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De winterzon gaat onder in de Hoge Rielen … Circuspalen verschijnen tussen 

de bomen, sfeerlampen hangen in het gebladerte, de zandgrond wordt een 

podium … Van heinde en verre trekken artiesten weer naar de donkere 

bossen in Kasterlee voor ons eigenzinnig winterfestival. 

Van vrijdag 26 januari tot en met zondag 4 februari kan je naar de tweede 

editie van WinterWarm met veel theater, circus, muziek, bijzondere 

luisterverhalen op de fiets, architectuurwandelingen… Kom proeven in onze 

Winterbar van de ambiance en streekbieren bij een vuurkorf en geniet van de 

sfeervolle verlichting op het domein.

Op 1, 2 en 3 februari kan je bovendien een wandeling maken langs vier 

prachtige lichtinstallaties in het bos. Daarbovenop is er op die dagen een 

Bosbar aan één van de lichtinstallaties met hartverwarmende drankjes …  

Achter de Bosbar stellen de sterrenkundigen van Cygni en Polaris hun 

telescopen op zodat je sterren en planeten kan bewonderen (bij open hemel) .  

Wil je graag blijven slapen? Je kan op het domein overnachten in het 

bijzonder mooie hostel Wadi (reserveren op voorhand).

De Warande en de Hoge Rielen presenteren festival WinterWarm van  

26 januari tot en met 4 februari samen met AR-TUR en de gemeente 

Kasterlee. 

Tickets kan je reserveren via www.warande.be of telefonisch op het nummer 

014 41 69 91. De plaatsen zijn beperkt dus koop op tijd je tickets.

Share it!

#winterwarm / #warandeturnhout / #dehogerielen
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19-21

PARCOURS - Bart Maris / Stef  
Kamil Carlens / Maarja Nuut 

vertrek aan 
WINTERBAR 6

21-23

19-19.50 Sprookjes enzo - Passa il  
Tempo / As Time Goes By vuurplaats A 8
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1

19-21
PARCOURS - Bart Maris / Stef  
Kamil Carlens / Maarja Nuut 

vertrek aan 
WINTERBAR 6

21-23

19-19.50 Sprookjes enzo - Passa il  
Tempo / As Time Goes By vuurplaats A 8
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1

10-12
Fiona Tan - A Fool’s Paradise vertrek aan 

WINTERBAR 9
14-16

10.30-12.30 AR-TUR en de Hoge Rielen -  
Architectuurwandeling

vertrek aan 
WINTERBAR 9

18.30-19.20 Sprookjes enzo - Passa il  
Tempo / As Time Goes By vuurplaats A 8
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.1 19-20.15
Annelies Van Hullebusch &  
Katharina Smets - KOPfKINO fm

vertrek aan 
WINTERBAR 10

21-22.15
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.1 19-20.15
Annelies Van Hullebusch &  
Katharina Smets - KOPfKINO fm

vertrek aan 
WINTERBAR 10

21-22.15
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18-23 UIT HET DONKER /  
een wandeling in het licht

hostel Wadi /  
kamp 8 / kamp 
10 / sporthal

12

20.15-21.35 Circus Ronaldo - Fidelis Fortibus kamp 7 11
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18-23 UIT HET DONKER /  
een wandeling in het licht

hostel Wadi / 
kamp 8 / kamp 
10 / sporthal

12

20.15-21.35 Circus Ronaldo - Fidelis Fortibus kamp 7 11

20.15 Millionaire theater 14

20.30 Oaktree vertrek aan 
WINTERBAR 14
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10-12
Fiona Tan - A Fool’s Paradise vertrek aan 

WINTERBAR 9
14-16

18-23 UIT HET DONKER /  
een wandeling in het licht

hostel Wadi / 
kamp 8 / kamp 
10 / sporthal

12

19-20.30
Julie Cafmeyer - De Therapie gebouw 6 15

21-22.30

20.15-21.35 Circus Ronaldo - Fidelis Fortibus kamp 7 11

20.15 Millionaire theater 14

20.30 Oaktree vertrek aan 
WINTERBAR 14

Z
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10-12
Fiona Tan - A Fool’s Paradise vertrek aan 

WINTERBAR 9
14-16

17-18.20 Circus Ronaldo - Fidelis Fortibus kamp 7 11

K
A

LE
N

D
E

R

K
A

LE
N

D
E

R

PLATTEGROND DE HOGE RIELEN 16

PRAKTISCHE INFO 17



6 7

In het kader van Winterwarm vroeg de Warande aan de Franse theatermaker en 

beeldend kunstenaar Jean-Marie Oriot om samen met vier klassen uit Kasterlee 

lichtobjecten te maken. Vrije Basisschool De Parel uit Lichtaart ging de uitdaging 

aan. Kinderen van het vijfde en zesde leerjaar zorgen er mee voor dat de omgeving 

rond de Winterbar ongewoon verlicht wordt.

Met dit parcours kan je genieten van drie concerten op verschillende locaties in de 

Hoge Rielen. Wij voorzien het vervoer ter plaatse.

STEF KAMIL CARLENS
Stef Kamil Carlens is als muzikant bekend sinds de jaren ’90, maar ‘Stuck In 

The Status Quo’ is zijn eerste soloalbum. Verwacht je aan een indringende 

live weergave van het solodebuut, aangevuld met songs uit zijn vroegere 

uitgebreide repertoire.

 

BART MARIS - LOOPS
Met ‘Loops’ laat Bart Maris een orkest van oude bandopnemers op je 

los, met verschillende geluidsfragmenten. Het resultaat: een steeds 

wisselend klanktapijt waarop Maris prachtige trompetsolo’s plaatst.

MAARJA NUUT FEAT. HENDRIK KALJUJÄRV  
(ESTLAND)
Maarja Nuut brengt soundscapes en zang op basis 

van traditionele folksongs uit Estland. Haar muziek is 

geïnspireerd door de tunes van oude dorpsmuzikanten, 

traditionele dansen en verhalen die ze combineert met live 

elektronica.

ELKE AVOND  
behalve ma 29.1 gratis naast de Winterbar

VR 26.1
19 uur

16 euro // 14 euro (+60) / 
12 euro (-19 of student)

gezamenlijk  
vertrek met trein  
aan de Winterbar

21 uur

ZA 27.1
19 uur

21 uur

KASTELSE KINDEREN VERLICHTEN JE WEG!

PARCOURS

Maarja Nuut © Renee Altrov

Bart Maris © Stefanie De ClercqStef Kamil Carlens

De Winterbar is 
5 min (400 m) 
wandelen vanaf 
het onthaal van 
de Hoge Rielen.
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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!

De Hoge Rielen door de oren van een kunstenaar. Geluidskunst. Een kunstwerk op 

doortocht.’ Laat je meevoeren op een heuse wervelwind van geluiden die je andere 

zintuigen betoveren. Wat je hoort, lijk je plots ook te voelen, te zien en te ruiken. 

Je komt in deze architectuurwandeling meer te weten over het masterplan van 

het domein, waarin de relatie met het militaire verleden, de toekomst van het 

domein en het Kempische landschap centraal staan. Naast het onthaalgebouw 

en loodskamperen bezoeken we ook Hostel Wadi, een ontwerp van de Italiaanse 

architectenstudio Secchi-Viganò dat volledig opgaat in de natuur.

Vuurtheater en circus ontmoeten elkaar in deze openluchtvoorstelling voor 

kinderen en volwassenen van elke leeftijd. Leef mee met verhalen van geboren 

worden, spelen, liefde en passie, oud worden, doodgaan en weer opnieuw geboren 

worden. Poppen, wielen, zandlopers, ramen, vleugels, trappen… het vuur tekent 

ze voor jou in het donker. Waar wacht je nog op? Reis met ons mee naar de bossen 

van de Hoge Rielen voor deze magische openluchtvoorstelling!

ZO 28.1
10 uur

5,5 euro // 5 euro (+60) /  
5 euro (-19 of student)

gezamenlijk  
vertrek aan  

de Winterbar

14 uur

ZA 3.2
10 uur

14 uur

ZO 4.2
10 uur

14 uur

VR 26.1
19 uur 12 euro // 11 euro (+60) / 

7 euro (-19 of student) vuurplaats AZA 27.1

ZO 28.1 18.30 uur

ZO 28.1 10.30 uur 5,5 euro
gezamenlijk  
vertrek aan  

de Winterbar

8+

FIONA TAN – A FOOL’S PARADISE 

AR-TUR EN DE HOGE RIELEN –  
ARCHITECTUURWANDELING

SPROOKJES ENZO & PIETRO CHIARENZA – 
PASSA IL TEMPO / AS TIME GOES BY

De Winterbar is 5 min (400 m) wandelen 
vanaf het onthaal van de Hoge Rielen.

Vuurplaats A is 2 min (160m) wandelen 
vanaf het onthaal van de Hoge Rielen.

© Rudi Schuerewegen 



10 11

Kopfkino: dat is Duits voor alle gedachten en dromen in je hoofd. Annelies Van 

Hullebusch en Katharina Smets creëren met geïllustreerd hoorspeltheater 

een film in je hoofd. Je neemt in duo plaats aan een zelfgetimmerde lessenaar. 

Binnenin de kist van de bank vind je een hoofdtelefoon waarmee het avontuur 

begint. Twee stemmen nemen je mee in het verhaal van een appartementsblok 

en zijn bewoners. De vertellers zitten midden in het publiek, in een intieme, 

verduisterde setting. Aan de hand van boekjes, maquettes, objecten en foto’s 

ontvouwt in je “kopf” zich het filmisch verhaal van het appartementsgebouw.

DI 30.1
19 uur

15 euro // 13 euro (+60) / 
9 euro (-19 of student)

gezamenlijk  
vertrek aan  

de Winterbar

21 uur

WO 31.1
19 uur

21 uur

ANNELIES VAN HULLEBUSCH & KATHARINA SMETS – 
KOPfKINO FM

De Winterbar is 
5 min (400 m) 
wandelen vanaf 
het onthaal van 
de Hoge Rielen.

Kamp 7 - step is 10 min (800 m)  
wandelen vanaf het onthaal  
van de Hoge Rielen.

‘Fidelis Fortibus’ is een grappige, poëtische solo vol nostalgie in een prachtig 

decor. Vorig seizoen presenteerden we al zes voorstellingen van ‘Fidelis Fortibus’ 

op de Groenzone naast de ingang van de Warande. Op algemeen verzoek 

hernemen we deze gelauwerde succesvoorstelling in het feeërieke kader van 

WinterWarm.

DO 1.2

20.15 uur 19 euro // 17 euro (+60) / 
10 euro (-19 of student) kamp 7 - step

VR 2.2

ZA 3.2

ZO 4.2 17 uur

CIRCUS RONALDO – FIDELIS FORTIBUS

© Maarten De Bouw

© Benny De Grove
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Op 1, 2 en 3 februari kan je een wandeling maken langs verschillende licht -en 

geluidsinstallaties van de hand van de Belgische kunstenaar Floris Vanhoof en het 

Nederlands/Noors kunstenaarsduo Children of the Light.

‘UIT HET DONKER’ neemt je mee op een adembenemende audiovisuele trip langs 

vier locaties in de Hoge Rielen. Je ontdekt er onder andere pratende gongs op het 

binnenplein van Hostel Wadi en verdwaalt er in een oneindig woud van reflectoren 

in één van de loodsen. Flitsen van licht die nog lang op je netvlies blijven branden.

De wandeling start aan de Winterbar waar je je kunt warmen aan vuurkorven.  

Bij de lichtinstallatie aan ‘kamp 8 - boog’ is er een bosbar voorzien met 

hartverwarmende drankjes. Daar stellen de sterrenkundigen van Cygni en Polaris 

ook hun telescopen op om de sterren en planeten te bewonderen.

UIT HET DONKER / een wandeling in het licht

DO 1.2
doorlopend 
18 - 23 uur gratis

hostel Wadi / kamp 
8 - boog / kamp 10 - 

gitaar / sporthal
VR 2.2

ZA 3.2

individueel vertrek aan de Winterbar / volg de plattegrond die je ontvangt aan 

de Winterbar / honden zijn niet toegelaten op het domein / winterkleren en 

wandelschoenen zijn aanbevolen / de wandeling is uitgelicht met guirlandes, 

maar je neemt best ook je eigen zaklamp mee

© Floris Vanhoof  - Talking Gongs

© Children of the Light - ZEROTIME

De Winterbar is 5 min (400 m) wandelen vanaf het onthaal van 
de Hoge Rielen. De totale wandeling is 1,5 km.

CHILDREN OF THE LIGHT
Kunstenaars Christopher Gabriel en Arnout Hulskamp vormen samen Children of 

the Light. Het duo probeert het publiek te betoveren via een abstracte en sferische 

scenografie. In hun interactieve kunstinstallaties onderzoeken ze hoe voorwerpen 

licht absorberen en hoe materialen licht zichtbaar maken.

FLORIS VANHOOF
Deze jonge muzikant/beeldend 

kunstenaar uit Mol-Achterbos 

installeert op het binnenplein van 

Hostel Wadi zijn ‘Talking Gongs’. 

Tussen de dennenbomen hangen 

gongs die met elkaar lijken te 

communiceren. Daarnaast toont hij 

een installatie met videoprojecties. 

Beide worden begeleid door 

modulaire synthesizermuziek. 



14 15

Na een bliksemcarrière bij Evil Superstars en dEUS startte Tim Vanhamel in 2000 

zijn eigen groep Millionaire. Het debuut ‘Outside the Simian Flock’ werd opgepikt 

door andere muzikanten en groepen en al snel speelden ze in het voorprogramma 

van Muse, Queens of the Stone Age en Foo Fighters. Na 10 jaar verraste hij met zijn 

derde album ‘Sciencing’ dat hij in Costa Rica opnam. Beleef Millionaire in de unieke 

setting van de Hoge Rielen!

Adriaan de Roover uit Kalmthout brengt onder de naam Oaktree subtiele, 

weemoedige soundscapes met voorzichtige beats. Hij haalt zijn inspiratie uit een 

breed spectrum van (elektronische) muziek en schuift zelf Bonobo, Nils Frahm en 

Nicolas Jaar naar voren, maar evenzeer Wim Mertens.

De Warande voorziet alvast een ligplaats tijdens dit concert. Na een tocht door de 

bossen van de Hoge Rielen, kan je je neervlijen aan de wortels van Oaktree en je 

laten wegdrijven op een droom van klassieke en elektronische ambient.

VR 2.2
20.15 uur vvk: 22 euro / adk: 25 euro in het theater

ZA 3.2

VR 2.2
20.30 uur

15 euro // 13 euro (+60) / 

10 euro (-19 of student)

gezamenlijk  
vertrek aan  

de WinterbarZA 3.2

MILLIONAIRE

OAKTREE

Het theater is 7 min (600 m)  
wandelen vanaf het onthaal van  
de Hoge Rielen.

De Winterbar is 5 min (400 m) wandelen vanaf  
het onthaal van de Hoge Rielen.

‘De Therapie’ van Julie Cafmeyer is in wezen geen voorstelling, maar een intiem 

gesprek, met een klein groepje mensen. Iedereen is deelnemer en niemand is 

toeschouwer. Therapie dus. Maar toch ook een performance.

Als meer en meer mensen hun problemen blootleggen aan wildvreemden 

als psychiaters, goeroes, therapeuten of yogaleraren, waarom dan geen 

therapiegesprek voeren met het publiek?

ZA 3.2
19 uur 12 euro // 10 euro (+60) /

6 euro (-19 of student) gebouw 6 - dobbelsteen
21 uur

JULIE CAFMEYER – DE THERAPIE

Gebouw 6 - dobbelsteen is  
12 min (1 km) wandelen vanaf 
het onthaal van de Hoge Rielen.



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

Ben je met de fiets of auto? Volg dan bij aankomst de pijlen naar de gratis parking.

 

OP HET DOMEIN

NAAR DE WINTERBAR/TICKETBALIE
Je volgt te voet de lichtjes en pijlen naar de Winterbar/ticketbalie. Vanaf 

het onthaal van de Hoge Rielen tot aan de Winterbar wandel je 400 meter 

(ongeveer vijf minuten wandelen). Deze weg is toegankelijk voor personen 

in een rolstoel.

NAAR DE LOCATIE VAN DE VOORSTELLING
Je kan onmiddellijk naar de plek van de voorstelling wandelen. 

Gebruik hiervoor het plannetje in deze folder. Voor een aantal 

voorstellingen vertrekken we gezamenlijk vanaf de Winterbar.

Vertrek zeker op tijd! Vanaf de parking wandel je telkens  

nog 5 tot 15 minuten naar het onthaal van de Hoge Rielen.  

De voorstellingen starten stipt. 

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. 
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oprijden langs  

FIETSENPARKING aan  
onthaal van de Hoge Rielen



P
R

A
K

T
IS

C
H

18

TICKETS      

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.

de dag zelf  

Voor tickets van niet-uitverkochte voorstellingen kan je terecht aan de 

ticketbalie in de Winterbar vanaf drie kwartier voor het begin van een 

voorstelling.

GRATIS ACTIVITEIT
Op 1, 2 en 3 februari kan je gratis naar ‘UIT HET DONKER / wandeling 

in het licht’. Voor deze activiteit hoef je geen tickets te kopen. 

DRINKEN
In de Winterbar kan je koude en warme dranken verkrijgen. Je kan er geen 

maaltijden kopen. De Winterbar opent een uur voor de start van elke activiteit.

OVERNACHTEN
Je kan aan een voordelig tarief overnachten tijdens het festival in het bijzonder 

mooie Hostel Wadi. Voor een nacht betaal je 72 euro per kamer voor vier personen, 

inclusief ontbijt. Je kan via de Warande reserveren.

Festival WinterWarm kadert in de campagne ‘Gezellig Buiten’ van provincie 

Antwerpen. www.gezelligbuiten.be.
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UIT HET 
DONKER
een wandeling in het licht
1 tot 3 februari

GRATIS

MEER INFO OP PAGINA 12
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