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FILMCAFÉ: MARINA
Stijn Coninx

Het verhaal van Marina is vrij gebaseerd
op de jeugdherinneringen van zanger
Rocco Granata, wiens vader in de
Limburgse
steenkoolmijnen
kwam
werken. Rocco zocht een uitweg in het
moeilijke leven door muziek te maken.
België 2013, 118 min.

We laten maximum 80 deelnemers
toe en MUZEcafé zorgt voor bediening
aan de tafeltjes. Reserveren (liefst per
bubbel) is verplicht.

Deze prachtfilm zou oorspronkelijk
vertoond
worden
in
het
park
Domherenhuis maar wegens covid-19
verhuizen we naar de gezellige balzaal.

ZATERDAG 8 AUGUSTUS ‘20
20u15 – BALZAAL
GRATIS TOEGANG / RESERVATIE VERPLICHT

TICKETS

FILMCAFÉ: LA LA LAND
Damien Chazelle

Mia is serveerster met de droom om
actrice te worden en jazzmuzikant
Sebastian droomt van een eigen club.
Ze ontmoeten elkaar en worden verliefd.
Ze stimuleren elkaar om hun doel te
bereiken, maar dit drijft hen ook uit
elkaar. VS 2016, 128 min.
Deze musical was voorzien in het park
Domherenhuis maar wegens corona
verhuizen we naar de balzaal. We
laten maximum 80 deelnemers toe en
MUZEcafé zorgt voor bediening aan de
tafeltjes.

ZONDAG 9 AUGUSTUS ‘20

20u15 – BALZAAL
GRATIS TOEGANG / RESERVATIE VERPLICHT

TICKETS

THIS IS SPINAL TAP
Rob Reiner

De perfecte opener van onze reeks
‘rockumentary’. Deze cultfilm moet
je gezien hebben. Een dolkomische
spotprent over de fictieve hardrockband
Spinal Tap. Een ‘mockumentary’ dus
waarin regisseur Rob Reiner de zotte
streken van rocksterren op de korrel
neemt. Bizarre rocksongs en hilarische
momenten wisselen elkaar af. This one
goes to eleven! VS 1984, 82 min.
We laten maximum 80 deelnemers toe
en MUZEcafé zorgt voor bediening aan
de tafeltjes.
i.s.m.

WO 12 AUGUSTUS ‘20
20u15 – BALZAAL
€5 (KASSA), €4 (VVK)

TICKETS

TALKING HEADS - STOP MAKING SENSE
Jonathan Demme

i.s.m.

Eén van de beste concertfilms aller
tijden. Regisseur Jonathan Demme
(Silence of The Lambs) maakte een
geweldige opname van Talking Heads live
in het Pantages Theatre in Hollywood.
Terug naar de jaren ’80 met het licht
neurotische genie David Byrne en
knappe versies van ‘Once in a lifetime’,
‘Burning down the house’ en ‘Take me to
the river’… VS 1984, 88 min.
We laten maximum 80 deelnemers toe
en MUZEcafé zorgt voor bediening aan
de tafeltjes.

DO 13 AUGUSTUS ‘20
20u15 – BALZAAL
€5 (KASSA), €4 (VVK)

TICKETS

AMY

Asif Kapadia

Een fenomenale stem en één van de
grootste iconen van deze eeuw. De
film toont het levensverhaal van Amy
Winehouse aan de hand van archiefbeelden
en persoonlijke getuigenissen. Haar
familie was er niet echt happy mee. Het
wereldwijde succes maar ook de trieste
keerzijde van de medaille komt prachtig in
beeld in deze aangrijpende documentaire.
GB 2015, 128 min.
We laten maximum 80 deelnemers toe
en MUZEcafé zorgt voor bediening aan
de tafeltjes.

VR 14 AUGUSTUS ‘20
20u15 – BALZAAL
€5 (KASSA), €4 (VVK) TICKETS

i.s.m.

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
Wim Wenders

Haal je dikste sigaar boven want we
reizen naar Cuba. We volgen een aantal
oude legendes (Ibrahim Ferrer, Compay
Segundo, Rubén González…) die door
Ry Cooder werden samengebracht om
de rijkdom van de Cubaanse muziek te
ontdekken. Ze vertellen over hun lang
leven in een complex land en spelen
onweerstaanbare muziek met zomerse
vibes. VS/GB… 1999, 105 min.
We laten maximum 80 deelnemers toe
en MUZEcafé zorgt voor bediening aan
de tafeltjes.

i.s.m.

ZA 15 AUGUSTUS ‘20
20u15 – BALZAAL
€5 (KASSA), €4 (VVK) TICKETS

BOB DYLAN: NO DIRECTION HOME
Martin Scorcese

Martine Scorcese heeft een patent op
straffe docu’s en concertfilms. In 1978
pakte hij uit met ‘The Last Waltz’ over
het afscheidsconcert van The Band. Maar
we moesten een keuze maken dus werd
het ‘No direction home’ uit 2005 waarin
Scorcese inzoomt op Bob Dylan in de
jaren ’60, zijn overstap van folk naar
rockartiest, zijn relatie met Joan Baez…
VS 2005, 208 min.
We laten maximum 80 deelnemers toe
en MUZEcafé zorgt voor bediening aan
de tafeltjes.

ZO 16 AUGUSTUS ‘20
20u15 – BALZAAL
€5 (KASSA), €4 (VVK) TICKETS

i.s.m.

METALLICA - SOME KIND OF MONSTER
J.Berlinger & B.Sinofsky

i.s.m.

Een ferme duik in de zotte wereld van
de metal. We volgen Metallica tijdens
de opnames van hun album ‘St. Anger’
in 2003. Studiosessies, concerten,
groepstherapie met therapeut, bizarre
thuissituaties… Door de openhartige
momenten die vaak onbedoeld komisch
overkomen kreeg de film ook buiten
metalkringen een cultstatus. VS 2005,
141 min.
We laten maximum 80 deelnemers toe
en MUZEcafé zorgt voor bediening aan
de tafeltjes.

i.s.m.

MA 17 AUGUSTUS ‘20
20u15 – BALZAAL
€5 (KASSA), €4 (VVK)

TICKETS

U2 - RATTLE AND HUM
Phil Joanou

We keren terug naar het jaar 1987. U2
tourt dwars door Amerika op zoek naar
nieuwe invloeden uit de blues, folkrock
en gospel. Een tocht die leidt van Dublin
tot Graceland, van San Francisco tot de
straten van Harlem, van ‘The Joshua
Tree’ tot ‘Rattle And Hum’. We zien ze
aan het werk tijdens hun Joshua Treetournee met gasten als Bob Dylan & BB
King. VS 1988, 99 min.
We laten maximum 80 deelnemers toe
en MUZEcafé zorgt voor bediening aan
de tafeltjes.

DI 18 AUGUSTUS ‘20
20u15 – BALZAAL
€5 (KASSA), €4 (VVK) TICKETS

i.s.m.

THE ROLLING STONES - OLÉ OLÉ OLÉ
Paul Dugdale

In hun carrière zijn er maar weinig
plekken waar The Rolling Stones niet
hebben opgetreden. Cuba was tot 2016
zo’n plek. Tijdens de tour langs tien
steden in Latijns Amerika werd het
legendarische concert van de Rolling
Stones in Havana op poten gezet. Een
unieke kijk achter de spannende toeloop
naar dit concert dat een miljoen Cubanen
op de been bracht. GB 2016, 105 min.
We laten maximum 80 deelnemers toe
en MUZEcafé zorgt voor bediening aan
de tafeltjes.

WO 19 AUGUSTUS ‘20
20u15 – BALZAAL
€5 (KASSA), €4 (VVK)

i.s.m.

TICKETS

LIEVE BLANCQUAERT & GREET JACOBS
‘Misschien Marieke’

Met de monoloog ‘Misschien Marieke’
stappen we in het hoofd en de wereld
van een pas bevallen jonge vrouw die
op het punt staat de allerbelangrijkste
beslissing in haar leven te nemen.
Voor het project ‘De Kleine Boodschap’
schreef fotografe en documentairemaker
Lieve Blancquaert een verhaal over een
moeder die haar kind afstaat

DONDERDAG 20 AUGUSTUS ‘20

20u15 – SCHOUWBURG
€18 (KASSA), €15 (VVK,-25/+60), €12 (VRIENDENPAS)

TICKETS

KOMMIL FOO
‘Oogst’

Een piano, een gitaar, een viool en hun 2
karakterstemmen én fijnzinnige humor.
Meer hebben de broers Walschaerts niet
nodig om hun publiek een memorabele
avond te bezorgen. Dertig jaar spelen
de broers al samen. Tijd dus om uit
al dat moois een nieuwe voorstelling
te destilleren. De ‘Oogst’ van 30 jaar
cabaret, zonder circus en bijzonder
intiem. Raf & Mich, hun mooiste liedjes
en hun strafste verhalen. Kommil foo op
z’n best!

ZONDAG 23 AUGUSTUS ‘20

21u – SCHOUWBURG
€30 (KASSA), €27 (VVK,-25/+60), €24 (VRIENDENPAS)

TICKETS

KHALID BENHADDOU & ERHAN DEMIRCI
‘Erhan & Khalid’

Khalid Benhaddou: Belg, Vlaming,
Marokkaan en moslim. Het zijn deze
kernwoorden die hem omschrijven als
persoon en zijn identiteit vorm geven.
Nadenken, analyseren, gerede twijfel en
dialoog, vormen een combinatie die hem
typeren. De islam is altijd een onderdeel
van zijn leven geweest, een bron van
fascinatie en een na-levenswaardig
voorbeeld. De kans om de islam te
duiden...

WO 26 & DO 27 AUGUSTUS ‘20

20u15 – SCHOUWBURG
€18 (KASSA), €15 (VVK,-25/+60), €12 (VRIENDENPAS)

TICKETS 26/8

TICKETS 27/8

LIEN VAN DE KELDER, JAN DE SMET...
‘Smartschade’

Haal diep adem en neem een verrassende
duik in de schaamteloze onderbuik van
het Nederlandstalige lied. Smachtelijke
smartliederen, liederlijke levenslessen,
kostbare parels en slempige slapstick…
Kortom, een juiste beschrijving voor
deze wonderlijke avond is nog niet
uitgevonden, maar wordt wel gespeeld
door een waanzinnig sextet bestaande
uit Lien Van de Kelder, Mauro Pawlowski,
Jan De Smet, e.a.

VRIJDAG 28 AUGUSTUS ‘20

19u & 21u – SCHOUWBURG
€21 (KASSA), €18 (VVK,-25/+60), €15 (VRIENDENPAS)

TICKETS 19U

TICKETS 21U

CIRCUS RONALDO
‘Applaus’

‘Applaus’ is ontstaan uit een grote
culturele stilte. Het verhaal van een
circus zonder publiek. De circustent
blijft leeg. Als publiek ga je niet door
de ingang van de tent naar binnen om
plaats te nemen op de tribune, je gaat
van wagen naar wagen, van personage
naar personage. In je eigen kleine
bubbel stap je doorheen het circus, gluur
je stiekem onder het tentzeil en ontdek
je plekjes waar je nog nooit eerder was.

DO 3, VR 4 & ZA 5 SEP ‘20

18u tot 22u – DOMEIN BOVY - VANAF 5 JAAR
om de 8 minuten vertrekt er een bubbel (duur: 48 min.)
€50 PER BUBBEL (MAX. 10 PERSONEN)

TICKETS 3/9

TICKETS 4/9

TICKETS 5/9

ROELAND HENDRIKX ENSEMBLE
‘Le bestiaire’

Klarinettist Roeland Hendrikx laat zich
omringen door een strijkkwartet en
pianist [Liebrecht Vanbeckevoort] voor
‘Le Bestiaire’, een nieuwe compositie
van Piet Swerts, die zich liet inspireren
door de iconische ‘dierengedichten’ van
Apollinaire. Emilie Lauwers toont de
etsen die ze voor dit project maakte en
Stijn De Paepe brengt enkele gedichten
uit de dichtbundel van Appollinaire, die
door hem vertaald werden.

ZO 13 SEPTEMBER ‘20

11u & 16u – SCHOUWBURG
€23 (KASSA), €20 (VVK,-25/+60), €17 (VRIENDENPAS)

TICKETS 11U

TICKETS 16U

FEDERICO ORDOÑEZ
‘In-puro’

Met zijn nieuwe creatie ‘In-Puro’ keert
danser Federico Ordoñez terug naar de
pure flamenco met een hedendaagse
toets. Met zijn persoonlijke ideeën en
visie op het genre creëert hij zijn geheel
eigen omgeving, in een fascinerende
symbiose
met
componist/gitarist
Anthony Carrubba en flamencozanger
Esteban Murillo. Een wonderbaarlijk trio.

VR 18 SEPTEMBER ‘20

20u15 – SCHOUWBURG
€18 (KASSA), €15 (VVK,-25/+60), €12 (VRIENDENPAS)

TICKETS

KOEN DE GRAEVE & TOM VERMEIR
‘Locke’

Topacteurs Koen De Graeve en Tom
Vermeir zetten, samen met regisseur
Yahya Terryn en vier muzikanten, hun
tanden in het scenario van ‘Locke’,
de geweldige film van Steven Knight
[de man achter Peaky Blinders]. De
theaterversie is even beklijvend. Een
hartverscheurend
verhaal
over
de
plichtsbewuste bouwondernemer Ivan
Locke die tijdens een autorit zijn leven
een totaal andere wending geeft.

DO 24 SEPTEMBER ‘20

20u15 – SCHOUWBURG
€23 (KASSA), €20 (VVK,-25/+60), €17 (VRIENDENPAS)

TICKETS

JEF NEVE

‘Jef Neve speelt met u!’
Jef Neve komt het podium op zonder
enige vorm van voorbereiding en zal aan
u vragen om hem ideeën te bezorgen.
Een thema, een voorwerp of persoon,
een muziekstijl, … gooi het er maar uit.
Hij gooit het op zijn beurt weer allemaal
bij elkaar in zijn hoofd en zijn vingers
doen de rest. Ontdek samen met deze
meester-componist en dito improvisator
waartoe hij allemaal in staat is en laat
u verrassen door deze geweldige jazzpianist.

VR 25 SEPTEMBER ‘20

19u & 21u– SCHOUWBURG
€21 (KASSA), €18 (VVK,-25/+60), €15 (VRIENDENPAS)

TICKETS 19U

TICKETS 21U

RIGUELLE & HAUTEKIET
‘Randy Newman tribute’

Jan Hautekiet & Patrick Riguelle zijn zot
van de muziek van Randy Newman en dat
is geheel terecht. Een piekfijne selectie
uit zijn rijke oeuvre krijgt glans met
arrangementen van Tim Vandenbergh
[contrabas], Seraphine Stragier [cello,
harp, viool], Bertel Schollaert [saxen],
Sep François [percussie] & Niels van
Heertum [euphonium]. MUZE krijgt de
eer om de première te presenteren.

ZA 26 SEPTEMBER ‘20

20u15 – SCHOUWBURG
€21 (KASSA), €18 (VVK,-25/+60), €15 (VRIENDENPAS)

TICKETS

HET SCHELDEOFFENSIEF
‘Waramis’

Samen met theatermaker Frank Dierens
duiken we in een beeldende voorstelling
gespeeld door zeven bijzondere spelers
met een beperking. Met live muziek van
Geoffrey Burton en poppen van Marc
Maillard gaan we op pad met een troep
zwervers die de echte waarden in ’t leven
weten te detecteren. Inclusief een kleine
expo i.s.m. de bewoners van ’t Weyerke
& illustrator Kaatje Vermeire.

DI 29 SEPTEMBER ‘20

20u15 – SCHOUWBURG
€18 (KASSA), €15 (VVK,-25/+60), €12 (VRIENDENPAS)

TICKETS

Tickets augustus & september 2020
DATUM

UUR

VOORSTELLING

Kassa

VVK vriend
-25/+60

12.08.20

20u15

ROCKUMENTARY - ‘this is spinal tap’

5

4

-

13.08.20

20u15

ROCKUMENTARY - ‘talking heads: stop making sense’

5

4

-

14.08.20

20u15

ROCKUMENTARY - ‘amy’

5

4

-

15.08.20

20u15

ROCKUMENTARY - ‘buena vista social club’

5

4

-

16.08.20

20u15

ROCKUMENTARY - ‘bob dylan: no direction home’

5

4

-

17.08.20

20u15

ROCKUMENTARY - ‘metallica: some kind of monster’

5

4

-

18.08.20

20u15

ROCKUMENTARY - ‘U2: rattle and hum’

5

4

-

19.08.20

20u15

ROCKUMENTARY - ‘the rolling stones: olé olé olé’

5

4

-

20.08.20

20u15

LIEVE BLANCQUAERT & GREET JACOBS - ‘misschien marieke’

18

15

12

21.08.20

19u00

KOMMIL FOO - ‘oogst’ UITVERKOCHT!

30

27

24

21.08.20

21u00

KOMMIL FOO - ‘oogst’ UITVERKOCHT!

30

27

24

22.08.20

19u00

KOMMIL FOO - ‘oogst’ UITVERKOCHT!

30

27

24

22.08.20

21u00

KOMMIL FOO - ‘oogst’ UITVERKOCHT!

30

27

24

23.08.20

19u00

KOMMIL FOO - ‘oogst’ UITVERKOCHT!

30

27

24

23.08.20

21u00

KOMMIL FOO - ‘oogst’

30

27

24

26.08.20

20u15

KHALID BENHADDOU & ERHAN DEMIRCI

18

15

12

27.08.20

20u15

KHALID BENHADDOU & ERHAN DEMIRCI

18

15

12

28.08.20

19u00

LIEN VAN DE KELDER, MAURO PAWLOWSKI... - ‘smartschade’

21

18

15

28.08.20

21u00

LIEN VAN DE KELDER, MAURO PAWLOWSKI... - ‘smartschade’

21

18

15

03.09.20

18u00

CIRCUS RONALDO - ‘applaus’ per bubbel - max. 10 personen

50

50

50

04.09.20

18u00

CIRCUS RONALDO - ‘applaus’ per bubbel - max. 10 personen

50

50

50

05.09.20

18u00

CIRCUS RONALDO - ‘applaus’ per bubbel - max. 10 personen

50

50

50

09.09.20

20u15

DE KOLONIE MT - ‘de woordenaar’ UITVERKOCHT!

21

18

15

10.09.20

20u15

DE KOLONIE MT - ‘de woordenaar’ UITVERKOCHT!

21

18

15

13.09.20

11u00

ROELAND HENDRIKX ENSEMBLE - ‘le bestiaire’

23

20

17

13.09.20

16u00

ROELAND HENDRIKX ENSEMBLE - ‘le bestiaire’

23

20

17

18.09.20

20u15

FEDERICO ORDOÑEZ - ‘in-puro’

18

15

12

24.09.20

20u15

KOEN DE GRAEVE & TOM VERMEIR - ‘locke’

21

18

15

25.09.20

19u00

JEF NEVE - ‘speelt met u!’

21

18

15

25.09.20

21u00

JEF NEVE - ‘speelt met u!’

21

18

15

26.09.20

20u15

RIGUELLE & HAUTEKIET - ‘randy newman tribute’

21

18

15

29.09.20

20u15

HET SCHELDEOFFENSIEF - ‘waramis’

18

15

12

ENPAS

VRIEN

VRIEND

Een nieuw seizoen, een nieuwe start! Door de uitzonderlijke situatie van de
afgelopen maanden moeten ook wij onszelf een beetje heruitvinden. Omdat onze
ticketverkoop komend seizoen gefaseerd zal doorgaan, nemen we afscheid van onze
abonnementsformule. Ons vertrouwde abonnement wordt vanaf seizoen 2020-2021
vervangen door de MUZE Vriendenpas! Vanaf nu moet je geen vijf voorstellingen meer
kiezen, maar koop je eenmalig een Vriendenpas voor het hele seizoen.
Als vriend van MUZE geniet je van talrijke voordelen:
- als eerste een ticket voor nieuwe voorstellingen
- steeds de goedkoopste ticketprijs
- ruilgarantie: tot een week voor de voorstelling kosteloos omruilen
(voor een andere voorstelling of een tegoedbon)
- 50% korting (op de dagkassa-prijs) voor bepaalde voorstellingen
Voor 10 euro ben je het hele seizoen 2020-2021 Vriend van MUZE. De MUZE
Vriendenpas is persoonlijk, met één Vriendenpas kun je per voorstelling één ticket aan
het voordeeltarief kopen.

KOOP EEN VRIENDENPAS
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