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BESTE STUDENT
Graag laten we je aan de hand van deze brochure kennismaken met wat de cultuurcentra in
de regio jou zoal te bieden hebben. We vinden het namelijk zeer belangrijk dat jij (als toekomstige
leerkracht) je weg naar de cultuurhuizen vindt, samen met je leerlingen. Daarom nodigen we je uit
om te komen genieten van ons diverse aanbod avond- en jeugdvoorstellingen.
Als student van de lerarenopleiding kan jij met een tijdbon tegen een lage prijs een podium
voorstelling bekijken in de cultuurcentra van Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, Lommel,
Maasmechelen en Tongeren. De bundel met 3 tijdbonnen (2 familievoorstellingen en 1 avond
voorstelling) is geldig voor het seizoen 2022-2023.
Je kan deze bonnen enkel gebruiken in de deelnemende cultuurcentra.
Tijdbonnen kan je omruilen voor tickets van de voorstellingen die in deze brochure vermeld
worden. Een tijdbon kost 7 euro voor een avond- en 5 euro voor een familievoorstelling.

Hopelijk tot gauw!
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RESERVERING
Hoe reserveer je een ticket?
Vanaf maandag 26 september 2022 kan je de tijdbontickets
bestellen bij de deelnemende cultuurcentra.
Meer info vind je op deze pagina per cultuurcentrum.

CC DE ADELBERG
Reserveren kan telefonisch, per
e-mail of ter plaatse. Vermeld altijd
naam, voornaam, volledig adres,
telefoonnummer en gegevens van
de voorstelling. De tickets worden
persoonlijk uitgereikt ten vroegste
een half uur voor de voorstelling.
Adelbergpark 1
3920 Lommel
tel. 011 39 96 99
reservaties@ccdeadelberg.be

CC DE VELINX
Reserveren kan per e-mail. Vermeld
altijd naam, voornaam, volledig
adres, telefoonnummer en gegevens
van de voorstelling. Geen telefonische reserveringen. De gereserveerde tickets moeten binnen de
10 dagen na reservering worden
afgehaald.
Dijk 111 bus 2
3700 Tongeren
tel. 012 80 00 40
tickets@develinx.be

CULTUURCENTRUM
HASSELT (CCHA)
Reserveren kan ter plaatse, telefonisch of via e-mail. Vermeld altijd
naam, voornaam, volledig adres,
telefoonnummer en gegevens van
de voorstelling. De gereserveerde
tickets moeten binnen de 10 dagen
na reservering worden afgehaald.

C-MINE GENK
Reserveren kan via mail of ter plaatse. Vermeld altijd naam, voornaam,
volledig adres, telefoonnummer en
gegevens van de voorstelling.
De gereserveerde tickets moeten
binnen de 10 dagen na reservering
worden afgehaald. Indien dit niet
gebeurt worden ze geannuleerd.

Kunstlaan 5
3500 Hasselt
tel. 011 22 99 33
kaartverkoop@ccha.be

C-Mine 10 bus 1
3600 Genk
tel. 089 65 44 90
c-minebezoekersonthaal@genk.be

CC MAASMECHELEN
Reserveren per e-mail. De tickets
kunnen vooraf worden afgehaald.
Vermeld altijd naam, voornaam,
volledig adres, telefoonnummer en
gegevens van de voorstelling.

CULTUURCENTRUM MUZE
Reserveren kan telefonisch, per
e-mail en via de website. Vermeld
altijd naam, voornaam, volledig
adres, telefoonnummer en gegevens
van de voorstelling. De tickets moeten binnen de 10 dagen na reservering worden afgehaald.

Koninginnelaan 42
3630 Maasmechelen
tel. 089 76 97 97
info@ccmaasmechelen.be

Marktplein 3
3550 Heusden-Zolder
tel. 011 80 80 98
tickets@muze.be
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ZO VERLOOPT ALLES GOED
• Theater is geen film, theater is bijna niet te filmen! En zeker niet met een smartphone!
• Theater is hier en nu LIVE = levende acteurs voor een levend publiek.
• Theater leeft bij de gratie van publiek, aandacht, concentratie en meeleven.
• Theater is uniek, elke opvoering is anders.
• Theater is geen film en wordt niet onderbroken door reclameboodschappen, beltonen, sms’jes en afleidende gesprekken.
• Theater speelt zich af in een verduisterde zaal, zonder dolby surround, vaak zonder geluidsversterking tout court.
• Theater vereist concentratie, van acteurs en publiek.
• Theater vergt een inspanning, van publiek en acteurs.
• Theater begint tijdig.
• Theater vraagt intimiteit en sfeer, jij draagt hiertoe bij.
• Theater is broos en weerloos.
• Theater verandert de wereld niet, maar kan wel jouw wereld veranderen.
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EXTRA INFO OVER
DE VOORSTELLINGEN
Op de websites van de deelnemende cultuurcentra vind je meer info over de
voorstelling die je gaat bekijken (recensies/foto’s/ video’s/etc. …). Bij een aantal
voorstellingen kan je naar een gratis inleiding die we erg aanbevelen! Bezoek
voor de laatste info en mogelijke wijzigingen steeds vooraf de site van het cultuur
centrum dat je gaat bezoeken.
www.cmine.be
www.ccha.be
www.muze.be
www.ccdeadelberg.be
www.ccmaasmechelen.be
www.develinx.be

LET OP!
Per voorstelling is een maximum aantal
tijdbonnen per cultuurcentrum vastgelegd.
Tijdig reserveren is dus de boodschap!
Wanneer het maximum toegelaten aantal
tijdbonnen bereikt is, nemen de cultuurcentra
geen tijdbonreserveringen meer aan voor de
voorstelling in kwestie.
Kan je wegens onvoorziene omstandigheden
toch niet aanwezig zijn in de voorstelling?
Annuleer dan je ticket, zodat iemand anders
gebruik kan maken van de vrijgekomen plaats.
Tickets die gereserveerd worden met een tijdbon zijn persoonsgebonden en kunnen dus
niet doorgegeven worden. De tijdbonnen
zijn een bijzonder voordeeltarief, enkel
bestemd voor de studenten van de deelnemende opleiding.
Dit initiatief is het resultaat van de samenwerking tussen de vermelde cultuurcentra en
PXLEducation, dep. Lerarenopleiding.
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OVERZICHT

FAMILIEVOORSTELLINGEN
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FAMILIEVOORSTELLING

TOUT PETIT

4HOOG

ESMÉ BOS & BART VOET

WO 28.09.2022 - 15U
CC de VELINX

ZO 02.10.2022 - 15U
CC DE ADELBERG

ZO 09.10.2022 - 14U & 16U
CC MUZE

In ‘DRRRAAI’ gaat alles aan het
draaien. ‘DRRRAAI’ is een woordeloze dansvoorstelling over
circulaire bewegingen. Je neemt
plaats in de installatie en voelt zo
de nabijheid van de spelers. Aan
het einde van de dansvoorstelling
mag je spelen en experimenteren
met hoepels. Wees erbij en draai
mee!

In deze visuele en muzikale voorstelling spelen kleuren de hoofdrol.
Over kleur… maar ook over je leven
kleur geven, en over wie of wat
kleur geeft aan jouw leven! Een
ongebreidelde fantasietrip waarbij
de komst van kleur de grijze wereld
danig door elkaar schudt.

Zangeres Esmé Bos, muzikant Bart
Voet en vormgever Geert De Wit
nemen iedereen vanaf 2,5 jaar mee
in een klankrijke en poëtische
wereld met zelfgeschreven en
bestaande dierenliedjes. Over een
ijdele kalkoen, een geduldige slak,
een eenzaam aapje en een walsende
walvis. Over vriendschap, dansen en
het leven zelf.

Drrraai (3+)

Kladderadatsch (3+)

DIERenLIED (2,5+)
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FAMILIEVOORSTELLING

ZONZO COMPAGNIE

THEATER FROEFROE

NEVSKI PROSPEKT

ZO 09.10.2022 - 15U
CC de VELINX

ZA 15.10.2022 - 19U30
CCHA

ZO 16.10.2022 - 14U
CCHA

Nestel je in de kleine arena waarin
de Japanse slagwerker Tsubasa
Hori je meeneemt naar een wonderlijk geestenrijk. Haar prikkelende muziek en mysterieuze
videobeelden blazen leven in het
verborgen paradijs van haar voorouders. Naast Taiko-drum speelt
Tsubasa verschillende andere
slaginstrumenten. Een unieke
ervaring met video en geluid.

In een avontuurlijke tocht botst
een kind op een nest gemuteerde
insecten. Het wordt meegezogen in
een ontdekkingstrip vol slijm, harige
buitenbeentjes en bloedstollende
zuigsnuiten. Muziek, poppen en
acteurs in een verhaal losjes gebaseerd op legendarische kinderqueesten zoals ‘Erik of het klein
insectenboek’ en ‘De oneindige
geschiedenis’.

‘Ik ga,’ zegt de ene speler. Zeven
keer zal hij dat zeggen, zeven keer
valt een bekende wereld in duigen
en zeven keer groeit er een nieuwe
wereld. ‘Blues’ is een heerlijke,
oprechte en verrassende voorstelling over ontelbare mogelijkheden.
Echt iets voor nieuwsgierige
curieuze neuzen en andere
wereldontdekkers!

Roundabout #1: Tsubasa Hori (6+)

Klein epos (9+)

Blues (4+)
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FAMILIEVOORSTELLING

BRONKS &
BALLET DOMMAGE
Tavern Michelle (8+)

ZO 23.10.2022 - 15U
C-MINE
ZA 19.11.2022 - 19U30
CCHA
In ‘Tavern Michelle’ staat alles op
losse schroeven. Twee figuren
proberen er te overleven, maar de
alledaagse bezigheden jagen hun
de stuipen op het lijf. Het piepen
van een schoen, het knarsen van
servies en het crescendo van de
mixer. Alles lijkt voortdurend weg
te glippen en te wankelen. Een
speelse voorstelling voor kleine en
grote durvers!

DOFT

Dummies (6+)
ZO 23.10.2022 - 15U
CC de VELINX
In ‘Dummies’ zien we drie individuen
die de sociale regels niet kennen
en in situaties verzeild geraken
waarin die regels nuttig kunnen
zijn. Ze moeten vertrouwen op hun
instinct wat wel eens tot grappige
en soms pijnlijke situaties leidt. Een
toegankelijke en humoristische,
acrobatische dansvoorstelling die
de klungeligheid van onze doe-hetzelf-maatschappij laat zien.

LA LLAVE MAESTRA
(CHILI)
Pareidolia (5+)

ZO 30.10.2022 - 15U
CC MAASMECHELEN
Een jas wordt een zanger, een tutu,
een struisvogel, een papieren zak,
een monster. La Llave Maestra
maakt met objecten, maskers,
poppen en stoffen verbluffende
voorstellingen. De spelers combineren moeiteloos mime, figurentheater en clownerie met een
spannende bewegingstaal. ‘Pareidolia’ is een onvergetelijke ode
aan de fantasie!
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FAMILIEVOORSTELLING

LAIKA

TAL & THEE

Lucht (4+)

Wars (6+)

ZO 30.10.2022 - 15U
CC MUZE

ZO 06.11.2022 - 15U
CC de VELINX

ZO 13.11.2022 - 15U
CC DE ADELBERG

Twee wezentjes gaan op onder
zoek naar wat lucht is. Van ademen, fluiten tot een scheetje.
‘Lucht’ gaat over van niets iets
maken en de wereld laten geloven
dat het waarde heeft. Bejubeld
met 5 sterren en geroemd als één
van de beste kindervoorstellingen
van het jaar. De regie van Merel
Denie en het spel van Gytha
Parmentier & Arend Pinoy blazen
je zonder woorden van je stoel!

Aan de rand van een bruisende
grootstad woont Wars samen met
zijn dochter Luttel in een hoge
kraan. De kleine Luttel keert elke
avond huiswaarts met zakken vol
botjes, kevers, dopjes en vuursteentjes. Tot ze op een dag iets
vindt dat niet in haar jaszak past en
beweegt … Een multimediale voorstelling met muziek, animatiefilm,
videokunst en (poppen)spel.

Gebaseerd op het beroemde
verhaal van de Gebroeders Grimm
maakt Theater Terra op haar eigen
beeldende, visuele en muzikale
manier een hedendaagse familiemusical. Beleef het sprookje met
Rapunzel, de heks en … natuurlijk
de prins.

THEATER TERRA

Rapunzel, de Musical (4+)
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FAMILIEVOORSTELLING

AUDREY DERO /
PUDDING VZW
Zwartvogels (6+)

ZO 20.11.2022 - 15U
CCHA
Wat te zeggen, wat te doen als een
schaduw in het lichaam van mama
groeit en onze dromen binnendringt? ‘Zwartvogels’ heeft het op
een mooie en begrijpelijke manier
over de kleine dingen die overblijven als je voelt dat alles instort. De
kleine dingen die het leven zachter
maken. De zonnestralen die plots
toch weer tussen de wolken
schijnen.

SPROOKJES ENZO

TUNING PEOPLE

ZO 20.11.2022 - 15U
CC MAASMECHELEN

ZO 20.11.2022 - 15U
C-MINE
ZO 18.12.2022 - 15U
CC MUZE

pICcOLo (+2,5)

In de kleutervoorstelling ‘pICcOLo’
word je meegenomen in een wonderlijke wereld waarin verhoudingen je te grazen nemen, waarin
niets is wat het lijkt en alles verandert. ‘pICcOLo’ is een voorstelling
met weinig woorden, rijk aan
beelden, voor kleintjes die bijna
groot zijn en voor groten die nog
een beetje klein zijn.

FeL (3+)

‘Fel’ is een lichtkunstwerk waarin
twee dansers toveren met lichtbronnen en gekke voorwerpen.
Gebroken hoeken, draaiende
cirkels en slingerende figuren
vliegen door de ruimte en vormen
een prachtige kleurenwaaier. Van
pikzwart over hemelsblauw tot
fluoroze. (On)zichtbaar, flets of
verblindend. Een wereld vol
dansend licht dat verschijnt en
weer verdwijnt.
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FAMILIEVOORSTELLING

CIE POL & FREDDY

De Cuyper vs. De Cuyper (6+)

CIRCUS KATOEN
Grasshoppers (6+)

ZO 20.11.2022 - 15U
CC de VELINX

ZO 20.11.2022 - 15U
CC DE ADELBERG

In een kolkend sportstadion
nemen twee jonglerende broers
het tegen elkaar op. Alle codes
van bekende, minder bekende en
verzonnen sporten worden
gebruikt: heroïek en fairplay,
blessureleed en sponsoring,
doping en omgebogen spelregels.
Enthousiaste supporters, een
strenge scheidsrechter en een niet
altijd even objectieve verslaggever
maken het plaatje compleet.

In een mix van gras, partneracrobatiek en objectenmanipulatie krijgen
we een circustheatervoorstelling te
zien over de veerkracht en kwetsbaarheid van de natuur en de rol
die de mens daarin speelt.

LEUE &
TINE EMBRECHTS
Kameleonie (8+)

ZO 20.11.2022 - 15U
CC MUZE
Deze muzikale reis met Leonie is
niet te missen! Ze heeft een
speciale ziekte die ze Kameleonitis noemt. Ze leeft zich altijd zo
hard in een verhaal in, dat ze even
iemand anders wordt. Naar het
schijnt is de ziekte besmettelijk ...
Tine Embrechts swingt en zingt op
de feestelijke muziek van vier live
muzikanten en teksten van Dimitri
Leue.
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FAMILIEVOORSTELLING

TG WINTERBERG
Aan de andere kant (4+)
ZA 10.12.2022 - 15U
CC DE ADELBERG
In deze poëtische theatervoorstelling vol humor, krachtige beelden
en ongebreidelde fantasie neemt
een meisje de vooroordelen in een
woonbuurt op de korrel. Hoog tijd
dat alles eens vanuit de ‘andere
kant’ bekeken wordt!

BRONKS &
THEATER ARTEMIS

BRYGGEN KWARTET /
HANNE STRUYF

ZO 18.12.2022 - 15U
C-MINE
ZO 29.01.2023 - 15U
CC MUZE

ZO 18.12.2022 - 15U
CC de VELINX
ZO 14.05.2023 - 15U
CC MAASMECHELEN

‘Nietes’ is een parade van alles wat
niet mee mag en niet meer mee kán
doen. Dinosauriërs worden terug
hun eieren ingeduwd, de Romeinen
hebben niet eens een rijk en Elvis
Presley wordt al van de beeldbuis
gehaald voordat hij zijn heupjes
heeft kunnen laten swingen. ‘Nietes’ is een vrolijke beeldenstorm
waarin liefst alles voor altijd hetzelfde blijft!

Over zwanen worden de wildste
dingen verteld. Dat het betoverde
meisjes zijn. Dat witte zwanen
baby’s naar de wereld brengen en
zwarte zwanen net het omgekeerde doen. En dat zwanen voor ze
sterven plots heel mooi kunnen
zingen. Na dit verhaal weet je of
deze wilde verhalen kloppen. Met
de mooiste zwanenmuziek uit het
Hoge Noorden, live uitgevoerd
door 9 zwanen.

Nietes (4+)

Zwanen (7+)

14

FAMILIEVOORSTELLING

ANASTASSYA SAVITSKY /
THEATER FROEFROE
Stellar Boem (6+)
ZO 15.01.23 - 15U
CC de VELINX
‘Stellar boem’ is een ontdekkingstocht die begint met mensachtige
creaturen die de planeet Aarde
moeten ontvluchten op zoek naar
een andere bewoonbare planeet.
Deze ruimtevaarders vechten
tegen de zwaartekracht, ontdekken fonkelende planeten en
ontmoeten allerlei vreemde
wezens. Razendknappe - into
space - dansvoorstelling voor het
hele gezin.

SPROOKJES ENZO
Sneeuw (2+)

ZO 15.01.2023 - 15u
CC DE ADELBERG
Met weinig woorden en sterke
beelden creëert deze peutervoorstelling een winterse en sprookjesachtige sfeer. Wentel je in dwarrelende sneeuwvlokken, bij een warm
haardvuur en trek samen mee op
avontuur in een winters landschap.

ROBBERT VERVLOET &
DE STUDIO
Solo (12+)

VR 20.01.2023 - 20U15
CC MUZE
‘Solo’ gaat over de zoektocht naar
een eigen identiteit mét de inzet
van superkracht en verbeelding.
Over zijn wie je wilt zijn: een
breakdancer, zakenman, brandweerman, vader of moeder, tiktokker … Een inspirerende, fysieke en
beeldende trip die pendelt tussen
realiteit en fantasie. Robbert Vervloet (‘Loslopend Wild’, ‘Buck’…)
speelt deze Peter Pan op speed.
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FAMILIEVOORSTELLING

HETPALEIS

Doe de groeten aan de ganzen
(6+)
ZO 29.01.2023 - 15U
CC MAASMECHELEN
Precies één jaar geleden ging de
hond van broer en zus dood en
dus vieren ze feest. De taart is aangesneden wanneer de bel gaat. De
dood komt op bezoek en dat blijkt
heel gezellig te zijn. Vertoef voor
even in deze wonderschone
wereld, waarin het leven én de
dood worden gevierd. Met de
fantastische Danny Ronaldo in
een onvergetelijke rol.

DE MAAN

De vrouw die zich verslikte in haar
ondergoed (en andere onwaarschijnlijkheden) (5+)
ZO 29.01.2023 - 15U
C-MINE
ZO 26.02.2023 - 15U
CC MUZE
Ik zie een huis met een gat in de
vloer en een waslijn. Wie woont er
in dat gat? Een trap met een deur.
Wat zit daarachter? Een propje
plakband met een touwtje aan.
Wat is dit? Kinderstemmen nemen
je mee op ontdekking langs miniatuurwereldjes waarin niets is wat
het lijkt. Een poëtische en beeldende voorstelling over durven kijken
en verbeelden.

THEATER TERRA
Jungleboek (6+)

ZA 11.02.2023 - 19U
CC DE ADELBERG
‘Jungleboek’, een musical op het
ritme van de jungle over avontuur
en vriendschap. Hoog tijd om uit
te maken wie de ‘echte’ koning van
de jungle is! Met live zang en nieuwe muziek, schitterend poppenspel in een betoverend decor …
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FAMILIEVOORSTELLING

ZOË DEMOUSTIER /
ULTIMA VEZ
What remains (8+)

COMPAGNIE BARBARIE &
BRONKS
Dit is niet de titel (7+)

ZA 18.02.2023 - 16U
CCHA

ZO 26.02.2023 - 14U
C-MINE

In ‘What Remains’ brengt Zoë
Demoustier twee generaties
samen op het podium: kinderen
die aan het leven beginnen en
oudere dansers die het leven
achter zich laten. Rollen kunnen
omkeren in het leven, maar beide
zijn krachtig in hun kwetsbaarheid. Een kind draagt zijn grootouder, een oudere danser vindt zijn
kinderlijke vrijheid terug. Wie zorgt
voor wie?

Een voorstelling over liegen. Alhoewel dat niet helemaal waar is. We
weten niet zeker of dat zo zal zijn
want de voorstelling moet nog
gemaakt worden. Misschien wordt
het iets helemaal anders. Wat ook
leuk zal zijn. Maar niet zo leuk als
liegen. Niet dat liegen leuk is. Toch
niet voor iedereen. Zeker niet voor
diegene tegen wie er gelogen wordt.

TOUT PETIT

Dansconcert #1 (alle leeftijden)
ZO 26.02.2023 - 16U
C-MINE
Dans je mee? Of luister je liever
naar de verrassende klanken van
de muzikanten? Tijdens het concert staat de wisselwerking tussen
het publiek en de dansers centraal.
Bij elke nieuwe klank reiken de
dansers een nieuw bewegings
idee aan. Wanneer er steeds meer
mensen beginnen te dansen,
kan het dansconcert alle kanten
uitgaan!
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FAMILIEVOORSTELLING

4HOOG

Kom Wel (3+)
ZO 05.03.2023 - 15U
CC DE ADELBERG
Een kleurrijke, muzikale en gekke
voorstelling over jezelf zijn, over
samen en alleen, over anders zijn
en toch weer niet. En dat alles
overgoten met héél veel countrymuziek. Yihaa!

CIRCUMSTANCES /
PIET VAN DYCKE

MAAS THEATER &
DANS (NL)

ZO 05.03.2023 - 15U
CC MAASMECHELEN
ZO 19.03.2023 - 15U
C-MINE

ZO 05.03.2023 - 15U
CC de VELINX

EXIT (8+)

Vier individuen ontmoeten elkaar in
een indrukwekkend installatie met
een draaiende muur en zwevende
deuren. Ze lopen, botsen, klimmen,
dragen, balanceren en transformeren. Ze komen toe en vertrekken,
ontmoeten en verlaten, verschijnen
en verdwijnen. Een spannende,
impressionante en fysieke circusen dansvoorstelling. Een flirt met
risico!

Bully Bully (3+)

In ‘Bully Bully’ ontmoeten twee
wereldleiders elkaar in niemands
land. Een cultureclash op duplo
niveau. Wat volgt is een ongemakkelijke ontmoeting tussen twee
kinderachtige, maar machtige
volwassenen die aan elkaar moeten wennen. Een peutermusical à
la ‘West Side Story’ over vriendschap en ‘het onbekende’, met
twee spelers, veel liedjes, grappig
geruzie en een happy end.
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FAMILIEVOORSTELLING

DE STILTE

HET LAAGLAND

THEATER FROEFROE

ZA 18.03.2023 - 15U
CCHA

ZO 19.03.2023 - 15U
CC DE ADELBERG

De evolutie bracht ons waar we
nu zijn. We denken te weten wie
we zijn. We denken te weten waar
we vandaan komen. Maar waar
gaan we naartoe? We bouwen en
breken, klimmen en dalen, maken
ruimte voor onszelf en voor anderen. Met vallen en opstaan gaan
we vooruit. Zonder te weten waar
het eindigt … ‘Mankind’ is grappig,
intrigerend en toch fijn gelaagd.

Een avontuurlijke ode aan trouw
zijn aan jezelf, in de geest van
Pippi Langkous.
Die onvoorspelbare Pippi, die zich
niet in één hokje laat stoppen en
zich door niets of niemand uit haar
lood laat slaan. Een bonte club
actrices speelt, zingt en danst erop
los!

ZO 26.03.2023 - 15U
CC MAASMECHELEN
ZO 16.04.2023 - 15U
CC MUZE

Mankind (6+)

Pippi Powerrrr (8+)

Zippi (3+)

Een jongen speelt alleen verstoppertje. Dat is niet handig, want hij
vindt zichzelf nooit terug. Op een
dag begint zijn verstopplaats te
bibberen en te beven en ontmoet
hij olifant, die wil meespelen. Het
jongetje begrijpt er niks van.
Olifanten kunnen zich niet verstoppen, ze zijn gewoonweg te
groot. Maar vooroordelen kunnen
zo fout zijn!
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FAMILIEVOORSTELLING

COMPAGNIE BARBARIE &
BRONKS
Pak de poen! (7+)

ANNE-CECILE CHANE-TUNE
Racines/wortels (9+)

ZO 23.04.2023 - 15U
CC MAASMECHELEN

ZA 29.04.2023 - 19U30
CCHA

Is groei eindig of een doel op zich?
Hoe moeilijk is delen echt? Waar
ligt de grens tussen verlangen
en hebzucht? Als we meer geld
maken, wanneer is er dan genoeg
voor iedereen? ‘Pak de poen!’ is
een spetterende show met grote
prijzen, waanzinnige opdrachten
en uitdagende vraagstukken. Inzicht in het kapitalistisch systeem
op kindermaat!

Papier, water, planten, licht, geluid
en klei: met deze materialen
nodigt de danseres ons uit om de
onderkant van ijsbergen te ontdekken. We duiken hals over kop
de aarde in. In die onbekende
wereld zijn we vrij om anders te
kijken, luisteren en voelen. Een
fascinerende, zintuiglijke voorstelling waarin dans, beeldende kunst
en de plantenwereld zich vermengen!

MOVEDBYMATTER
I.S.M. COLLECTIF
MALUNÉS
BITBYBIT (6+)

ZA 29.04.2023 - 20U15
ZO 30.04.2023 - 17U
CC MAASMECHELEN
De broers Simon en Vincent zijn
niet enkel bloedverwanten. In deze
circusvoorstelling in een mooie
tent zijn ze ook letterlijk verbonden
met een lederen bit. Ze spelen een
gevaarlijk spel van aantrekken en
afstoten, dicht bij het publiek, op
de grens van hun fysieke vermogen.
Deze zoektocht naar evenwicht
levert een spectaculaire en sensitieve tweestrijd op.

FAMILIEVOORSTELLING

STORMOPKOMST

WALPURGIS

ZO 30.04.2023 - 13U
C-MINE

ZO 14.05.2023 - 15U
CCHA

STORMOPKOMST brengt makers
samen met een focus op beeldende kunst, performance, installaties en multidisciplinair werk. De
makers die ze meebrengen naar
C-mine worden gestimuleerd om
werk te ontwikkelen voor een jong
publiek of worden uitgedaagd bestaand werk in een familiecontext
te delen. Een uniek ontdekkingsfeest voor jong en oud(er).

‘Drie sterke vrouwen’ is een grappige en ontroerende muzikale
vertelling waarin genderclichés op
speelse wijze doorprikt worden.
‘Drie sterke vrouwen’: 40% sprookjeswereld, 30% muziek, 30% beeld,
100% voor jong en minder jong!
Een wondermooie muziekvoorstelling met percussie, koto, zang en
beeld.

Familiedag (4+)

Drie sterke vrouwen (6+)
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AVONDVOORSTELLING

FABULEUS

KOPERGIETERY

GROF GESCHUD

Za 15.10.22 - 20U15
CC DE ADELBERG

ZA 05.11.2022 - 19U30
CCHA

Een dansvoorstelling met 9 jongeren, die zich laten inspireren door
Stravinsky’s wonderlijke muziek uit
Petrouchka. Een compositie vol
elektriciteit waarbij je zonder
overgang van de ene sfeer in de
andere belandt. Een dynamische,
kleurrijke voorstelling waarbij je
onder stroom komt, of je nu wil of
niet!

‘Club Toulouse’ is een hoogst
beweeglijke en visuele voorstelling
die antwoorden tracht te vinden op
met-goud-en-glitter-overdekte-stereotiepe-extravagante-genderfluïde-hokjes-denkende-profilerende-prangende- statussymbool
gerelateerde-vragen. Durf jij te
tonen wie je echt bent?

WO 09.11.2022 - 20U15
CC MAASMECHELEN
Vr 25.11.22 - 20U15
CC DE ADELBERG

Electric Life

Club Toulouse

Broeden

Twee ex-geliefden doen een
hilarische en ontroerende poging
om zichzelf te verlossen van
verlatingsangst. ‘Broeden’ is een
verhaal over het hart van een man
en een vrouw dat brak. Het relaas
van een onbreekbare relatie die
toch op de klippen liep. Grof
Geschud is een jong ex-koppel dat
voorstellingen maakt balancerend
tussen theater en cabaret.
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AVONDVOORSTELLING

DIMITRI LEUE &
JENNIFER HEYLEN
Messia

WO 16.11.2022 - 20U30
CC de VELINX
De wereld staat in brand. Maar één
iemand kan dit blussen: de Messia.
Jennifer Heylen incorporeert de
verlosser, de nieuwe weg. Dimitri
Leue probeert haar te overtuigen
om te redden wat nog te redden
valt. Jennifer Heylen kent u van
‘Loslopend Wild’, ‘De Slimste
Mens’, ‘Twee Zomers’ … Jennifer is
hot. Misschien wil u haar ook wel
volgen, misschien is ze wel echt de
nieuwe Messias?

HET NIEUWSTEDELIJK
Vrede, Liefde & Vrijheid
DI 22.11.2022 - 20U15
CC MUZE
Michaël Pas, Clara Cleymans &
Prince K. Appiah schitteren in een
regie van Stijn Devillé. In de marge
van de onderhandelingen over het
Verdrag van Versailles ontmoeten
drie mensen elkaar in een hotel. De
grote oorlog is achter de rug, de
sfeer uitgelaten en de twenties
‘ready to roar’. Er ontspint zich een
prachtig gesprek over vrijheid,
vrede en liefde waarnaar ze alle drie
op zoek zijn.

WIM VANDEKEYBUS /
ULTIMA VEZ

scattered memories on a slice of
future
WO 30.11.2022 - 20U
CCHA
Ultima Vez bestaat 35 jaar! Na
meer dan veertig creaties met
geweldige mensen, met gedurfde
ideeën en verbluffende talenten, is
het moeilijk om gevoelens en
herinneringen te scheiden van
toekomstplannen. Het gezelschap
blikt terug én vooruit met deze
grote productie met maar liefst 23
dansers!
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AVONDVOORSTELLING

ONTROEREND GOED
Funeral

COMPAGNIE MARIUS
Anatole (A. Schnitzler)

DO 22.12.2022 - 20U15
C-MINE

DO 26.01.2023 - 20U15
CC MAASMECHELEN

Na voorstellingen over economie,
democratie en online radicalisering kijkt Ontroerend Goed dit
keer niet enkel het publiek maar
ook de dood in de ogen. ‘Funeral’
is een theatrale ceremonie, een
nieuw ritueel dat mensen samenbrengt, wat ze ook geloven, zijn of
denken. Want alles is eindig en
daar moeten we samen mee leren
leven.

Anatole houdt er als levensgenieter
verschillende minnaressen op na.
Hij neemt het met trouw niet zo
nauw, maar is wel beducht voor de
ontrouw van zijn vrouwen. Een
lichtvoetige en grappige voorstelling over misverstanden tussen
mannen en vrouwen in het doolhof
dat liefde heet. Met o.a. Kris Van
Trier, Herwig Ilegems en Evelien
Bosmans.

THEATER TIERET &
DESGUIN KWARTET
Zeefier

ZA 28.01.2023 - 20U15
CC DE ADELBERG
Een verhaal over een eiland in zee
en vrouwen die hun adem inhouden telkens als de mannen het
zeegat invaren, voor uren, dagen,
weken … Steeds wordt er uitgekeken naar de hereniging, maar soms
komt het schip niet meer terug!
Met acteurs, livemuziek en sterk
poppenspel kruipt Theater Tieret
in de rauwe realiteit.
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AVONDVOORSTELLING

THEATER MALPERTUIS
De Kleine Prins

DO 02.02.2023 - 20U15
CC MUZE
Na een noodlanding in de woestijn
ontmoet een piloot een kleine
jongen die prachtig vertelt over de
planeet waar hij vandaan komt.
Malpertuis speelt het poëtische
‘De Kleine Prins’ van de Saint-Exupéry voor volwassenen en plaatst
de actualiteit in dit universele
verhaal centraal. Piet Arfeuille
regisseert weemoed en levenswijsheid met Thomas Janssens,
Nikolas Lestaeghe & Naomi van
der Horst.

HETPALEIS &
RADOUAN MRIZIGA
8.3

DI 28.02.2023 - 20U15
C-MINE
Tien jonge performers halen inspiratie uit protestsongs, feestliederen,
gedichten en bewegingen, van
vroeger tot nu. Kijkend naar onze
wereld van vandaag schrijven ze
hun lied voor de toekomst. Want als
de wereld in brand staat, is dat
misschien nog het beste wat je kan
doen. Een jongerenvoorstelling met
rapmuziek als uitgangspunt.

CIRCUS RONALDO
Sono Io

ZA 04.03.2023 - 20U30
CC de VELINX
Danny en Pepijn Ronaldo samen
op scène. Vader en zoon. Twee
clowns op zoek naar hun gelijkenis. Op zoek naar ieders eigenheid.
Wat hen scheidt en wat hen
verbindt. De vader lijkt vastgeroest
in zijn verleden, hopeloos zoekend naar een aloud, maar vergaan gevoel van extase. De zoon
zoekt naar verzoening tussen het
oude circus dat zijn vader creëerde en de wereld daarbuiten.
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AVONDVOORSTELLING

LOUISE LECAVALIER
Stations

VR 10.03.2023 - 20U15
CC MAASMECHELEN
Ze was het gezicht van La La La
Human Steps en werkte samen
met David Bowie. Nu is ze de
grande dame van de hedendaagse
dans op podia wereldwijd. Ze staat
bekend om haar buitengewone
spierkracht, charisma en intensiteit. In ‘Stations’ werkt ze rond de
thema’s vloeibaarheid, controle,
meditatie en obsessie. Een onvergetelijke performance!

MAJA WESTERVELD
I.S.M. ABATTOIR FERME &
NONA
Herrie

ZA 11.03.2023 - 20U30
CC de VELINX
Herman is een excellent puzzelaar,
maar in de wereld buiten zijn hoofd
krijgt hij de stukken van de realiteit
niet bij elkaar gepuzzeld. Maja
Westerveld is gefascineerd door
zonderlingen en het bijzondere van
het doodnormale. Ze houdt van
mensen die net onder de melodie
zingen, die dapper door supermarkten dwalen en onverrichterzake
huiswaarts keren en om de week op
een verkeerde trein stappen.

WOODY
Woodman

DI 18.04.2023 - 20U
CCHA
Dertien jaar na hun afstuderen lijkt
de schwung bij o.a. Evelien Bosmans, Joke Emmers en Tanya
Zabarylo ver te bespeuren, ze
lijken wat last te hebben van de
30-something blues. Waar is de
vurigheid naartoe die ze als twintigers bezaten? De schaamteloze
romantiek? Ze hebben alles om
gelukkig te zijn, toch blijkt dat in
de praktijk niet zo simpel.

AVONDVOORSTELLING

LOLA BOGAERT,
SARA HAECK & YINKA
KUITENBROUWER
De Beatrijs

DO 27.04.2023 - 20U15
CC MUZE
Drie jonge theatermakers nemen
de middeleeuws tekst ‘De Beatrijs’
onder handen. Ze vertellen het
verhaal van een ondernemende
vrouw die haar eigen keuzes
maakt. Een verhaal over een vrouw
die zowel non, moeder als prostituee is. Over de liefde voor haar
man, haar kinderen en God. Een
nieuwe, frisse kijk op deze Marialegende!

HENDRIK KEGELS &
THOMAS CLAESSENS
Tsjik Tsjak Wham

DO 27.04.2023 - 20U15
C-MINE
Eén van de veiligste avonden ooit,
waar helemaal niets gebeurt.
Tenminste, dat beloven de twee
jongemannen op toneel. Een avond
die volledig onder controle is en
waar het gevaar achter slot en
grendel zit. Enkel het hoogstnoodzakelijke is aanwezig: een koffiemachine. Een zacht pleidooi voor
meer toeval, om iets vaker de
controle los te laten.
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