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De bossen van de Hoge Rielen zijn voor 
de vierde keer het feeërieke decor voor 
festival WinterWarm. Tijdens de vorige 
editie gingen meer dan 6000 cultuur- 
en outdoorliefhebbers op avontuur in 
de bossen van Kasterlee. Ook dit jaar 
presenteren we van 5 tot en met 9 februari 
een spannende en gevarieerde mix van 
theater, muziek, workshops en installaties 
in de typische WinterWarmsfeer.

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 of … ons gloednieuwe WinterWarmbier proeven. Het kan 
allemaal aan onze Winterbar met tipitent.

BONTE ZONDAG – FAMILIEDAG
We nodigen de hele familie uit tijdens onze Bonte Zondag op WinterWarm. 
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.

Ook in de Warande in Turnhout organiseren we die zondag voorstellingen en 
activiteiten speciaal voor families. We leggen een gratis pendelbus in tussen 
de Hoge Rielen en de Warande (zie pagina 18).

DE WANDELING: UIT HET DONKER III
Meer dan 3000 wandelaars bezochten vorig jaar een mooi uitgelicht parcours 
met installaties. Ook tijdens deze editie is er een wandeling met bijzondere 
werken die speciaal voor UIT HET DONKER III werden gemaakt.

WinterWarm is een organisatie van de Warande en de Hoge Rielen in samenwerking 

met gemeente Kasterlee. Tickets kan je reserveren via www.warande.be of telefonisch 

op het nummer 014 41 69 91.
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doorlopend 
18 - 23 uur

UIT HET DONKER III  
een wandeling in het licht vertrek aan Winterbar 7

19.30 - 22 uur Klimbos - de Hoge Rielen vertrek aan Winterbar 11

20.30 - 22.30 uur Cinema Malfait & Circus Ronaldo  
Wees blij dat het regent naast de sporthal 10
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doorlopend  
18 - 23 uur

UIT HET DONKER III  
een wandeling in het licht vertrek aan Winterbar 7

19.30 - 22 uur Klimbos - de Hoge Rielen vertrek aan Winterbar 11

20.30 - 22 uur Elena Peeters - Johnyboy theater 11

20.30 - 22.30 uur Cinema Malfait & Circus Ronaldo  
Wees blij dat het regent naast de sporthal 10

VR
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doorlopend  
18 - 23 uur

UIT HET DONKER III  
een wandeling in het licht vertrek aan Winterbar 7

18 - 20 uur Radio 1 - Culture Club locatie nog niet bekend 13

18 - 20 uur Cinema Malfait & Circus Ronaldo  
Wees blij dat het regent naast de sporthal 10

19 - 20.15 uur AKOREACRO - Dans ton cœur kamp 7 13

19.30 - 20 uur Jaguar Jaguar - Madelyn tussen gebouw 5 en 6 14

19.30 - 22 uur Klimbos - de Hoge Rielen vertrek aan Winterbar 11

20.30 - 21 uur Jaguar Jaguar - Madelyn tussen gebouw 5 en 6 14

21 - 22.45 uur Ed Harcourt & Fiona Brice theater 15

20.30 - 22.30 uur Cinema Malfait & Circus Ronaldo 
Wees blij dat het regent naast de sporthal 10

ZA
 8
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16 - 18 uur Fiona Tan - A Fool's Paradise vertrek aan Winterbar 17

doorlopend  
18 - 23 uur

UIT HET DONKER III  
een wandeling in het licht vertrek aan Winterbar 7

18 - 20 uur Cinema Malfait & Circus Ronaldo  
Wees blij dat het regent naast de sporthal 10

19 - 20.15 uur AKOREACRO - Dans ton cœur kamp 7 13

19.30 - 22 uur Klimbos - de Hoge Rielen vertrek aan Winterbar 11

21 - 23 uur Cinema Malfait & Circus Ronaldo  
Wees blij dat het regent naast de sporthal 10

21 - 22.15 uur Isbells - Sosei theater 17

22.30 - 23.45 uur Niels Van Heertum vertrek aan Winterbar 17
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10.30 - 12 uur Overlezen - Johan Op de Beeck  

en Karel Verhoeven gebouw 14 18

10.30 - 12.30 uur Architectuurwandeling  
de Hoge Rielen en AR-TUR vertrek aan Winterbar 18

10.30 - 12.30 uur Smaak van de Winter  
de Hoge Rielen vertrek aan Winterbar 19

10.30 - 12.30 uur Labo Plantartica - Kunst in Zicht, 
de Hoge Rielen en Wildernij vertrek aan Winterbar 20

11 - 11.40 uur Esmé Bos & Bart Voet  
Concert Magiq theater 21

13.30 - 15.30 uur Labo Plantartica - Kunst in Zicht, 
de Hoge Rielen en Wildernij vertrek aan Winterbar 20

13.30 - 16 uur Landschapswandeling  
de Hoge Rielen vertrek aan Winterbar 18

13.30 - 15.30 uur De Kaartenmakers  
de Hoge Rielen vertrek aan Winterbar 22

14 - 16 uur Bos vol apps en pixels  
de Hoge Rielen vertrek aan Winterbar 22

14 - 16 uur Cinema Malfait & Circus Ronaldo  
Wees blij dat het regent naast de sporthal 10

14 - 16 uur Wintervlammen - de Hoge Rielen vertrek aan Winterbar 23

14 - 17 uur De Collectieve Collectie in het restaurant 23

15 - 15.40 uur Esmé Bos & Bart Voet  
Concert Magiq theater 21

17 - 18.15 uur AKOREACRO - Dans ton cœur kamp 7 13

17 - 19 uur Cinema Malfait & Circus Ronaldo  
Wees blij dat het regent naast de sporthal 10

PRAKTISCHE INFO 25

ZO
 9

.2

MET DE BUS NAAR DE WARANDE (zie pagina 18)

13.30 - 14.45 uur De Nwe Tijd & hetpaleis  
Doe de groeten aan de ganzen

de Warande 
Kuub 24

15 - 16 uur Theater Stap & Tuning People  
De Waarheid

de Warande  
Schouwburg 24
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doorlopend
18 - 23 uur

vrije  
bijdrage

individueel 
vertrek  

aan  
Winterbar

wandeling
DO 6.2

VR 7.2

ZA 8.2

7

UIT HET DONKER III — een wandeling in het licht

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 
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!

UIT HET DONKER III is gratis, maar we stellen een vrije bijdrage erg op prijs 
omdat de verhoopte subsidies voor dit project helaas niet toegekend werden.

- volg de plattegrond die je ontvangt aan de Winterbar 
- honden zijn niet toegelaten op het domein
- winterkleren en wandelschoenen zijn aanbevolen
- kinderen zijn natuurlijk heel erg welkom, een terreinbuggy is ideaal
- TIP: neem een zaklamp mee
-  rolstoelgebruikers kunnen een alternatieve route nemen over  

verharde wegen, je mist dan enkel installatie A1

de Winterbar is 8 minuten (500 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen
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START 

theater

hostel Wadi
sporthal

WINTERBAR

onthaal  
de Hoge Rielen

4   5 6

A 1

UIT HET DONKER III — een wandeling in het licht

A — Joris Van de Moortel — A Dubious Pilgrimage
 
A1   Zegt een grotkapel je iets? Joris Van de Moortel 

geeft er een hedendaagse invulling aan.
A2   Deze ‘grot’ is als een pelgrimsoord. Je maakt 

er kennis met de pelgrim in een videofilm. Op 
vrijdagavond is er een gratis optreden van Joris  
Van de Moortel samen met Mauro Pawlowski.



E — Codact (Zwitserland) — πTon/2

Deze geluidsinstallatie speelt in 
op de relatie tussen mechanica 
en geluid. Een gesloten buis 
wordt in beweging gezet door 
torsiemotoren, kronkelt als een 
slang en produceert tegelijk ook 
geluid.

9

café  
Halfweg

37

10

8

9

40

A 2
B

D

C

E

11

B — Daems Van Remoortere  
Ballooning a House

Op een eiland in de verte zie je 
een oud huis. Langzaam begint 
het huis uit elkaar te vallen …

C — Club Efemeer

Club Efemeer is een 
samenwerking tussen de jonge 
Belgische kunstenaars Maarten 
Vanermen en Arnaud De Wolf. In 
de Hoge Rielen maken ze een 
laserinstallatie die inspeelt op 
de natuurlijke omgeving van de 
vijver. 

D — Mariska de Groot (Nederland) 

CineChine

Het licht dat schijnt door 
draaiende ‘toonwielen’ wordt 
opgevangen door sensoren en 
naar geluid vertaald. Je wandelt 
rond in dit landschap van licht  
en geluid.



WO 5.2

20.30 - 22.30 uur

UITVERKOCHT
vrachtwagen 

naast de  
sporthal

film en  
circus

DO 6.2

VR 7.2

ZA 8.2
18 - 20 uur

21 - 23 uur

ZO 9.2
14 - 16 uur

17 - 19 uur

10

‘Wees blij dat het regent’ is een poëtisch verhaal over Lucien (Danny Ronaldo) 
die terechtkomt in de circusfamilie Malfait en verliefd wordt op de dochter 
van circusdirecteur César Malfait (Karel Creemers). 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. 

CINEMA MALFAIT & CIRCUS RONALDO — 
Wees blij dat het regent (12+)

8 minuten (500 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen
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In het hart van de Hoge Rielen schuilt een klimbos vol avontuur. Klauter naar 
vijf meter hoogte en baan je een weg tussen de bomen via apenbruggen, 
netten en wiebelende balkjes. 

KLIMBOS — de Hoge Rielen (11+ en minimum 1 meter 40)

WO 5.2

19.30 - 22 uur 11 euro
gezamenlijk 
vertrek aan 
Winterbar

avontuur
DO 6.2

VR 7.2

ZA 8.2

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.

“een meeslepend verteld (en soms zelfs 
gezongen) relaas over een ontwrichtende  
trip.” (Focus Knack)

ELENA PEETERS — Johnyboy

DO 6.2 20.30 - 22 uur

15 euro 
10 euro (-26) in het theater theater

8 minuten (500 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen

6 minuten (410 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen
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Bij AKOREACRO ontsporen de meest banale situaties tot de meest 
spectaculaire acrobatie. ‘Dans ton cœur’ is een voorstelling in een verwarmde 
circustent 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.

in samenwerking met CC De Werft (Geel) en CC ‘t Schaliken (Herentals)

AKOREACRO — Dans ton cœur (8+)

VR 7.2
19 - 20.15 uur 24 euro 

12 euro (-26)

in een  
circustent  
op kamp 7

circusZA 8.2

ZO 9.2 17 - 18.15 uur

Radio 1 zendt het programma Culture Club bij uitzondering live uit vanop 
WinterWarm! Verwacht je aan interviews en intieme concerten in een 
verwarmde loods op het domein.

RADIO 1 — Culture Club live op WinterWarm

VR 7.2 18 - 20 uur UITVERKOCHT locatie nog niet 
bekend muziek

14 minuten (930 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen
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Samen met de nieuwe EP ‘Madelyn’ brengt Jaguar Jaguar een bijbehorende 
kortfilm uit, geregisseerd door fotografe Tina Herbots en gitarist Emiel 
Raeymaekers. De kortfilm neemt je mee naar een bevreemdende wereld waar 
mentale barrieres, herboren worden, onbereikbaar verlangen en absurditeit 
een belangrijke rol spelen. Kruip in het onderbewustzijn van de Jaguars  
(die trouwens Kempense roots hebben) met ‘Madelyn’. 

Tijdens WinterWarm zal het publiek voor het eerst de kortfilm te zien krijgen 
in een unieke setting tussen de bomen.

VR 7.2
19.30 - 20 uur

gratis
in het bos  

tussen gebouw 
5 en 6

muziek  
en film

première20.30 - 21 uur

JAGUAR JAGUAR — Madelyn

12 minuten (800 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen
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Ed Harcourt is een singer-songwriter uit Engeland die door andere 
muzikanten en een select groepje fijnproevers op handen wordt gedragen. 
Zijn laatste nummers zijn instrumentaal, rustig en sfeervol. Ideale muziek 
voor WinterWarm dus. Ed Harcourt komt in duo met Fiona Brice op viool. 
Voor liefhebbers van Grant Lee Buffalo, Jeff Buckley en Nick Cave. Julia Kent 
neemt het voorprogramma voor haar rekening.

ED HARCOURT & FIONA BRICE

VR 7.2 21 - 22.45 uur 16 euro 
12 euro (-26) in het theater muziek

6 minuten (410 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen
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Tien jaar geleden verscheen het titelloze debuutalbum van Isbells. Frontman 
Gaëtan Vandewoude toonde zich een meester in het componeren van 
kwetsbare sobere (folk)songs met aanstekelijke melodieën. Op het vierde 
album ‘Sosei’ verrijkt Isbells haar klank met elektronische soundscapes en 
hoekige grooves en dat klinkt wondermooi.

ZA 8.2 21 - 22.15 uur UITVERKOCHT in het theater muziek

ISBELLS — Sosei

ZA 8.2 22.30 - 23.45 uur 14 euro 
10 euro (-26)

gezamenlijk 
vertrek aan 
Winterbar

muziek

De euphoniumspeler Niels Van Heertum was vorig jaar onze Artist in 
Residence. Speciaal voor WinterWarm gaat hij voor dit slaapconcert opnieuw 
aan de slag om jullie met de nodige verbeelding in slaap te wiegen.

NIELS VAN HEERTUM 

6 minuten (410 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen

8 minuten (500 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen

Op de fiets, uitgerust met een iPod en hoofdtelefoon, rij je samen met een 
gids door het domein. Op elke plaats laat een gekke architect je bouwwerken 
zien die er eigenlijk niet staan. Vreemd, maar geniaal! 

ZA 8.2 16 - 18 uur 6 euro
gezamenlijk 
vertrek aan 
Winterbar

fietsen

FIONA TAN — A Fool’s Paradise (8+)

8 minuten (500 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen
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Overlezen is de populaire boekentalkshow van de Warande. Speciaal tijdens 
WinterWarm zakt de Overlezenploeg af naar de Hoge Rielen. Met livemuziek en 
boekentombola!

ZO 9.2 10.30 - 12 uur 8 euro in gebouw 14 woord

OVERLEZEN — Johan Op de Beeck en  
Karel Verhoeven

24 minuten (1600 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen

8 minuten (500 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen

8 minuten (500 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen

ZO 9.2 10.30 - 12.30 uur 6 euro
gezamenlijk 
vertrek aan 
Winterbar

architectuur

Tijdens deze wandeling 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 Kempens landschap centraal staan. 

Architectuurwandeling — de Hoge Rielen en AR-TUR

ZO 9.2 13.30 - 16 uur 6 euro
gezamenlijk 
vertrek aan 
Winterbar

wandelen

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.

Landschapswandeling — de Hoge Rielen

GRATIS PENDELBUS OP ZONDAG 9.2
Op zondag leggen we een gratis pendelbus in tussen  
de Warande en de Hoge Rielen. De vertrekuren vind je  
op www.warande.be.
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BONTE ZONDAG

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

Om 17 uur kan je naar de 
spectaculaire circusvoorstelling 
‘Dans ton cœur’ van 
AKOREACRO (zie pagina 13). 
De rest van het Bonte Zondag-
programma lees je op de 
volgende pagina’s.

ZO 9.2 10.30 - 12.30 uur 12 euro  
(per duo)

gezamenlijk 
vertrek aan 
Winterbar

koken

Voor de gelegenheid strijkt de mobiele bakfietskeuken van de Hoge Rielen 
neer op de picknickplaats. Duo’s van kinderen en volwassenen mogen hun 
beste kookkunsten bovenhalen en gaan aan de slag met typisch winterse 
ingrediënten. Per volwassene kunnen maximaal twee kinderen inschrijven.

Smaak Van De Winter — de Hoge Rielen (6 tot 12 jaar)

8 minuten (500 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen
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ZO 9.2
10.30 - 12.30 uur

6 euro
gezamenlijk 
vertrek aan  
Winterbar

workshop
13.30 - 15.30 uur

Labo Plantartica is een laboratorium waarin al je zintuigen worden geprikkeld 
door de oogst uit onze zomertuin. 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. 

Labo Plantartica — Kunst in Zicht, de Hoge Rielen 
en Wildernij (9 tot 12 jaar)

BONTE ZONDAG
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8 minuten (500 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen
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BONTE ZONDAG

ZO 9.2
11 - 11.40 uur

UITVERKOCHT in het theater muziek
15 - 15.40 uur

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… 

“Esmé Bos is wereldtop van bij ons. Een stem uit de duizend. Je vraagt je af 
of het wel werelds is wat je hoort.” (De Standaard)

ESMÉ BOS & BART VOET — Concert Magiq (2.5+)

6 minuten (410 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen
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ZO 9.2 14 - 16 uur 6 euro
gezamenlijk 
vertrek aan  
Winterbar

workshop

Gewapend met een tablet trekken we het bos in, op zoek naar de mooiste 
plekjes voor een fotoshoot. We creëren ons eigen stripverhaal. Hiervoor 
maken we foto’s van natuurmaterialen en eigenaardige figuurtjes die we 
bewerken met verrassende effecten. 

Bos vol apps en pixels — de Hoge Rielen (9 tot 12 jaar)

ZO 9.2 13.30 - 15.30 uur
12 euro

(per duo)

gezamenlijk 
vertrek aan  
Winterbar

workshop

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.

Duo-workshop De Kaartenmakers —  
de Hoge Rielen (8 tot 12 jaar)

BONTE ZONDAG

8 minuten (500 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen

8 minuten (500 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen
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ZO 9.2 14 - 17 uur gratis in het restaurant workshop

Kristof Van Gestel, die dit seizoen Artist in Residence is in de Warande, 
onderzoekt de band die mensen hebben met dingen. De afgelopen maanden 
verzamelde en ordende hij heel veel spullen samen met publiek en allerlei 
organisaties. Op de Hoge Rielen gaat hij samen met jou verder aan de 
slag met de Collectieve Collectie die uitmondt in een tentoonstelling in de 
Warande in maart.

De Collectieve Collectie

ZO 9.2 14 - 16 uur 6 euro
gezamenlijk 
vertrek aan  
Winterbar

workshop

Altijd al willen leren op welke manieren je allemaal vuur kan maken? Dan ben je 
hier op je plaats. Je leert het juiste materiaal verzamelen en ontsteken. 

Wintervlammen — de Hoge Rielen (10 tot 14 jaar)

BONTE ZONDAG

8 minuten (500 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen

8 minuten (500 m) wandelen vanaf het Onthaal van de Hoge Rielen
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ZO 9.2 13.30 - 14.45 uur 12 euro
9 euro (-26)

de Warande 
Kuub theater

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. Kom je mee naar het feestje?

Een strijd voor verscheidenheid en dromen die nooit zullen uitkomen. Kleurrijk, 
energiek en vol verrassingen. Met een optocht vol opvallende figuren, getooid 
in potsierlijke kostuums en gewapend met kartonnen karren en bellen.

De Nwe Tijd & hetpaleis — Doe de groeten aan de 
ganzen (6+)

Theater Stap & Tuning People — De Waarheid (8+)

ZA 8.2 20.15 - 21.15 uur 12 euro 
9 euro (-26)

de Warande 
Schouwburg

theater
premièreZO 9.2 15 - 16 uur

ONDERTUSSEN IN DE WARANDE
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Op zondag rijdt er een gratis pendelbus tussen de Hoge Rielen en de Warande.  
De vertrekuren vind je op www.warande.be.
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PRAKTISCHE INFO

WAAR MOET IK ZIJN?
adres: de Hoge Rielen, Molenstraat 62, 2460 Kasterlee

met de fiets / te voet
Woon je in de buurt? Kom dan zeker met je fiets of te voet. Dit is de meest 
eenvoudige manier om de Hoge Rielen te bereiken. Volg de pijlen naar 
WinterWarm.

met de auto
Let op: tijdens WinterWarm is de Kaliebaan en een deel van de Molenstraat 
éénrichtingsverkeer. Het aantal parkeerplaatsen vlakbij de Hoge Rielen is 
beperkt. Volg de pijlen naar parking WinterWarm. 

Kerkstraat
Kaliebaan

M
olenstraat

Tielensteenw
eg

Tielendorp

Driesstraat

de Hoge Rielen

gratis pendelbus op zondag
Geen zin om lang te zoeken naar een parkeerplaats? Op zondag kan je gebruik 
maken van een gratis pendelbus die de hele dag heen en weer rijdt tussen de 
Warande en de Hoge Rielen. Vertrekuren vind je op www.warande.be.
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PRAKTISCHE INFO

VERTREK ZEKER OP TIJD
Vanaf de parking wandel je telkens nog 15 tot 30 minuten naar de locatie van 
de voorstelling of de Winterbar. De voorstellingen starten stipt. 

OP HET DOMEIN
Roken is enkel toegestaan op de hiervoor voorziene plaatsen. Honden zijn niet 
toegelaten op het domein.

KLEDING
Niet elke locatie is verwarmd. Je draagt best warme kleren en aangepast 
schoeisel.

TOEGANKELIJKHEID VOOR MENSEN IN EEN ROLSTOEL
De meeste paden op het domein van de Hoge Rielen zijn verhard. Kom je met 
een rolstoel naar de voorstelling, reserveer je tickets dan telefonisch op het 
nummer 014 41 69 91.

DRINKEN/ETEN
In de Winterbar kan je koude en warme dranken bestellen. Aan de bar vind 
je twee foodtrucks van woensdag tot en met zondag. Je kan je tijdens de 
wandeling ‘UIT HET DONKER III’ in Café Halfweg opwarmen. Proef ook ons 
vers gebrouwen WinterWarmbier!

LOKAAL GEBROUWEN WINTERWARMBIER
Warandevrijwilliger Fons werkte samen met zijn collega-hobbybrouwers de 
Hoppertunisten het recept uit van het gloednieuwe WinterWarmbier. Brouwerij 
Leysen uit Herentals brouwt het uiteindelijke bier. Kom proeven in de 
Winterbar of Café Halfweg.

OVERNACHTEN
Tijdens het festival kan je overnachten in het bijzonder mooie Hostel Wadi. 
Voor een nacht betaal je 72 euro per kamer voor vier personen, inclusief 
ontbijt. Je kan reserveren via de Warande.
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SHARE IT!
#WINTERWARM / #WARANDETURNHOUT / #DEHOGERIELEN

PRAKTISCHE INFO

TICKETS VOOR BETALENDE ACTIVITEITEN   
vooraf  
Je kan tickets reserveren via www.warande.be, aan de ticketbalie van de 
Warande of telefonisch op het nummer 014 41 69 91. Een aantal activiteiten 
zijn gratis en zonder tickets.

de dag zelf  
Voor tickets van niet-uitverkochte voorstellingen kan je terecht aan de 
ticketbalie aan de Winterbar vanaf drie kwartier voor het begin van een 
voorstelling.



UIT HET 
DONKER III
vrije bijdrage zeer welkom / meer info op pagina 7
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een wandeling in het licht


