rat
ko
ms
t

ige

rk
ra
ch
t

lee

on

uur
oe

en

20
19
-20
20

Lite

rt

ter

vo
o

Thea

tij
db

K
lassi
ek

Beste student,
Als toekomstige leerkracht laten we je graag kennismaken met het professionele podiumaanbod in de regio.
Zo kan je in je vrije tijd genieten van het boeiende en diverse avondaanbod en leer je ook het aanbod voor kinderen
en jongeren kennen, zodat je later met je leerlingen tevens de weg naar de cultuurhuizen vindt.
Met een tijdbon kan je als student van de lerarenopleiding tegen een goedkoop
tarief naar podiumvoorstellingen in de cultuurcentra van Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, Lommel,
Maasmechelen en Tongeren.
Deze bundel tijdbonnen is geldig voor het seizoen 2019-2020. De tijdbonnen zijn enkel
bruikbaar in de participerende cultuurcentra van Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, Lommel,
Maasmechelen en Tongeren en kunnen omgeruild worden voor tickets van de
voorstellingen verder vermeld in deze brochure.
Een tijdbon kost 7,00 euro voor de avond- en 5,00 euro voor de familievoorstellingen.

LET OP!

INFORMATIE OVER DE VOORSTELLINGEN

VOOR DE GOEDE GANG VAN ZAKEN

HOE RESERVEREN - START VERKOOP

Per voorstelling is een maximum aantal tijdbonnen
vastgelegd, afzonderlijk bepaald door elk cultuurcentrum.
Tijdig reserveren is dus noodzakelijk! Wanneer het
maximum toegelaten aantal tijdbonnen bereikt is,
nemen de cultuurcentra geen tijdbon-reserveringen
meer aan voor deze voorstelling.
Indien je wegens onvoorziene omstandigheden niet
aanwezig kan zijn in de voorstelling, annuleer dan tijdig
je tickets, zodat andere gegadigden gebruik kunnen
maken van de vrijgekomen plaats.

In de seizoensbrochure en op de websites van de
deelnemende cultuurcentra kan je recensies, foto’s en/
of videofragmenten vinden over de voorstellingen die
je gaat bekijken. Bij een aantal voorstellingen is er een
gratis inleiding voorzien die wij zeer aanbevelen. Check
de websites voor actuele info hierover!

De tickets die je reserveert met je tijdbon zijn
persoonsgebonden. Het is niet de bedoeling ze door te
geven aan moeder/vader/oom/tante/… De tijdbonnen
zijn een bijzonder voordeeltarief, enkel bestemd voor
de studenten van de deelnemende hogeschool en
opleidingen.
Dit initiatief is het resultaat van de samenwerking tussen
de vermelde cultuurcentra en de pedagogische instelling
PXLEducation, dep. Lerarenopleiding.

www.c-minecultuurcentrum.be
www.ccha.be
www.muze.be
www.ccdeadelberg.be
www.ccmaasmechelen.be
www.develinx.be

• 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 dat
publiek, van hun 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.

In alle cultuurcentra kan je vanaf dinsdag 1 oktober
2019 je tickets reserveren en afhalen. Je vermeldt altijd
naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer en
alle gegevens over de voorstellingen. Reserveringen die
vroeger worden verstuurd, worden pas vanaf dinsdag 1
oktober 2019 verwerkt.
Reserveren gebeurt bij voorkeur individueel. Bij
reserveringen voor meerdere studenten moeten de
gegevens van alle studenten worden doorgegeven.
Reserveer bij voorkeur per
e-mail, of indien mogelijk, via de website.

Bezoek voor de laatste info en mogelijke wijzigingen
steeds vooraf de site van het cultuurcentrum waar je een
voorstelling gaat bezoeken.

C-mine cultuurcentrum Genk
C-Mine 10 bus 1, 3600 Genk, tel. 089 65 44 90,
c-minebezoekersonthaal@genk.be
Reserveren kan enkel via mail of persoonlijk bij het
bezoekersonthaal. De gereserveerde tickets moeten
uiterlijk 10 dagen na de reservering worden afgehaald.
cultuurcentrum Hasselt (CCHA)
Kunstlaan 5, 3500 Hasselt, tel. 011 22 99 33,
kaartverkoop@ccha.be
Reserveren kan ter plaatse of via e-mail op kaartverkoop@
ccha.be (vermeld naam, voornaam, adres en datum, titel,
uur van de voorstelling). Telefonisch reserveren is niet
mogelijk. De gereserveerde tickets moeten afgehaald
worden binnen de 10 dagen na bevestiging van de
reservatie.

CC De Adelberg
Adelbergpark 1, 3920 Lommel, tel. 011 39 96 99,
reservaties@ccdeadelberg.be
Reserveren kan telefonisch, per e-mail of ter plaatse. De
tickets worden persoonlijk uitgereikt ten vroegste een
half uur voor de voorstelling.
CC Maasmechelen
Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen, tel. 089 76 97 97,
info@ccmaasmechelen.be
Reserveren per e-mail. De tickets kunnen vooraf worden
afgehaald. Vermeld altijd naam, voornaam, volledig
adres, telefoonnummer en gegevens van de voorstelling.
de VELINX
Dijk 111 bus 2, 3700 Tongeren, tel. 012 80 00 40, tickets@
develinx.be
Reserveren kan per e-mail. Vermeld altijd naam,
voornaam, volledig adres, telefoonnummer en gegevens
van de voorstellingen. Geen telefonische reserveringen.
De tickets moeten binnen de 10 dagen na reservering
worden afgehaald.

cultuurcentrum MUZE
Marktplein 3, 3550 Heusden-Zolder, tel. 011 80 80 98,
tickets@muze.be
Reserveren kan telefonisch, per e-mail en via de website.
De tickets moeten binnen de 10 dagen na reservering
worden afgehaald.

P5

HET FILIAAL THEATERMAKERS

DE STILTE

Esmé Bos & Bart Voet

4HOOG

HET WOLK

CLAIRE PARSONS CO.

De nachtwaker (6+)

Cinderella (6+)

concert magiq (2,5+)

Stekeblind (3+)

Mist (6+)

GRASS / Gras (4+)

za 12 oktober 2019 - 15u - ccHa

Za 12 oktober 2019 - 19u - CC DE ADELBERG

zo 13 oktober 2019 - 14 & 16u - première - cc muze
Zo 17 november 2019 - 14 & 16u - C-mine cultuurcentrum

Zo 13 oktober 2019 - 15u - CC DE ADELBERG

za 19 oktober 2019 - 15u - ccHa

za 27 okt 2019 - 15u - ccHa

De nachtwaker is objecttheater zonder tekst, is
spannend, niet door dat echt te zijn, maar louter
door suggestie, buitengewoon grappig zonder
op zoek te zijn naar de lach, vol actie én best
statisch. De nachtwaker toont de dagelijkse sleur
van volwassenen, mengt die met hun dagdromen
én appelleert aan de kinderfantasie.

Cinderella is een originele bewerking van het
overbekende sprookje van Charles Perrault.
Een jonge enthousiaste actrice, een waanzinnig
pianoduo en een straffe danseres zijn de
ingrediënten van deze sprankelende voorstelling
waarbij de actrice de touwtjes in handen neemt tot
ze begint te twijfelen over de afloop…

Esmé Bos & Bart Voet zorgen voor een muzikale
betovering en een wonderlijke reis vol liedjes in
bestaande en onbestaande talen. Liedjes over
bijzondere momenten in een kleinmensenleven.
De ontdekking van een regenboog of het zien van
de volle maan, de eerste reis met de bus, de zolder
van opa en oma of de ogen van de poes die in
het donker licht geven... Een magisch concert vol
meeslepende muziek.

4hoog ontwikkelde een fel gesmaakte theatertaal
voor kleuters: vol humor, verwondering en poëzie.
Met Stekeblind maken ze een bijna woordloze
voorstelling waarin de liefde blind is. Of toch niet?
Een liefdesgeschiedenis tussen een egel en een
mol, met hindernissen!

Twee meisjes willen terug naar de situatie
van vroeger, zoeken troost bij elkaar en in hun
herinneringen. Maar ze ondervinden dat je een
verleden niet kan herplakken en dat de dingen
gaan zoals ze gaan. Een voorstelling over gemis en
dat dat verdomd lastig is, ook voor kinderen!

Het podium is bedekt met gras en een halve auto
staat klaar om binnen te rijden. Twee roodharige
figuren en een buurman verschijnen. De muziek
vermengt zich met geluiden van vogels en …
grasmaaiers. Plots jongleert de regen onder een
wolk. Een fantasierijke Zweedse voorstelling waarbij
dansers, poppenspelers en circusartiesten elkaar
vinden in hun fantasie.

familievoorstellingen

familievoorstellingen

hetpaleis & Dschungel Wien

HNTJong

COMPAGNIE BARBARIE

DE TONEELMAKERIJ & SILBERSEE

ESTHER DE KONING

ZONZO COMPAGNIE & HOP FROG FANFARE

Play (8+)

De Gebroeders Leeuwenhart (8+)

Time goes bye bye (7+)

De toverfluit (7+)

Ping - Het blauwe uur (8+)

Koper & Vel (6+)

zo 27 oktober 2019 - 15u - cc muze

Za 2 november 2019 - 19u - CC DE ADELBERG

Zo 03 november 2019 - 15u - de VELINX

zo 10 november 2019 - 15u - ccHa

vr 15 november 2019 - 19u30 - ccHa

Zo 17 november 2019 - 15u - de VELINX

‘Play’ is een fantastische en vrolijke dansvoorstelling,
geïnspireerd op Bruegels schilderij ‘Kinderspelen’
uit 1560, waarop kinderspelletjes uit de Lage
Landen worden afgebeeld zoals bikkelen, priktollen,
steltlopen, haasje over... De 6 dansers spelen ook
een spel. Rivaliteit, competitie en valsspelen loeren
om de hoek. Het werkt aanstekelijk, want ook u zal
veel goesting krijgen om nog eens ‘ouwerwets’ te
gaan spelen...

Naar de bekende roman van Astrid Lindgren over
twee dappere broers en hun avontuurlijke verhaal
over dood, liefde en moed. De sterke Jonathan
en de zieke Kruimel vluchten samen in een
fantasiewereld. Hun band is onverbrekelijk!

Compagnie barbarie neemt het gegeven
‘TIJD’ onder de loep. Voor kinderen duren
verjaardagsfeestjes minder lang dan een
toiletbezoek en kan je in twee tellen twee dagen
verder zijn. Hun tijdsbeleving hangt nauw samen
met hoe leuk of saai de tijd verstrijkt. Voor
volwassenen een evidentie. Voor kinderen een
onbegrijpelijke conventie.

De toverfluit is een opera van Mozart over prins
Tamino die met behulp van een mysterieuze
toverfluit prinses Pamina moet redden.
Samen met de diverse cast van beatboxer tot
operazanger, van spokenword-artist tot een
Schotse doedelzakspeelster speelt deze versie
in een nieuwe intergalactische, fantasierijke
muziektheater-kosmos anno 2040, of: Mozart to
the moon and back!

Ping woont samen met haar opa en oma op het
eiland. Pings vader is zoek en haar moeder woont
in Mexico met haar nieuwe man. Het duurt Ping
allemaal te lang en ze besluit om zelf op zoek te
gaan. Ping - het blauwe uur is een cabareteske,
humoristische, tikkeltje absurdistische
vertelvoorstelling.

Negen muzikale klasbakken en karakterkoppen die
het concept ‘fanfare’ oprekken in alle richtingen.
Ze klinken grotesk en absurd, ingetogen en sober,
of verdwalen in merkwaardige danspassen. Een
opzwepend theaterconcert zonder woorden
om tegelijkertijd stil van te worden en het uit te
schreeuwen van plezier!

familievoorstellingen

familievoorstellingen

compagnie barbarie

MIET WARLOP

THEATER FROE FROE

LAIKA I.S.M. VILLANELLA

fABULEUS

Theater Tieret & Walrus

gratis chips! (5+)

Big bears cry too (6+)

Killie Billie (8+)

Stuck (6+)

nesten (4+)

De grote reis van MENEER BEER (5+)

zo 17 november 2019 - 15u - cc muze

Zo 17 november 2019 - 17u - C-mine cultuurcentrum

Za 30 november 2019 - 14u - CC Maasmechelen

Za 23 november 2019 - 15u - C-mine cultuurcentrum

za 14 dec 2019 - 15u - ccHa

Zo 15 december 2019 - 15u - CC DE ADELBERG

Met vrolijk gehamer en een zak vol roze zaligheden
nemen de zotte dames van Compagnie Barbarie
je mee in een absurd universum waar er stevig
gerammeld wordt met de bestaande stereotypen.
De strijd om gelijke rechten voor vrouwen én
mannen staat centraal. En dat voor vijfjarigen én
volwassenen. Want al draagt An al lang de broek,
Jan draagt nog steeds geen rok. En wat heeft dit
alles met chips te maken? Kom zeker kijken!

In ‘Big Bears Cry Too’ komen een reeks
voorwerpen letterlijk de scène op gevlogen zoals
een te groot hart, een gigantische pil of een té
schattige beer. Jullie landen in een universum van
gekleurde regen en oneindige tekeningen.

Op een dag komt de crash. Papa en Mama gaan
uit elkaar. Dat heeft zijn voordelen, je krijgt alles
dubbel en woont in twee huizen. Maar Billie wil
maar één ding: zijn ouders terug bij elkaar. Killie
Billie is figurentheater op speed. Een waanzinnige
rollercoaster van spel, muziek en video, vol
spannende momenten die je ademhappend
achterlaten.

Stel. Je kijkt dwars door de gevel van een
flatgebouw. Je kan de bewoners stiekem begluren.
Elke flat heeft zijn beperkingen en ongemakken
(te smal, te laag, te scheef). En dan gebeurt er
iets. Een tragikomische voorstelling voor jong en
oud.

Drie figuren in een wereld van karton. Ze lijken
op zoek naar iets. Al bouwend vinden ze houvast
in de ruimte en bij elkaar, vinden ze een ‘nest’.
Met weinig middelen toveren ze een verrassend
universum. Noem ‘Nesten’ gerust een visuele
en fysieke voorstelling over geborgenheid en
vriendschap in een kartonnen wereld.

Op een ochtend krijgt Meneer Beer post van zijn
verre neef, Ivo Ijsbeer. Die voelt nattigheid nu heel
zijn huis aan het smelten gaat. Het wordt een race
tegen de klok, tussen bibberen en zweten …
Theater Tieret en Walrus bouwen opnieuw een
beestig bosfestijn waarbij acteurs, muzikanten en
poppen de touwtjes in handen nemen.

familievoorstellingen

familievoorstellingen

ZONZO COMPAGNIE

KABINET K

TONEELSCHAP BEUMER & DROST

(K.A.K.)

BEELDSMEDERIJ DE MAAN

kopergietery & beeldsmederij de maan

Thelonious (6+)

As long as we are playing (8+)

Reis om de wereld in 80 dagen (8+)

Snow (3+)

De tuin van de walvis (5+)

plastiekBERTRAND (4+)

Zo 15 december 2019 - 15u - de VELINX

Zo 5 januari 2020 - 15u - C-mine cultuurcentrum
Vr 21 februari 2020 - 19u - de VELINX

vr 10 januari 2020 - 19u30 - ccHa

Zo 12 januari 2020 - 15u - de VELINX
Zo 16 februari 2020 - 15u - CC Maasmechelen

Zo 19 januari 2020 - 15u - CC Maasmechelen

zo 19 januari 2020 - 15u - cc muze
za 1 februari 2020 - 15u - ccHa

Een rollercoaster door het leven en werk van
jazzlegende Thelonious Monk. Een drummer, een
pianist en een bassist nemen je mee naar het
New York van de eerste helft van de 20ste eeuw.
Livemuziek en videomapping betrekken je bij
Thelonious’ experimenteerdrang en tonen je
telkens weer nieuwe kantjes van deze boeiende
muzikant.

As long as we are playing’ wordt een voorstelling
als een speeltuin, waarin de aanstekelijkheid
van het spel het vertrekpunt vormt voor
elke beweging en interpretatie. Spel als een
onuitputtelijke bron van impulsen. Spel als
de plaats van plezier en harmonie, maar ook
van conflict en macht. Spel als spiegel van
onze mogelijkheden, van onze natuur, van ons
samenleven.

Tijdens zijn bezoek aan de multiculterele
wijk Koekenberg onthult de koning een
muurschildering: “De reis om de wereld in 80
dagen”. Reizend leer je tenslotte andere culturen
kennen en respecteren. Bij Beumer & Drost
stappen personages van de bühne in het filmbeeld
en vice versa. Een combinatie van actionpainting
met historisch filmmateriaal!

Een pinguïn, een frigo, een geschifte kok en een
rochelende vuilniszak komen in Snøw in opstand
tegen alle Grote Mensen die niet willen luisteren.
Snøw is een fantastische kleutervoorstelling over
de klimaatcrisis en de wereld redden. Over hoe
menselijke warmte misschien wel voor verkoeling
van de planeet kan zorgen. En ook over de
treurnis van smeltende ijsjes.

Wanneer Walvis een tuin op zijn rug wenst,
brengt sprinkhaan alles in gereedheid om zijn
wens te verwezenlijken. Maar een tuin op de
rug … wordt Walvis daar echt gelukkiger van?
Deze prachtvertelling van meesterschrijver
Toon Tellegen neemt op milde wijze ons
consumptiegedrag onder de loep en is een
mix van live theater, luisterspel en een levend
schilderij.

In deze beeldende voorstelling ‘PlastiekBertrand’
gaat het natuurlijk over Bertrand. Bertrand wil
echter alles zijn, behalve van plastiek. Samen met
zijn leger aan rommel en afgewezen voorwerpen,
gaat hij op zoek naar de schoonheid in dit grote
‘niets’. Een voorstelling over de pracht en de
humor van alledaagse dingen, de schoonheid van
prul. Wat niet meer mocht bestaan, krijgt hier
terug een ziel!

familievoorstellingen

familievoorstellingen

HETPALEIS & DE NWE TIJD

MT De Kolonie

HETPALEIS, BOG. & HET ZUIDELIJK TONEEL

COLLECTIEF DOFT

Raf Walschaerts

Sprookjes enzo

Doe de groeten aan de ganzen (6+)

Muziekmekaniek (4+)

‘Kid.’ (8+)

Kapottepoppenkoppen (8 +)

Zoon (9+)

Click (3+)

Vr 24 januari 2020 - 19u- C-mine cultuurcentrum

Zo 26 januari 2020 - 15u - CC DE ADELBERG CC DE ADELBERG

za 1 februari 2020 -19u- C-mine cultuurcentrum

Zo 02 februari 2020 - 15u - CC Maasmechelen

Za 8 februari 2020 - 19u - CC DE ADELBERG

Zo 1 maart 2020 - 16u - CC DE ADELBERG
Za 14 maart 2020 - 15u - CC Maasmechelen

Freek Vielen maakt samen met Danny Ronaldo,
Margo Verhoeven en Tim David een wonderlijke
en wonderschone wereld waarin zij samen met
het publiek het leven én de dood vieren.

Muziekmekaniek is een wankelend, maar
wonderlijk verhaal over gevoelige snaren en
zingende zagen. Over lukken en mislukken en het
geluk van de mislukking, over vriendschap die
klinkt en botst langs alle kanten... De Kolonie zorgt
voor de gebruikelijke portie muziek en beelden,
dit keer aangevuld met de clownerie van Karel
Creemers (Circus Ronaldo) als knoeier, uitvinder,
verstrooide professor.

KID. is twee in één. Een voorstelling voor
kinderen en volwassenen en een voorstelling voor
volwassenen over kinderen. Elk op een andere
tribune en niet weten wat er ginds gebeurt.
Spannend!

Ze kan al rekenen en tekenen en zwemmen als
een vis. Ze kan al vijf maal twee en twee maal vijf
en beleefd dat ze al is! Mama, Papa en Nonkel
zijn zo trots op hun kleine Meid. Tot ze ontdekken
dat hun Meid geen enkel probleem heeft. En
dat is een probleem. Collectief dOFt is een jong
gezelschap dat een aanstekelijke en mix van
theater en dans brengt. Een aanrader!

Raf Walschaerts is een rasverteller en performer.
Hij is zo sterk als een paard, koppig als een ezel,
maar zo kwetsbaar als een pasgeboren vogeltje.
Watervallen vol verhalen, en allemaal echt
gebeurd! Mede door zijn warme stem schetst hij
een landschap tot de einder en een levensgevoel
waar iedereen zich in herkent. Ontroerend en
tegelijk grappig, en doorspekt met muziek.

Een lichtgevend acrobatisch sprookje. Een
carrousel van dansende, springerige lichtjes in
de piste van een circus waar de tijd is blijven
stilstaan. Sprookjes enzo is een AntwerpsVenetiaans multidisciplinair theatergezelschap
dat poëtisch en betoverend theater maakt waarbij
verbeelding en interactiviteit centraal staan.

familievoorstellingen

familievoorstellingen

BRUT & VILLANELLA

casier & dies

HET WOLK

bronks & tuning people

TIM OELBRANDT

LAURA VAN HAL/WIRWAR

Mieren slapen nooit (8+)

moes (1,5 tot 5)

Zeep (2+)

rita (8+)

‘Heen en Terug’ (11+)

WirWar (6+)

Zo 1 maart 2020 - 15u - de VELINX

zo 1 maart 2020 - 11u & 16u - cc muze

Wo 11 maart 2020 - 15u - de VELINX

vr 20 maart 2020 - 19u30 - cc muze

za 21 maart 2020 - 20.15 uur - C-mine cultuurcentrum

Zo 19 april 2020 -15u - de VELINX

In ‘Mieren Slapen Nooit’ treed je binnen in een
wereld die van boven tot onder behangen is met
kranten. Welkom in de habitat van Margriet Van
den Eynde, een vrouw die u graag alles vertelt
wat ze weet. Ze helpt u de wereld te begrijpen.
Want weten stelt gerust. Maar het liefst van al
vertelt ze over haar grootste passie: de natuur…

MUZE heeft een boon voor uitstekende kinderproducties. Casier & Dies mogen voor de eerste
keer aantreden met ‘Moes’. Op de vloer een
appelboom en ook drie kastjes die levendig
keukengerei en gekke machines herbergen. Zij
spelen samen het verhaal van appels tot moes.
Een fijne, poëtische voorstelling die ontroert in
eenvoud en finesse. En ja, na het zien van ‘Moes’
kan ook uw keukengerei thuis tot leven komen…

Het WOLK maakt een zeepzoete en betoverende
voorstelling voor de allerkleinsten. Ze dompelen
de zaal onder in een waterwereld waar alles
mogelijk is. Meezwemmen met de vissen, racen
op zeepaardjes, dansen tussen de kwallen.
Hopelijk kunnen jullie lang genoeg jullie adem
inhouden?

Rita is een alleenstaande vrouw op leeftijd met een
groot gevoel voor drama. Met haar liefde voor opera
probeert ze de dagelijkse sleur te ontvluchten. Ze
verdwaalt in een waanzinnig labyrint waar fictie en
realiteit niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.
Randi De Vlieghe & Jef Van gestel maken van het
alledaagse iets buitengewoons mooi en grappig.
Kom mee vertoeven met onze bejaarde Alice in
Wonderland!

Laat je meevoeren in een absurde wereld van
magie en het onderbewustzijn. Is het echt of zijn
het trukken van de foor? Magisch theater met
veel humor en geniale hersenspinsels.

‘s Avonds komen ze tevoorschijn: kleine
schaduwfiguurtjes die dansen door de nacht en
je meenemen op avontuur naar een wereld waar
niemand anders komt. Een wereld waar de regels
van de zwaartekracht niet gelden en waar onder
en boven moeilijk uit elkaar te houden zijn.
Een adembenemende circustheatervoorstelling vol
spectaculaire acrobatiek.

familievoorstellingen

familievoorstellingen

froe froe & de roovers

RASA

ZONZO COMPAGNIE

stella, ster van de zee (6+)

Haar (2,5 - 5 jaar)

‘Klopotec Orkestra’ (6+)

zo 19 april 2020 - schouwburg - 15u - cc muze

Zo 26 april 2020 - 14u & 15u - CC Maasmechelen

za 9 mei 2020 - 15u - C-mine cultuurcentrum

Een visser en zijn vrouw vinden op een dag een
kindje in hun netten. Niemand weet waar het
vandaan komt. Ze beslissen om het te houden
en noemen het Stella, Ster van de Zee. Dat Stella
anders is dan andere kinderen, daar komen ze
pas na een tijdje achter. Een ontroerend sprookje
van Gerda Dendooven, vol poppenspel en muziek,
over je plaats zoeken in de grote wereld.

Haar is een kunst-, speel- en voel-installatie
waarin jonge kinderen met alle zintuigen mogen
bewegen en beleven. Rasa maakt kunst en
tentoonstellingen voor jonge kinderen en toont
hoe kinderen naar kunst kunnen kijken. Traag, niet
zappend van beeld naar beeld, maar nieuwsgierig
en met verwondering. Wij voorzien om 14 en 15
uur een rondleiding die 45 minuten duurt.

In zijn zelfgebouwde windmolenorkest gaat Hans
Beckers een muzikaal gesprek aan met Teun
Verbruggen, een meesterlijke slagwerker. Dit
concert ratelt, klopt en verbluft jong en oud!

familievoorstellingen

Pascale Platel, Roos Van
Acker, Nele Van den Broeck
Totdatzeerdoet
Za 19 oktober 2019 - 20u15 - CC DE ADELBERG
Drie prettig gestoorde dames zijn aan zet en ze
nodigen uit. Met veel goesting kletsen ze hun
wellust maar evenzeer hun woede en wraak bij elke
afwijzing rond jouw oren. Met veel brio krabbelen
ze sterker en trotser weer recht. Een hilarische
performance over liefde en lijf balancerend tussen
theater en cabaret.

avondvoorstellingen

hetpaleis & fABULEUS

LISBETH GRUWEZ/VOETVOLK

Het nieuwstedelijk

DE KOE & LINEKE RIJXMAN

De Dansers

8.2

The sea within

Hybris

seks(e)(n)

Shake Shake Shake

wo 23 oktober 2019 - 20u15 - cc muze

Wo 13 november 2019 - 20u30 - de VELINX

Wo 27 november 2019 - 20u15 - CC DE ADELBERG

Wo 27 november 2019 - 20u15 - CC Maasmechelen

Vr 6 december 2019 - 20u15 - CC DE ADELBERG

Het middelpunt van deze dansproductie van
Radouan Mriziga is rapmuziek in al zijn vormen:
het ritme, de flow, de statements en gebaren, de
geschiedenis van de grandmasters tot Kendrick
Lamar. Een groep jonge dansers probeert grip te
krijgen op deze muziekstijl in een voorstelling als
een “fascinerende medley, vol rapflows en moves”
volgens de 4-sterrenrecensie in De Standaard!

The sea within is een magnetiserende voorstelling
waarin Gruwez de chaos niet langer wil
beteugelen, maar zijn eigen orde laat zijn. Nog
steeds even vinnig en intens, maar in plaats van
in te zoomen op het individu, laat ze de dansers
opgaan in een weids landschap.
Lisbeth Gruwez begon als danseres bij Wim
Vandekeybus, werkte met Jan Fabre en danste bij
Sidi Larbi Cherkaoui.

Op basis van interviews en getuigenissen maakte
het nieuwstedelijk een theatervoorstelling over
medische fouten. Via een sterke tekst, knap
acteerwerk en relevante thematiek is Hybris dè
voorstelling om het stilzwijgen rond medische
fouten te doorbreken en het onderliggende
probleem, de te hoge werkdruk en een falend
systeem, aan te kaarten.

Wat gebeurt er wanneer je 2 koppels
samenbrengt op een afgelegen landgoed? Goethe
schreef er een soort 19de eeuws Temptation
Island over met een catastrofaal einde. In 2019
staan opnieuw 2 koppels in dezelfde setting,
maar nu kunnen we de natuur niet meer de
schuld geven van al onze driften en verlangens.
Benieuwd hoe dit afloopt!

Shake Shake Shake is een opzwepend concert dat
ontspoort in een dansvoorstelling. Een liveband
van dansers en muzikanten gooien hun lijven,
stemmen en instrumenten in de strijd en brouwen
op het podium een feestelijke cocktail die barst
van de energie! De Dansers brengen acrobatie,
vliegen over instrumenten, wijken niet voor
wanden.

avondvoorstellingen

NTGENT

MARTHA!TENTATIEF EN B.O.X.

DESCHONECOMPAGNIE

Het nieuwstedelijk

COMPAGNIE CECILIA

Comp. Marius

Wie is bang

Lulletje

Così (16+)

gesprek met de regen

Locke

de schpountz [marcel pagnol]

Wo 11 december 2019 - 20u15 - CC Maasmechelen

Za 14 december 2019 - 20u30 - de VELINX

Vr 31 januari 2020 - 20u15 - C-mine cultuurcentrum

vr 24 januari 2020 - 20u15 - cc muze

Di 4 februari 2020 - 20u15 - CC Maasmechelen

za 15 februari 2020 - 20u15 - cc muze

Een acteurskoppel maakt de balans op van
zijn liefde voor elkaar en voor het vak. Al hun
voorstellingen floppen, op één na. De klassieker
over een scheldend en drankzuchtig koppel
intellectuelen blijft volk lokken. Het koppel blijft
tot mekaar veroordeeld. Els Dottermans en Han
Kerckhoffs (ook in het echte leven een koppel)
spelen een weergaloze tekst van Tom Lanoye.

We leven in een onzekere en tegelijk ook
opwindende tijd. De wereld ligt aan onze voeten.
Alles is mogelijk. Willen is kunnen. Maar wat
doen we met de prutsers en de sukkelaars? Klinkt
ernstig allemaal, maar wie Johan Petit kent, weet
dat er gelachen mag worden.
Een triestig maar hoopvol verhaal.

Deschonecompagnie maakt door een vertalende
theatertaal, ludieke verkleedpartijen, verstilde
aria’s en indrukwekkende ensembles opera
toegankelijk voor een breed publiek. Voor ‘Cosi’
van Mozart gaat Tom Goossens, samen met zes
performers waaronder Joke Emmers, aan de slag.

Regisseur Stijn Devillé gaat een erg persoonlijk
verhaal te lijf. Gebaseerd op de emoties en
gedachten na een bijna-dood ervaring met zijn
kind. Tom Van Bauwel & Sara Vertongen spelen
op een magistrale manier het koppel dat hun kind
verliest en alles achterlaat om naar Singapore
te verhuizen en voor het leven te kiezen. Een
imposante voorstelling met een regenprinter die
tekst en figuren laat regenen op het podium.

Ivan Locke rijdt op een dag van zijn werk naar
huis. Aan de verkeerslichten beslist hij rechtsaf
te slaan waar hij normaal linksaf moet. Stap
voor stap komen we te weten wat hem plots
doet beslissen om heel zijn leven op het spel te
zetten. Acteurs Tom Vermeiren en Koen De Graeve
spelen. De livemuziek van 4 topmuzikanten (o.a.
Johannes Verschaeve van The Van Jets) zet alles
onder stoom.

‘De Schpountz’ [1936] is een onnozele farce en
een zotte ode aan de toneelspeler in 57 scènes
en 34 personages. Het onbegrip tussen een jonge
artiest met een dikke nek en een hardwerkende,
kleine middenstander wordt hier beslecht tussen
de roquefort en saucissen. Gespeeld door zes
topacteurs waaronder Koen Van Impe, Frank
Dierens & Maaike Neuville. “Een hoog Commedia
dell’arte-gehalte” [De Morgen].

avondvoorstellingen

avondvoorstellingen

WOODMAN

TJIMUR DANCE THEATRE

hetpaleis & LAIKA

Speelt 2020

Varhung / Heart to heart

Blue Monday

Studio Shehrazade

Wo 19 februari 2020 - 20u30 - de VELINX

do 20 feb 2020 - 20u - ccHa

za 22 feb 2020 - 20u - op locatie in Hasselt

Woodman is het kersverse geesteskind van
niemand minder dan Evelien Bosmans, Joke
Emmers, Thomas Janssens en Matthias Meersman.
In ‘2020’ trekken we op onderzoek naar wat
houvast biedt.We bekijken de menselijke soort.
Hoe geeft die zich een houding?
En hoe krijgen we grip op ons leven en de mensen
rondom ons?

Enerzijds gebaseerd op de Taiwanese cultuur,
anderzijds in een hedendaagse dansvorm is
Varhung een fascinerende mix van straffe
beelden, krachtige zang en explosieve dans. Deze
geslaagde fusie tussen oost en west is een (h)
eerlijk portret van dé mens, waar ook ter wereld.

Een test in uithoudingsvermogen, een energieke
theatertrip voor 9 jongeren uit de zogenaamde
Z-Generatie op locatie in een turnzaal. Samen
onderzoeken ze wat ze nu echt van het leven
verwachten, van grote tot kleine dromen.
Ondertussen wordt het tempo alsmaar
opgevoerd…

avondvoorstellingen

Alexander Vantournhout

JULIAN HETZEL / CAMPO

Red Haired Men

All inclusive

Vr 06 maart 2020 - 20u15 - C-mine cultuurcentrum

Do 19 maart 2020 - 20u15 - CC Maasmechelen

do 7 mei 2020 - 20u - ccHa

Een dans/theatervoorstelling, geïnspireerd op
het werk van de Libanese (archief)kunstenaar
Akram Zaatari. Studio Shehrazade wil de grenzen
aftasten van de perceptie die sommige culturen
hebben op homoseksualiteit en wil de fobie en
daaruit volgende (gruwel)daden aan de kaak
stellen.

Op de grens tussen dans, acrobatie, circus en
theater creëert Vantournhout een wereld waarin
mensen verdwijnen en verschijnen, lichamen
verworden tot bizarre en verbluffend vormen
en rekwisieten gemanipuleerd worden in een
indrukwekkende danstaal. Kom en geniet
van deze komedie vol dans, magie en circus,
geïnspireerd op het werk van Daniil Charms.

Een gids leidt een groep bezoekers rond in
een hedendaagse kunsttentoonstelling over
oorlog en de gevolgen ervan. Alleen bestaat
de groep vandaag uit mensen die gevlucht zijn
uit oorlogsgebieden voor wie deze kunst een
andere betekenis heeft. Een voorstelling als een
mokerslag, als ee

KLOPPEND HERT - HAIDER AL TIMIMI

avondvoorstellingen

Lazarus & Robbin Rooze
iemand moet het doen
za 30 mei 2020- 20u15 - cc muze
De heldendaad van Mario Roymans, die ‘De
Liefdesbrief’ van Johannes Vermeer uit het kader
sneed en via de pers 200 miljoen frank eiste
voor het goede doel, vormt het uitgangspunt
van dit spannend verhaal. Pittig toneel op de
scheidingslijn van waarheid en fictie, woord en
beeld. Koen De Graeve, Pieter Genard, Ryszard
Turbiasz & Günther Lesage worden op het podium
vergezeld door een 6-tal jongeren.

avondvoorstellingen
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MUZE
CC De Adelberg
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www.c-minecultuurcentrum.be
www.ccha.be
www.muze.be
www.ccdeadelberg.be
www.ccmaasmechelen.be
www.develinx.be
www.pxl.be

