana Cappelluto

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

Het befaamde Canadese 
circusgezelschap Les 7 
doigts de la main komt 
voor het eerst naar de 
Warande. Verwacht je 
aan een buitengewoon 
fysieke mix van dans, 
muziek en acrobatie in 
de nostalgische sfeer 
van het reizen met de 
trein.

Een reis met de trein is misschien 
wel de meest romantische 
manier om je te verplaatsen. In 
‘Passagers’ leven de artiesten 
van 7 Doigts hun fascinatie 
voor het reizen per spoor uit. 
In de beperkte ruimte van de 
coupé worden landsgrenzen 
overschreden, het verleden 
achtergelaten, en de toekomst 
tegemoet gereden. Een treinreis 
wordt zo een symbool voor het 
leven, met wijzigingen in de 
dienstregeling, omleidingen en, in 
het ergste geval, ontsporingen.

Anders dan gewone stervelingen, 
die tijdens hun reis voornamelijk 
stil zitten, zijn de Canadese 
circusartiesten één en al 
beweeglijkheid en poëtische 
energie. In ‘Passagers’ wordt 
driftig met koffers gesleept en 
gejongleerd met alles wat zich 
daartoe leent.

DI 5 MEI

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN
Passagers

(CANADA)

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

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

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

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

“´RIONS NOIR’ is een prachtige cd, van het mooiste  
wat ik in dit repertoire al hoorde.” (Sylvia Broeckaert/radio Klara)

RATAS DEL VIEJO MUNDO
Rions Noir

ZA 2 MEI

20.15 UUR 
BEGIJNHOFKERK 
Turnhout

O P  LO C AT I E

“Ze spreken met hun lichaam 
op een manier die onze harten 
in vervoering brengt.”  
(Le Figaro)
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tekst: Yves De Pauw naar  
W. Shakespeare
regie: Yves De Pauw en  
Marc Maillard
spel: Yves De Pauw, Iris Van 
Cauwenbergh, Hanne Torfs, 
Mike De Ridder, Gert Dupont, 
Dries De Win, Kelly De Mol, Koen 
Swanenberg en Heleen Haest

H E R N E M I N G

O P  LO C AT I E

COMPAGNIE LODEWIJK /  
LOUIS & THEATER FROEFROE

TITUS

livemuziek: Hihoptekst Mike 
De Ridder en beats Salahdine 
Kacemi (NoMoBS), Bella Bimba
nummer door Hanne Torfs
muzikale leiding: Stijn Cole
poppen, decor: FroeFroe atelier
een organisatie van ‘t Pact
foto: FroeFroe

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

20.15 UUR 
DOMEIN TEUNENBERG 
Boerkenkrijglaan 51, Olen

Hoe een vredelievend man het  
punt bereikt waarop hij kraakt …

Titus is back! Nu, twintig zonen armer, vele 
zeges rijker, wandelt hij de stad weer in.
Zijn volk heeft hij gediend. Tijd voor zichzelf.

De stad verlangt van hem één laatste gift:
Den oudste zoon van d’Evil Queen, Tamora 
moet eerst nog voor haar neus op ’t offerblok.
Tegen zijn zin ontlokt hij zo de golf van wraak 
die hij nu net vermijden wou.

Wanneer geeft een goed menend en 
vredelievend mens het op? Wat doe jij als 
iemand je kind, vrouw, vriend of geliefde 
iets aandoet? Wanneer neem je het recht in 
eigen hand?

Met liefde voor zwarte humor en gruwel wordt 
de Shakespeareklassieker ‘Titus Andronicus’ 
bewerkt tot een hedendaags Tarantinoscript 
vol brutale en explosieve poëzie. Mike De 
Ridder (NoMoBS) plaatst zijn hiphop naast 
de beats en zang van Stijn Cole. Topacteurs 
zorgen samen met de poppen en hun spelers 
voor exceptioneel spelplezier. Heftig en 
intrigerend tot het eind.

DO 7 MEI | VR 8 MEI | ZA 9 MEI
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CÉCILE MCLORIN SALVANT (VS)

DO 14 MEI

De beste jazzzangeres van haar generatie

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

Op haar laatste album ‘The Window’ staat haar 
stem centraal, subtiel begeleid door pianist Sullivan 
Fortner, bekend van zijn samenwerkingen met Wynton 
Marsalis, John Scofield en Paul Simon.

Jazzjournalist Ben Ratliff schreef over haar in de New York Times:  

“Ze heeft een zuivere stem, met een groot bereik, van een warm 
diep geluid tot heldere hoge noten … Haar stem bijt zich vast in 
iedere song. Haar mimiek geeft betekenis waarbij ze droefheid of 
ernst uitdrukt zoals een stille-filmacteur dat doet. Op die manier 
vertegenwoordigt ze jazzgeschiedenis”.

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

29 euro | 27 euro (-26)
27 euro (vroege vogel)
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foto: Tom Bertels

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

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

Jan Jaap Van der Wal komt ook zijn derde show 
voorstellen in de Warande. Zijn vorige shows 
verkochten vele zalen uit in Vlaanderen en Nederland. 
De liefde tussen Jan Jaap en België is zo mogelijk 
nóg sterker geworden. Na twee seizoenen de 
gebeurtenissen in ons land te hebben gefileerd in ‘De 
Ideale Wereld’ trakteert hij ons op zijn visie en zijn 
bedenkingen. Maar dan Iive, op een podium.

Na ‘De Nieuwe Belg’ en ‘Schoon’ is het tijd voor zijn 
derde: ‘III-ième’.

“superieure comedy van een ervaren rot die de moed heeft gehad 
buiten zijn comfortzone te stappen” (De Standaard ****)

“Van der Wal weet persoonlijke anekdotes op te blazen tot 
groteske, slappe lach opwekkende proporties.” (Het Parool ****)

JAN JAAP VAN DER WAL
III-ième

WO 20 MEI

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

20.15 UUR 
KUUB

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

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

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

VR 15 MEI

WINTERLAND ‘76
The Beatles… na The Beatles
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23 euro | 16 euro (-26)
19 euro (vroege vogel)

20.15 UUR 
SCHOUWBURG

foto: Liesbeth van den Bos

Tijd om te gaan leven
Kijk de zon breekt door 
de wolken
En het licht valt naar 
beneden
Tijd om te gaan leven
Zie de waanzin in de 
wereld
En de stukgeschoten 
steden
Het is tijd
Om te gaan leven

In januari 2020 verschijnt de 
nieuwe cd van Stef Bos: ‘Tijd’.
Die nieuwe verzameling vormt 
ook de basis voor zijn nieuwe 
voorstelling. Een voorstelling met 
het credo van de jaren zeventig 
als vertrekpunt: verbeelding aan 
de macht. Een voorstelling over 
levenslust en fantasie. Een avond 
waarin het kind in ons wordt 
wakker gekust.

En deel van de songs van het 
in 2019 verschenen album ‘De 
Ridder van Toledo’ passeert 
daarbij ook de revue. Een 
feestelijke kleurrijke optocht van 
optimisme.

Want op een dag dan ben je grijs.
En je wordt wat je verzwijgt.
Tijd om te gaan leven.

ELIANE RODRIGUES, NINA  
SMEETS-RODRIGUES, CARLO 

WILLEMS EN KOEN WILMAERS 
The Bernstein & Gershwin Connection

VR 5 JUN

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

De samenwerking tussen Eliane Rodrigues, Nina 
Smeets-Rodrigues, Carlo Willems en Koen Wilmaers
is een absoluut unicum in de klassieke muziekwereld. 
In 2015 stonden zij voor het eerst samen op
het podium. Ongeziene levendigheid, strakke ritmiek, 
virtuoze lenigheid, puurheid, muzikale kleur,
diepe emotie… zijn enkele begrippen waarmee deze 
performance omschreven werd.
 
Uit deze samenwerking kwam het idee voor Bernstein 
& Gershwin Connection voort. De muzikanten
zullen Amerikaanse muziek van Leonard Bernstein en 
George Gershwin spelen. Eliane Rodrigues en
Nina Smeets-Rodrigues bespelen elk een piano.  
Carlo Willems en Koen Wilmaers hanteren allerlei
slagwerk. Op vraag van de platenfirma van Eliane 
Rodrigues wordt half 2019 ook een cd met deze
muziek uitgebracht.

20 UUR 
CC ‘T SCHALIKEN
Herentals

VR 5 JUN

STEF BOS
Tijd

PROGRAMMA

Overture to Candide 
Leonard Bernstein
Concerto in F  
George Gershwin
Rhapsody in Blue  
George Gershwin
Symphonic Dances  
from West Side Story
Leonard Bernstein

piano: Eliane Rodrigues en 
Nina Smeets 
percussie: Carlo Willems  
en Koen Wilmaers 
i.s.m. 't Pact,
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Het nieuwe seizoen in de Expozaal start met een 
solotentoonstelling van Carole Vanderlinden. Deze 
jonge kunstenares brengt bij ons een eigenzinnig 
schilderkunstig oeuvre bij elkaar. Zij werkt afwisselend 
figuratief en abstract. Vaak combineert ze beide 
binnen één werk. Haar typische kleurenpalet is 
een aanlokkelijke combinatie van verzadigde en 
onverzadigde kleuren. Het roept menig associatie op. 
Je herkent kleuren uit Oost-Europese tekenfilms, uit 
oude kinderboeken, maar evenzeer uit exotisch textiel 
of oude schilderijen.

In deze solotentoonstelling laat Carole Vanderlinden 
een combinatie zien van oudere en meer recente 
schilderijen, waarvan een aantal voor het eerst te zien 
zullen zijn. Ook krijgen haar nooit eerder getoonde 
tekeningen ruim aandacht.

14 SEPT — 17 NOV 2019

CAROLE VANDERLINDEN
UPPERCUT

EXPOZAAL

Je koos als titel voor je 
tentoonstelling ‘UPPERCUT’.  
Wat betekent die titel voor jou?

CVDL: “De titel van mijn tentoonstelling 
verwijst naar de manier waarop ik schilder. 
UPPERCUT verwijst naar kunst als 
boksmatch. Wanneer ik in mijn atelier ben, 
kijken mijn doek en ik elkaar aan vanuit onze 
ooghoeken. Ik ben er klaar voor. Ik wacht op 
het goede moment om uit te halen.“

Wat wil je zeggen met je 
schilderijen?

CVDL: “Ik ben ervan overtuigd – met de 
woorden van madame de Staël – dat 
“zij die niet echt van schilderkunst houden 
veel belang hechten aan de betekenis van 
schilderijen.”

“Een schilder is geen schilder meer 
wanneer hij begint te spreken. Ik kom niet 

tegemoet aan de behoefte van mensen 
aan verklaringen of concepten. Zij zoeken 
bevestiging, maar kunst dient niet om 
bevestiging te geven. Kunst laat ons zien 
waar we naar op zoek zijn.”

Waarop baseer je de keuze van de 
werken die je bij ons gaat tonen?

CVDL:”Ik vind het heel spannend om die 
keuze te maken. Voor mij zijn de tekeningen 
en de schilderijen de hoofdzaak. Ik wil geen 
uitgebreide scenografie. Ik vertrek bij mijn 
keuze vooral vanuit de spanning die ik wil 
creëren tussen de schilderijen onderling. Ik 
hou mij niet aan een chronologie. Ik wil oude 
en recente werken samenbrengen en kijken 
wat die ontmoeting oplevert. Mijn keuze zal 
pas definitief worden in de zaal zelf bij de 
accrochage. Ik vind niet dat schilderkunst 
gesacraliseerd moet worden. Ofwel houdt ze 
stand, ofwel niet.”

beeld: Carole Vanderlinden

E
X
P
O

203



LUIFELZAAL
gratis

Stilaan is het de traditie dat we 
per seizoen één kunstenaar uit 
eigen streek een forum geven 
in onze Luifelzaal. Dit keer is 
dat Bob Roes. Doorheen de 
jaren heeft deze Turnhoutse 
schilder zich een heel eigen 
beeldtaal aangemeten. Het 
opvallendste kenmerk binnen 
zijn schilderkunstig oeuvre, is 
dat het beeld vaag blijft. En dat 
kan je zowel letterlijk nemen als 
figuurlijk. Zijn personages geeft 
hij op een onduidelijke manier 
vorm. Ze hebben geen gezichten 
of hun gezichten worden 
uitgeveegd. Maar ook de inhoud 
blijft vaag, je weet eigenlijk nooit 
goed wat je met het beeld aan 
moet. 

Deze vaagheid roept een gevoel 
op dat hij iets laat zien wat niet 
geweten mag zijn. Je krijgt als 
kijker het gevoel dat de essentie 
weggelaten wordt. Maar dat is 
niet zo. De essentie is verstrooid 
over het gehele oppervlak in haar 
kleurvlakken met uitgeveegde 
verfstroken en spatten. Hoe 
hard je ook probeert, je kunt niet 
doordringen tot de kern. Enkel 
vermoedens hebben. 

De duistere inhoud wordt 
ondersteund door de donkere 
kleurtinten die de schilder 
gebruikt. Gedempte bruinen en 
door zwart bevuilde blauwen 
en groenen. Toch blijven zijn 
schilderijen een onverwachte 
frisheid hebben.

We tonen een ruime selectie van 
recent werk.

EXPOZAAL
gratis

In samenwerking met Omnes vzw organiseert de 
Warande voor het eerst een grote tentoonstelling in de 
Expozaal in het kader van Arab cartoon Festival.

Vanuit de thematiek van de gelaagde identiteit van de 
nieuwkomer, leggen we linken met de eigen identiteit, 
die evenzeer gelaagd blijkt te zijn. 

Een mens is meer dan zijn land van herkomst. Een 
mens is meer dan het kind van zijn ouders. Iedereen 
tracht zijn unieke plek te vinden. 

LOST IN TRANSLATION

ARAB CARTOON FESTIVAL | 13 DEC 2019 — 16 FEB 202023 NOV 2019 — 12 JAN 2020

BOB ROES

beeld: Bob Roes beeld: Manaf Halbouni
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In het voorjaar staat er in de Expozaal een 
groepstentoonstelling op het programma 
rond een thema dat voor iedereen 
herkenbaar is: de nacht. 

Voor er kunstlicht bestond, was de nacht vol van 
duisternis. Dag en nacht waren twee verschillende 
werelden. De nacht had een eigen cultuur, met eigen 
rituelen, geuren, geluiden en regels. De nacht zat vol 
reële en imaginaire gevaren. De nacht bood de mens 
de gelegenheid om te ontsnappen aan de alledaagse 
werkelijkheid, aan de sociale conventies en hiërarchie.

Ook vandaag nog ervaren wij de nacht als een 
bijzonder moment. De nacht transformeert ons. Het 
kan een moment zijn om tot ons zelf te komen. Het kan 
ook een moment zijn om onszelf in te verliezen. Ook 
als we slapen gebeurt dit. Dromen en nachtmerries 
zorgen voor de verwerking van emoties.

Veel kunstenaars laten zich dan ook inspireren door 
deze wereld die tegelijk zo bekend en zo onbekend is. 
Die rust brengt en opwinding. 

“En God zeide: Er zij licht, en er was licht. 
En God zag dat het licht goed was, en God maakte scheiding 
tussen het licht en de duisternis.
En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht.”
(Genesis 1:1-6)

EXPOZAAL
gratis

STIL | 14 MRT — 17 MEI 2020

DE NACHT

beeld: Laetitia Molenaar
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Objecten verzamelen, ordenen en tonen. Net zoals 
musea dit doen, doen we dit allemaal op onze eigen 
manier thuis ook. We omringen ons immers in huis 
met allerhande soorten objecten om verschillende 
redenen; sommige gebruiken we, andere slingeren 
gewoon rond, met sommige versieren we ons huis … 
De dingen rondom ons vertellen een verhaal over ons. 

Vanuit dit idee zal Kristof Van Gestel een participatief 
project opstarten: de Collectieve Collectie. Hij 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 
de verhalen van dit proces te vertellen. 

Het project start vanaf september met het verzamelen 
van allerlei kleine, alledaagse objecten die de inwoners 
van Turnhout willen delen. Het inzamelen van 
objecten start tijdens het Openingsfeest en loopt de 
daaropvolgende weken door via het onthaal, waar je 
objecten kan binnenbrengen. Je zal gevraagd worden 
ook een klein beetje info achter te laten. (Let wel: 
We maken een gebruikscollectie. De schenking is 
onomkeerbaar. De objecten die je schenkt kunnen van 
vorm veranderen of anders geassembleerd worden 
in de loop van het proces. Ze worden deel van het 
project.)

Verder kan je in de loop van het seizoen (tussen 
oktober en februari) deelnemen aan twee 
verschillende workshops en deze mee uitbouwen. Van 
de resultaten van de verschillende workshops maakt 
Kristof Van Gestel op het einde van het seizoen een 
tentoonstelling in de Luifelzaal en een boek dat het 
project samenvat. In dit boek zullen de verschillende 
manieren waarop mensen omgaan met objecten, 
het ordenen van objecten, de verhalen die ontstaan… 
samenkomen. Deelnemen kan soms in de Warande, 
maar kan ook op locatie. De Collectieve Collectie zal 
rondreizen door Turnhout langs verschillende locaties. 
Sommige van die locaties liggen al vast, maar je kan 
ook de Collectieve Collectie uitnodigen bij je familie, in 
je bedrijf of school … 

29 MRT — 26 APR 2020

KRISTOF VAN GESTEL
de Collectieve Collectie

foto: HIPAHAMAKRAN, 
Zomeracademie 2018, 
Destelheide
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LUIFELZAAL,
HOUTEN ZAAL

gratis

Wie vorig seizoen de tentoonstelling ‘The Gulf 
Between’ bezocht, heeft haar rubberen letter U 
ongetwijfeld zien hangen. Wie er op de opening bij 
was zag haar misschien wel door het gebouw dansen 
samen met deze letter. 

Ode de Kort is na haar afstuderen als fotografe 
geëvolueerd naar een erg veelzijdig kunstenaar.  
In haar werk combineert ze met de nodige dosis 
humor foto’s, sculpturale installaties, video’s, 
performances en talige werken. Haar huidige focus 
ligt op het synchroniseren van taal en lichaam. Ze lijkt 
geobsedeerd door de vormen O en U. De veelzijdigheid 
daarvan is onverwacht groot. 

In de Warande krijgt Ode de vrijheid om haar 
uiteenlopende kunstparcours verder te verkennen. We 
kijken vol verwachting uit naar wat zij ons zal laten 
zien, zij het in de vorm van een tentoonstelling, zij het 
in de vorm van performance, zij het in nog een andere 
vorm. Je hoort zeker nog van haar !

MEI 2020

ODE DE KORT

KAAI 
MAN

foto: Ode De Kort,  
Walk With U

Marie Houttequiet
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KAAIMAN

KAAIMAN
meer dan een acteeropleiding voor jongeren

Broedplaats voor jonge 
theatermakers van 11 tot 19 
jaar, die woont in de Warande  
en samenwerkt met Theater 
Stap

foto: Bart Van der Moeren

KAAIMANATELIER

K A A I M A N  S TA RT D A G
woensdag 25 september

woensdagen in het najaar 
25 september t.e.m. 20 november

woensdagen in het voorjaar
15 januari t.e.m. 11 maart

telkens van 14 tot 16.30 uur 
(namiddaggroepen) of van 18 tot 20.30 uur 
(avondgroepen)

K A A I M A N D A G
zondag 24 november

K A A I M A N W E E K
van maandag 13 april t.e.m. vrijdag 17 april
 
Inschrijven voor de loting kan tot en met  
16 juni. Daarna inschrijven kan nog 
afhankelijk van de beschikbare plaatsen. 
Jongeren die al eerder theater maakten bij 
KAAIMAN, krijgen voorrang.

Voor wie? jongeren van 11 tot 19 jaar (zesde 
leerjaar tot en met zesde middelbaar)

in de Warande / 150 euro (all-in)

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 daagt 
zichzelf en toeschouwers uit! 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. Maar 
regelmatig trekken we ook uit de Warande 
en laten we ons zien op verrassende 
plaatsen. Hou ons in de gaten of kom 
meedoen als je verzot bent op theater en wil 
uitzoeken wat je met theater hebt!

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. 

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 staat een volle 
repetitieweek en de presentatie 
van je ateliervoorstelling op het 
programma. Daarnaast ga je 
ook kijken naar voorstellingen.
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DOE  
DE WARANDE

KAAIMAN

K A A I M A N  O P  S TA P  S TA RT D A G
woensdag 18 september

elke woensdagmiddag, behalve in 
schoolvakanties

telkens van 14 tot 16.30 uur, tot half juni

K A A I M A N D A G
zondag 24 november

K A A I M A N W E E K
van maandag 13 april t.e.m. 17 april

Voor de KAAIMAN OP STAP-ateliers: je kan 
het hele jaar door inschrijven via Theater 
Stap en 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.

Voor wie? jongeren van 16 tot 25 jaar met 
een beperking
in de Warande / 150 euro (all-in)

inschrijven via Theater Stap:  
014 42 85 90 of info@theaterstap.be

KAAIMAN OP STAP - ATELIER

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 tien projecten per seizoen die 
dan ondersteuning krijgen.

meer info op www.warande.be onder 
projecten
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©

LUIFELZAAL

gratis

Appelzheimer© is een project 
waarbij mensen met dementie 
actief aan het werk gaan met 
beeldende kunst.

Nieuw aan dit project is dat de 
aanwezige begeleiders zich 
beperken tot een ondersteunende 
in plaats van een sturende 
rol. Daardoor wordt enerzijds 
maximale vrijheid van uitdrukking 
gegeven aan de deelnemers en 
anderzijds praktische hulp daar 
waar nodig. 

Het creatief zijn laat de 
deelnemers aan appelzheimer© 
toe hun gevoelens op een non-
verbale manier te uiten.

Verlost van de noodzaak te 
spreken in woorden en zinnen, 
krijgen de deelnemers de kans 
hun herinneringen, angsten, 
woede, vreugde, dromen en 
verwarring op een meer intuïtieve 
manier te uiten.

Kom kijken naar de 
tentoonstelling in de Luifelzaal! 
Dat is de beste manier om 
met verwondering van deze 
inspirerende werken te genieten.

TE 
GAST

Zoek je een zaal om iets te organiseren 
in Turnhout? In de Warande kan je onder 
andere cursus- of vergaderzalen huren, 
maar ook de Schouwburg en de Kuub zijn 
te huur. Voor tentoonstellingen hebben 
we een aparte ruimte: de Luifelzaal op de 
eerste verdieping in het hoofdgebouw.

Je vindt meer info op onze website of je 
kan terecht bij Gerd Rosiers en Ingrid Van 
Echelpoel via verhuur@warande.be of op 
014 47 23 40.

DOE DE WARANDE | ZA 19 OKT — ZO 3 NOV

APPELZHEIMER©
project kunst en dementie

met de steun van 
Zorggroep Orion
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Actueel Denken en Leven Turnhout richt zich tot 
iedereen die van degelijk onderbouwde informatie 
houdt en op de hoogte wil blijven van recente 
ontwikkelingen in de samenleving. 

Wij organiseren tien voordrachten tussen eind 
september en eind maart en nodigen je daarbij 
uit tot nadenken en tot discussie over de meest 
uiteenlopende onderwerpen.

maandag 23 september, 14 oktober, 4 november, 25 november, 16 december, 
20 januari, 3 februari, 17 februari, 2 maart, 23 maart om 14 uur 
Schouwburg | organisatie: Actueel Denken en Leven Turnhout
55 euro voor 10 voordrachten 
www.actueeldenkenenleven.be | programma bekend midden augustus

Solidariteitskoor Doediet viert zijn dertigjarig 
bestaan en neemt je mee de wereld rond. 
Zingen verbindt over alle grenzen heen en 
geeft energie. Kom mee zingen en genieten 
op de eerste zondag van december!

zondag 1 december | 14 en 19 uur 
Kuub | organisatie: Solidariteitskoor ‘Doediet’ 
16 euro voorverkoop, 18 euro kassa 
www.doediet.be | start ticketverkoop nog niet bekend
korting met Vrijetijdspas/UiTPAS met kansentarief

ACTUEEL DENKEN EN LEVEN 230 JAAR GELEDEN 
HISTORISCHE SLAG VAN TURNHOUT 1789

Comité Herdenking + Academies 

NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING
2019

ZINGEN
DOEDIET ZINGEND

TE GASTTE GAST

Het feestje der feestjes onder 
de jeugdbewegingen is terug! 
Op vrijdag 18 oktober zetten de 
Kuub en de Futur hun deuren 
wagenwijd open voor leiding, 
leden en aanhangsels van de 
Turnhoutse jeugdverenigingen. 
Verwacht je aan een bende zotte 
dj’s, democratische drankprijzen 
en een gigafeest! 

vrijdag 18 oktober | 21 uur
Kuub en Futur 
organisatie: dienst jeugd stad Turnhout

Historicus Francis Stijnen bundelt vijf 
feitgerelateerde lezingen in een nieuw 
boek. Op tekst van Wim Paeshuyse en 
muziek van Hans Aerts vertolken zestig 
muzikanten van de muziekacademie en 
zeventig zangers van Pizzicanto en De 
Vedel een gloednieuw muziekstuk over 
de Turnhoutse geschiedenis.

Vooraf (om 14 uur): gratis evocatie van 
een markttafereel anno 1789 op de 
Groenzone van de Warande.

zaterdag 19 oktober | 15 uur 
Schouwburg | organisatie: Comité Herdenking + 
Academies
8 euro | tickets vanaf zaterdag 1 juni 
korting met Vrijetijdspas/UiTPAS met kansentarief
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Rock Paper Pencil is een 
partnerschap tussen stad 
Turnhout, Strip Turnhout, Game 
Brewer, Cartamundi en de POM 
Antwerpen

TE GASTTE GAST

Toen hij 25 was, zag Maarten de mensen om zich heen 
volwassen worden en hun dromen najagen. Nu, jaren 
later ziet hij iedereen om zich heen klagen over de job 
die ze altijd wilden, het lief waar ze zo naar verlangd 
hadden en de hypotheek waar ze nog tenminste twintig 
jaar aan vastzitten. Weer kijkt hij toe met open mond 
en denkt hij: “Hoe doen ze het toch? Hoe krijgen ze het 
voor elkaar?”.

In Tired of being young vraagt Maarten zich af 
wat volwassen zijn nu eigenlijk is en vooral of het 
überhaupt wel nodig is volwassen te worden…

donderdag 19 december | 20.15 uur 
Kuub | organisatie: de grote producent  
16 euro | 14 euro met vroegboekkorting / tickets vanaf 15 mei

Sinds september 2017 kan je wekelijks  
circuslessen volgen in Turnhout.

De jonge artiesten tonen hun kunsten in een 
gevarieerde circusshow, samen met enkele 
professionele gastartiesten. Verschillende 
circustechnieken zoals evenwicht, jongleren en 
acrobatie komen aan bod.

zaterdag 10 april | 13.30 uur 
Schouwburg | organisatie: Circusatelier Locorotondo vzw 
7 euro 
www.locorotondo.be | tickets vanaf maandag 9 maart 2020
korting met Vrijetijdspas/UiTPAS met kansentarief

Ontdek jij graag nieuwe boardgames? Ben je benieuwd 
welk striptalent België te bieden heeft? Kom dan 
zeker naar het Rock Paper Pencil Games & Comics 
event. Laat je wegwijs maken door een spel- en 
stripsommelier of neem deel aan de workshops en 
masterclasses. Leg je idee voor een spel of strip voor 
aan een panel van experts. Of speel in primeur het 
interactieve bordspel dat volledig werd gemaakt in én 
over Turnhout. 

Turnhout is al meer dan honderd jaar de thuisstad van 
strips en spellen. Met Rock Paper Pencil trekt de stad 
volop de kaart van de creatieve ondernemers uit de 
strip- en spelsector. 

zaterdag 21 december | 10 tot 22 uur 
Kuub | organisatie: Rock Paper Pencil www.rockpaperpencil.be

Lions Club Turnhout Hartevrouwe organiseert op 
zaterdag 18 april 2020 de ‘negende Hartevrouwequiz 
voor het goede doel’ in de Kuub, ditmaal ten 
voordele van Lentekind. 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 en iedereen komt om het goede doel te 
steunen. Quizzers, supporters… iedereen met het 
hart op de juiste plaats is van harte welkom!

zaterdag 18 april | 19 uur 
Kuub | organisatie: Lions Club Turnhout Hartevrouwe 
60 euro per ploeg 
www.hartevrouwe.be

MAARTEN WESTRA HOEKZEMA
Tired of being young 

CIRCUSSHOWS DOOR LEERLINGEN
Circusatelier Locorotondo en gastartiesten

ROCK PAPER PENCIL
Games & Comics event

HARTEVROUWEQUIZ VOOR HET GOEDE DOEL
Lions Club Turnhout Hartevrouwe
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Laat je ook dit jaar weer meevoeren tijdens ‘Dansant’. 
Reeds voor de dertigste keer treedt Dance Desire op 
met al zijn enthousiaste dansers. Blij weer te gast te 
mogen zijn in de Schouwburg kijken wij er naar uit ons 
trouwe publiek terug te verwelkomen en alle nieuwe 
gezichten te kunnen verbazen van de talenten van onze 
dansers jong en minder jong!

zaterdag 30 mei om 15.30 uur en om 20.15 uur, 
zondag 31 mei om 14 uur en om 16 uur 
Schouwburg | organisatie: vzw Dance Desire 
12,5 euro volwassenen en 7,5 euro kinderen 
start ticketverkoop nog niet bekend

DANSANT 2020
vzw Dance Desire

PART 
NERS
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AR-TUR is één van de partners 
binnen het Warandemodel en 
woont en werkt in de Warande.

foto: Karin Borghouts 
Hedendaagse dorpsarchitectuur 
in de Kempen: Buurschap de 
Blokskens in Zandhoven van 
Happel Cornelisse Verhoeven 
Architecten  

Ook dit seizoen trekt AR-TUR de regio in. In het 
Kempenlab brengen we experten, bewoners en andere 
belanghebbenden in gesprek over architectuur en de 
omgeving. In culturele activiteiten proberen we samen 
te komen tot creatieve en nieuwe ideeën voor de 
ruimtelijke kwaliteit van de regio. 

In 2019 en 2020 kan je ons vinden in de dorpskernen 
van Malle en Olen waar we het gesprek voeren over 
kwalitatieve architectuur in de Kempense dorpen. 
Het karakter van dorpen zien we sluipenderwijs 
veranderen door zielloze appartementengebouwen 
en verkavelingen. Met de Toolbox Dorpsarchitectuur 
willen we instrumenten ontwikkelen om dorpskernen 
te versterken met passende architectuur en publieke 
ruimte. 

In Nijlen gaan we met het Kempenlab aan de slag rond 
inclusieve en duurzame mobiliteit. We katapulteren 
enkele bewoners de toekomst in met een Alternate 
Reality Game. Zo werken we spelenderwijs aan 
oplossingen rond mobiliteit.

En natuurlijk organiseren we regelmatig 
architectuuruitstappen, lezingen en meer, zoals je 
dat van ons gewend bent. Zo is er op donderdag 21 
november de voorstelling ‘(Dis)placed interventions’ 
van Elly Van Eeghem. (zie p. 82)  

Wil je meer weten? Volg ons op www.ar-tur.be en 
abonneer je op onze nieuwsbrief.

WARANDEPARTNERS

AR-TUR
centrum voor architectuur, stedelijkheid en 

landschap in de Kempen
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De Concertvereniging stelt zich tot doel om de klassieke 
muziek in de Kempen op het voorplan te brengen en 
een zo breed mogelijk concertpubliek te bereiken. 
Dankzij de trouwe abonnees, de vele vrienden van de 
Concertvereniging, de sponsors en de samenwerking 
met de Warande kan de Concertvereniging bogen 
op een muzikaal succes van vele decennia. De 
Concertvereniging is er terecht fier op dat het niveau 
van de zes concerten het peil bereikt heeft van de 
grootstedelijke centra. 

DE CONCERTVERENIGING

WARANDEPARTNERS

O R C H E S T R E  R OYA L  
D E  C H A M B R E  D E  W A L LO N I E

dirigent-pianist: Frank BRALEY

Programma
H. VAN BINGEN: O Virtus Sapientae 
L. VAN BEETHOVEN: Pianoconcerto  
nr.2 voor strijkers-Larchner
J.S. BACH: Air uit de suite nr. 3 BWV 1068
E. BLOCH: Concerto grosso nr.1 voor 
strijkers en piano
I. STRAVINSKY: delen uit Apollon Musagete

Op 22-jarige leeftijd won de Franse 
pianist Frank Braley de gekende Koningin 
Elisabethwedstrijd 1991. Jury en publiek 
waren het er unaniem over eens dat er een 
groot pianist was ontdekt. Zijn muzikaal 
talent en interpretaties met een poëtische 
toets werden alom geprezen. Dit concert 
heeft een erg afwisselend programma om 
de luisteraar te boeien van het begin tot het 
einde. Virtuositeit en sprankelende muziek 
uit verschillende periodes garanderen een 
schitterende concertavond. 

maandag 21 oktober 
20.15 uur | Schouwburg 
28 euro | 15 euro (-26) / 25 euro (vroege vogel)

B R U S S E L S  P H I L H A R M O N I C 

dirigent: Jiří ROŽEŇ
cello: Victor JULIEN-LAFERRIÈRE 

Programma 
A. DVORAK: Celloconcerto Op. 104
A. DVORAK: Symfonie nr. 7

Brussels Philharmonic komt naar Turnhout 
voor een Dvorak-avond. De Eerste Finalist 
van de Koningin Elisabethwedstrijd cello 
2017 Viktor Julien-Laferrière speelt het 
adembenemende celloconcerto. Zijn 
uitmuntende virtuositeit en erg persoonlijke 
interpretaties geven aan dit celloconcerto 
schitterende klankkleuren. Het wordt 
een belevenis om met meer dan zeventig 
professionele musici op het podium de 
zevende symfonie van Dvorak te zien en te 
beluisteren. Deze symfonie herbergt in alle 
toonaarden invloeden van Dvorak’s goede 
vriend Brahms. 

donderdag 21 november
20.15 uur | Schouwburg 
28 euro | 15 euro (-26) | 25 euro (vroege vogel)

meer info: www.concertvereniging.be
foto: Orchestre Royal  
de Chambre de Wallonie

logoConcertVereniging fc.pdf   21-5-2008   11:38:15
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T R I O  G A O N

piano: Tae-Hyung KIM
viool: Jehye LEE, 
cello: Samuel LUTZKER

Programma
J. BRAHMS: 3 duets: Klänge Op.66 nr.1+2, 
Am Strande Op.66 nr.3
J. BRAHMS: Trio nr. 1 in B major Op. 8
F. MENDELSSOHN: 3 duets: Volkslied, 
Sonntagmorgen, Herbstlied
F. MENDELSSOHN: Trio nr. 2 in c minor Op. 66

Dit is kamermuziek van de bovenste 
plank. Het jonge Trio Gaon won reeds 
verschillende internationale muziekprijzen. 
Het Duits-Koreaans pianotrio koestert 
het idee dat drie muzikanten met drie 
verschillende culturele achtergronden en 
persoonlijkheden samen een harmonisch 
geheel en een gemeenschappelijk muzikale 
visie kunnen vormen.

Deze drie jonge virtuozen spelen een 
pianotrio van Brahms en Mendelssohn en 
enkele uitzonderlijke transcripties van lied 
naar instrumentaal, wat zelden te horen is. 

maandag 9 december 
20.15 uur | Schouwburg 
28 euro | 15 euro (-26) | 25 euro (vroege vogel)

B R U S S E L S  P H I L H A R M O N I C 
W E E N S  N I E U W J A A R S C O N C E RT

dirigent: Victorien VANOOSTEN
klarinet: Annelien VAN WAUWE

Programma
G.BIZET: Carmensuite nr. 1 
C.M. von WEBER: Klarinetconcerto Op. 73
M. RAVEL: La Valse 
R. STRAUSS: Suite uit Der Rosenkavalier
J. STRAUSS II : An der schönen blauen 
Donau
J. STRAUSS I : Radetzky Marsch   

Dit nieuwjaarsconcert wordt ingezet met 
het sprankelende klarinetconcerto van C.M. 
von Weber dat uitgevoerd wordt door de 
talentrijke Annelien Van Wauwe. Dit is een 
virtuoos meesterstuk voor de klarinet dat 
elke luisteraar zal bekoren.

Vervolgens neemt het Brussels 
Philharmonic je mee naar Wenen om het 
nieuwe jaar 2020 op traditionele wijze in te 
zetten met onder andere feestelijke muziek 
van de Strauss-familie.

maandag 6 januari 
20.15 uur | Schouwburg 
28 euro | 15 euro (-26) | 25 euro (vroege vogel)

C A S C O  P H I L 

dirigent: Ben HAEMHOUTS
viool: Laureaat van de Koningin 
Elisabethwedstrijd 2019

Programma
Vioolconcerto: nader te bepalen
L. VAN BEETHOVEN: Symfonie nr. 5 

Eén van de laureaten van de Koningin 
Elisabethwedstrijd Viool 2019 zal zijn 
virtuositeit en muzikale persoonlijkheid 
kunnen tonen in een beroemd vioolconcerto. 

Daarna dirigeert Ben Haemhouts het orkest 
voor de vijfde symfonie van Beethoven. Deze 
symfonie is wereldwijd bekend. Het begin 
bestaat uit vier noten waarover Beethoven 
ooit zei: “het noodlot klopt aan de deur”. 
Eén van de bekendste composities uit de 
klassieke muziek en nog steeds boeiend, 
wervelend en adembenemend.

maandag 10 februari 
20.15 uur | Schouwburg 
28 euro | 15 euro (-26) | 25 euro (vroege vogel)

B E LG I A N  N AT I O N A L  O R C H E S T R A

dirigent: Hartmut HAENCHEN
piano: Lars VOGT

Programma 
J. BRAHMS: Pianoconcerto nr. 2 Op. 83
A. BRUCKNER: Symfonie nr. 7 in E major

Twee klinkende namen uit de wereld van 
klassieke muziek: topdirigent Maestro 
Hartmut Haenchen en de wereldberoemde 
pianist Lars Vogt zorgen steevast voor een 
onvergetelijke concertavond. Het tweede 
pianoconcerto van Brahms is een parel 
binnen de muziekgeschiedenis. Na een 
eerste climax volgt een monumentale 
tweede climax met de zevende symfonie 
van Bruckner. Dit wordt een bijzondere 
concertavond met het groot symfonisch 
orkest van België. We eindigen het 
concertseizoen met fijne, grandioze, 
aangrijpende en monumentale klanken. 

donderdag 5 maart 
20.15 uur | Schouwburg 
28 euro | 15 euro (-26) | 25 euro (vroege vogel)

WARANDEPARTNERSWARANDEPARTNERS
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DE SINGER
jazzclub in Rijkevorsel

De Singer in Rijkevorsel is een club met een boeiend 
aanbod aan jazz. De Singer biedt zo een programma 
aan dat ook publiek van de Warande aanspreekt.

Daarom programmeren we ook dit seizoen weer 
samen. Vanaf september kan je onder andere 
onderstaande concerten in de Singer meemaken.

tickets via www.desinger.be
foto: Joe McPhee /  
Jef Neve & Teus Nobel

B A Z  T R I O
za 7 sept

Het Frans-Tunesische Baz Trio brengt 
moderne pianojazz met een zuiders tintje. 

D I G I TA L  P R I M I T I V E S
za 5 okt

Het Amerikaanse Digital Primitives 
vermengt stomende jazz met invloeden uit 
countryblues. 

N E W  W AV E  O F  J A Z Z  F E S T I VA L
vr 18 & za 19 okt

Dit tweedaagse festival wordt een 
ontdekkingsreis langs freejazz, improvisatie 
en minimalistische muziek. 

D AV E  D O U G L A S  &  U R I  C A I N E
za 26 okt

Dave Douglas behoort tot de grootste 
trompettisten van de hedendaagse jazz. 
De voorbije jaren stond hij meermaals op 
Jazz Middelheim en Gent Jazz met eigen 
ensembles en als lid van John Zorn’s 
Masada. Ook pianist Uri Caine is een echte 
grootheid. 

U N I V E R S A L  I N D I A N S  F E AT.  J O E  M C P H E E
za 14 dec

Freejazzicoon Joe McPhee bouwt verder op 
de rijke erfenis van Albert Ayler en de late 
John Coltrane. 

T RY C I C L E
za 28 dec

Dit trio met accordeon, sax en drums staat 
garant voor jazz met invloeden uit folk en 
wereldmuziek. 

J E F  N E V E  &  T E U S  N O B E L
vr 31 jan 

Jef Neve vormt een duo met de 
supergetalenteerde Nederlandse 
trompettist Teus Nobel. 
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DINAMO, dat is vorming en ontmoeting voor 
volwassenen overdag en op maandagavond. Bijzonder 
hierbij is dat vrijwilligers op het voorplan staan. 
Vrijwillige lesgevers begeleiden cursussen, workshops 
en uitstappen terwijl andere vrijwilligers het onthaal 
of de koffiepauzes verzorgen. Dit levert een krachtige, 
unieke en warme dynamiek op. 

Culinair | Fit & gezond | Kunst & creativiteit |  
Mens & samenleving | Taal & letteren | Uitstappen

programma 2019-2020 online vanaf maandag 15 juli op 
dinamo.warande.be | inschrijven tussen maandag 12 
en zondag 25 augustus | start activiteiten maandag 16 
september 

Half juli valt de brochure bij jou in de bus. Is dat niet het 
geval? Dan kan je vanaf 22 juli een brochure ophalen in 
de Warande. Kies uit meer dan 200 activiteiten! 

6 2  D A G E N  VA N  D I N A M O  –  1  D A G  B O O R D E V O L  W O R K-
S H O P S  –  6 2  D A G E N  G E N I E T E N 

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. Ga de uitdaging 
aan en doe het samen, 62 dagen lang! 

Het concept is eenvoudig en iedereen kan meedoen! 
Tijdens de initiatiedag op 18 juni in het Taxandria-
museum kan je kiezen uit: voorleesinitiatie, 
lichaamsverzorging, buiten schetsen, duurzaam de 
zomer door, ochtendgym, start to run of een picknick 
op z’n Italiaans. Wij voorzien gedreven vrijwilligers die je 
op weg helpen en een groep. Jij doet de rest, een hele 
zomer lang. 

Kan je er niet bij zijn, maar wil je wel een challenge 
deze zomer? Dat kan, de mogelijkheden zijn eindeloos. 
Doe inspiratie op in onze Facebookgroep en deel er je 
ervaringen. Succes!

Op dag 62, maandag 2 september , klinken we samen op 
de onvergetelijke zomer van 2019. 

WARANDEPARTNERS

DINAMO

DINAMO

DINAMO is één van de partners 
binnen het Warandemodel en 
woont en werkt in de Warande.

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

www.kunstinzicht.be
info@kunstinzicht.be
014 47 23 35

foto: Dries Segers

Kunst in Zicht ontwikkelt actieve kunsteducatieve 
projecten. In een labowerking voor kinderen en 
jongeren en tijdens vorming en coaching van hun 
begeleiders staan twee doelen voorop: leren door de 
kunsten en interesse ontwikkelen voor de kunsten. 

Kunst in Zicht-projecten zijn er voor kinderen en 
jongeren tijdens de schooltijd en de vrije tijd.
Projecten en workshops 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.

In het seizoen 2019–2020 gaat Kunst in Zicht verder 
op zoek naar de verhouding van kunsteducatie ten 
opzichte van kunstenaars met een participatieve 
praktijk.

Binnen dat onderzoek nodigt Kunst in Zicht, samen 
met de Warande, kunstenaar Kristof Van Gestel uit als 
Artist in Residence in de Warande.
Kunst in Zicht zal vanuit het speelse werk van de 
kunstenaar een workshop ontwikkelen voor jongeren 
van 12 tot 16 jaar, Kunstoppad4.

Kristof van Gestel als Artist in Residence toont hoe 
het warandemodel langs beide kanten inhoudelijk 
inspireert.

Nieuwsgierige kunstkriebels gekregen? Neem deel 
aan Ertussenin op zondag 17 november (zie p. 81), aan 
Kunstoppad4 (zie p. 124) op 2 februari of aan Peepshow 
op zondag 16 februari (zie p.146).
 

WARANDEPARTNERS

KUNST IN ZICHT
Vrijhaven voor actieve kunsteducatie
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MOOOV is één van de partners 
binnen het Warandemodel en 
woont en werkt in de Warande.

www.MOOOV.be.

F I L M F E S T I VA L  M O O O V
van dinsdag 21 april tot en met zondag 3 mei 2020
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.

Z E B R A C I N E M A  F I L M C L U B
elke dinsdag om 20 uur, elke donderdag om 14 uur en 
elke zondag om 11 uur in UGC TURNHOUT
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. Eén keer in de maand op donderdagavond 
een documentaire. 

F I L M E D U C AT I E
schoolvoorstellingen en lesmappen bij meer dan  
300 films
“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.

F I L M D I S T R I B U T I E
Om ervoor te zorgen dat het aanbod kwetsbare 
wereldfilms in de Benelux blijft groeien, profileert 
MOOOV zich ook steeds meer als distributeur. Door 
het aankopen van de rechten van deze films, slaagt 
MOOOV erin deze bij een steeds groeiend publiek te 
brengen. Alle films gaan in première op het festival 
en zijn later op het jaar te zien in Belgische en 
Nederlandse bioscopen. 

MOOOV
films met zicht op de wereld

WARANDEPARTNERS
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zang: Jan Van Elsacker
www.musica-divina.be

geluid:  
Jean-Francois Lejeune

met de steun van de 
Federatie Wallonië-Brussel
een organisatie van  
GC Hoogstraten, Mixtuur  
en Organroxx

Het festival Musica Divina brengt elk najaar hemelse 
muziek naar de prachtige abdijen, begijnhoven en 
kerken in de Kempen. Het is een organisatie van het 
Festival van Vlaanderen Kempen in samenwerking 
met Averbode, Tongerlo (Westerlo), Postel (Mol), Geel, 
Heist-op-den-Berg, Herentals, Hoogstraten, Lier en 
Turnhout. In 2019 is het festivalmotto ‘DE KLANK VAN 
DA VINCI’. Wist je dat Leonardo da Vinci een uitstekend 
musicus was? Kom het ontdekken tijdens tal van 
concerten van 20 september tot 5 oktober.

R E D H E R R I N G  O . L . V  PAT R I C K  D E N E C K E R
Canzoni Italiani

“Amore sola mi fa remirare, la sol mi fa sollecita.” Dit 
is één van de raadsels die Leonardo da Vinci in één van 
zijn vele notitieboeken neerschreef. Via het namenspel 
van noten schrijft hij over het mysterie van de liefde 
en dat is het uitgangspunt van de Canzoni Italiani, 
de Italiaanse liederen die te berde gebracht worden 
tijdens Musica Divina. Tenor Jan Van Elsacker en 
RedHerring schrijven Italia met de A van Amore.

zaterdag 5 oktober
20 uur | Begijnhofkerk Hoogstraten, Hoogstraten 
20 euro | 10 euro (-26) | 20 euro (vroege vogel)

WARANDEPARTNERSWARANDEPARTNERS

MUSICA DIVINA
Musica Divina 2019: De klank van da Vinci

VZW OCTAVE 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. Dit seizoen 
organiseren octave, Mixtuur en de Warande  het 
concert ‘Der Golem’ van Het Orgel Trio (zie p. 42).

M O RTA L  B A C H

Organiste Cindy Castillo en componist Pierre 
Slinckx combineren als duo het indrukwekkende 
akoestische geluid van het orgel met live electronics. 
De gigantische Sint-Katharinakerk, verlicht door 
een spiegelbol, wordt één en al resonantie voor de 
mix van techno en J.S.Bach, in het bijzonder zijn 
koraalbewerking ‘Erbarm dich mein, o Herre Gott’.  
En om nog meer te verdwijnen in deze unieke 
klankorgie mag je je veldbed meebrengen naar de kerk 
om al liggend het concert te ervaren.

zaterdag 19 oktober
20.15 uur | Sint Katharinakerk, Hoogstraten
10 euro | 8 euro (-26) | 9 euro (vroege vogel)
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De Warande is coproducent  
van het festival.
www.omnesvzw.be 

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. We willen met diverse activiteiten kennis, 
herkenning en wederzijds respect promoten tussen 
alle godsdiensten, overtuigingen, culturen en waarden.

A R A B  C A RTO O N  F E S T I VA L  ‘ LO S T  I N  T R A N S L AT I O N ’
In de ontmoeting van verschillende culturen gaat veel 
verloren. Zo zouden we waarden en ethiek moeilijk 
kunnen vertalen, maar is dat echt zo? Vele tradities en 
gewoonten hebben geen parallel in andere culturen. 
We erven onze tradities van vorige generaties en 
herhalen vaak dezelfde conflicten tegenover onszelf 
en anderen. Tijdens Arab Cartoon Festival proberen 
we een alternatief te bieden en proberen we vanuit 
een ander perspectief te kijken naar elkaar. Het 
mooie aan kunst is dat de creatie ervan onze culturele 
verschillen kan overstijgen en net datgene dat we 
gemeenschappelijk hebben met elkaar in de verf zet.

Arab Cartoon Festival omvat dit seizoen zeven 
voorstellingen, concerten en een tentoonstelling die 
aantonen wat er verloren is gegaan tussen Europa, het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika en een aanzet geven 
hoe we deze band terug kunnen opbouwen. 

De activiteiten van Arab Cartoon Festival zijn niet 
gebundeld in één korte periode, maar vormen een rode 
draad doorheen het seizoen. Zo kan je van november 
tot april iets meepikken van het festival. (zie p. 64)
 
De expo ‘Lost in Translation’ loopt van 13 december tot 
16 februari in de Warande. (zie p. 205)

OMNES

WARANDEPARTNERS
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STORMOPKOMST is een festival voor kinderen, 
volwassenen, en iedereen die graag buiten de lijntjes 
kleurt. Op het festival kan je denken, spelen, maken, 
kijken, luisteren, en veel meer. 

Op STORMOPKOMST komen alle kunstdisciplines aan 
bod. Je kan er het werk van verschillende kunstenaars 
komen bekijken, beluisteren of besnuffelen, maar je 
kan ook zelf aan de slag.
 
We tonen veel nieuw werk, en een groot deel van het 
programma wordt/werd niet specifiek voor kinderen 
gemaakt. Met dit festival willen we de grenzen van wat 
voor kinderen is en wat voor volwassenen oprekken. 
Zo kunnen ook volwassenen op een laagdrempelige 
manier van verschillende kunstvormen proeven.

In 2020 trekken we erop uit en wordt het festival 
nomadisch. Op verschillende plekken in Vlaanderen en 
de Brusselse rand presenteren we een spannend en 
gevarieerd programma. Zet volgende data alvast met 
stip in je agenda:

Z O N D A G  2 6  J A N U A R I 
CC Westrand, Dilbeek

Z O N D A G  1  M A A RT 
C-Mine, Genk

Z O N D A G  2 9  M A A RT 
slotfestival van de tournee in onze  
thuishaven de Warande (zie p.173)

De programma’s voor de drie dagen vind je vanaf 
december op www.stormopkomst.be of op de  
websites van de drie partnerorganisaties.

WARANDEPARTNERS

STORMOPKOMST

STORMOPKOMST is één 
van de partners binnen het 
Warandemodel en woont en 
werkt in de Warande.

foto: Bart Van der Moeren
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Stripgids is één van de partners 
binnen het Warandemodel en 
woont en werkt in de Warande.

*Groot Woordenboek  
der Nederlandse Taal.

www.stripgids.org 
www.rockpaperpencil.be

G I D S ,  M .  E N  V.  ( - E N )

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 is je vertrouwde en betrouwbare leidsman 
doorheen de wondere wereld van het stripverhaal. 
Voortaan krijg je twee keer per jaar een dik nummer 
van 180 pagina’s op groot formaat met stripparels uit 
binnen- en buitenland, grafisch experiment, erfgoed, 
columns en stevige journalistieke bijdragen.

Daarnaast is Stripgids ook een van de motoren van 
Rock Paper Pencil, het innovatieve stadsproject dat 
Turnhout op de creatieve kaart zet (zie p. 220). Ontdek 
de technische mogelijkheden van het FabLab 2300, de 
popup Frame, onze masterclasses en nog véél meer!

Neem nu een abonnement, krijg een fraaie lithografie 
en mis bovendien geen enkel nummer.

WARANDEPARTNERS

STRIPGIDS
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cc de Werft 
Werft 32 | 2440 Geel 

cc Zwaneberg 
Cultuurplein 1 | 2220 Heist-op-den-Berg 

cc ’t Schaliken  
Grote Markt 35 | 2200 Herentals 

cc ’t Getouw  
Molenhoekstraat 2 | 2400 Mol 

en de Warande

Naast het Warandemodel werkt de Warande ook 
samen met Kempense cultuurcentra onder de naam  
‘t Pact. Dit zijn de cultuurcentra van Geel, Heist-op-
den-Berg, Herentals , Mol en de Warande. 
De seizoensprogramma’s worden op elkaar afgestemd 
zodat er een evenwichtig aanbod van voorstellingen 
in de Kempen wordt gegeven. De vijf cultuurcentra 
zien elkaar niet als concurrenten, maar willen 
complementair aan elkaar zijn. 

Ook op het vlak van communicatie willen de 
cultuurcentra één front vormen. De cultuurcentra 
proberen zo cultuur in de Kempense media meer aan 
bod te laten komen. 

Dit seizoen realiseren we samen de voorstelling 
‘TITUS’ van Compagnie Lodewijk en Louis & Theater 
FroeFroe. Met liefde voor zwarte humor en gruwel 
wordt de Shakespeare-klassieker ‘Titus Andronicus’ 
bewerkt tot een hedendaags Tarantino-script 
vol brutale en explosieve poëzie. Mike De Ridder 
(NoMoBS) plaatst zijn hiphop naast de beats en zang 
van Stijn Cole. Topacteurs zorgen samen met de 
poppen en hun spelers voor exceptioneel spelplezier. 
Heftig en intrigerend tot het eind (zie p. 192).

‘T PACT
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Voor Wereldklassen werkt de 
Warande samen met Door 
Elkaar Hivset Campus. Het 
project wordt mogelijk gemaakt 
dank zij de gulle steun van 
een Nederlandse Stichting 
die anoniem wenst te blijven 
en de Universiteit Leiden. 
Wereldklassen geniet de steun 
van de cel Gelijke Kansen en 
Onderwijs van de stad Turnhout 
en het project Warme School.

wereldklassen.warande.be

Wereldklassen is een schoolbreed traject rond 
culturele identiteit voor kinderen van het 4de tot het 
6de leerjaar. In 2018-19 werkten we samen met zes 
Turnhoutse scholen. In seizoen 19-20 breidt de olievlek 
uit en trekken we verder de Kempen in.

Met hun ‘Schatkamer’, een boekje vol opdrachten 
en vragen, komen de kinderen meer te weten over 
zichzelf, hun familie, gewoonten, verhalen…
Kunst in Zicht realiseerde een tweedaagse workshop 
waarin de kinderen samen een stad bouwen en 
nadenken over belangrijke waarden en gewoonten in 
hun stad.
Aan het eind van het traject komen alle scholen 
samen en laten aan elkaar zien wat hen in het project 
geïnspireerd heeft.

Parallel werd voor leerkrachten en directies een 
fichebundel rond culturele diversiteit uitgewerkt.

Met positieve rolmodellen van ouders en kunstenaars, 
uit de Vlaamse en andere culturen, laat Wereldklassen 
ervaren dat interculturaliteit een meerwaarde kan 
zijn. Wereldklassen doet op die manier een bijdrage 
om een warme, cultureel diverse verbinding te leggen 
op school: niet alleen in de klas maar ook in het 
schoolbeleid en samen met de ouders.

Tijdens het schooljaar 2019-20 werken 24 Kempense 
klassen mee aan het project. 

Wil je meer info? Neem dan contact op met  
an.joseph@warande.be.

WARANDEPARTNERS

WERELDKLASSEN
verlegt zijn grenzen
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OVERZICHT
PER GENRE

OVERZICHT PER GENRE

TA A L I C O N E N

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

 : Je spreekt of begrijpt niet zo veel Nederlands. 
 : Je begrijpt al een beetje Nederlands, maar je durft nog niet zo goed praten. 
 : Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen. 
 : Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands. 

MUZIEK

Al Manara 98

Axelle Red Electro Acoustic Tour 97

Bassekou Kouyaté Miri 85

Brussels Philharmonic Weens Nieuwjaarsconcert 108

Cécile McLorin Salvant 195
Cesária Évora Orchestra feat. Lura, 
Lucibela & Elida Almeida

l'Hommage à Cesária Évora 144

Cindy Castillo en Pierre Slinckx Mortal Bach 239

Clive John The Johnny Cash Roadshow 122

Club Kuub 73

De Bonski's
10 jaar muziek voor wie Nederlands 
leert!

63

de Concertvereniging 227

De Grungblavers Gaan naar Den Opera! 43

Doulce Mémoire o.l.v. Denis Raisin Dadre De geheime muziek van da Vinci 32

Drumming Festival 162

Ed Harcourt & Fiona Brice 133

Eriksson Delcroix Riverside Hotel Tour 29

Galley head Ver(r)oester(t) 87

Guido Belcanto
Een zanger moet trachten pijn te 
verzachten

51

Gwen Cresens Eclectica 174

Hauschka A Different Forest 183

Heather Nova Pearl 58

Hendrik Willemyns (Arsenal) Birdsong 158

Herman Van Hove / Lissa Meyvis In de schaduw van Toon Hermans 164

HOT (Het Orgel Trio) Der Golem 42

I SOLISTI & Jan Decleir Mars om de macht (te verspelen) 55

Isbells Sosei 137
Jakob Bro Quartet met Thomas Morgan, 
Joey Baron, Palle Mikkelborg

Returnings 47

Jo Hermans + orkest The Great Belgian Songbook 119
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MUZIEK (VERVOLG)

Joey Baron / Bram De Looze / Robin 
Verheyen

MiXMONK 102

Jools Holland and His Rhythm & Blues 
Orchestra

170

Lien Van de Kelder, Mauro Pawlowski,  
Jan De Smet...

Smartschade 152

Lucas Van den Eynde, Tine Embrechts en 
Nele Bauwens

Jukebox 2020 112

Luka Bloom 30 years of Riverside 189

Mahala Rai Banda 54

Mario Goossens Paradise City 'Live' 89

Mark Lanegan 95

Mooneye + Almighty Mighty Club Kuub 73

Nachtschade Aubergine 96

Niels Van Heertum 138

Norayr Kartashyan & Menua 166

Novastar Word’s Out tour 150

Ô-Celli feat. Elise Caluwaerts Earth and Feather 151

Opera Zuid Die Zauberflöte 77

Ratas del viejo Mundo Rions Noir 190

Raymond van het Groenewoud Raymond 70 154

RedHerring o.l.v. Patrick Denecker Canzoni Italiani 238

Reinbert de Leeuw Satie 186
Eliane Rodrigues, Nina Smeets-Rodrigues, 
Carlo Willems en Koen Wilmaers

The Bernstein & Gershwin Connection 198

Roland Van Campenhout, Serge Feys en 
gasten

Roland and the Deep Blue Sea 69

Sophia Ammann plays Leonard Cohen 185

Stef Bos Tijd 199

Studio Guga Ongehoord 93

Terry Bozzio 62
The Polecats, Supersonics en The Grave 
Brothers

Rootsnight #10 50

Winterland '76 The Beatles... na The Beatles 196

Zwangere Guy Wie Is Guy? 76

Zwerm Badminton In Tehran 53

DE WARANDE OVERDAG

De Bonski's
10 jaar muziek voor wie Nederlands 
leert!

63

Herman Van Hove / Lissa Meyvis In de schaduw van Toon Hermans 164

HETGEVOLG Odysseus Niemand 71

Nagedacht 45

Overlezen 27

Reinbert de Leeuw Satie 186

Vervloet & Villanella Terminator Too 88

FAMILIE

Antwerp Symphony Orchestra KIDconcert Stuk Stroganoff 116

BRONKS & Ballet Dommage TRIBUNAL 147

Company Chaliwaté & Focus Company Dimanche 123

De Mannschaft HERMAN 103

De Nwe Tijd & hetpaleis Doe de groeten aan de ganzen 140

Esmé Bos & Bart Voet Concert Magiq 139

fABULEUS nesten 61

HETGEVOLG ROOD 125

Introdans GRUPO SPORTIVO 104

kabinet k, LOD muziektheater & hetpaleis as long as we are playing 114

Kapitein Winokio 15 jaar Handjes Draaien 153

Kunst in Zicht Ertussenin 81

Kunst in Zicht Kunstoppad4 124

Kunst in Zicht Labo Plantartica 128

Kunst in Zicht Peepshow 146

M I K S Een podium voor jonge makers 155

SAMWD Familieconcert 80

Seppe Baeyens, Ultima Vez & KVS INVITED 79

Sprookjes enzo WIT 107

STORMOPKOMST festivaldag 173

Studio ORKA Pied de Poule 188

Theater De Spiegel LABOTANIK 59

Theater Speelman Nautilus 35

Theater Stap & Tuning People De Waarheid 141

Zonzo Compagnie THELONIOUS 36
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W OORD

Nagedacht 45

‘Nuff Said 44

Overlezen 27

THEATER

Bloet / Jan Decorte body a.k.a. 118
Compagnie Lodewijk / Louis & Theater 
FroeFroe

TITUS 192

De Nwe Tijd / Suzanne Grotenhuis 528 dagen 94

Elena Peeters Johnyboy 132

Elly Van Eeghem (Dis)placed interventions 82

Het nieuwstedelijk Hitler is dood 187

HETGEVOLG Madame Rosa 41

HETGEVOLG Odysseus Niemand 71

HETGEVOLG De moeder en de drie soldaten 109

hetpaleis / Simon De Vos Wat is de Wat 121

Hof van Eede The Big Drop-Out 74

I SOLISTI & Jan Decleir Mars om de macht (te verspelen) 55
Internationaal Theater Amsterdam /  
Ivo van Hove

Een klein leven 145

Jr.cE.sA.r, KVS & NNT Dear Winnie 161
Khadija El Kharraz Alami & Theater 
Rotterdam

Nu ben ik Medea 169

Kloppend Hert & ARSENAAL / LAZARUS Studio Shehrazade 178
Kris Verdonck / A Two Dogs Company & 
Het Zuidelijk Toneel

CONVERSATIONS (at the end of the 
world)

111

Mieke Laureys & Annelore Stubbe Whatever happened 91

NTGent Familie 176

NTGent/Tom Lanoye & Koen De Sutter Wie is bang 52

Opmaat/Ignace Cornelissen Woesten 46

Rataplan/Amara Reta & Rashif El Kaoui Een Jihad van Liefde 143

Schweigman& + Calefax VAL 33

tg STAN & Kloppend Hert Move (on) 159

Toneelhuis & ITA I FC Bergman Freud 86

Toneelhuis / Olympique Dramatique Angels in America 149

Vervloet & Villanella Terminator Too 88

Zuidpool De aanzegster 163

OP LOCATIE

Doulce Mémoire o.l.v. Denis Raisin Dadre De geheime muziek van da Vinci 32

HOT (Het Orgel Trio) Der Golem 42

Festival Winterwarm 127

Studio ORKA Pied de Poule 188

Ratas del viejo Mundo Rions Noir 190
Compagnie Lodewijk / Louis & Theater 
FroeFroe

TITUS 192

EXPO

Carole Vanderlinden UPPERCUT 203

Bob Roes 204

Arab Cartoon Festival Lost in Translation 205

De Nacht 207

Kristof Van Gestel de Collectieve Collectie 209

Ode De Kort 210

DANS

Akram Khan Company Outwitting the Devil 120

Alice Ripoll / Cie Suave CRIA 92

Ballet Vlaanderen Bach Studies 175

Cie 111 Questcequetudeviens? 39

Cie Tumbleweed The Gyre 184
fABULEUS, hetpaleis & Moussem 
Nomadisch Kunstencentrum/ Radouan 
Mriziga

8.2 68

Guy Nader & Maria Campos TIME TAKES THE TIME TIME TAKES 142

Helder Seabra & Julio César Iglesias Ungo The Well in the Lake 30

Introdans GRUPO SPORTIVO 104

kabinet k, LOD muziektheater & hetpaleis as long as we are playing 114

Kloppend Hert & ARSENAAL / LAZARUS Studio Shehrazade 178

L-E-V | Sharon Eyal & Gai Behar Love Chapter 2 56

Lisbeth Gruwez The Sea Within 75
Salva Sanchis, Anne Teresa De 
Keersmaeker / Rosas

A Love Supreme 157

Seppe Baeyens, Ultima Vez & KVS INVITED 79

Tchaikovsky Ballet Sint-Petersburg Romeo en Julia 90

OVERZICHT PER GENREOVERZICHT PER GENRE
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PRAKTISCHE

INFO

CIRCUS

AKOREACRO Dans ton cœur 134

Alexander Vantournhout Screws 23

Cie 111 Questcequetudeviens? 39

Cie Wurst Bien Sûr, Pas Sûr 25

Cinema Malfait & Circus Ronaldo
RAIN ANYWAY / Wees blij dat het 
regent

131

Circa Humans 168

Circus Ronaldo
De wonderlijke kerst van Circus 
Ronaldo

100

Circusfestival ‘Plein de Cirque’ 19

Les 7 doigts de la main Passagers 191

Panama Pictures Stripped 24

Race Horse Company Super Sunday 31

There There Company Carrying my father 181

Zirkusspektakel Fahraway Wo Ist Toby? 22

COMEDY

Alex Agnew Be Careful What You Wish For 28

Bart Cannaerts We moeten nog eens afspreken 83

Bas Birker Je Moeder 48

Bert Gabriëls Eindejaarsconference 106

Henk Rijckaert Maker 113

Jan Jaap van der Wal III-ième 197

Javier Guzman Guzmán 177

Kommil Foo OOGST 70

Micha Wertheim Voor Alle Duidelijkheid 165

'Nuff Said 44

Xander De Rycke Bekend & Bescheiden 172

OVERZICHT PER GENRE
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PRAKTISCHE INFOPRAKTISCHE INFO

RESERVEREN

H O E  T I C K E T S  B E S T E L L E N
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.

O P E N I N G S U R E N  T I C K E T B A L I E
–  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 17 tot en met 23 juni.

V O O R V E R K O O P  M E T  LOT I N G
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 mei en juni zelf kiezen voor 
hoeveel voorstellingen je een ticket wil. Je 
kan ook tickets voor je kinderen, familie of 
vrienden reserveren.

Het systeem van loting is eenvoudig:
–  De Warande verzamelt alle aanvragen tot 

en met zondag 16 juni.
–  Per voorstelling wijst de computer 

plaatsen toe aan de mensen die hiervoor 
wilden reserveren.

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

–  Schrijf je samen in? Dan zit je ook naast 
elkaar in voorstellingen met genummerde 
plaatsen.

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

Tot en met 16 juni geniet je van onze vroege 
vogelkorting. Snel tickets boeken dus!

M E E D O E N  A A N  D E  LOT I N G  
TOT  E N  M E T  Z O N D A G  1 6  J U N I 
Vanaf 15 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 10 juni.

B E S T E L L E N  T U S S E N  1 7  E N  2 5  J U N I
Ook tussen 11 en 17 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 24 juni is 
de balie weer open en kan je opnieuw op de 
gewone manier tickets kopen.

INFO

T I C K E T P R I J Z E N  E N  K O RT I N G E N
Bij elke voorstelling vind je de basisprijs, 
de korting voor -26-jarigen en de vroege 
vogelprijs (zie p. 4).
 
Bestel je tickets voor een groep van 
meer dan twintig personen, ben je 
rolstoelgebruiker of heb je een UiTPAS met 
kansentarief of een vrijetijdspas, dan krijg je 
korting. Vraag ernaar aan de ticketbalie
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.

R O L S TO E LG E B R U I K E R S
Voor rolstoelgebruikers zijn er (bij 
voorstellingen met zitplaatsen) aparte 
plaatsen beschikbaar. Gelieve dit bij het 
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.

L U I S T E R H U L P
Je kan aan de vestiaire een luisterhulp 
ontlenen voor geluidsversterking tijdens 
voorstellingen in de Schouwburg.

U I T PA S  M E T  K A N S E N TA R I E F
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.

BETALING

B E V E S T I G I N G
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 voor 
je betaalt. Nadien zijn geen wijzigingen, 
maar enkel nog uitbreidingen mogelijk. Bij 
uitverkochte voorstellingen kan het zijn dat 
je tickets kreeg toegewezen voor een andere 
datum dan degene die je hebt aangevraagd. 
Mocht je dit niet wensen, dan annuleren we 
deze tickets. Als je je factuur en de tickets 
per post wil, dan betaal je per aanvraag 
2,5 euro verzendingskosten. Sturen we de 
factuur en de tickets per mail, dan is deze 
service gratis.

T E R U G B E TA L I N G E N
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.

L A AT K O M E R S
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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PRAKTISCHE INFOPRAKTISCHE INFO

BEREIKBAARHEID

A D R E S
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.

M E T  H E T  O P E N B A A R  V E R V O E R
Er is een bushalte met rolstoelfaciliteiten 
aan de ingang van de Warande. Het station 
ligt op vijf minuten stappen. 

PA R K I N G
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.

PA R K E R E N  V O O R  P E R S O N E N  M E T  
E E N  H A N D I C A P
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).

ALGEMENE INFO

S C H E N K  E E N  W A R A N D E B O N
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 op onze website artikels of 
tickets aankopen voor alle activiteiten die 
de Warande organiseert. De Warandebon is 
twee jaar geldig vanaf de dag van aankoop.

S O L I D A I R E  B I J D R A G E
Eén op de vijf 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.

D E  W A R A N D E  D I G I TA A L
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 
maandelijkse nieuwsbrief. Je kan onze 
brochure ook downloaden op onze website.

O M K A D E R I N G
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  
expo@warande.be.

K N I P O O G :  TO E L E I D I N G  V O O R  M E N S E N 
M E T  E E N  B E P E R K I N G
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.

A U D I O D E S C R I P T I E
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.

S C H O O LV O O R S T E L L I N G E N
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

R O N D L E I D I N G E N
Ontdek samen met een gids de Warande. 
Tijdens een rondleiding leer je heel 
wat over de recente verbouwing van de 
Schouwburg, de geschiedenis van de 
Warande en over alles wat er achter de 
schermen gebeurt om een concert of 
theatervoorstelling te organiseren. Er is 
ook een architectuurrondleiding die we 
uitwerkten samen met onze partner AR-
TUR. Tijdens deze rondleiding focussen we 
op de architectuur van de hele Warandesite. 

meer info: info@warande.be / 014 41 94 94

Wil je graag een tentoonstelling  
bezoeken met gids? Dat kan! Mail  
naar expo@warande.be.

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

keuze / je betaalt voor iedereen (ook voor 
volwassenen) de prijs -26 jaar

–  tentoonstellingsbezoek met workshop /  
duur: ongeveer 1,5 uur / prijs: 60 euro 
(max 12 kinderen)

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

–  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
–   …

meer info: Lien Van Ballaer
lien.vanballaer@warande.be / 014 47 21 05
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VRIJWILLIGER WORDEN?PRAKTISCHE INFO

B U I T E N S P E E L K O F F E R
Met deze Buitenspeelkoffer kan je op 
het Warandeplein aan de slag gaan. 
Je vindt er reuzenspelen zoals Yenga, 
Memory en Mikado. 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. Het ontlenen is gratis.

meer info: Leen Goris
leen.goris@warande.be / 014 47 21 51

P E U T E R S P E E L P U N T
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 de Zwarte 
Vloer in de Kuub. Je bent elke donderdag 
welkom met je peuter van 9 tot 11.30 uur.

C A F É  B A R Z O E N 
Barzoen, het café aan de Warande, is op zes 
jaar tijd uitgegroeid naar een cultuurcafé 
met heel wat activiteiten en een populaire 
keuken voor het ganse gezin. Het heeft 
honderd zitplaatsen binnen, aangevuld 
met centraal een grote leestafel, een 
expowall met zithoek, een binnenterras (tot 
80 zitplaatsen voor groepen en buffetten) 
in de centrale hal en een groot populair 
buitenterras (200 zitplaatsen) met speeltuin, 
fietsenstalling en bushalte voor de deur. 

Het eetcafé is alle dagen open vanaf 8 uur  
’s morgens en op zondag vanaf 7 uur met de 
wekelijkse rommelmarkt. De keuken biedt 

een ruime vaste kaart aan, ook voor de kids, 
met dagsoepen, omeletten, boterhammen, 
burgers, salades, pasta’s, pizza’s… Je kan 
deze ook raadplegen of downloaden op: 
www.barzoen.cafe. 

De keuken is dagelijks open van 8 tot 11 
om te ontbijten en tot 20 uur voor lunch 
en diner. Verder is er ook een wisselend 
suggestiebord en een ruim vegetarisch 
aanbod. 

Tijdig arriveren of reserveren is de 
boodschap wanneer je je Warandebezoek 
en/of voorstelling wil combineren met 
lunch of diner. Ook kinderfeestjes, 
aangelegenheden voor groepen en families, 
ontbijt- of lunchbuffetten kunnen op maat 
uitgewerkt worden. 

reserveren: barzoen@warande.be /  
0470 50 14 14

In de zomermaanden heeft Barzoen haar 
eigen zomerprogramma: ‘Zomerzoenen’ en 
verder gratis maandelijkse clubconcerten 
het ganse jaar door. Je kan Barzoen volgen 
op Facebook en Instagram. Extra info vind  
je op www.barzoen.cafe.

Het café is gesloten op wettelijke 
feestdagen. Jaarlijks wederkerende 
Barzoenvakanties zijn een week in 
de paasvakantie, herfstvakantie en 
de kerstvakantie (de laatste week van 
december en de eerste week van januari).

C O LO F O N
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 Kathleen Helsen), de 
adviesraad, het Warandepersoneel en de 
vrijwilligers van de Warande.

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

W E  K U N N E N  A LT I J D  H U L P  G E B R U I K E N
–  Publiek wegwijs maken bij een 

voorstelling of tentoonstelling, tickets 
scheuren bij een concert of helpen in de 
vestiaire,… dan is onthaalvrijwilliger jouw 
ding!

–  Tappen tijdens een pauze of in de 
backstage of liever tijdens concerten 
of festivals… dan ben je onze ideale 
horecavrijwilliger!

 –  Kinderen of jeugd begeleiden bij 
schoolvoorstellingen of een handje 
toesteken op een kinderfestival of 
-workshop… dan zit je bij ons goed als 
educatieve vrijwilliger!

 –  Helpen bij de opbouw of afbraak van een 
locatieproject, strijken of herstellen van 
kostuums… kortom, ben je een handige 
harry/henriette? Dan heeft de technische 
ploeg van de Warande je nodig!

Daarnaast gaat de Warande ook wel eens 
op zoek naar kokerellende keukenprinsen 
en –prinsessen, goedgezinde chauffeurs, 
enthousiaste flyeraars… Wil je dus 
graag vanalles en nog wat doen? Dan 
verwelkomen de Warandevrijwilligers je met 
open armen!

V O O R  W AT  H O O RT  W AT
De Warande voorziet in een gepaste 
beloning voor al jouw enthousiaste hulp. Je 
ontvangt een warandebon per gepresteerde 
prestatie die je kan verzilveren voor 
volgende voordelen
–  een prachtige voorstelling naar keuze in 

de Warande
–  een leerzame cursus bij DINAMO
–  een solidair ticket
–  een heerlijke consumptie of smakelijke 

maaltijd in Barzoen
–  een verfrissend drankje aan één van de 

togen van de Warande
–  een leuk gadget uit de Warandewinkel
–  en heel af en toe kan je de voorstelling 

waarvoor je komt helpen ook mee kijken.
 
 
H E L E M A A L  Z I N  G E K R E G E N  O M  D E  H A N D E N 
U I T  D E  M O U W E N  T E  S T E K E N ?
Stuur dan een mailtje met:
–  je gegevens (naam, geboortedatum, 

gsmnummer en e-mailadres),
–  wat uitleg over jezelf,
–  waarom je vrijwilligerswerk in de Warande 

wil doen.

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

meer info: Willeke Broeckx
willeke.broeckx@warande.be
014 27 23 07 (afwezig op woensdag)
PS: volg ons op Facebook!
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Cultuurhuis de Warande is een initiatief van de Provincie Antwerpen,

en wordt gesteund door:

en onze mediapartners:

Het seizoen 19-20 wordt mogelijk gemaakt met de gulle steun van onze sponsors:

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