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Beste cultuurliefhebber,
We komen uit bijzondere tijden. De Corona-epidemie heeft de voorbije jaren ons
leven gedomineerd. Noodgedwongen werd ons sociale leven drastisch beperkt,
bleven we zoveel mogelijk binnen de vier muren van onze woonst en beperkten we
het contact met onze medemensen.
De Coronaperiode heeft ons geleerd hoeveel we het samenzijn met andere
mensen en het gevoel dat we een deel zijn van een samenleving, nodig hebben om
ons goed te voelen.
Samen met u hoop ik dat we het ergste van de Corona-epidemie achter de rug
hebben en stilaan terug mogen dromen van een samenleving waarbij het samen
beleven met anderen terug een feest mag zijn, en niet iets waar we angst voor
moeten hebben.
Zoals u wellicht weet zijn we met onze stadsdiensten volop in een transitietraject.
De Vrije Tijdsdiensten worden in deze transitie samengevoegd tot één sterke dienst
waarbij ‘BELEVEN’ centraal staat.
Deze cultuurprogrammatie 2022-2023 is een onderdeel van het
BELEVINGSAANBOD dat we als stad willen aanbieden. Ik nodig u uit om er volop
van te genieten.

Schepen van Vrije Tijd,
Wim Bergé
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FAMILIEvoorstellingen
Nellie & Cezar: Geheimen op zolder Theaterhuis Banann (+2)
€8/€6
familie

Woensdag 28 september 2022 - 14.00 u - Theaterzaal

Deze interactieve, muzikale voorstelling gebaseerd op de ‘Nellie & Cezar’-figuren
neemt kinderen mee in een herkenbaar avontuur vol
liedjes, grapjes en leuke dansjes.
Nellie en Cezar nemen jullie mee naar hun leukste
speelplek in huis: de zolder. Daar vinden ze een
heleboel herinneringen, goed bewaarde geheimen,
geheimzinnige koffers en héél veel oude rommel.
In hun plezierige en muzikale zoektocht op zolder,
vinden ze een oude muziekdoos.

Kameleonie - leue (+8)
LEONIE heeft een SPECIALE ziekte. Ze noemt het KAMELEONITIS. Ze leeft
zich altijd zo hard in in een verhaal, dat ze even iemand anders wordt. Naar het
schijnt, is de ziekte besmettelijk.
Tine Embrechts weet de vlam in de
pan te krijgen als LEONIE. Feestelijke
muziek van vier live muzikanten
swingt van het ene verhaal naar het
andere. Tekeningen van Alain Verster,
een samenwerking met het MAS (de
tentoonstelling LUISTER is een absolute
aanrader), teksten van Dimitri Leue.
Dit theatraal concert voor jong en
nog steeds jong is niet te missen. Een
muzikale reis in tijd en ruimte.
Kameleonie: Tine Embrechts
De muzikale verkleurmannetjies:
Antoon Offeciers, Ken Pichal, Samuel
Vekeman, Semele Uyttenbroeck
Tekst en regie: Dimitri Leue

© Diego Franssens

€ 10 / € 8
familie

Zaterdag 8 oktober 2022 - 14.00 u - Theaterzaal
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De Wintergruffalo - Meneer Monster (+3)
€8/€6
familie

Woensdag 7 december 2022 - 14.00 u - Polyvalente theaterzaal

Succesvoorstelling De Gruffalo keert terug in een winters jasje.
Een kleine muis loopt door het diepe donkere besneeuwde bos en wordt
beslopen door drie dieren die niets liever willen dan hem opeten. Gelukkig
weet de muis zijn fantasie te gebruiken en bedenkt hij een list. Maar wat
gebeurt er als de muis opeens wordt geconfronteerd met zijn eigen verzinsels?
Overwint de kleine muis zijn angsten voor die grote griezel?
De theateravonturen
van De Gruffalo zijn
gebaseerd op het
gelijknamige kinderboek
van Julia Donaldson en
Axel Scheffler.
© H. Thissen

Spel: Rogier van Erkel,
Gerold Guthman/Niek
van der Horst en David
Westera Decor: Johan
en Annemarie Klijn

Figure it out - Talitha De Decker (+6)
€8/€6
familie

Woensdag 15 februari 2023 - 14.00 - Polyvalente theaterzaal

Wanneer je groeispurt zo snel gaat dat de objecten rondom jou lijken te
veranderen, in plaats van jijzelf, kom je in een absurde wereld terecht. Dit
overgoten met de nodige fantasie en je krijgt het spanningsveld tussen
verbeelding en herinneringen waar Talitha De Decker en haar team mee aan de
slag gaan.

© Benjamien Lycke

In de voorstelling wordt gebruik gemaakt van Lightform, een recente technologie
waarmee de dansers groter of kleiner geprojecteerd kunnen worden. Zo wordt
het ‘perspectief’-verhaal ook visueel op scène gebracht. Ook voorwerpen
verschijnen in hun normale vorm en in verkleinde of vergrote versie…
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Frisse muziek, toffe bewegingspuzzelstukken en een
uitgekiende scenografie zorgen voor een versmelting
van fantasie en realiteit. Een spel van kleuren en
vlakken speciaal voor kleine mensen met grote
dromen.
Spel: Talitha De Decker, Lucas Devroe, Carli Gellings
en Piet Van Dycke Compositie: Benjamien Lycke
Scenografie: Jason Slabbynck

Ondersteboven - Collectief Sans Soucis (+6)
€8/€6
familie

Zaterdag 25 februari 2023 – 14.00 u – Theaterzaal

Ondersteboven gaat over gedachten in je hoofd. Dwalende, zoekende,
vluchtige, donkere en lichte gedachten. Hoe ga je daar mee om? Hoe reageer je
als buitenstaander als je die gedachten bij iemand ervaart? In deze voorstelling
wordt het bewegende lichaam een canvas waarop wordt getekend en
geprojecteerd. De tekening gaat in dialoog met de trapeziste en omgekeerd.
Tegelijkertijd staat ook de relatie tussen een
dochter en haar vader centraal. Over hoe ze
elkaar zien in elkaars taal. Het beeld dat een
dochter van haar vader toont en omgekeerd.

© Kevin Faingnaert

Spel: Marth De Kinder en Jan De Kinder
Muziek: Kris Auwers
Coaching/regie: Piet Van Dycke

Lelijk Eendje - Het Ei (+3)
In het kader van het Boze Wolf
Figurentheaterfestival
€8/€6
familie

Woensdag 8 maart 2023 – 14.00 u – Polyvalente theaterzaal

Hilarisch snaterend en taterend toneel vol dolle livemuziek en zotte poppen.
De wervelende opgenomen vertelstem van Warre Borgmans neemt je mee langs
waterpartijen, naar brekende eierschalen, rietveldjes en verdoken vijanden….
Bo Spaenc (live muziek, audio-, stemmetjes- en geluidskwaakzalverij) en Milly
Jennes (poppen- en objecten-gefladder) duikelen onder in dit vertrouwde
verhaal. Ze toveren deze breekbare klassieker om tot een dolkomisch nest vol
frisse twists en verrassende vondsten voor oren en ogen.
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De Roofkes - Tal en Thee (+6)
In het kader van het Boze Wolf
Figurentheaterfestival
€8/€6
familie

Woensdag 29 maart 2023 – 14.00 u – Polyvalente theaterzaal

Een woest muzikaal sprookje voor al wie (g)een broer heeft:
Dat het overal gevaarlijk is, dat er scherpe dingen rondslingeren dat weet
iedereen, zeker de bange moeders, die houden hun kinders binnen of ingepakt.
Maar de broers weten wel beter die weten dat alles wat openligt wel weer aan
elkaar groeit soms nog beter dan ervoor en dat je van elk
korstje een beetje groeit en misschien zijn al die beetjes
bij elkaar wel genoeg

© Melissa Milis

Concept en spel: Maarten Van Aerschot en Reineke
Van Hooreweghe Muziek: Peter Verhelst Animatiefilm:
Jeroen Ceulebrouck Video: Isaac Gozin Soundscape:
Evelien Dockx Poppen: Evelyne Meersschaut Technisch
ontwerp: Robbe Mols

O Grote Joegoert - BomBarDon (+3)
€8/€6
familie

Woensdag 5 april 2023 - 14.00 u - Theaterzaal
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In de nieuwste muziektheater-voorstelling O Grote Joegoert is voor de vier
vrienden van BomBarDon alles zo echt dat het mogelijk wordt. Luchtpiraten,
een spuwvurende draak, een eigenaardig dier in het wier… maar bovenal de
Grote Joegoert. Dat moeten ze van ergens opgepikt hebben, want het lijkt heel
serieus! Benieuwd hoe ze
Grote Joegoertgeheimen
van hoog boven de wolken
tot diep onder de stenen
ontdekken? Beleef het mee
in deze frisse en
fantasierijke voorstelling!

Out of the Box - Wanda Eyckerman
en Katrien Pierlet (+8)
€8/€6
familie

Zaterdag 27 mei 2023 - 14.00 u - Theaterzaal

Kom dat zien! Kom dat zien! De grootste kinderproductie van het jaar. Met 100
acteurs, het grootste decor ooit! Jawel! We halen alles uit de kast! Het hele
universum! We hebben veel vrienden! Het is met cadeaus, je kan een tiny
house winnen! En het is met gigantische muren, watervallen op het podium,
vechtscenes en ook een zwart gat. Een echt zwart gat! Verder op ons
programma staat ook nog: een fuif in de woestijn, een dino met tandpijn en
chillen met chinchilla’s. Kom dat zien!
‘Out of the box’ wordt een voorstelling met pantomime als uitgangspunt. Elke
dag worden in woonkamers denkbeeldige borden spaghetti opgepeuzeld.
Hordes onzichtbare legers van 1000 man worden over sofa’s aangevoerd.
Monsters worden verslaan vanonder het bed. Kinderen spelen elke dag op een
pantomimische manier. Want alles kan in dit spel, de grootste draak kan in de
kamer staan of met gemak sta je te praten met een oermens. Maar op een dag
houdt dit spelen op. Dan is het niet meer cool, of toch een beetje kinderachtig.
Concept: Katrien
Pierlet Spel: Wanda
Eyckerman en
Katrien Pierlet
Regie: Arend Pinoy
Coaching: Craig
Weston
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avondvoorstellingen
III-ième - Jan Jaap van der Wal
€ 20 / € 19
humor

Woensdag 20 september 2022 - 20.15 u - Theaterzaal

Jan Jaap van der Wal ontdekte een tijdje geleden Vlaanderen en werd
stapelverliefd. In zijn voorstelling ‘De Nieuwe Belg’ vertelde hij in geuren en
kleuren over zijn crush op Vlaanderen. Hij leerde onze streekgerechten,
gevarieerd landschap en al onze typische Vlaamse gewoontes kennen. Hij
bekeek alles met een roze bril en kon er maar niet genoeg van krijgen.
In ‘Schoon’ transformeerde de initiële verliefdheid naar echte liefde. Hij hield
zoveel van Vlaanderen dat hij besloot om naar Antwerpen te verhuizen. Hier
ging hij zijn kind opvoeden, als een echte Vlaming.
In ‘III-ième’ ontdekken we de eerste barsten in zijn relatie met Vlaanderen. De
relatie is nog steeds vurig, maar nu en dan duiken er kleine irritaties op. Hij
aanvaardt ze wel, maar het is tijd om er eens over te praten.
Dit is het laatste luik in zijn trilogie. We waren getuige van zijn
ontdekkingstocht doorheen Vlaanderen. Prille verliefdheid evolueerde naar
intense liefde tot een zoektocht naar een passend evenwicht. Na een grondig
gesprek in ‘III-ième’ komt alles terug in orde.
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Misdaad en Straf - Lazarus
€ 22 / € 21
theater

Vrijdag 23 september 2022 - 20.15 u - Theaterzaal

Ten prooi aan koorts, geldgebrek en een algemeen gevoel van malaise slaat de
ex-student Raskolnikov een oude woekeraarster de kop in met een bijl. Met een
bijl… ?
En ook die van haar zus die onvoorzien getuige was van de moord. (Het was
allemaal niet bijzonder goed voorbereid.) Hij rooft wat juwelen en begraaft ze
ergens op een binnenplaats.
Maar die bijl… Bewijzen zijn er niet. Er is alleen het heel sterke vermoeden van
één rechercheur.
Op de vlucht voor de wet en zijn geweten dwaalt Raskolnikov door de steegjes
van Sint-Petersburg en tuimelt hij van de ene bizarre ontmoeting in de andere.
Het regent, maar het is heet. Hij is wakker,
maar toch is hij aan het dromen. Hij leeft,
maar het voelt alsof hij dood is.
Komt de redding weer maar eens van een
vrouw?
Misdaad en Straf is de eerste van
Dostojevski’s vier grote romans en bevat alle
thema’s die kenmerkend zijn voor ’s mans
oeuvre: geld, geweten, gulheid, geilheid en
God.

© Guy Kokken

Gefundenes Fressen voor de
Lazarussen: een misdaadverhaal als een
koortsdroom, met een hart dat bonkt van
verontwaardiging en een held die regelrecht
zijn eigen ondergang tegemoet loopt.
Van/met: Koen De Graeve, Pieter Genard,
Patricia Kargbo, Günther Lesage, Femke
Stallaert, Ryszard Turbiasz, Joris Van den
Brande en Ariane van Vliet Kostuum: Karen
De Wolf een productie van ARSENAAL/
LAZARUS met Perpodium
Met steun van de taxshelter van de
Belgische Federale Overheid
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De dame in het busje - Loge 10
€ 20 / € 19
theater

Woensdag 5 oktober 2022 - 20.15 u - Theaterzaal

Londen, begin jaren ‘70.
De toneelschrijver Alan Bennett vestigt zich in Camden Town en bemerkt een
oude dame die in haar busje lijkt te wonen. Ze vraagt hem of ze haar ‘busje’ een
paar weken voor zijn huis mag parkeren... dat worden uiteindelijk vijftien jaar.
En dit is een waargebeurd verhaal!
Vijftien jaar waarin de schrijver het mysterie probeert te ontrafelen van deze
autoritaire en wispelturige vrouw, die niets of niemand spaart.
In de wereld van Miss Shepherd is muziek vreselijk, is de Maagd Maria een
zegen en liefdadigheid een hobby! Enigszins vertederend wordt ze een figuur
van de buurt. Tussen alle meningsverschillen, zotheid en komische situaties
door, is ‘De Dame in het Busje’ vooral een mooie mix van menselijkheid en
humor.
Leah Thys, één van onze grootste actrices in België, wordt omringd door een
prachtige cast en speelt de rol van haar leven: die van Miss Shepherd.
Met: Leah Thys, Maxime De Winne, Guillaume Devos, Ann Pira, Nathalie
Wijnants, Erik Goris, Ann De Winne en Wouter Vermeiren.
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Mysterium - Jef Neve
€ 26 / € 25
muziek

Vrijdag 7 oktober 2022 - 20.15 u - Manege

Laat je meeslepen in het muzikaal mysterie van Jef Neve!
In een wereld vol data, feiten, (fake) news, begrotingen, … hebben we nood aan
het onzegbare, het onbekende, het schone, aan het mysterie.Over zijn nieuwe
composities zegt Jef het volgende: “De muziek is tegelijk complex én verrassend
eenvoudig, een evenwicht dat ik tijdens het compositieproces goed heb proberen te
bewaken.”
Voor de instrumentatie laat Jef Neve zich inspireren door de massieve klank
van drie tenorsaxen aangevuld met de trompet en bastrombone. De klank van
piano en contrabas vormen de structuur waarop hij de composities bouwt.

© Rob Walbers

Piano: Jef Neve, Contrabas: Jasper Høiby (DK, Phronesis), Trompet: Teus
Nobel (NL), Tenorsax: Nicolas Kummert, Tenorsax: Bruno Van der Haegen
(Kleptomanics), Tenorsax: Andy Dhondt (Breathe, Blowmusic), Bastrombone:
Pieter Kindt (Jef Neve,
The Whodads, Notp)

Kelly - Theater Antigone / Tim Natens
€ 18 / € 17
theater

Vrijdag 14 oktober 2022 - 20.15 u - Theaterzaal

De Tiense jonge theatermaker en speler Tim Natens kruipt in de huid van de
verguisde wapeninspecteur David Kelly, die het in 2003 aandurfde vraagtekens
te plaatsen bij de invasie in Irak en enkele maanden later in onduidelijke
omstandigheden om het leven kwam. In Kelly laat Tim Natens de geest uit de
fles. Achttien jaar na zijn dood betreedt David Kelly de scène. Hij blikt terug op
de laatste maanden van zijn leven en op zijn beslissing om niet langer een pion
te zijn.
Kelly wordt een monoloog
over eergevoel en integriteit,
over een persoonlijke
strijd in het licht van de
wereldgeschiedenis.
Met: Tim Natens.
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Singalong - Wim Opbrouck
€ 26 / € 25
muziek

Zaterdag 15 oktober 2022 - 20.15 u - Theaterzaal

Als de donkere dagen naderen komen wij naar u toe. Met een piano, liedjes,
trompet, drum en bas.
Geen karaoke of polonaise, maar wel een
hartverwarmend concert door een kwartet dat
de liefde voor muziek midden in de hartstreek
draagt. Met Wim aan de vleugelpiano en
een playlist die een grillig parcours aflegt.
Wonderlijke interpretaties van evergreens
en eigenzinnige versies van meeslepende
klassiekers.
Met speciale toestemming van De Dolfijntjes,
Willem Vermandere, Tom Lanoye, Peter Maffay,
The Stranglers, Simple Minds, Luuk Gruwez,
Cindy Lauper, en vele andere singersongwriterpoëten die de gouden glans bezitten.
Met: Wim Opbrouck; zang en piano, Dick
Vanhoegaerden; drums, Luc Byttebier; bas,
Heiki Verdure; trompet.

Rigoletto - De Schone Compagnie &
Muziektheater Transparant
€ 20 / € 19
theater

Donderdag 20 oktober 2022 - 20.15 u - Theaterzaal

Bewerking van Verdi’s opera en Victor Hugo’s toneelstuk dat hiervan aan de
basis ligt. Rigoletto (Stefaan Degand), de hofnar van de koning, staat met een
lijkzak in een bootje. In de zak zit niet wie hij in opdracht wilde laten
vermoorden. In zijn verwarring probeert hij de gebeurtenissen te
reconstrueren die tot dit noodlot hebben geleid.

© Raymond Mallentjer

Twee zangers (Esther Kouwenhoven, Lars Corijn), twee acteurs (Karlijn
Sileghem, Tom Goossens) en een pianist (Wouter Deltour) dalen samen met
hem af in de tragedie die begon als een komedie.
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Tekst: Le roi s’amuse, Victor Hugo Muziek: Rigoletto,
Giuseppe Verdi Regie en liedteksten: Tom Goossens
Vertaling en bewerking: Waas Gramser en Kris Van Trier
Piano en muzikale leiding: Wouter Deltour Zang en
spel: Stefaan Degand, Karlijn Sileghem, Lars Corijn, Esther
Kouwenhoven, Tom Goossens Muzikale dramaturgie: Lalina
Goddard Kostuums: Marij De Brabandere

© Johan Jacobs

Haleluiah!

Zin om je - Tom Helsen
€ 16 / € 15
muziek

Vrijdag 21 oktober 2022 - 20.15 u - Theaterzaal

Nooit gedacht dat dit kleine zinnetje door corona zo een speciale betekenis
zou krijgen. Iets wat over heel de wereld in ieders hoofd nu meer dan ooit
rondspookt. Het is zo lang geleden dat we
onze vrienden nog eens écht goed hebben
kunnen vastpakken.

2021 bracht ons zijn Nederlandstalige
debuut ‘zin om je Tom Helsen’ en 2022
de opvolger ‘Helsen Angels’: 7 liedjes, 7
meisjesnamen. Hij gaat op tour met al
deze nieuwe liedjes en is klaar om jullie
meer dan ooit te raken.
Met: Tom Helsen: zang, piano, gitaar
www.tomhelsen.be

© Thomas Richard Mertens

Na een kwarteeuw gevuld met vele
radiohits sluit Tom zijn Engelstalige verhaal
voorgoed af en begint er een nieuw
avontuur in het Nederlands.

Mindfulness - Freddy De Vadder
€ 20 / € 19
humor

Zaterdag 22 oktober 2022 - 20.15 u - Theaterzaal

Met ‘Mindfullness’ gaat Freddy noodgedwongen terug naar zijn roots. Corona
heeft hem sowieso zoals menig artiest terug aan de bedelstaf gebracht.
Gelukkig kon hij het hoofd boven water houden dankzij zijn nieuwe prente,
een feministe met een fulltime job bij de overheid, met een zwak voor de
charmantste antiseksistische machofilosoof aller Cismannen.
Met de adem in de nek van het groeiend aantal hysterische (Anti)WOKE
communes kon niemand hem wellicht beter
voorbereiden om zichzelf her uit te vinden om
uiteindelijk terug te komen naar zijn eigen zelve en
wederom aan alles zijn kloten te vagen.
Het resultaat wordt wellicht alweer een heerlijk – niet
instant helder - pleidooi vol met eerlijke, provocerende
anecdotes uit Freddy’s alledaagse queeste naar een
alsnog genietbaar en vol(mondig) leven.

15

Een paar is twee - De Grote Foulée
€ 18 / € 17
theater

Vrijdag 28 oktober 2022 - 20.15 u - Theaterzaal

Willem is met Greet, Greet doet het met Ronald, dus wil Willem Mia. Het
klinkt ingewikkeld en dat is het ook. Zoals bij elk spel zijn er ook bij overspel
winnaars en verliezers, en is tactiek van het
grootste belang. De personages in deze goedgedrag-en-zedenkomedie zetten hun pionnetjes,
houden troeven achter de hand en kiezen voor de
aanval als beste verdediging.
Drie is te veel in Een paar is twee, maar welke
scheefpoeper valt als eerste af?
Een stuk waarin humor het op punten haalt van
tragiek, en waarin het gevecht tussen lust en liefde
onbeslist eindigt.
Met: Elise Bundervoet, Marc Stroobants en Daan
Hugaert Bewerking en regie: Mieke Laureys

In blijde verachting - Bas Birker
€ 16 / € 15
humor

Zaterdag 29 oktober 2022 - 20.15 u - Theaterzaal

Bas Birker is best sympathiek. Voor een Hollander. Maar schijn bedriegt. Diep
vanbinnen zit een dik drammerig Duitsertje met een voorliefde voor orde,
stiptheid en bovenal zichzelf. Noem het arrogant, noem het egocentrisch, maar
zelfkennis is het begin van alle wijsheid.
‘In blijde verachting’ is een reisverslag van de zoektocht naar Bassies diepste
binnenste, te beginnen bij de ruggengraat. Een roadtrip langs ziekenhuizen,
doodsangsten en onhebbelijkheden, om uiteindelijk de
schoonheid te vinden in een grote berg lelijkheid. Een
beetje zoals België, maar dan minder verdeeld.
Birker twijfelt, worstelt en beslist. Zo kan hij in de
tweede helft van zijn leven, met opgeheven hoofd en
redelijke rechte rug, in ieder geval zichzelf onder ogen
komen. Maar niet voordat hij jou eens recht heeft
aangekeken. Want misschien is met Bas een hele
hoop mis, met de rest van jullie is het sowieso veel
erger gesteld.
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De Woordenaar - MT De Kolonie
met Bruno Vanden Broecke
€ 18 / € 17
theater

Woensdag 9 november 2022 - 20.15 u - Theaterzaal

Bruno Vanden Broecke is een man is met een missie. Wat hij te bieden heeft,
is niets minder dan een handleiding voor ons leven. Omsingeld door 4
topmuzikanten en een 20-tal instrumenten duikt hij onder in het leven van
alledag, in uw leven, zoals het is of zoals u dacht dat het was.
De Woordenaar is een daverende combinatie tussen
swingende woorden en sprekende muziek. Bo
Spaenc zet het muzikale hekkenwerk uit met ruimte
voor improvisatie.

© Jan Marchand

Tekst, Spel & Concept: Bruno Vanden Broecke
Compositie & Concept: Bo Spaenc Livemuziek:
Bo Spaenc, Pol Vanfleteren, Johan Vandendriessche
& Dante Verspaendonck of Amber Meert

Let’s Talk About Sex - Lieve Blancquaert
€ 16 / € 15
lezing

Woensdag 16 november 2022 - 20.15 u - Theaterzaal

Lieve reist opnieuw de wereld rond op zoek naar pakkende, verrassende
verhalen en leefwerelden, met als onderwerp: seks... in de breedste zin van het
woord. Een thema dat Lieve
nauw aan het hart ligt. Het gaat
niet zozeer over ‘de daad’ maar
veel meer over onze seksuele
moraal, de positie van man en
vrouw, het belang van trouw,
subculturen en geaardheden,
seks als machtsmiddel, gender
issues, seksuele opvoeding,
evoluties, revoluties en rages,
schoonheid, taboes,
onthouding, seks als
commercieel product, het
belang van seksgerelateerde
zaken in een cultuur of
samenlevingsmodel.
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Soulsister
€ 26 / € 25
muziek

Vrijdag 18 november 2022 - 20.15 u - Manege

Chemie en magie, Jan Leyers en Paul Michiels hebben het samen altijd gehad.
Muziekbroeders van toen ze in 1986 nog half voor de grap The Soul Sisters
heetten, leveranciers van magische songs, van het debuut ‘You get to me’ via
mijlpalen als ‘Like a mountain’ en de wereldhit ‘The way to your heart’ naar het
rijpere werk: de inmiddels klassieke albums ‘Heat’, ’Broken’ en ‘Swinging like big
dogs’ met de hits ‘Through before we started’, ‘Facing love’, ‘Changes’, ‘Tell me
what it takes’, ‘Locks and keys’ en zovele andere. Live bleef al die jaren de
chemie intact, met Jan als hart en brein van de groep en Paul als lichaam en ziel.
Soul, pop, slimme rock: het duo kon het allemaal aan en deed het op talloze
binnen- en buitenlandse podia vonken en vlammen. Na de split in 1995, waren
er in latere jaren eerst voorzichtige en daarna meer voldragen tijdelijke reünies,
uiteindelijk vanaf 2016 bekroond met een wegens groot succes altijd maar
uitwaaierende 30 jaar Soulsister-tournee.

© Elke Briers

Dit jaar staan de heren er weer, met volle overtuiging, trots op wat ze samen
hadden, hebben en zullen hebben, èn met nieuw werk dat naast de hits — die ze
zeker allemaal zullen spelen — zal staan. Genoeg om heel hard naar uit te kijken,
dus. Soulsister is terug, en hoe.
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Kom ne keer binnen Pascale Platel & Ben Segers
Het is 18u en de man komt thuis bij zijn vrouw. De vrouw zit in de zetel en
kijkt naar de man die binnen komt.
In de voorstelling zien we telkens opnieuw de man binnenkomen, we
belanden in een timelapse.
Aan de hand van de manier waarop hij binnenkomt en de manier waarop de
vrouw op hem reageert, zien we hoe de relatie verandert van verliefd naar
passioneel naar vertrouwd, naar geïrriteerd en naar jaloers en verwijtend naar
zwijgend naar troostend, enz…
Met andere woorden, we volgen het verloop van de relatie aan de hand van
20 binnenkomsten en hoe de partners op elkaar reageren.
Pascale is een ervaringsdeskundige in relaties. Een relatiedeskundige. Als je
veel relaties hebt gehad dan ben je toch deskundig ? Of ben je dan net niet
deskundig ?
Met: Pascale Platel en Ben Segers

© Charlie Dekeersmaecker

€ 20 / € 19
theater

Woensdag 23 november 2022 - 20.15 u - Theaterzaal
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De Langste Nacht - Laïs
Deze tournee luidt een nieuw hoofdstuk in voor Jorunn en Nathalie, die
voortaan als duo verdergaan. Met beide voeten op de grond hebben ze de
succesformule van Laïs herontdekt en uitgediept. Zo staan ze niet alleen in de
Vlaamse klei, maar ook in de wereld.
De twee dames worden voor deze nieuwe plaat
bijgestaan door hun beide partners: Bjorn Eriksson
en Tomas de Smet. De twee bloedbroeders van
het voormalige Zita Swoon stappen zo mee in een
wereld vol Vlaamse magie,uitheemse ritmes en
orientaalse klanken.
Ze worden bijgestaan door multi-instrumentaliste
en zangeres Esther Lybeert (The Antler King, ex
Hooverphonic), gitarist Tom Theuns (Aurélia, ex
Ambrozijn) en drummer Roel Poriau (Rumbaristas,
ex Think of One).

BABY - Arne De Tremerie en
Eleonore Van Godtsenhoven
€ 14 / € 13
theater

Zaterdag 26 november 2022 - 20.15 u - Theaterzaal
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Deze voorstelling kadert in Eigen Kweek, het talentenplatform voor regio
Oost-Brabant.
Twee personages zijn halsstarrig op zoek zijn naar liefde en proberen deze te
vinden in een bevreemdend dating format waar ze aan de hand van al dan
niet bestaande liefdesscènes / scenario’s’ een / hun ‘klik’ proberen te vinden.
De personages die Arne en Eleonore
zullen vertolken bevinden zich ergens op
het spectrum tussen individu, avatar en
archetype. Belichamen zij eveneens de
ideeën die mensen hebben over liefde
en hoe die eruit moet zien of zetten ze
deze standaarden naar hun hand om
deze stelselmatig uit te kleden?

© Sanne Delcroix

€ 28 / € 27
muziek

Vrijdag 25 november 2022 - 20.15 u - Theaterzaal

Messia - Dimitri Leue & Jennifer Heylen
Woensdag 30 november 2022 - 20.15 u - Theaterzaal
€ 20 / € 19
theater

De wereld staat in brand. De mensen denken dat maar één iemand dit kan
blussen. Men noemt haar de Messia. Jennifer Heylen incorporeert de verlosser,
de nieuwe weg. Dimitri Leue probeert haar te overtuigen om te redden wat
nog te redden valt.
Muziek van vier live muzikanten zweept het verhaal
op. Als koor blazen ze met humor het vuur aan.
Dankzij een samenwerking met het KMSKA zijn er
ook prachtige beelden.

© Sara De Graeve

Spel: Jennifer Heylen & Dimitri Leue Engelenkoor:
Antoon Offeciers, Ken Pichal, Samuel Vekeman,
Semele Uyttenbroeck Tekst en regie: Dimitri Leue
Beelden: KMSKA, Eva De Mul

Joepie - David Galle
David Galle is net veertig jaar geworden. Vroeger was David Galle triest omdat hij
ouder werd. Nu ziet hij enkel voordelen. Hoe langer je leeft, hoe meer dingen je
meemaakt. Je denkt over de dingen na, je krijgt inzichten en je verandert. ‘Rijpen’
heet dat dan. Dus 40 worden: Joepie!
David Galle kent u misschien van
Bevergem, de Comedy Casino Cup
of De Kazakkendraaiers. Hij heeft
vooral een stevige live reputatie in het
brengen van herkenbare humor.

© Ann-Sophie Deldycke

€ 18 / € 17
humor

Donderdag 1 december 2022 - 20.15 u - Theaterzaal
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Fientje Beulemans - Loge 10
€ 20 / € 19
theater

Donderdag 15 & vrijdag 16 december 2022 - 20.15 u - Theaterzaal

Een van de grootste Belgische theaterklassiekers, geschreven in 1910 en een instant
succes. Dit verhaal van een brave Brusselse vader rond de jaren 1900, is een subtiele
mengeling van romantiek, humor, sentimentaliteit, en typische ‘zwans’.
Het stuk speelt in Brussel, waar Fientje, de enige dochter van rijke brouwer
Beulemans, wordt uitgehuwelijkt aan Isidoor, enige zoon van concurrerend
brouwer Meulemeester. Maar Isidoor heeft een rivaal in de persoon van Albert
Delpierre, een knappe jonge Parijzenaar die stage loopt bij brouwerij Beulemans
en zijn oog heeft laten vallen op Fientje. Voor wie kiest Fientje? En wat zullen de
ouders daarvan zeggen?
Met: Nathalie Wijnants, Ben Rottiers, Daan Hugaert, Erik Goris, Lulu Aertgeerts,
Elias Bosmans, Lennart Lemmens, Marijke Hofkens en Dirk Bosschaert.
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Hullep - Maaike Cafmeyer & Peter De Graef
Bent u oppervlakkig in het contact met anderen? Vertelt u vaak sterke verhalen?
Probeert u zich beter voor te doen dan u bent? Komt u charmant over? Hebt u
een sterk gevoel van eigenwaarde? Schept u wel ’s op? Hebt u een positief
oordeel over uw talenten en vaardigheden? Klopt het dat u geen enkele moeite
hebt met betrapt worden op leugens? Vindt u voor alles een uitleg of excuus?
Belooft u alles op uw erewoord? Bedriegt u anderen en schenkt u daarbij geen
aandacht aan wat dat voor hen betekent? Maakt u geen probleem van overspel
of betaalt u geleend geld niet
terug? Voelt u wel ’s spijt?
Vindt u dat mensen het mis
hebben als ze u van iets
beschuldigen? Vindt u
mensen die geloof en
vertrouwen in u hebben
gesteld achterlijk, dom en
naïef als ze door u in de
problemen zijn gekomen?
Hebt u een sterke behoefte
aan prikkeling? Heeft u een
afkeer van verveling? Houdt u
van risico’s?
Wanneer op 80 % of
meer van deze vragen uw
antwoord ‘ja’ is, hoort u niet
tot deze categorie. Wanneer
op 80 % of meer van deze
vragen uw antwoord ‘nee’ is,
loopt u 50% kans wel binnen
dit profiel te passen.
Hullep! is een tragikomische,
muzikale theatervoorstelling
van Maaike Cafmeyer en Peter
De Graef, geruggesteund door
3 muzikanten.

© Goran Despierre

€ 20 / € 19
theater

Donderdag 12 januari 2023 - 20.15 u - Theaterzaal
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Artificiële Intelligentie
(Try Out) - Lieven Scheire
€ 20 / € 19
theatershow

Zaterdag 14 januari 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

Vanaf 16 jaar
Een entertainende theatershow over deze wonderlijke nieuwe vorm van software, die
nu al overal om ons heen is.
Zal jij ooit vragen aan je huiscomputer wat je aan moet trekken voor een
bepaalde gelegenheid? De kans is groot.
Zal de rechter zich ooit laten adviseren door Artificiële Intelligentie om een
strafmaat te bepalen? Ja, en wel binnenkort.
Zal jij persoonlijk ooit bereid
zijn een A.I.-systeem te
gehoorzamen? Dat doe je nu al,
als je naar Spotify luistert, een
Waze-route volgt, of je spam uit
je mails laat filteren.
Wat is dat nu eigenlijk, die
Artificiële Intelligentie waar
zoveel om te doen is? Maar
vooral: wat is het niet? Zijn het
computers die kunnen denken
zoals wij? Neen, nog lang niet,
en misschien wel nooit. Maar
A.I. geeft computers en apps wel
vaardigheden die ze tot nu toe
nooit gehad hebben: gezichten
herkennen, voorwerpen
benoemen, menselijke taal
begrijpen en ook spreken,
tot zelfs het voorspellen van
menselijk gedrag.

© Krew

Deze nieuwe kunstjes van de
computer leiden tot verbluffende
mogelijkheden, die langzaam
maar zeker zichtbaar worden in
ons dagelijks leven en in onze
samenleving.
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In deze theatershow maak
je op een entertainende en
luchtige manier kennis met je
nieuwe vriend, butler, adviseur,
psycholoog, personal trainer
en beschermengel: Artificiële
Intelligentie.

Tekst & Uitleg - Stijn Meuris
Over de songteksten van Noordkaap…
Hoe druk wàs het eigenlijk in Leuven? Stond Panamarenko echt altijd achteraan en
wat deed ie daar?
Wat is het layout-voordeel van ‘Van God Los’ en waarom per se ‘U’ in plaats van ‘jou’?
Dit en nog veel meer vragen
stelden veel mensen de afgelopen
decennia aan Noordkaap/Monzazanger en - tekstschrijver Stijn
Meuris. Zodanig vaak zelfs dat
hij dacht; laat me maar eens de
antwoorden formuleren. Of wist
u dat er een taalfout én een
denkfout zaten in de tekst van
‘Satelliet Suzy’?

© Jimmy Kets

€ 18 / € 17
humor

Vrijdag 20 januari 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

In een avondvullende voorstelling met tekst, uitleg en muziek, laveert Meuris
doorheen tientallen anekdotes over, herinneringen en ergernissen aan zijn eigen
tekstmateriaal. Met veel humor en relativeringsvermogen, her en der met trots
en met de gedachte: ‘Tiens, dat was zeker niet slecht’.

Anatole - Comp.Marius

© Raymond Mallentjer

€ 18 / € 17
theater

Zaterdag 21 januari 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

Anatole (Kris Van Trier) houdt er als levensgenieter verschillende minnaressen
op na. Zelf neemt hij het met trouw niet zo nauw maar hij is wel beducht voor
de ontrouw van zijn vrouwen. Die zorgen deelt hij mee aan zijn beste vriend
Max (Herwig Ilegems) die wat meer met beide voeten op de grond blijft.
Mannen weten het als ze een scheve schaats rijden, maar vrouwen bedriegen
mannen net zo goed, alleen, ze zijn er zich niet zo van bewust, meent
Anatole. Achter een masker van wispelturigheid en nonchalance verbergt hij
twijfels en jaloezie. De affaires volgen mekaar in
snel tempo op, maar zijn onrust blijft.
Tekst: Arthur Schnitzler Tekstbewerking: Kris Van
Trier, Herwig Ilegems, Waas Gramser Spel: Kris Van
Trier, Herwig Ilegems, Evelien Bosmans, Lukas De
Wolf Kostuums: Thijsje Strypens, Clo Leliaert
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Loslaten - Jan Van Looveren
€ 18 / € 17
humor

Donderdag 26 januari 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

Denken dat ik controle heb over m’n eigen leven. Willen vasthouden aan
zekerheden omdat ik dat geleerd heb. Is alles toeval of heb ik mijn eigen
toekomst in handen?
Wat denken de mensen over mij en wat denk ik over
mezelf? Al deze vragen geven me angsten, angsten
die me dwingen de dingen te controleren, maar is het
niet beter om de dingen los te laten en te zien wat er
dan op je pad komt.

Ik ben 50 jaar en het wordt tijd dat ik de komende 50
jaar de controle stap voor stap laat vieren.
Loslaten is Jans eerste solovoorstelling, waarin hij zich
zal laten begeleiden door livemuziek.

Willem Vermandere
€ 18 / € 17
muziek

Vrijdag 27 januari 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

Wat moet dezen oude vent (van ‘t jaar 40) nog verzinnen! Heeft hij al de
rijmwoorden nog niet opgebruikt! Blijkbaar was er de voorbije drie-vier jaar nog
wat voorraad. Laat mij nog maar wat ‘tjolen’ door onze lage landen en mijn
gedacht zingen over onze wereld.
Hoor, ‘t is Pol Depoorter op de snaren, Freddy Desmedt met toeters en blazers
en Bart Caron op zijne contrabas. Ik mag zelfs wat meespelen op mijn klarinet.
Kom schrijvelaar, zoek nooit
krampachtig naar iets nieuws,
de liedjes zelf zullen u vinden.
Die zullen soms blij of bedroefd
zijn, daar ben je geen baas over.
Zing het en schreeuw het uit,
weemoedig en opstandig, ‘t is
soms bijna kerkgezang en soms
boertige hoempapa. Ik weet het,
ge zult mij alzo moeten verslijten.
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© Ellie Van den Brande

Loslaten is een humoristische voorstelling die
mij verplicht de dingen waar ik mee worstel te
benoemen. Herkenbare verhalen van en voor
mensen die ook met hetzelfde worstelen.

Rebel - Thomas Smith
Voor Thomas is het glashelder:
hij is zélf verantwoordelijk voor de miserie in zijn
leven (en misschien ook wel een beetje van die
van anderen.)
Een bevrijdend inzicht. Als 100 jaar tegen een
poort duwen, om plots te ontdekken dat je
moet trekken. Hoog tijd om zijn innerlijk kind
niet langer te verstoppen. Zich als rups van
nar tot rebel te ontpoppen. Vakantie-ruzies,
zeilboten, Melo-cakes, woke-cultuur en koppeltherapie. Vindt hij daar de sleutels naar positieve
verandering en hernieuwde energie? Eerlijkheid
klinkt hard, maar slag en stoot horen niet zachter.
Wees gerust, hij laat de zaal altijd proper achter.
(Of toch meestal.) Ten Aanval!

© Filip Van Roe

€ 16 / € 15
humor

Vrijdag 3 februari 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

Queens - Wim Claeys
€ 18 / € 17
humor

Vrijdag 10 februari 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

Hoe gaat het er aan toe onder het dak van een alleenstaande papa met 4
opgroeiende dochters? Eén dak met daaronder vier Queens en één koning?
Of is de koning de nar? Een koning op accordeon, een nar in zijn verhalen,
een sloef als het erop aankomt. Een vader die probeert te begrijpen, te
steunen en te sturen maar door zijn
dochters resoluut op zijn plaats wordt
gezet. Soms op de troon, meestal ernaast.
Queens is een grappige show vol pogingen
om het goed te doen. Gespeeld, gezongen
en verteld door Wim Claeys in zijn gekende
stijl: joviaal, meeslepend, onnozel en bij
wijlen ontroerend. Over de dagelijkse,
grappige maar ook liefdevolle strijd om
tieners op te voeden!
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Perpetuum Mobile - Tine Embrechts, William
Boeva, Peter Thyssen, Bert Verbeke
Humor is zelden om te lachen en de tijd blijkt een wispelturige teef.
Een perpetuum mobile is een denkbeeldig apparaat dat uit zichzelf beweegt en
uit zichzelf energie opwekt. Oftewel, de ijdele, naïeve hoop van elk gezelschap.
Vijf jaar na het uit elkaar
klappen van Vlaanderens
meest succesvolle
cabaretgezelschap
besluiten Gunter (Peter
Thyssen), Kaat (Tine
Embrechts) en Tom
(Bert Verbeke) opnieuw
samen te komen om hun
gezelschap nieuw leven in
te blazen na de dood van
het vierde lid, Quinten
(William Boeva).
Maar is er nog genoeg
gemeenschappelijke
grond om iets nieuws
op te bouwen? Zijn
de wonden die in het
verleden geslagen zijn
niet te diep om te helen?
Kan een groep ooit
hetzelfde blijven als het
individu verandert? En
zijn we ooit écht in staat
om te vergeven?

© Benny De Grove

€ 20 / € 19
theater

Zaterdag 11 februari 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

Perpetuum Mobile is een tragikomisch verhaal in vijf bedrijven dat gaat over het
faillissement van ambitie, faam, vriendschap en goede bedoelingen.
Elk bedrijf gaat vijf jaar terug in de tijd. Steeds dieper naar de kern. De kern van
het probleem. Het zaadje van het faillissement. En boven alles is het toneelstuk
een waarschuwing. Een waarschuwing over de potentieel desastreuze gevolgen
van glazen tafels.
Perpetuum Mobile is een toneelstuk van Jef Hoogmartens, die nadat hij
in de tv-reeks Amateurs de liefhebbers in de spotlights plaatste, … ditmaal
professionals onder de loep neemt.
Met: Tine Embrechts, William Boeva, Peter Thyssen, Bert Verbeke
Tekst & regie: Jef Hoogmartens
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Dial M for murder – Loge 10
€ 20 / € 19
theater

Vrijdag 17 februari 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

De bekende (ex)tennisspeler Tony Wendice is met de rijke Sheila getrouwd.
Sheila is eerder bevriend geweest met de schrijver Max, van wie ze nog altijd
een brief in haar tas bij zich draagt.
Op zekere dag echter is die brief verdwenen en daarna heeft ze een paar
chantagebrieven ontvangen.
Ze heeft hierover niets aan haar man verteld; wél vertelt ze het aan Max als deze
haar weer opzoekt.
Wanneer Tony ‘s opzet om Sheila te chanteren mislukt, beraamt hij een plan om
haar te vermoorden om op die manier haar vermogen in handen te krijgen...
Maar plannen kunnen zich tegen je keren...
Het toneelstuk waar Hitchcock zijn film op baseerde met Grace Kelly in de
hoofdrol.
Met: Andrea Croonenberghs, Maxime De Winne, Wouter Vermeiren, Marc
Stroobants en Erik Gooris.
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De avonturen van een fietsende
reporter - Wouter Deboot
€ 14 / € 13
lezing

Zaterdag 18 februari 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

In deze voorstelling neemt fietsende reporter Wouter Deboot je mee doorheen
zijn fietsavonturen. In de laatste tien jaar fietste hij intussen in barre
omstandigheden het noorderlicht tegemoet en trok hij een streep Dwars door
Amerika en Dwars door Oceanië. Stuk voor stuk avonturen die Wouter bijna
letterlijk getekend hebben en die hem ook gemaakt hebben tot de mens die hij
vandaag is.
En wanneer hij zelf niet op de fiets zat dan vond je hem wel eens aan een
vuurkorf voor een goed gesprek of kroop hij in het zog van een renner die
ervan droomde om Parijs-Roubaix te winnen.
Zo leverde hij de voorbije jaren heel
wat boeiende reportages aan het
dagelijkse Eén-programma Iedereen
Beroemd die nooit zonder slag of
stoot op het scherm verschenen zijn.
Over het hoe en waarom van zijn
avonturen vertelt Wouter in zijn
intussen gekende bevlogen stijl.
Wedden dat je na de voorstelling zin
hebt om zelf op de fiets te springen?

The Bernstein & Gershwin Connection Eliane Rodriquez, Koen Wilmaers,
Carlo Willems, Nina Smeets
The Bernstein & Gershwin Connection is kamermuziek op het allerhoogste
niveau, een lust voor oor en oog!
George Gershwins bekendste pianowerk – Rhapsody in Blue – en zijn meest
onderschatte pianowerk – Concerto in F – in één programma. Met daarbij
bovendien ook Leonard Bernsteins bekendste ouverture – Candide – en diens
meest beroemde concertwerk - Symphonic Dances from West-Side Story.
Deze meesterwerken werden
gearrangeerd voor 2 piano’s en 2
slagwerkers, wat hen een enorme drive
virtuositeit geeft.
Eliane Rodriquez en Nina Smeets (piano)
en Carlo Willems en Koen Wilmaers
(percussie) staan garant voor een
beklijvende concertavond.
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© Karine Gondim

€ 18 / € 17
muziek

Woensdag 1 maart 2023 - 19.30 u - Theaterzaal

Kleinkunsteiland ‘Best of’: Tussen
Antwerpen en Rotterdam - Lucas
Van den Eynde, Barbara Dex,
Wigbert en Maggie MacNeal
Kleinkunst is een blijver. In de jaren zestig en zeventig waren boegbeelden zoals
Boudewijn de Groot, Ramses Shaffy, Willem Vermandere, Kris De Bruyne, Zjef
Vanuytsel, Walter de Buck, Wim De Craene en Johan Verminnen bijzonder
populair, ze bereikten een groot publiek. De hedendaagse generatie
kleinkunstenaars is zeker niet minder bemind: Kommil Foo, Buurman, Yevgueni,
Wigbert, Het Zesde Metaal, om er maar enkelen te noemen, zijn muzikale
navolgers die met hun dichterlijke nummers veel mensen raken.
Het succes van de vorige vier edities van Kleinkunsteiland vraagt om een vervolg.
Lucas Van den Eynde, Barbara Dex,, Wigbert en Maggie MacNeal duiken in
de Nederlandstalige muziekgeschiedenis. Ze vertolken solo, samen of in duet
kleinkunst van vroeger en nu. Ze kiezen zeker niet de meest evidente liedjes,
ook nummers die voor velen niet bekend klinken, worden op een eigenzinnige
manier geïnterpreteerd en met stijl vertolkt.
Kleinkunsteiland ‘Best
of’: twee dames, twee
heren verenigd als één
gelegenheidsgroep
grasduinen in 50
jaar kleinkunst. Live
ondersteund door vier op
en top klassemuzikanten.
Met: Lucas Van den
Eynde - zang, Barbara
Dex - zang, Wigbert
– zang, gitaar, Maggie
MacNeal - zang
Live met 4 muzikanten

© Koen Bauters

€ 28 / € 27
muziek

Vrijdag 3 maart 2023 - 20.15 u - Theaterzaal
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Ten Aarzel - Pieter Verelst
Pieter Verelst is wellicht een van de spannendste comedians van zijn generatie
en na Broer en ik (5 sterren DS) en Amai (5
sterren DS) is hij nu al een nieuw universum aan
het bouwen voor de 3de volavond voorstelling.
Absurd cabaret van heel hoog niveau.

© Johannes Vande Voorde

€ 18 / € 17
humor

Zaterdag 4 maart 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

ARMAND - Kevin Van Doorslaer
€ 18 / € 17
theater

Vrijdag 10 maart 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

’Als Armand een Amerikaan was geweest, hadden ze zijn verhaal al zes keer
verfilmd.’
Armand Swartenbroeks (°1892) was dé absolute topvoetballer in België in een tijd
toen nog geen sprake was van professionele sportbeoefening. Hij combineerde
zijn ‘sportcarrière’ met een eigen dokterspraktijk, een politieke carrière en zijn inzet
als frontarts tijdens de twee Wereldoorlogen. De unieke combinatie van gevierd
topsporter, politicus en arts, maakt dat Armands leven model staat voor een
verhaal vol naastenliefde en hoop. Wat is de zin van het leven, als je het niet in
de hand hebt? Met zijn boodschap over hoop, vrede en broederschap, is Armand
Swartenbroeks’ levensverhaal ook nu nog brandend actueel.
Bovendien is hij (sorry Romelu, Kevin en Eden) met
voorsprong de belangrijkste Rode Duivel ooit !
x Onze nationale elf dankt haar bijnaam aan Armand
x Hij was de eerste international om de kaap van 50 ‘caps’ te
ronden
x Is tot vandaag de langst als international opgeroepen
Belgische voetballer
x Won wél goud voor België – de enige trofee ooit voor onze
Rode Duivels – in 1920
x Zijn successen lieten voetbal boven boksen uitstijgen als dé
populairste sport in ons land
De voorstelling brengt niet enkel het levensverhaal van een man met een
veelheid aan talenten. Het zet ook in op een multimediale prikkeling van
de zintuigen. Acteur Kevin Van Doorslaer kruipt in de huid van Armand
Swartenbroeks en reist terug in de tijd om met Armands vrienden en collega’s
(vertolkt door Tom Audenaert, Hilde Van Wesepoel en anderen...) unieke
herinneringen op te rakelen.
Tekst: Dirk Dobbeleers & Marc Hendrickx Spel: Kevin Van Doorslaer
Regie: Yoeri Lewijze
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De weg kwijt - Nigel Williams
€ 16 / € 15
humor

Zaterdag 11 maart 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

Is het een gevolg van corona? Van de dreigende klimaatverandering? Van een
almaar vreemder wordende gedigitaliseerde wereld? Of heeft Nigel Williams
gewoon een slag van het ouder worden gekregen?
Nigels kompas werkt niet meer en hij is de weg volledig kwijt. Hij weet zelfs niet
of hij wel een weg zoekt.
Hij worstelt met de vraag: ben ik het? Ligt het aan mij, of is
de wereld plots binnenstebuiten en ondersteboven?
Durf samen met hem de absurditeit van deze verwarrende
en gekke tijden, van deze nieuwe realiteit onder ogen zien
en er hard om lachen. Humor is sterker dan alle vaccins,
therapieën en fake news samen. Laat ons daarom lachen,
want zijn we niet allemaal een beetje de weg kwijt?!

Dromen uit het Hoge Noorden Annemie Struyf & Soetkin Baptist
€ 14 / € 13
lezing & muziek

Woensdag 15 maart 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

In het Hoge Noorden hebben ze elkaar ontmoet. Soetkin maakte er muziek,
Annemie schreef er een boek. En samen vertellen ze hun verhaal. Over het
Hoge Noorden, over vallen en opstaan, over diep ademhalen en verder gaan.
Over hoop en verlangen. Over dromen en durven dromen.
In Noorwegen kruisen de wegen
van Annemie en Soetkin bij het
maken van de reportagereeks Het
Hoge Noorden voor Eén. Uit deze
bijzondere ontmoeting ontstond
een uniek, Noors, ontroerend en
kwetsbaar verhaal, in woord en
muziek. Soetkin zingt en speelt,
Annemie droomt en vertelt.
Een unieke combinatie van twee
gedreven vrouwen, maar bovenal
een wonderlijke mix van dromen
uit het Hoge Noorden.
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The one and lonely - Gunter Lamoot
€ 18 / € 17
humor

Vrijdag 17 maart 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

Gunter Lamoot is niet voor één gat te vangen. Al 27 jaar en omnimediaal. Wie
hem een label wil opkleven, komt bedrogen uit. En wie in zijn hoofd wil kruipen,
loopt er reddeloos verloren. ‘The One and Lonely’ is (na een hiatus van 8 jaar)
zijn zesde theatershow.
“In feite is ’t heel simpel: ’t is veel te lang geleden en ik wil jullie van alles
laten zien en horen. Verhalen. Kluchtjes. Oneliners. Ideetjes. Sketchen.
Ontboezemingen. Beelden. Geluiden. And probably a fez.
En vrees niet, ik ga jullie niet zot
maken. Ik ga jullie gewoon te pletter
vermaken.”

© Tom Verbruggen

Een bonte avond op z’n Lamootjes.
Echt waar. ’t Is de moeite.

Exit - Circumstances /Piet Van Dycke
€ 14 / € 13
buitenbeentje

Zaterdag 18 maart 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

‘EXIT’ toont de ontmoeting van vier individuen die één collectief pad belopen. In
een grote, indrukwekkende installatie met een draaiende muur en zwevende
deuren bewegen ze in en door de ruimte. Ze drijven elkaar aan, lopen, botsen,
klimmen, dragen, balanceren en transformeren. Ze komen toe en vertrekken,
ontmoeten en verlaten, verschijnen en verdwijnen.
‘EXIT’ is een spannende, impressionante en fysieke circus- en dansvoorstelling
waar beweging, partner-acrobatie en balansbord samenvloeien. Choreograaf
Piet Van Dycke nodigt voor deze voorstelling vier circusartiesten uit, elk
gespecialiseerd in een andere discipline (bascule, straps, trapeze en acrodans).
Ook hier is de thematiek van toepassing: vier individuele disciplines in één
collectieve taal.

© Will Blenkin

Concept, choreografie: Piet Van Dycke
Performers: Christopher Mc Auley, Luuk
Brantjes, Samuel Rhyner en Will Blenkin
Muziek: Bastiaan van Vuuren Dramaturgie:
Marie Peeters Installatie: Arjan Kruidhof en
Arjen Schoneveld
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Anders dan Anders - Stan van Samang
€ 32 / € 31
muziek

Zaterdag 25 maart 2023 - 20.15 u - Manege

Al meer dan 10 jaar staat Stan Van Samang synoniem voor hits, goede muziek
en fantastische live shows. In zijn carrière wist hij al tal van prijzen en
onderscheidingen te verzamelen; met ondermeer MIA’s voor ‘Beste solo’ en
‘Beste Zanger’, verschillende Radio 2 ‘Zomerhit Awards’ en gouden, platina en
dubbelplatina albums. Stan vulde meerdere keren het Sportpaleis en de Lotto
Arena en sloot talloze zomerfestivals af waar hij duizenden fans uit hun dak liet
gaan.
‘Op De Schoot’ was de
theatertournee waarmee hij de
afgelopen 2 jaar ruim 80 culturele
centra heeft gevuld. Nu volgt een
nieuwe tour langs de Vlaamse
theaters en concertzalen onder
de titel ‘Anders dan Anders’.
In het voorjaar van 2021 pakte
hij uit met een gloednieuw full
album ‘Feel The Power’!
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When Blues and Jazz got married
- Tiny Legs Tim (& jazz band)
€ 18 / € 17
muziek

Donderdag 30 maart 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

Een eerbetoon aan T-Bone Walker en de pioniers van de elektrische blues.
1931 markeert een bijzonder moment in de ontwikkeling van de popmuziek
zoals we die vandaag kennen. In dat jaar bedacht George Beauchamp de eerste
elektrische gitaar met de welluidende naam ‘the fry-pan’.
Eén van de grondleggers van de elektrische blues was de Texaan T-Bone
Walker die eind jaren 30 elektrisch ging spelen, hij verhuisde naar California
en vormde daar met jazzmuzikanten een bluesband. Dit is een sleutelmoment
in de muziekgeschiedenis en deze unieke, swingende combinatie van blues &
jazz kreeg al snel veel aanhangers en inspireerde tal van andere gitaristen zoals
Chuck Berry, BB King en zelfs Jimmy Hendrix.
Met een doordachte selectie nummers van o.a.
T-Bone Walker, Clarence ‘Gatemouth’ Brown, Lowell
Fulson en BB King laat Tiny Legs Tim je kennis maken
met het genre.

© Jeroen Hanselaer

Bezetting: Gitaar en zang: Tiny Legs Tim, Contrabas:
Filip Vandebril, Drum: Frederik Van den Berghe, Piano:
Luk Vermeir, Tenor: Marc De Maeseneer, Bariton: Tom
Callens, Trompet: Marie-Anne Standaert

Zwaar Leven - Amelie Albrecht
Over het leven van Amelie Albrecht kunnen we kort zijn: niet noemenswaardig.
Na acht jaar tekenacademie kon ze nog niet tekenen, jarenlang vioolles leverde
haar nog geen vaag gevoel voor muziek op en paardrijden moest ze opgeven
omdat ze allergisch werd voor dieren. Amelie kreeg haar hele leven te horen dat
ze nergens zou komen met haar grote mond en neiging om alles in het
belachelijke te trekken. Een
eigenschap die haar vroeger
voortdurend in de problemen
bracht, maar haar in 2018 wel de
overwinning van Humo’s Comedy
Cup opleverde. Sindsdien verdient
ze geld door zichzelf te zijn:
charmant onverschillig.
Amelie’s comedy wordt gekenmerkt
door een stevige portie je m’en
foutisme en zelfrelativering.
Pure stand-up comedy van het
energiezuinige soort.
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© Freya Decorte - Fraay

€ 18 / € 17
humor

Vrijdag 31 maart 2022 - 20.15 u - Theaterzaal

Sartre & de Beauvoir Frank Focketyn & Sien Eggers
€ 20 / € 19
theater

Vrijdag 7 april 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

Simone de Beauvoir geldt als de belangrijkste schrijfster, filosofe en feministe
van de moderne tijd. Haar klassieker ‘De Tweede Sekse’ geldt als de bijbel van
het feminisme en veranderde voorgoed het denken over de rol van de vrouw in
een door mannen gedomineerde wereld.
Jean-Paul Sartre wordt beschouwd als de belangrijkste Franse
vertegenwoordiger van het existentialisme. In zijn romans, toneelstukken en
filosofische werken staat steeds de mens centraal die veroordeeld is tot vrijheid.
In een wereld zonder God moet hij volgens Sartre trouw blijven aan zijn essentie
als mens en de verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan om zelf zin en
betekenis te scheppen.
In Café de Flore aan de Boulevard
Saint-Germain-des-Prés in Parijs
speelde hun intellectuele leven zich af,
omringd door schrijvers, kunstenaars
en filosofen als Albert Camus,
Giacometti, Picasso… Jean-Paul &
Simone waren publieke intellectuelen
en iconische rolmodellen die het
sociale, politieke en filosofische
denken van een hele generatie
bepaald hebben.
Het existentialisme zoals het door
hen werd belichaamd en uitgedragen
was niet minder dan een heuse hype
in Europa in het midden van de 20ste
eeuw.
Welke betekenis heeft hun filosofie
vandaag nog? Is de feministische strijd
waar de Beauvoir voor ijverde nog
steeds actueel? En wat bedoelt ze met
haar moraal van de dubbelzinnigheid?

© Koen Broos

Wat betekent het om authentiek mens
te zijn? Waarom zijn we ‘gedoemd tot
vrijheid’? En waarom zijn ‘de anderen’
volgens Sartre ‘de hel’?
In SARTRE & DE BEAUVOIR kijken
dé cultfiguren van het Franse
existentialisme terug op hun leven
en denken. Èn op hun turbulente
liefdesrelatie.
Spel: Sien Eggers & Frank Focketyn Tekst & regie: Stefaan Van Brabandt
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Een zoen van toen - Stokman & Vos
€ 16 / € 15
matinéé

Donderdag 4 mei 2023 - 14.00 u - Theaterzaal

Met hun Golden Oldies-programma ‘Een Zoen van Toen’ hebben Astrid
Stockman en Liesbeth Devos (aka Stokman & Vos) een glasheldere missie:
senioren verblijden met pareltjes uit ons muzikaal cultureel erfgoed. Speciaal
voor hen duikt dit aller charmantste sopranen
duo in de mooiste melodieën uit het klassieke en
lichte repertoire. Samen met Stijn Bettens op de
accordeon trakteren ze het publiek op hun
favoriete meezingers.

© Studio Caro

Concept en zang: Astrid Stockman en Liesbeth
Devos Accordeon: Stijn Bettens

MAURA of de zeven magen der
eenzaamheid - DIMITRI LEUE met live
muziek van ANTOON OFFECIERS
€ 20 / € 19
theater

Vrijdag 5 mei 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

Dimitri Leue speelt opnieuw zijn allereerste voorstelling.
Een man zit vast in zijn liefdesverdriet. Hij ontmoette de vrouw van zijn leven.
Haar leven besliste daar anders over. Hij kauwt en herkauwt zijn geluk. Hij
weigert om het door te slikken. Een gevecht met de wijzers van de klok, hij wil
terug.
‘Ongelooflijk dat iemand
zoiets op zo’n jonge leeftijd
heeft geschreven.’ - Robby
Cleiren (in 1996)
‘Allemaal iets te
herkenbaar. Amai, dat
kwam binnen.’ - Bruno
vanden Broecke (in 1996)
Tekst en spel: Dimitri Leue
Muziek: Toon Offeciers
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Vibes - Ben & Roland meet Carlo Willems
€ 18 / € 17
muziek

Zaterdag 6 mei 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

Al sinds hun tienerjaren spelen Ben en Roland samen muziek, en doen dit nog
steeds met dezelfde gedrevenheid. Naar jaarlijkse gewoonte nodigen ze een
gastmuzikant uit en het is terug een klepper van formaat: Carlo Willems.
Carlo is een alom bekende en doorwinterde muzikant die dankzij zijn virtuositeit
op alle percussieinstrumenten meespeelde met verschillende grote orkesten
en ensembles in binnen- en buitenland (The night of the Proms, I Fiamminghi,
Robert Groslot en als solist bij het symfonie orkest van Vlaanderen, het Brussels
Philharmonic, Walter Boeykens Ensemble en het Prometheus Ensemble).
Je mag een avond vol virtuositeit en bravoure verwachten in een schitterend
en gevarieerd programma met gekende nummers in een samensmelting van
klassiek, Argentijnse tango, Latin en jazz standards.
Met: Carlo Willems: Vibrafoon
en Marimba, Ben Vanderweyden:
mondharmonica en accordeon, Roland
Vanhoegaerden: gitaren, en een combo
met contrabas en drums

Mijn werk - Raf Coppens
€ 18 / € 17
humor

Woensdag 10 mei 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

Raf Coppens werkt in een Kringloopwinkel. Om structuur te brengen in zijn
dag, brengt hij structuur in de winkel. Hij komt er in contact met
vreemdelingen, artikel 60’ers, ex-gedetineerden, Brusselaars en andere
gewone mensen. Hij slaat geregeld een praatje, weliswaar met gerecycleerde
teksten. Na een uitgebreide cursus Engelse en Amerikaanse comedy kwam hij
tot het besluit: het moet nog sneller, nog grappiger. En het wordt nog sneller
en nog grappiger. Op een uur 360 keer lachen. Geen meningen, geen
boodschap, geen rode draad. Enkel grappen.
Gedaan met theatershows van 100 minuten
met een verhaal. Coppens geeft geen moer
om verhalen.
Hij is en blijft een geboren standupper.
Snel, scherp en snedig gebald in een sterk
concentraat van 60 minuten!
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Poupehan – de Mannschaft/
Het Laatste Bedrijf
€ 20 / € 19
theater

Donderdag 25 mei 2023 - 20.15 u - Theaterzaal

Op de vooravond van de zwaarste sneeuwstorm van het decennium, komen
drie koppels samen in een chalet in de Ardennen om er hun jaarlijkse
weekendje-weg-van-alles door te brengen. Een weekend van gebakkelei over
wie welke kamer krijgt, van de gebruikelijke discussie over de
boodschappenlijst, van de zich tot in den treurnis herhalende wandeling met
jeneverfles, van het haardvuur met nat hout, van het ophalen van dezelfde
herinneringen, van het verdelen van de overschot en de ik-laat-het-toch-graagproper-achter-poetsbeurt ook al heb je daarvoor bijbetaald.
Een van de vrienden, een
life coach in opleiding, is
er van overtuigd dat veel
koppels zouden scheiden
als ze de berichten in de
telefoon van hun partner
te lezen zouden krijgen.
Terwijl de vrienden over
deze stelling discussiëren,
besluiten ze, sommigen
tegen wil en dank, om
een spel te spelen. Een
spel waarbij iedereen de
telefoon op tafel legt en
alle inkomende berichten
en oproepen met de rest
van de groep deelt.
Poupehan is een
tragikomische voorstelling
over vriendschap en liefde
en de grenzen daarvan.
Over patronen en rituelen.
Over het worden van
een cliché en het zich
daartegen verzetten. Over
karaoke en vegetarisch
barbecuen. Over het
halsstarrig vasthouden aan
een gewoonte en het er niet mee kunnen breken, ook al breekt ze jou.
Cast: Lucas Van den Eynde, Viv Van Dingenen, Ann Pira, Raf Jansen en Amara
Reta Regie en Tekst: Michai Geyzen en Stijn Van de Wiel
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filmprogrammatie
najaar 2022
Familiefilms
encanto (6+)
Duur:
99 min.

Woensdag 12 oktober 2022 - 14.00 u

De Madrigals zijn een buitengewone familie die leeft in de bergen van Colombia op
een betoverende plek genaamd de Encanto. De magie van de Encanto heeft elk kind
in de familie gezegend met een unieke gave - elk kind behalve Mirabel.

Mamma Boe op zoek naar Thuis (3+)
Duur:
63 min.

Woensdag 26 oktober 2022 - 14.00 u

Wanneer een rondtrekkende ooievaar op de boerderij verschijnt, heeft Mamma
Boe reden om zich af te vragen: wat is eigenlijk een thuis? Hoe kan ze er zeker van
zijn dat de weide en de boerderij waar ze nu is, echt
haar thuis zijn? Wat als er ergens anders in deze grote,
wijde wereld iets beters is? Een kraai worstelt om zijn
vriend te laten zien dat het gras niet groener is aan de
andere kant van de weg, maar soms moet je verdwalen
om je weg naar huis te vinden...

Clifford, de grote rode hond (6+)
Duur:
97 min.

Woensdag 30 november 2022 - 14.00 u

De tiener Emily Elizabeth ontmoet een magische dierenbeschermer die haar een
kleine, rode puppy geeft. Ze had nooit verwacht dat ze
wakker zou worden met een gigantische hond van wel
drie meter in haar kleine appartementje in New York. Haar
alleenstaande moeder is de stad uit voor werk waardoor
Emily en haar leuke maar impulsieve oom Casey samen op
een spannend avontuur gaan in de grote stad.

Op onderstaande data wordt ook een familiefilm vertoond,
gekozen uit het recentste aanbod:
Woensdag 1 februari 2023
Woensdag 19 april 2023
Woensdag 3 mei 2023
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avondfilms

Death on the Nile (2022)
Duur:
127 min.

Dinsdag 4 oktober 2022 - 20.15 u

De Belgische detective Hercule Poirot is op vakantie in Egypte. Hij zit op een luxe
stoomboot die over de Nijl vaart, maar zijn plezier is slechts van korte duur. Hij
moet op zoek gaan naar een moordenaar van een pasgetrouwde vrouw.

Wat hebben we verdiend vandaag? (2019)
Duur:
95 min.

Woensdag 19 oktober 2022 - 20.15 u

Filmmaker Brecht Vanhoenacker volgde anderhalf jaar lang werk en leven op zes
Oost-Vlaamse landbouwbedrijven. De landbouwers vertellen in ‘Wat hebben we
verdiend vandaag?’ over de hindernissen en vragen waar zij elke dag mee
geconfronteerd worden en nemen de tijd om uit te leggen waarom ze met hart en
ziel voor hun stiel gekozen hebben en blijven kiezen.

DEALER (2021)
Duur:
104 min.

Dinsdag 25 oktober 2022 - 20.15 u

DEALER vertelt het verhaal van veertienjarige drugsdealer Johnny die in een
tehuis voor jongeren met een moeilijke thuissituatie verblijft. Hij droomt van een
beter leven. Op een dag krijgt hij de beroemde succesvolle acteur Antony als vaste
klant. Er ontstaat een bijzondere band tussen hen en beiden besluiten een ander
pad te nemen.

The Happy Prince (2018)
Duur:
105 min.

Donderdag 17 november 2022 - 20.15 u

Ooit was de flamboyante Oscar Wilde een van de meest geliefde auteurs van
Engeland, maar na op een zijspoor te zijn beland, brengt hij zijn laatste dagen
verbannen door.
Zijn bourgondische leefstijl heeft zijn lichaam zwak en zwaar achtergelaten, maar
hij is nog altijd scherp van geest. In het laatste hoofdstuk van zijn leven wordt hij
geteisterd door verlangens en geconfronteerd met de vergankelijkheid van lusten,
maar wordt de waarde van echte liefde ook eindelijk ontmaskerd.
Deze film wordt vertoond in het kader van het Holebifilmfestival. Meer info hierover
vind je op www.holebifilmfestival.be
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Triangle (Première)
Duur:
42 min.

Zaterdag 19 november 2022 - 20.15 u

Dertigers Jacob en Marc zijn makkers voor het leven.
Op café vinden ze troost bij elkaar en zoeken ze naar
manieren om hun persoonlijke problemen het hoofd
te bieden. Wanneer op een noodlottige avond hun
loyaliteit aan elkaar op de proef wordt gesteld, raken
de 2 vrienden verstrikt in een rampzalige situatie die
hen aan een hels tempo meesleurt in een neerwaartse
spiraal van verborgen verlangens, schuldgevoelens en
geweld. Hoe sterk is hun vriendschap? En hoe goed
kennen ze elkaar echt?
‘Triangle’ is de nieuwe film van Ruben Goffin
(Moonlighter, Grief) met Maarten Degraeuwe (GR5),
Tom Viaene (Familie, De Bunker), Runa Robbroeckx
(Montignards) en Arwen Arnauts in de hoofdrollen.

Disobedience (2017)
Duur:
114 min.

Dinsdag 22 november 2022 - 20.15 u

De New Yorkse fotograaf Ronit Krushka keert terug naar Londen als ze hoort van
het overlijden van haar vader, van wie ze
vervreemd was. Ze keert terug naar de orthodoxjoodse gemeenschap die haar decennia geleden
schuwde vanwege haar jeugdige romance met
Esti, haar beste vriendin.
Deze film wordt vertoond in het kader van het
Holebifilmfestival. Meer info hierover vind je op
www.holebifilmfestival.be.

Dune (2021)
Duur:
155 min.

Dinsdag 29 november 2022 - 20.15 u

‘Dune’ vertelt het mythische en emotionele heldenverhaal van Paul Atreides, een
briljante en begaafde jongeman die tot grootse dingen is voorbestemd. Hij moet
naar de gevaarlijkste planeet in het universum reizen om de toekomst van zijn
familie en volk veilig te stellen. Intussen wordt er door kwaadaardige
mogendheden hevig gestreden om de kostbare grondstof van de planeet, een stof
die alleen daar te winnen is en in staat is het menselijk vermogen te vergroten.
Alleen degenen die hun angst weten te overwinnen zullen overleven.
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West Side Story (2021)
Duur:
156 min

Dinsdag 6 december 2022 - 20.15 u

Liefde op het eerste gezicht slaat toe wanneer de jonge Tony Maria ziet op een
schoolfeest in 1957 in New York City. Hun ontluikende romantiek wakkert het
vuur aan tussen twee rivaliserende bendes. In deze nieuwe verfilming van de
bekende musical door Steven Spielberg schitteren onder anderen Ansel Elgort
(Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo) en
Mike Faist (Riff).

King Richard (2022)
Duur:
138 min

Dinsdag 24 januari 2023 - 20.15u

De film volgt Richard Williams, een volhardende vader van twee van de grootste
atleten aller tijden die de wereld van het tennis uiteindelijk voorgoed zullen
veranderen.
Met een duidelijk beeld van hun toekomst voor ogen en met behulp van
onconventionele methodes is Richard vastbesloten om van Venus en
Serena Williams, die opgroeien in de arme wijk Compton, wereldberoemde
tennissterren te maken. Deze ontroerende film belicht hoe belangrijk familie,
doorzettingsvermogen en onwrikbaar vertrouwen zijn om iets onmogelijks te
bereiken en de wereld te veranderen.

Op onderstaande data wordt ook een avondfilm vertoond,
gekozen uit het recentste aanbod:
Dinsdag 28 februari 2023
Woensdag 22 maart 2023
Dinsdag 28 maart 2023
Dinsdag 25 april 2023
Woensdag 3 mei 2023
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plusfilms
Death on the Nile (2022)
Duur:
127 min

Maandag 10 oktober 2022 - 14.00 u

De Belgische detective Hercule Poirot is op vakantie in Egypte. Hij zit op een luxe
stoomboot die over de Nijl vaart, maar zijn plezier is slechts van korte duur. Hij
moet op zoek gaan naar een moordenaar van een pasgetrouwde vrouw.

Pourris Gâtés (2021)
Duur:
95 min

Maandag 14 november 2022 - 14.00 u

De drie kinderen van een rijke zakenman doen niets met hun leven, behalve het
geld van hun vader uitgeven. Het zijn luie, grillige feestvierders en verwende
uilskuikens. Moe van hun gedrag, besluit hij hen een
goede les te leren door hen te laten geloven dat het
geld op is. Voor het eerst in hun leven moeten de drie
kinderen het voor hen ondenkbare doen: werken.

West Side Story (2021)
Duur:
156 min

Maandag 12 december 2022 - 14.00 u

Liefde op het eerste gezicht slaat toe wanneer de jonge Tony Maria ziet op een
schoolfeest in 1957 in New York City. Hun ontluikende romantiek wakkert het
vuur aan tussen twee rivaliserende bendes. In deze nieuwe verfilming van de
bekende musical door Steven Spielberg schitteren onder anderen Ansel Elgort
(Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo) en
Mike Faist (Riff).

Adam & Eva (2022)
Duur:
122 min.

Maandag 9 januari 2023 - 14.00 u

ADAM & EVA gaat over de neerslachtige professor Adam (Bob De Moor) wiens
levenslust wordt aangewakkerd wanneer hij
verliefd wordt op Eva, een lokale schoonheid,
en wanneer er een mooie vriendschap
ontstaat met de zieke Michel, een kasteelheer
(Marijn Devalck). Vriendschap, liefde, humor
en drama staan centraal in deze meest
charmante volksfilm gefilmd in de Parel van
Vlaanderen: ‘De Vlaamse Ardennen’.
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Nowhere (2021)
Duur:
110 min.

Maandag 13 februari 2023 - 14.00 u

Ex-truckchauffeur André (55) vult zijn dagen met het opknappen van een
afgelegen baancafé. Zijn routineuze bestaan wordt opgeschrikt wanneer hij de
dakloze tiener Thierry betrapt op een poging tot
inbraak. Sterk geraakt door zijn verhaal, neemt
André hem onder zijn hoede en gaan ze op zoek
naar een spoor van Thierry’s familie. Tijdens de
roadtrip groeit niet alleen een bijzondere
vriendschap maar ook het besef dat ze elkaar
nodig hebben om het verleden te laten rusten.

Marry Me (2022)
Duur:
112 min.

Maandag 13 maart 2023 - 14.00 u

Zangeres en superster Kat Valdez (Jennifer Lopez) en de aantrekkelijke rising star
Bastian (Maluma) zijn het meest sexy celebrity couple ter wereld. Terwijl hun
hit-song ‘Marry Me’ steeds hoger klimt in de hitlijsten staan ze op het punt om te
trouwen tijdens een concert. Wanneer Kat enkele seconden voor de ceremonie er
achterkomt dat Bastian is vreemdgegaan met
haar assistent, dreigt ze in te storten op het
podium. Als datgene waar je bekend mee bent
je teleurstelt, dan is misschien het onbekende
wel de oplossing..

Filmtickets kosten € 4 of € 3 (55+,-26 jaar) en zijn te koop aan
de ticketbalie vanaf een half uur voor aanvang van de film.
Tickets kunnen tevens online besteld worden.
Een ticket voor de première van Triangle (zaterdag 19
november 2022) kost 8 euro.
Je kan een Plusfilmabonnement kopen aan € 12 voor de 6
Plusfilms – deze moeten samen geboekt worden en zijn enkel
te koop aan de balie (dit kan niet online).
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Hageland Klassiek, de nieuwe naam van
'Klassiek in de Kapel', stelt haar vierde concertseizoen voor.
Enkele hoogtepunten:
11 september 2022
KLAASJE MEIJER (EX-K3) – DWARSFLUIT
VITAL STAHIEVITCH – PIANO
o.a. Mozart, Clara Schumann, Liszt,
Rachmaninov, …
20 oktober 2022
LIEBRECHT VANBECKEVOORT – PIANO
VILMOS CZIKOS - VIOOL
Chopin, Beethoven & Paganini
22 november 2022
PLATFORM-K, PHILIPPE THURIOT
D e G o l d b e r g v a r i a t i e s v a n J . S . B a ch
17 december 2022
JEF NEVE – EDDY VERLOES
Aardelingen
19 januari 2023
TRIUNFAL QUINTET
Astor Piazzolla, Ben Faes & Jeroen D’hoe
12 maart 2023
EUTERPE BAROQUE CONSORT
GRIET DE GEYTER & CLINT VAN DER LINDE
Stabat Mater van G.B. Pergolesi
13 mei 2023
FIRGUN ENSEMBLE
W.A. Mozart, A. Glazunov & Piet Swerts

Het volledige programma kan u terugvinden in de
seizoensbrochure van Hageland Klassiek of
op de website www.hagelandklassiek.be.
Daar kan u ook terecht voor tickets.
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Info & Tickets
Tickets kan je op twee manieren
bestellen/kopen:

x online via www.dekruisboog.be Dit is de
snelste en makkelijkste manier.
Via www.dekruisboog.be kan je online
tickets voor de voorstellingen van CC De
Kruisboog bestellen, betalen én afdrukken
van bij je thuis! Je kan je tickets ook op
je smartphone opslaan en de dag zelf zo
voorleggen. Kies het gewenste aantal
tickets voor eender welke voorstelling
georganiseerd door CC De Kruisboog,
24u per dag, 7 dagen op 7. Heb je al
een account? Controleer even of je
gegevens op je klantenfiche (emailadres,
bankrekeningnummer, telefoon, ...) nog
kloppen!
x de Kruisboog-balie: mensen die online
problemen ondervinden, die niet
beschikken over een computer of internet
of willen betalen met een cadeau- of
tegoedbon zijn steeds welkom aan de
balie in het CC.
De tickets gekocht aan de balie betaal je
met bancontact. Betaalde tickets worden
meteen afgedrukt en meegegeven.
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Op woensdag 15 juni om 09.00 uur start
de online ticketverkoop, zowel voor
abonnementen als losse tickets.
Op woensdag 15 juni en donderdag 16
juni 2022 zal de ticketbalie uitzonderlijk
bijkomend geopend zijn van 18.30 tot 21
uur. Ook op zaterdag 18 juni kan je aan
de ticketbalie terecht van 09.00 uur tot
12.00 uur.
Gezien de drukte van de eerste
verkoopdagen worden telefonische
bestellingen pas aangenomen vanaf
maandag 20 juni.

Losse tickets
Voor alle voorstellingen kan je losse tickets
verkrijgen.
Een korting van € 1 per ticket wordt
gegeven aan -26 jarigen, 55-plussers en
groepen +10 personen (uitgezonderd voor
familievoorstellingen en voorstellingen met
1 vaste ticketprijs)

Abonnement:
Voor de avondvoorstellingen kan je een
abonnement kopen :
Abo klein: vanaf 6 verschillende
voorstellingen: €1 korting per voorstelling.
Abo groot: vanaf 12 verschillende
voorstellingen: € 1,5 korting per
voorstelling.

Abo max: vanaf 18 verschillende
voorstellingen: € 2 korting per voorstelling.
Deze zijn te kiezen uit het ganse
seizoensaanbod (met uitzondering van de
familievoorstellingen en films).
Opgelet: De voordeeltarieven gegeven
aan 55-plussers, groepen of -26 jarigen
zijn, noch onderling, noch met de
korting gegeven op een abonnement,
cumuleerbaar.

Groepen +10:
Groepen vanaf 10 personen krijgen € 1
korting per ticket, ze reserveren best via de
balie.

Familievoorstellingen
Tickets voor de kinderen worden verkocht
aan kinderen tot 12 jaar.
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar
betalen de basisprijs.
Familievoorstellingen vallen buiten het
abonnementsaanbod.
De minimumleeftijd die vermeld staat
bij elke voorstelling moet gerespecteerd
worden.

Voor de kinderen, kleiner dan 1 meter, zijn
er kinderkussentjes te verkrijgen aan de
vestiaire.
Het cultuurcentrum voorziet geen toezicht.
De kinderen moeten vergezeld zijn van
minstens 1 begeleider.

Filmtickets
Tickets voor onze films kosten (tenzij anders
vermeld) € 4 of € 3 (-26 en + 55 jarigen) en
worden altijd verkocht in vrije zit.
Je kan deze online aankopen of aan de
balie. Kom op de dag van de film op tijd, de
film begint stipt op tijd.
Wie wil kan een Plusfilmabonnement
kopen aan € 12 voor de 6 Plusfilms – deze
moeten samen geboekt worden en zijn
enkel te koop aan de balie (dit kan niet
online).
Een verjaardagsfeestje? Je kan bij
ons ook tickets reserveren voor
een verjaardagsfeestje voor een
familievoorstelling of een familiefilm.
Daarvoor bel je best even naar de balie. De
jarige krijgt dan een gratis ticket bij aankoop
van minstens 5 betalende kindertickets.

Bij sommige voorstellingen is het aantal
beperkt. Je doet er goed aan tijdig te
reserveren.
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Toegankelijkheid
Mensen met een handicap kunnen van en
naar hun plaats begeleid worden door een
medewerker van het CC. Geef dit wel door
wanneer je tickets reserveert.
Ben je houder van een begeleiderspas dan
kan je een gratis ticket aanvragen als je
een ticket aan basisprijs koopt voor één of
meerdere van onze voorstellingen.
Dat kan tevens indien je houder bent van
een European Disability Card. Ook hierbij
krijgen houders van deze kaart een gratis
kaart voor hun begeleider.
Ben je rolstoelgebruiker? We maken graag
plaats voor je.

Online betalen
Na het invullen van je gegevens, moet je
deze online gekochte tickets direct betalen.
Bij online betaling krijg je meteen je tickets
in je mailbox toegestuurd. Deze kan je
afprinten of opslaan op je smartphone.
Eénmaal in het CC zal de barcode op je
ticket door één van onze medewerkers
ingescand worden aan de inkomdeur van
de zaal.

Stappenplan

Ben je houder van een begeleiderspas of
ben je rolstoelgebruiker dan reserveer je
best via de balie.

Je kan op onze website een stappenplan
voor deze online verkoop downloaden of
je kan hiervan een exemplaar vragen aan
onze balie. In dit stappenplan leggen we je
stap voor stap uit hoe je online tickets kan
kopen. Zo kan je op voorhand al een kijkje
gaan nemen op onze website en kom je niet
voor onverwachte verrassingen te staan op
de startdag van onze ticketverkoop.

Ben je slechthorend?

Vragen?

De 1ste rij stoelen van de theaterzaal
bestaan uit verwijderbare zetels. In zaal
Manege kunnen stoelen weggenomen
worden op de eerste rij of aan de zijkant
van elke rij.

De Theaterzaal, de Polyzaal en zaal
Manege beschikken over een ringlus.
Via een ontvanger kan je inpluggen op
je hoorapparaat of rechtstreeks met een
koptelefoon de voorstellingen bijwonen.
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Vraag een toestelletje, voor aanvang
van de voorstelling, aan één van onze
medewerkers.

Bel dan 016 805 696 of kom gerust eens
langs. Wij helpen je graag verder!

Uitverkocht:

Theater-etiquette

Bij uitverkochte voorstellingen kan je
je online op een wachtlijst registeren.
Indien er reservaties worden geannuleerd,
bieden we de tickets aan de mensen op
de wachtlijst aan. Als er tickets vrijkomen,
bellen we je.

Gelieve je GSM uit te zetten voor aanvang
van de voorstelling

Verkochte tickets en/of abonnementen
worden in geen geval terugbetaald.
Tickets van laatkomers of niet gebruikte
tickets worden niet terugbetaald.

Het is VERBODEN te fotograferen of
opnames te maken.
Eten en drinken zijn NIET TOEGELATEN in
de zaal.
Je hangt je jas best in de vestiaire. Opgelet:
deze is onbemand, laat geen waardevolle
dingen achter in je jas.

Voorstellingen beginnen in regel stipt en
laatkomers kunnen we helaas niet meer
toelaten! .

Bij storend en ontoelaatbaar gedrag hebben
de medewerkers van CC De Kruisboog
het recht om je de toegang tot de zaal
te ontzeggen of om te vragen de zaal te
verlaten.

Cadeaubon:

Openingsuren

Laatkomers

Wil je iemand een plezier doen? Schenk
dan een cadeaubon. Deze zijn te verkrijgen
aan de balie. Hiermee kan je enkel tickets
kopen voor voorstellingen georganiseerd
door CC De Kruisboog. Betalingen met
een cadeaubon kunnen voorlopig nog niet
online. Hiervoor kom je best even langs aan
onze balie.

Onze balie is open van maandag tot
donderdag van 8.30u tot 12.30u en van
13.30u tot 16.30u, op vrijdag van 8.30u tot
12.30u.
In augustus is onze balie elke weekdag
open van 8.30u tot 12.30u, in de namiddag
zijn we telefonisch bereikbaar van 13.30
tot 16.30 op 016 805 696, behalve op
vrijdagnamiddag.
In juli is de ticketbalie gesloten.
In augustus is onze balie elke weekdag
open van 8.30u tot 12.30u, in de namiddag
zijn we telefonisch bereikbaar van 13.30
tot 16.30 op 016 805 696, behalve op
vrijdagnamiddag.
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