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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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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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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+
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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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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
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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)
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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)

21 UUR 
DE HOGE RIELEN 
Kasterlee

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

support: Julia Kent
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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
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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
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foto: Bart Van der Moeren

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

21.30 UUR 
DE HOGE RIELEN
Kasterlee
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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

WINTERWARM | BONTE ZONDAG | ZO 9 FEB

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)

2,5+
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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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