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HOERA! 
een nieuw cultuurhuis in het hart 
van een oude steenkoolmijn
Eindelijk is het zover. Na meer dan twee jaar bouwen en verbouwen verhuist 
CC MUZE begin september naar het prachtige Marktplein. In een omgeving 
van imposante mijnarchitectuur ontstaat er een gloednieuwe plek voor kunst, 
culturele diversiteit, erfgoedbeleving en creativiteit. Het was keihard werken 
voor de gemeentelijke diensten, de aannemers en de architecten. Maar het 
zweet was de moeite waard, want het is een pareltje geworden waar oud en 
nieuw op een mooie manier met elkaar worden verbonden. CC MUZE kan nu 
haar rol als bovenlokaal cultuurhuis ten volle waarmaken, samen met talrijke 
partners van binnen en buiten de gemeente.

De verhuis gaat natuurlijk gepaard met de nodige feestelijkheden. Op 
woensdag 4 september is er de officiële opening voor het gemeentebestuur 
met diverse vertegenwoordigers van partnerorganisaties en beleidsmakers 
uit Limburg, Vlaanderen en Europa. Vanaf donderdag 5 september kan het 
grote publiek het gebouw komen verkennen met talrijke fijne producties. 

de integere fotografie van malou swinnen
DONDERDAG 5 SEPTEMBER - 20u

Topfotografe Malou Swinnen maakt al jaren portretten, 
vaak van krachtige vrouwen. Donderdag 5 september 
om 20u opent haar expo ‘le double regard / de 
dubbele blik’ in de mooie tentoonstellingsruimte boven 
het MUZEcafé. Met een tiental grote portretten van 
jongedames met dubbele nationaliteit brengt ze een 
eerbetoon aan culturele diversiteit. Gratis toegang!

live uitzending van radio 1 & culture club
VRIJDAG 6 SEPTEMBER - 18u 

Op vrijdag 6 september van 18u tot 20u komen we 
meteen in de Vlaamse huiskamers want het programma 
‘Culture Club’ met Annelies Moons gaat live vanuit 
het MUZEcafé. Eén van de centrale gasten in deze 
uitzending is Mario Goossens [Triggerfinger] n.a.v. 
de documentaire én theatertour ‘Paradise City’. 100 
mensen kunnen deze uitzending bijwonen door in te 
schrijven via www.radio1.be. 

discobar galaxie verovert de balzaal
VRIJDAG 6 SEPTEMBER - 22u

Ook op vrijdag 6 september kan je van 22u tot 01u de 
dansspieren eens goed komen testen met de heerlijke 
muziek van Discobar Galaxie. Adriaan Van den Hoof 
[DJ Loveboat] komt samen met zijn vrienden Bobby 
Ewing & Lars Capaldi het 25-jarig bestaan van 
Galaxie vieren met hun vrolijke platenkast. Tickets 
[10 euro] voor deze heerlijke show via www.muze.
be of tickets@muze.be

TVL café met koen buyse / zornik
ZATERDAG 7 SEPTEMBER - 20u

Zaterdag 7 september om 20u zakt TVL af naar de 
‘zwarte zaal’, een mooie clubruimte waar je in de 
toekomst heel wat talent kan komen ontdekken. Om 
deze ruimte in te zegenen komt TVL een opname 
maken met Koen Buyse van de Limburgse band 
Zornik. Samen met een pianist brengt Koen zijn 
beste songs in een akoestische, intieme versie. Er 
zijn 200 gratis tickets beschikbaar via www.tvl.be.

zin in een rondleiding tijdens open monumentendag?
ZONDAG 8 SEPTEMBER - 10u TOT 18u

Zondag 8 september is het de 31e editie van OMD. 
De ideale kapstok om het nieuwe cultuurcentrum 
te komen ontdekken. Van 10u tot 18u staan onze 
medewerkers paraat om een gratis rondleiding te 
geven van +/- 30 minuten. Zo ontdek je niet alleen 
de publieke ruimtes, maar kan je ook een kijkje 
nemen in de artiestenruimte, de kantoren en de 

indrukwekkende toneeltoren. Op het terras staan 
ook enkele foodtrucks paraat en enkele [straat)

artiesten uit de regio zorgen voor de zomerse sfeer.
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Een wonderlijke combinatie van muziek, 
wetenschap, animatie en magie. Met meer 
dan twintig topmuzikanten van Room 13 
duikt Stijn Meuris in het waanzinnig geniale 
brein van kosmoloog Steven Hawking. 

Eeuwenlang heeft de mens naar het 
universum gekeken. Met steeds betere 
apparatuur. Gaandeweg leek de zoekende 
mens het heelal steeds beter te begrijpen. 
Maar er bleven vragen die mensen met een 
gewoon brein niet konden oplossen. Waar 
begon de ruimte? En de tijd? Waar kwam het 
licht vandaan? Waar kwam alles vandaan? 
Het waren complexe vragen waar we zelfs de 
woorden niet voor vonden om ze te stellen. En 
toen was daar plots een man in een rolstoel. 
Iemand die zijn lichaam niet mee had, maar 
zijn hersencellen wel. Het brein van Stephen 
Hawking. Een man die niet veel anders kon 
dan nadenken. Over zwarte gaten, over 
dimensies, over het plooien van de tijd, over 
de mogelijkheid van meerdere universums...

Stephen Hawking stierf in maart 2018 en 
het festival ‘Moment’ in Tongeren had het 
schitterende idee om hem te eren. Stijn 
Meuris is de ideale gastheer. Met ‘Stijn en de 
sterren’ had hij al bewezen om met geestdrift 
en humor naar het heelal te kijken. Nu laat hij 
ons opnieuw zweven naar de wondere wereld 
die zich boven ons bevindt. En achter ons, en 
voor ons. Welkom in de wondere wereld en in 
het brein van Stephen Hawking. 

www.koortzz.be

STIJN MEURIS & ROOM 13 ORCHESTRA
‘Stijn in het hoofd van Hawking’

VRIJDAG 13 SEPTEMBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG

herbeleef de ‘suite voor de laatste mijn’
ZONDAG 8 SEPTEMBER - 16U

In september 2017 was het 25 jaar geleden dat de 
steenkoolmijn van Zolder als laatste van de Benelux 
haar deuren sloot. Om dit te herdenken werd de 
muziekdocumentaire ‘Suite voor de Laatste Mijn’ 
gemaakt. Een prachtige compositie van Lieven 
Cambré, David Demuynck, Marco Cirone & Steven 
De bruyn met beeldmontage van Remo Perrotti & Levi 
Calcagnile. Op zondag 8 september om 16u wordt deze 
productie hernomen door het Muze Jazz Orchestra in de 
spectaculaire schouwburg, samen met de prachtige ‘Harpo 
Suite’ die Steven De bruyn speciaal heeft gecomponeerd voor 
onze Muze Jazz Orchestra. 
Tickets [10 euro] via www.muze.be / tickets@muze.be.

praktisch
Inschrijven voor de rondleiding op zondag 8 september kan via www.muze.
be of bel naar het algemeen nummer 011/80.80.98. Opgelet: door de verhuis 
van de kantoren einde augustus kan het zijn dat de kantoren tijdelijk niet 
bereikbaar zijn. Het nieuwe adres van het cultuurcentrum is Marktplein 3, 
3550 Heusden-Zolder.

Het nieuwe cultuurcentrum is ontworpen door de tijdelijke vereniging AAQ 
met als hoofdontwerpers Philip Baelus van ARAT & Luc Nizet van Q-bus.
Het bouwproject werd uitgevoerd door THV Houben - Monument - 
Vanderstraeten. Een bijzonder woord van dank gaat naar de collega’s 
van de afdeling grondgebiedzaken voor de technische opvolging van de 
bouw. Het project werd gerealiseerd met financiële steun van de Vlaamse 
Gemeenschap [Erfgoed Vlaanderen & Fonds voor Culturele Infrastructuur].
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Beste Sprinkhaan, 
Ik wil iets bestellen. Ik wil graag een bank op mijn rug.
Voor bezoek, om op te zitten, met een leuning. Maar eigenlijk wil ik een tuin, 
met een bank. Een fontein heb ik al. Ik kan niet goed naar je toe komen. Kun 
jij alles hier bezorgen? Ik woon midden in de oceaan.
Walvis

Als de sprinkhaan op een dag een briefje ontvangt waarin walvis hem vraagt 
om een tuin, verzamelt hij alles wat hij daarvoor nodig heeft. Hij laadt het in 
een bootje en gaat op weg… Deze prachtvertelling van Toon Tellegen wordt 
omgevormd tot een sprankelende kruisbestuiving tussen theater, muziek, 
video en luisterspel in een regie van Stef De Paepe. Alles wordt tot leven 
gebracht door beeldduivel-doet-al Paul Contryn en de stemmen van topacteurs 
zoals Tom Van Dyck, Ini Massez & Stefaan Degand. De soundscape van Pepijn 
Caudron doet je verbeelding helemaal op hol slaan. Een fascinerende beleving 
voor iedereen vanaf 5 jaar.

“Regisseur Stef De Paepe en ontwerper-manipulator Paul Contryn doen de 
‘meesterpointillist’, zoals Toon Tellegen ook wordt genoemd, kort en krachtig 
alle eer aan.” [Theatermaggezien]

www.demaan.be 

BEELDSMEDERIJ DE MAAN
‘De tuin van de walvis’ [Toon Tellegen]

ZONDAG 15 SEPTEMBER ’19
15u - SCHOUWBURG -  voor iedereen vanaf 5 jaar

Toen Guido Belcanto in 1989 zijn debuutplaat 
‘Op zoek naar Romantiek’ uitbracht, maakten 
Vlaanderen en Nederland kennis met een 
zanger die in niets te vergelijken was met 
alles wat er tot dan toe bestond in het 
Nederlandstalige chanson. Dat er tot op heden, 
3 decennia later, nog steeds niemand hem 
heeft weten te plaatsen is op zich al hoogst 
uitzonderlijk.  Nog uitzonderlijker is dat hij 
ons gedurende al die jaren heeft verrast met 
14 albums met mooie, dichterlijke titels als 
‘Koning en clochard’, ‘Zeerover zonder boot’, 
‘La comédie humaine’, ‘Man van lichte zeden’, 
‘Cavalier seul’ & ‘Plastic rozen verwelken 
niet’. Stuk voor stuk meesterwerken die de 
tand des tijds moeiteloos hebben doorstaan.

30 jaren muziek en hartstocht, dat moet 
gevierd worden. In september verschijnt 
een boek met zijn songteksten en een album 
met Belcanto’s grootste succesnummers, 
live uitvoeringen en onuitgebrachte 
songs. Belcanto mag dan 65 jaar zijn 
geworden, geen haar op zijn hoofd denkt 
eraan om een punt te zetten achter zijn 
neverending tour. En dus trekt hij opnieuw 
op pad met zijn broederschap: Lieven 
Demaesschalck [gitaar, accordeon, piano], 
Geert Hellings [gitaar, banjo, lapsteel], 
Andries Boone [viool, mandoline], Nicolas 
Rombouts [bas], Maarten Moesen [drums, 
percussie] & Tom Callens [piano, saxofoon] 

“Het allermooiste wat je op een podium kan 
zien is een veteraan die het nog kan, een 
oudere artiest die nog fier overeind staat en 
geen karikatuur van zichzelf is geworden. Zo 
iemand wil ik zijn.” 

www.guidobelcanto.be

GUIDO BELCANTO
‘Een zanger moet trachten de pijn te verzachten’

ZATERDAG 14 SEPTEMBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG - première
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Toen singer-songwriter Sabien Tiels in haar 
late tienerjaren de plaat ‘Tapestry’ ontdekte 
heeft ze deze grijsgedraaid. Dit meest 
succesvolle album van Carole King wordt 
beschouwd als één van de beste albums in 
de popmuziek van de jaren ‘70. 

Sabien Tiels koestert een diepe waardering 
voor Carole King, als songschrijfster én als 
persoonlijkheid. We kennen allemaal de 
wereldhits: ‘Will you still love me tomorrow’, 
‘Take good care of my baby’, ‘Crying in the 
rain’, ‘Chains’, ‘Up on the roof’, ‘One fine day’, 
‘The Loco-motion’, ‘Natural woman’, ‘You’ve 
got a friend’, ‘I feel the earth move’, ‘It’s too 
late’, ‘So far away’...

Al deze onvergetelijke songs vormden de 
inspiratie voor ‘Natural Woman’, een reis door 
het leven van Carole King in de vorm van 
een oprecht eerbetoon. Met haar glasheldere 
en unieke stemgeluid zal Sabien Tiels zelf 
achter de piano en op haar eigen beklijvende 
manier deze evergreens een nieuw leven 
inblazen. Bovendien werden speciaal voor 
deze gelegenheid enkele songs van een 
ijzersterke Nederlandstalige tekst voorzien 
door niemand minder dan Bart Moeyaert, 
Allard Blom & Marnix Peeters.

Deze première van ‘Natural Woman’ bezorgt 
u beslist een theateravond waarop u de aarde 
letterlijk voelt bewegen.

Sabien Tiels [zang & piano] - Roman Kolorik 
[bas] - Marco Cirone [gitaar]

www.sabientiels.com

SABIEN TIELS
‘Natural woman - a tribute to Carole King’

VRIJDAG 20 SEPTEMBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG - première

Drie dagen lang dwaalt de legende van ‘MELVIUS!’ door onze straten. 
Rampspoed beheerst de menigte! Een volgestapelde parade doolt rondom 
het marktplein, een bode scandeert de hoop en een tienkoppig koor 
bezingt genade in uw voortuin. Kommer en kwel – gratis en voor niets! 

Met ‘MELVIUS!’ speelt Ballet Dommage een catastrofaal spektakel in alle 
hoeken van Heusden-Zolder. Geïnspireerd door het wagenspel en het 
rondtrekkend circus toert het theatergezelschap een maand lang rond, op 
weg van Leuven naar Genk en mét een niet te missen tussenstop in Heusden-
Zolder. Een bijzondere ontmoeting met buurtbewoners staat centraal.

Ballet Dommage is het avontuurlijke theatergezelschap van Katrien Valckenaers 
& Maxim Storms. Zij onderzoeken hoe experiment en toegankelijkheid samen 
kunnen gaan in een prachtige fysieke, beeldende theatertaal.  ‘MELVIUS!’ 
wordt een absurdistisch locatieproject dat wordt gespeeld door Greet Jacobs, 
Wanda Eyckerman, Katrien Valckenaers & Maxim Storms. Noteer alvast met 
stip in uw agenda:

17 september: aankomst in Heusden-Zolder met bijzondere optocht 
18 september: theatrale interventies verspreid doorheen de gemeente
19 september: voorstelling mijnsite, verzamelen aan ingang van MUZE

www.balletdommage.be

BALLET DOMMAGE
‘Melvius!’, een maffe optocht doorheen Heusden-Zolder

17, 18 & 19 SEPTEMBER ’19
DIVERSE LOCATIES IN HEUSDEN-ZOLDER - GRATIS TE BELEVEN!
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Ataneres is een jong en fris strijkorkest met roots in Leuven dat zich richt op 
originele combinaties over verschillende muziek- en kunstgenres heen. De 
artistieke leiding is in handen van concertmeester Wim Spaepen. Hij werkt 
samen met bekende solisten en componisten zoals Lore Binon, Liebrecht 
Vanbeckevoort, Piet Swerts, Steve Willaert & Pieter Schuermans. 

In ‘Flemish Flavors’ pakt Ataneres uit met toegankelijke, kwaliteitsvolle 
hedendaagse Vlaamse muziek. Hoewel regelmatig gebruikt als soundtrack bij 
Vlaamse en internationale cinema, blijft deze muziek jammer genoeg relatief 
onontdekt. In deze productie draait Ataneres de rollen om. De muziek krijgt 
de protagonistenrol dankzij de vertolking van dit 16-koppig strijkorkest. Met 
unieke beelden krijgt de luisteraar een bijzondere blik achter de schermen 
van de wereld van de filmmuziek. Op die manier ontdek je de wonderlijke 
interactie tussen beeld en muziek.

Onder leiding van componist en dirigent Pieter Schuermans brengt Ataneres 
deze prachtige stukken: ‘2 Préludes’ [Fréderic Devreese], ‘Suite Atlantic’ 
[Piet Swerts], ‘Novelettes’ [Pieter Schuermans], ‘Impressions’ [K. De Wolf] & 
‘Suite Citizen Lane’ [Steve Willaert].

www.nomedarte.com

ATANERES ENSEMBLE
‘Flemish Flavors’

ZONDAG 29 SEPTEMBER ’19
16u - SCHOUWBURG

Na hun debuut ‘Forever’ [2014], de opvolger 
‘Heart Out Of Its Mind’ [2016] en ‘Magic 
Marker Love’ [2017] voelden het koppel Bjorn 
Eriksson [Broken Circle Bluegrass Band] & 
Nathalie Delcroix [Laïs]  en hun vijfkoppige 
orkest de onbedwingbare behoefte om de 
melancholie, die de rode draad van deze drie 
albums vormde, even op te bergen.

Het was tijdens een uit de hand gelopen 
opnamesessie dat de band plots in een 
vreemde, aangename en bovenal zéér 
dansbare groove terechtkwam. Het 
spelplezier spatte van de snaren, de zon 
verdreef de schaduw en een driest plan was 
geboren.

Opgewekt stappen Eriksson & Delcroix nu 
uit het donker. Maar ze staan nog altijd 
met één been in het Amerikaanse moeras, 
vastgezogen in de bluegrass, rockabilly 
en de cajun, maar het andere been in de 
zompige Belgische klei. Twee werelden, één 
verlangen: let’s dance!

Naast Bjorn & Nathalie hoort u Tim Coenen 
of Alain Rylant [drums] - Peter Pask [bas] - 
Elko Bijweert [gitaar] - Karl Eriksson [banjo 
& accordeon]

www.maandacht.be

ERIKSSON & DELCROIX
‘Riverside Hotel Tour’

DONDERDAG 26 SEPTEMBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG

GENIETEN VAN KLASSIEKE MUZIEK
Pianist en musicoloog Waldo Geuns neemt 
je mee op een muzikale verkenningstocht. 
Van achter zijn piano laat hij je de muziek 
ontdekken en maakt hij je wegwijs in het 
aanbod klassiek van CC MUZE. Voorkennis is 
niet nodig, laat je verwonderen en verrassen 
door de schoonheid van muziek en ontdek 
hoe je er nog meer van kan genieten. 

Woensdag 25 september ‘19 van 19u30 tot 
21u30 in de schouwburg, deelnemen kan 
voor 9 euro/5 euro [kortingsprijs)/ 2 euro 
[verhoogde tegemoetkoming). Inschrijven 
kan via www.vormingpluslimburg.be of 
011/56.01.00.
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Op vrijdag nodigt Mauro de schaamteloze 
Runa Svetlikova en de onvoorspelbare 
Delphine Lecompte uit. Hun gedichten 
stuwen je op de smerige riffs van Mauro naar 
een godlasterend poëtisch hoogtepunt. Twee 
dichterlijke universums en een muzikale draad 
vinden elkaar, botsen, raken compromisloos 
in de war. 

Runa Svetlikova bracht in 2014 haar debuut 
uit ‘Deze zachte witte kamer’ en kreeg promt 
de Herman De Coninck-debuutprijs en alle 
lof. In 2018 verscheen ‘Drieëntwintig tips 
om de hond en je demonen aan de lijn te 
houden’, een fascinerende weerslag van 
een leven dat overhoop ligt. Op het podium 
swingt en bezweert ze en grijpt ze je steevast 
bij de lurven. 

Delphine Lecompte publiceerde al een tiental 
met lof overladen bundels en verzamelde ook 
enkele prijzen. In haar gedichten bevrijdt ze 
zich van haar opvoeding en haar onorthodoxe 
adolescentie. Een ontwapende verademing 
op het podium, met soms een deuk van het 
lachen. Ze deelt brutale shots uit en zorgt 
ervoor dat een literaire avond meer neigt 
naar een rockconcert. Daarvoor zijn Mauro & 
Runa natuurlijk de ideale bondgenoten. Het 
zal kletteren. Chaos en morsigheid verzekerd!

www.svetlikova.be
www.mauroworld.net

LECOMPTE,  SVETLIKOVA & PAWLOWSKI
‘De Smerige Drie’

VRIJDAG 4 OKTOBER ’19
20u15 - ZWARTE ZAAL

MUZE pakt uit met een compleet van de pot 
gerukte poëzie-tweedaagse met als centrale 
gast Mauro Pawlowksi. Een clash van titanen, 
van woord, zang en soms ronkende gitaren...
Licht en donker, betovering en verstilling, 
humor en tragiek gaan hand in hand. 

Op donderdag 3 oktober verschijnt Mauro 
met onnavolgbaar troubadour Peter Holvoet-
Hanssen. Hij rammelt als de Iggy Pop van 
de Nederlandstalige poëzie aan de kettingen 
van de taal. Zingend en klingend evoceert 
hij zijn poëtisch testament ‘Blauwboek. 
Gedichten voor de grote reuzin’. Waarin het 
hoofdpersonage ‘de tovenaar’ is uitgegroeid 
tot een niets ontziende en dreigende reus. 

Daarom schiet Mauro Pawlowski ter hulp. 
De legendarische gitarist verklankt als geen 
ander deze dreiging. Mauro onderzoekt mee 
de kracht van het geluid én het woord. Samen 
gaan ze de reus tegemoet, enkel gewapend 
met betoverende klanken en verzen. Kunnen 
zij ‘Goleman’ heel even tot stilstand brengen? 
Of gaan zij zingend en spelend ten onder? 

Een intense, unieke happening die velen 
van de vuile sokken blaast. Bovendien is 
het één van de laatste kansen om dit nu al 
legendarische duo aan het werk te zien!

“Als Holvoet-Hansen met zijn toverstaf 
zwaait, licht het landschap op.” 
[Gerrit Komrij]

www.rumoer.be 

MAURO PAWLOWSKI & PETER HOLVOET HANSSEN
‘Blauwboek’

DONDERDAG 3 OKTOBER ’19
20u15 - ZWARTE ZAAL 
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Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet maken voor hun nieuwste 
voorstelling een wonderlijke muzikale reis. Ze laten zich inspireren door 
derwisjen, sjamanen en hun repetitieve rituelen, door ritmes en door de 
stilte. Liedjes in bestaande en onbestaande talen. Liedjes over bijzondere 
momenten in een klein mensenleven. De eerste keer kijken naar een 
regenboog, de eerste keer op de bus, de zolder van opa en oma, de ogen 
van de poes die in het donker licht geven of het zien van de volle maan en de 
sterren. Bos & Voet gaan in ‘Concert Magiq’ op zoek naar het meeslepende 
van muziek, iets wat de allerkleinsten zeer intuïtief kunnen beleven, soms 
heel hartstochtelijk en magisch. Het belooft opnieuw een pareltje te worden!

“Niets evenaart het plezier om de stem van Esmé Bos te horen, behalve 
haar de liedjes ook zelf zién zingen. Ogen dicht, een glimlach uit de duizend 
wanneer ze ergens in haar geest de toon ziet die ze zal zingen. Esmé Bos 
is wereldtop van bij ons. Een stem uit de duizend. Je vraagt je af of het 
wel werelds is wat je hoort. Terwijl we natregenen en de lucht uitblinkt in 
grijstinten, voegt zij er met klare lijn kleur aan toe.” [De Standaard]

www.bos-voet.be

ESMÉ BOS & BART VOET 
‘Concert magiq’  

ZONDAG 13 OKTOBER ’19
14u & 16u - ZWARTE ZAAL - Voor iedereen vanaf 2,5 jaar - première

Raymond heeft ’t oud zot en trekt op tournee. Zonder moraal. Zonder vaste 
setlist. Gewoon de songs waarmee hij die ochtend is opgestaan. De ene 
avond zullen het meisjes zijn, de andere twee meisjes. Raymond soixante-
neuf. Hij neemt de stem van zijn dagen mee en vier muzikale vrienden. Zoals 
een oude jazzmuzikant die elke avond een nieuwe vrijheidsverklaring speelt. 
Glorieus, maar nooit moe. 

Met Cesar Janssens [drums] - Mich Verbelen [bas] - Bram Weijters [keyboards, 
percussie] - Rik Aerts [gitaar, zang]

www.raymondvanhetgroenewoud.be

RAYMOND VAN HET GROENEWOUD
‘Glorieuze bevrijding’

ZATERDAG 5 OKTOBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG
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Isolde Lasoen zingt en drumt nog steeds met haar vertrouwde ‘Les Bens’, al 
heet het nieuwe muziekproject gewoon ‘Isolde’. In oktober 2017 verscheen 
haar prachtige debuutalbum ‘Cartes Postales’. Nu gaat ze de boer op met 
naast haar eigen songs ook een eigenzinnige keuze uit de Franse sixtiespop, 
afgewisseld met Engelstalige pareltjes van vroeger en nu. Een repertoire 
waarmee ze de afgelopen jaren een zeer gewaardeerde live-reputatie heeft 
opgebouwd.

Tussen al haar muzikale bezigheden door componeerde en realiseerde zij 
haar langverwachte solo-album als vervolg op haar project met ‘Les Bens’. 
Een eerste voorproefje hieruit was de single ‘Les Belles’, dat klinkt als een 
sensuele dans tussen hunkering en betovering, maar in feite de intelligentie 
en schoonheid van de vrouw bezingt. Met haar zoetgevooisde stem en liefde 
voor rijke orkestratie doet Isolde je wegdromen naar zwoele Zuid-Franse 
avonden. In extra lange versie op ons podium, samen met Ben Van Camp 
[gitaar], Ben Brunin [contrabas], Luk Vermeir [piano & keyboards], Wietse 
Meys [saxen/fluit], Jo Hermans [trompet] & Peter Delanoye [trombone].

www.isoldeetlesbens.com

ISOLDE 
‘In concert’  

ZATERDAG 19 OKTOBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG

De nieuwe single ‘Elk einde is een nieuw begin’ heb je ongetwijfeld al 
gehoord. Alweer een pareltje uit het muzikale brein van Geert Verdickt. 
Alles wat hij zingt kan je als een film voor je ogen afspelen. Terwijl hij met 
zijn band Buurman werkt aan een nieuw album, trekt hij er even alleen 
op uit. Eén man. Eén gitaar en een hoop verhalen. ‘Einzelgänger’ is zijn 
eerste solo-voorstelling. Autobiografisch, zoals steeds. Niet eenzaam, maar 
gewoon alleen. Verdickt stript alles, tot enkel de essentie overblijft. Tijdens 
de show wisselt hij nummers uit het nieuwe album af met ouder werk zoals 
‘London Stansted’, ‘Soms ben jij de zon en ik de maan’, ‘Rocky’...

www.buurman.be

GEERT VERDICKT [BUURMAN]
‘Einzelgänger’

VRIJDAG 18 OKTOBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG - première

©
 K

ar
el

 U
yt

te
nd

ae
le

©
 P

ie
t 

S
te

lla
m

an
s

16             september - oktober - november 2019 september - oktober - november 2019             17



Het iconische album ‘Grace’ van Jeff Buckley 
bestaat 25 jaar. Maar wie was Jeff Buckley? 
Waaruit haalde hij zijn inspiratie? Wat heeft 
hij tijdens zijn korte leven meegemaakt? Wat 
heeft België met Buckley en Buckley met 
België? Dat kom je allemaal te weten in deze 
‘live rockumentary’. Dit concert, doorweven 
met verhalen, video’s en interviews, vormt 
een uniek portret van de man die met zijn 
versie van ‘Hallelujah’ zelfs Leonard Cohen 
van zijn stoel blies.    

Pieter Peirsman [Slow Pilot / Hooverphonic] 
wekt met akelige precisie de stem van de 
Buckley tot leven. Samen met Maarten Van 
Mieghem [bas], Davy Deckmijn [drums] 
& Toon De Coninck [gitaar] keert hij terug 
naar de wilde jaren 90. Presentatrice en 
muziekfreak Sofie Engelen [Studio Brussel 
/ Jim TV] loodst je door het verhaal met 
videofragmenten en anekdotes van mensen 
die destijds zijn pad hebben gekruist. Ze 
interviewde onder meer singer-songwriter en 
vriend Glen Hansard, Stef Kamil Carlens en 
andere prominente spelers uit de Belgische 
muziekscene van toen. Dit leverde uniek 
beeldmateriaal op dat exclusief tijdens deze 
show wordt vertoond. 

Jeff Buckley trad slechts een paar keer op in 
België. Wedden dat uw platenkast na deze 
voorstelling één album rijker zal worden?

www.thehuman.be/slow-pilot

SLOW PILOT PLAYS JEFF BUCKLEY
‘25 years of Grace – a live rockumentary’

DONDERDAG 24 OKTOBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG

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 die generaties overleeft en trends overstijgt 
door zich telkens opnieuw uit te vinden. 

Choreograaf en danser Radouan Mriziga [Marokko, 1985] volgde een 
dansopleiding in Tunesië en studeerde nadien aan P.A.R.T.S in Brussel. Zijn 
werk wordt ondersteund door Moussem Nomadisch Kunstencentrum en 
Kaaitheater waar hij artist-in-residence is. Voor zijn jongerenproductie ‘8.2’ 
laat hij zich inspireren door een oude liefde: rap. Hij creëert de voorstelling 
met de jonge dansers Tars Couvreur, Amina Iddrisu, Mimbi Lubansu, Ebe 
Meynckens, Nick Van de Velde, Julie Van Minnebruggen & Sadie Vermeiren. 

‘8.2’ is geselecteerd voor het Theaterfestival 2019 en behoort volgens de jury 
tot de 15 belangrijkste stukken die tijdens het seizoen ’18/’19 gemaakt zijn. 
Ook in de pers worden ze beloond met een 4-sterrenrecensie:

“De zeven dansers zijn prachtig om te zien, in al hun overgave,  diver siteit en 
kleurrijke outfits. Samen met choreograaf  Radouan Mriziga brouwden ze een 
fascinerende medley, vol rapflows en moves.” [De Standaard]

www.fabuleus.be - www.hetpaleis.be 

HETPALEIS & FABULEUS
‘8.2’, een fascinerende dansmedley van rap & hip hop

WOENSDAG 23 OKTOBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG
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Onze Spaanse schone Belle Perez staat twintig 
jaar op het podium en dat moet worden 
gevierd. Niet alleen met het gloednieuwe 
feestalbum ‘Fiesta Perez!’ en de gelijknamige 
zomertournee, maar ook met een uitgebreide 
tournee langs Belgische en Nederlandse 
theaters. In MUZE zal ze de balzaal op stelten 
zetten voor een dansend publiek!

Daar zal ze tijdens haar verschroeiende 
dansshows grasduinen door haar hele 
oeuvre. Van ‘Hello World’ tot ‘Rumba’, van 
‘Enamorado’ tot ‘Honeybee’. Ook songs van 
haar favoriete artiesten zoals Bruno Mars & 
George Michael zal ze naar haar hand zetten.

Een reis van Ibiza naar Cuba. Kom genieten 
van bloedhete latinvibes en dans nadien gans 
de avond door op een superdeluxe salsafuif, 
georganiseerd door Mambo Motion!

www.belleperez.be

BELLE PEREZ
‘Fiesta Perez en Teatros – 20 jaar’ + afterparty

ZATERDAG 26 OKTOBER ’19
20u15 - BALZAAL 

De Zwitserse Lucia Cadotsch duikt met ‘Speak Low’ zonder oogkleppen in 
The Great American Songbook. Met twee partners in crime uit de Berlijnse 
impro-scene geeft ze bekende songs een bezwerend randje. In 2017 kreeg 
ze de Echo Jazz Award in Duitsland en in januari 2018 veroverde ze het 
befaamde NYC Winter Jazzfest. De hoogste tijd dus om haar in MUZE uit te 
nodigen. Cadotsch zingt met een enorme helderheid en een appetijt voor 
bijzondere nummers als ‘Moon River’, ‘Don’t Explain’ & ‘Strange Fruit’. De 
contrabas van Peter Eldh en de tenorsax van Otis Sandsjö zorgen voor 
een onvoorstelbare rijke sound. Traditie en avontuurlijke jazz in een hecht 
verbond. In samenwerking met Motives for Jazz.

www.luciacadotsch.com

LUCIA CADOTSCH
‘Speak low’

VRIJDAG 25 OKTOBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG
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Lulletje. Een triestig maar hoopvol verhaal. Vorig jaar liep Johan Petit zoals 
zovelen tegen de muur. Hij kroop zijn bed in, likte zijn wonden en krabbelde 
terug recht. Met ‘Lulletje’ probeert hij te achterhalen hoe het zover kwam.
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 kent, 
weet dat er gelachen mag worden.

‘Lulletje’ is een coproductie van MartHa!tentatief en B.O.X, een collectief dat 
hedendaagse muziek vermengt met de klankrijkdom van de barok. Pieter 
Theuns zorgt met Jutta Troch & Jon Birdsong voor de troostende muziek.

“Petits spelstijl en handelsmerk is nu eenmaal bij momenten behoorlijk 
afdwalen [tot zelfs de draad - al dan niet gespeeld - kwijt geraken], dat we 
compleet neergingen van het lachen” [***** Concertnews]

www.marthatentatief.be

MARTHA!TENTATIEF
‘Lulletje’, een voorstelling van Johan Petit & B.O.X

DONDERDAG 31 OKTOBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG 

Een fantastische en vrolijke dansvoorstelling, geïnspireerd op Bruegels 
schilderij ‘Kinderspelen’ uit 1560, waar kinderspelletjes uit de Lage Landen 
worden afgebeeld zoals bikkelen, priktollen, steltlopen, haasje over... De 
zes dansers spelen ook een spel. Is het voetbal, tikkertje, touwtrekken? 
Rivaliteit, competitie en valsspelen loeren om de hoek. Ze nemen risico’s en 
breken spelregels, ze balanceren tussen plezier en ernst, tussen winnen en 
verliezen. En het werkt aanstekelijk want ook u zal veel goesting krijgen om 
nog eens ‘ouwerwets’ te gaan spelen ...

Deze voorstelling werd gemaakt naar aanleiding van het Bruegeljaar 
door choreograaf Karolien Verlinden en wordt gedanst door Steffi 
Jöris, Maartje Pasman, Fie Dam Mygind, Dennis Schmitz, Rudi Äneas 
Natterer & Marco Payer. Jochem Baelus zorgt voor de soundscape. 

www.hetpaleis.be

HETPALEIS & DSCHUNGEL WIEN / K. VERLINDEN
‘Play!’, een dansvoorstelling geïnspireerd door Bruegel

ZONDAG 27 OKTOBER ’19
15u - SCHOUWBURG - Voor iedereen vanaf 8 jaar
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Sophia Ammann is een Belgische zangeres 
met Canadese roots die de voorbije jaren 
vooral in beeld kwam als frontvrouw van 
Little Dots & Ansatz Der Maschine. Van 
jongs af aan is Sophia gefascineerd door 
de muziek van Leonard Cohen. Met ‘Sophia 
Ammann plays Leonard Cohen’ brengt ze op 
een unieke manier het werk van Cohen weer 
tot leven. Live laat ze zich bijstaan door Jon 
Birdsong [trompet] & Joppe Tanghe [zang]. 
Dit wordt een wonderlijke avond in het mooie 
kerkje van Bolderberg.

De voorbije jaren was Sophia al te horen 
bij de boekvoorstelling ‘De demonen van 
Leonard Cohen’ van Francis Mus. In de zomer 
van 2017 besloot ze met haar Leonard Cohen 
project in Canada te toeren met groot succes 
met zelfs airplay op de nationale radio.

“She’s a strong songwriter and stunning 
singer who brings a vitality to Cohen’s work, 
and can melt your heart with her own songs 
as well.”  [Kelly Nakatsuka, Artistic Director 
Island Folk Fest, Vanvouver Island] 

“Heerlijk beklijvend bracht Sophia Leonard 
Cohen in de spookachtig verlichte Sint-
Jacobskerk. Vanaf het moment dat ze haar 
eerste noot aansloeg, tot de laatste, was het 
muisstil in de hele kerk. Sophia verbaasde en 
verraste.” [Yolan Devriendt, Dansedeberen, 
recensie Ghost ‘17]

www.poplar-agency.com

SOPHIA AMMANN
‘Sophia Ammann plays Leonard Cohen’

VRIJDAG 8 NOVEMBER ’19
20u15 - KERK BOLDERBERG

“De mensen interesseren zich niet in politiek. Ze willen alleen weten of er 
nog vliegtuigen over hun huis gaan vliegen en of dat er misschien wat meer 
parkeerplaatsen kunnen komen in hun straat. De mensen! Alles mag van de 
mensen, maar not in my backyard want dan richten ze plots burgerbewegingen 
op. Dan hebben ze ineens interesse in de politiek. Burgerzin ontstaat in eigen 
straat.” - Stefaan De Leeuw

“Een visverkoper stinkt naar vis. Een premier krijgt doodsbedreigingen. Dat 
is nu eenmaal zo.” - Wilfried De Leeuw

‘Genoeg!’ vertelt het verhaal van een politieke dynastie.  Vader Wilfried De 
Leeuw was een echte plucheplakker, tot hij zijn zetel doorgaf aan zoonlief 
Stefaan die het zelfs tot premier schopte. Electoraal was hij de top, maar 
op persoonlijk vlak zat Stefaan in een dal en had hij last van de schaduw 
van zijn vader. Het stuk begint wanneer Monsieur Assez voor de deur staat. 
Algauw wordt duidelijk dat de premier midden in een schandaal zit. Verwijten, 
politieke afrekeningen, felle debatten volgen elkaar in recordtempo op. Dan 
komt er ook nog een verloren zoon op de proppen, een toekomstige ex en een 
internethype. Een donkere komedie over familiebanden, een lichte tragedie 
over postjes en portefeuilles.

BAAR brengt Warre Borgmans & Dimitri Leue voor het eerst weer samen na 
de Lortchertrilogie. Ze vullen hun theatraal genenpakket aan met Michaël 
Pas, Alice Reijs & Sara Lâm. Antoon Offeciers is hun muzikale ruggensteun.

www.koortzz.be

BAAR
‘Genoeg!’, een tekst van Dimitri Leue

DONDERDAG 7 NOVEMBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG
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Living Roots neemt je mee naar de tijd van stoere rock chicks, hemelse 
singer-songwriters en ware popdiva’s: dames die menig tienerhart wisten 
te veroveren in de 90’s. Zo ook de frêle hartjes van Eva De Roovere, Jorunn 
Bauweraerts [Laïs] & Lennaert Maes [Lenny & De Wespen]. Zij laten zich 
graag opnieuw inspireren door de klanken van Alanis Morissette, Kate Bush, 
Skunk Anansie, Jewel, Sheryl Crow, Tracy Chapman en vele andere. Maar 
zij staan er niet alleen voor. Ook Gert Bettens neemt enkele songs onder 
handen. Jawel, de man die met K’s Choice zelf hits te pakken had in de 90’s. 
Zij worden live stevig ondersteund door Thomas Vanelslander [gitaren], Luk 
Vermeir [toetsen], Laurens Billet [drums], Ben Brunin [bas] & Koen Garriau 
[saxen]. Na het concert is het nog feest in het MUZEcafé met - hoe kan het 
ook anders - allemaal plaatjes uit de jaren ‘90.

www.livingroots.be

LIVING ROOTS
‘Women of the  Nineties’, met o.m.  Eva De Roovere 

ZATERDAG 16 NOVEMBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG

Chris Lomme wordt tachtig. In ‘Reverence’ 
blikt ze terug op zestig jaar spelen. Met een 
handvol archiefbeelden, herinneringen en 
een paar voorzichtige danspasjes kijkt ze 
over haar schouder en blikt ze vooruit. Een 
solovoorstelling over groot verdriet en klein 
geluk, loslaten en een leven vol liefde.

Tien jaar geleden schreef Michael De Cock, na 
lange gesprekken met Chris, het schitterende 
‘Achter de Wolken’, een theaterstuk dat later 
verfilmd werd. De voorbije maanden hebben 
ze in alle stilte, ver weg van camera’s en 
media, gewerkt aan deze nieuwe voorstelling 
‘Reverence’. Na een intense zoektocht 
over verlies en loslaten, staat Michael in 
voor tekst en regie. Lisbeth Gruwez geeft 
bewegingsadvies aan een van Vlaanderens 
grootste diva’s. En documentairemaker 
Kenneth Michiels doorworstelde het 
immense VRT-archief. Kortom, dit wordt een 
intense avond met één van onze grootste 
theaterpersoonlijkheden.

www.huubcolla.be

CHRIS LOMME & MICHAEL DE COCK/KVS
‘Reverence’

DONDERDAG 14 NOVEMBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG
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Het koppel Jan Baerts [cello] & Lei Wang [eerste viool] was al meermaals te 
gast in onze reeks klassieke muziek. Dit keer laten ze zich vergezellen door 
Armen Nazarian [altviool] & David Ernst [tweede viool]. Dit Omega Kwartet 
verblijdt ons in de mooie kerk van Zolder met de heerlijke klanken van het 
Strijkkwartet Opus 76 ‘De Kwint’ van Joseph Haydn en het Strijkkwartet ‘Der 
Tod und das Mädchen’ van Franz Schubert.

Alle vier zijn het gerenommeerde muzikanten die hun sporen ruimschoots 
verdiend hebben. Jan Baerts is momenteel cellist in het Brussels Philharmonic 
en leraar cello aan het Stedelijk Conservatorium te Hasselt. Lei Wang is eerste 
concertmeester in de Philharmonic Zuidnederland en gastconcertmeester in 
België, Nederland & Duitsland. Daarnaast is ze professor viool aan o.a. de 
LUCA School of Arts in Leuven. David Ernst heeft een vaste plaats bij de 
eerste violen in de Philharmonic Zuidnederland. Armen Nazarian is sinds 
2016 aanvoerder van de altviolen in de Philharmonic Zuidnederland. Kortom, 
een uitstekend kwartet dat met de muziek van Schubert & Haydn je hart zal 
doen oplichten.  

OMEGA KWARTET 
‘Strijkkwartetten van Haydn & Schubert’

ZONDAG 17 NOVEMBER ’19
16u - ST. VINCENTIUS KERK ZOLDER 

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 bestaande stereotypen. Want deze voorstelling gaat 
over de strijd om gelijke rechten voor vrouwen én mannen. Het is blijkbaar 
nuttig om iedereen in een hokje te stoppen. Roze is voor meisjes, net zoals 
geurkaarsen, huilen, een zorgzaam karakter, dagboeken, gevoelens en 
pony’s. Blauw is voor jongens, net zoals auto’s, agressie, loonbriefjes en 
overuren, raketten en blauwe puzzels. Tijd om daar eens aan te beginnen 
wrikken. Een roze balpen schrijft immers even vlot als een blauwe, toch? En 
wat dit alles met chips te maken heeft? Kom zeker kijken! 

Liesje De Backer, Amber Goethals, Lotte Vaes & Sarah Vangeel spelen deze 
voorstelling in regie van Karolien De Bleser. Vormgeving is van de hand van 
Michiel Van Cauwelaert. Een coproductie met Villanella & BRONKS, met de 
steun van Arsenaal/LAZARUS & Needcompany.

Het is ook Kunstendag voor Kinderen op 17 november en dat vieren we 
graag! Dus wie zoet is krijgt op het einde misschien wel iets lekkers. Chips 
of zo…?

www.compagniebarbarie.be 

COMPAGNIE BARBARIE  
’GRATIS CHIPS!’ 

ZONDAG 17 NOVEMBER ’19
15u - SCHOUWBURG - Voor iedereen vanaf 5 jaar
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Jef Neve, alom bekend in Vlaanderen als veelzijdig pianist op zowel de pop-, 
jazz- als klassieke podia, en als componist van verschillende prijswinnende 
soundtracks en albums, hoeft niet echt meer geïntroduceerd te worden. Bij 
het maken van zijn meest recente album ‘Spirit Control’, deed hij voor het 
eerst beroep op de jonge, getalenteerde Nederlandse trompettist Teus Nobel. 
De verrassing was heel groot toen hij merkte dat Teus van grote meerwaarde 
was bij het maken van bepaalde songs in de studio. De samenwerking tijdens 
de opnames van het album was zo goed dat Jef besloot om Teus ook te gaan 
meenemen bij de ‘Spirit Control’-shows in Nederland, waardoor hun muzikale 
en vriendschappelijke connectie alleen maar groeide. En het vervolg laat zich 
al raden. De heren gaan samen op tournee en brengen eigen composities 
in combinatie met enkele leuke jazz-standards. Dit alles wordt doorspekt 
met praatjes van twee verbaal heel sterke heren die elkaar op het podium 
uitdagen en plagen, maar vooral heel goed aanvoelen. Een plezier om naar 
te kijken en te luisteren! Een avond in samenwerking met Motives for Jazz.

www.jefneve.com - www.teusnobel-music.nl

JEF NEVE & TEUS NOBEL
‘In concert’

VRIJDAG 22 NOVEMBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG

Het onwaarschijnlijke maar waar gebeurde 
verhaal van de televisie. In 1920 ploegt 
de 14-jarige boerenzoon Philo Farnsworth 
het patattenveld om en krijgt een ingeving 
waardoor hij de basis voor televisie legt. Hij 
gaat aan de slag en creëert zo één van de 
grootste uitvindingen van de 20ste eeuw. 
In 1971 sterft hij verbitterd en laat een 
uitvinding na waar hij helemaal niet fier op is. 
In 2019 verschijnt Philo’s geest aan het bed 
van Steven Van Herreweghe. Hij vraagt hem 
wat er met zijn uitvinding gebeurd is sinds 
zijn overlijden. 

Steven zorgt voor een schoon antwoord 
want hij is zot van TV. Van kindsbeen af is hij 
compleet verwonderd en betoverd door haar 
magie. Maar hoe vat je in godsnaam samen 
wat TV allemaal heeft teweeggebracht? Geen 
enkel meubel heeft zo’n grote impact gehad 
op ons leven als de televisie. Ze heeft ons de 
wereld laten zien. Ze heeft onze ogen geopend 
en soms gedwongen ze te sluiten. In ‘De 
Droom van Philo’ brengt Steven het bewogen 
verhaal van televisie, haar makers en haar 
kijkers. Hoe TV mensen heeft doen vliegen 
of hun leven compleet heeft verwoest. Het 
wordt een rollercoaster van straffe verhalen 
en onthutsende TV-gebeurtenissen.

Na enkele theaterproducties bij Bronks 
maakte Steven Van Herreweghe zijn 
TV-debuut bij Ketnet. Hij presenteerde bij 
Studio Brussel en stond mee aan de wieg van 
VIER. Hij maakte o.m. ‘De Jaren Stillekes’, 
‘De Pappenheimers’ & ‘Van Algemeen Nut’. 

www.stevenvanherreweghe.be

STEVEN VAN HERREWEGHE
‘De Droom van Philo’

DONDERDAG 21 NOVEMBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG
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Tijdens TAZ 2017 [Theater Aan Zee] in Oostende brachten Jean Blaute & 
Jan De Smet de immense liederenschat van Drs. P [Heinz Polzer 1919-2015] 
terug onder de aandacht. Jarenlang hebben ze gewacht op deze ultieme 
kans en samen maakten ze er een waar feest van met de vier prachtige 
vrouwenstemmen van Maaike Cafmeyer, Ineke Nijssen, Fay Lovsky & Nele 
Paelinck. Voeg daarbij nog de gekende muzikaliteit annex kierewieterij van 
voornoemde beide heren én de solide, uitstekende ritmesectie van Stoy 
Stoffelen & Wouter Berlaen en u heeft een cast om ‘all star’  tegen te zeggen. 

Vier uitverkochte voorstellingen in 2017 deden de groep snel besluiten om 
een vervolg te plannen met een tournee langs de theaters om de 100ste 
geboortedag van Drs.P met weelde en feestgedruis te vieren. U mag zich 
verwachten aan heerlijke absurde liederen, ingenieuze rijmschema’s, 
onverwachte plotwendingen, rare instrumenten, hilarische soubrettes, 
smartige plechtstatigheid, onbevroede muziekgeschiedenis, hoogstaande 
taalkunst en een spannende busreis, dit alles ter verhoging van het B.N.T.  
[Het Bruto Nederlands Taalgebruik]. 

www.garifuna.be

SOIRÉE DÉCOLLETÉE 
‘Vrouwen zingen Drs.  P’ met o.m. Fay Lovsky

VRIJDAG 29 NOVEMBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG

Het is inmiddels bijna 3 jaar geleden dat Marble 
Sounds andere muzikale horizonten opzocht 
en ons verblijdde met het wondermooie 
‘Tautou’. Met hun nieuwste pasgeborene ‘The 
Advice to Travel Light’ doen Pieter Van Dessel 
en de zijnen een goed gemikte gooi naar hoe 
een warme, krachtige popplaat moet klinken. 
Zonder te moeten inboeten aan de nodige 
dosis melancholie uiteraard. 

De inspiratie voor ‘The Advice to Travel Light’, 
een metafoor voor reizen met weinig bagage, 
putte Van Dessel uit zijn tweejarig verblijf in 
Canada. “Met weinig spullen verhuizen geeft 
een bevrijdend gevoel. Haast een gevoel 
van ongebondenheid. Je leert leven zonder 
ballast, letterlijk en figuurlijk, en dat brengt 
het optimistische in je naar boven. Neem niet 
teveel mee in je spreekwoordelijke rugzak, 
want dan houdt ook weinig je tegen. Dat 
gevoel moest ik in de plaat steken”, klinkt 
het bij de frontman. 

Meer dan ooit keert ‘The Advice to Travel 
Light’ terug naar de roots van Marble 
Sounds. Introspectieve gitaarsongs van 
Pieter Van Dessel [zang, gitaar, keyboards], 
Gianni Marzo [gitaar, pedal steel gitaar], 
Brecht Plasschaert [keyboards], Frederik 
Bastiaensen [basgitaar], Mattijs Vanderleen 
[drums, percussie], Stefan Wellens [viool], 
Beatrijs De Klerck [viool] & Renée Sys [zang].

www.marblesounds.com

MARBLE SOUNDS
‘The Advice to Travel Light’ + Bonfire Lakes [support]

ZATERDAG 23 NOVEMBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG

©
 K

ar
el

 U
yt

te
nd

ae
le

©
 M

ar
k 

Ko
hn

32             september - oktober - november 2019 september - oktober - november 2019             33



FLOYD MATTERS is bijzonder trots om met het programma ‘Bits & Bricks 
of The Wall, the best of Pink Floyd’ te mogen spelen in onze gloednieuwe 
schouwburg. ‘The Wall’, het bestverkochte dubbelalbum aller tijden werd op 
de wereld losgelaten in november 1979 en bestaat dus 40 jaar.  Dat moet 
worden gevierd met een schitterende show boordevol projecties, lichteffecten 
en hoogstaand muzikaal spel.

FLOYD MATTERS is niet zomaar een tribute band, laat staan een coverorkest. 
Het is een muzikaal project van een hele schare ervaren en gerenommeerde 
muzikanten die de geest en ziel van Pink Floyd tot leven kunnen wekken.

De nodige kippenvelmomenten worden geserveerd door Chris Van Nauw 
[gitaar & zang], Dirk De Smet [zang], Monique Harcum [zang], Chantal 
Kashala [zang], Nina Babet [zang], Joris Peeters [drums], Marcus Scheibmaier 
[toetsen], Karl Zosel [bas & zang] & Henri Ylen [gitaar, sax & zang].

www.floydmatters.com

FLOYD MATTERS
‘The Wall 40 years’, a tribute to the music of Pink Floyd

ZATERDAG 30 NOVEMBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG

FRANSE CONVERSATIE
Deze cursus staat open voor iedereen met een goede 
basiskennis van de Franse taal en die actief in het 
Frans over allerlei interessante actuele en culturele 
onderwerpen wil converseren. Begeleidster Ann Van 
Assche reikt nieuwe woorden aan, geeft grammaticale 
verduidelijking en corrigeert het taalgebruik. Een hele 
fijne manier om je Frans bij te spijkeren.

De sessies op maandag zijn zowel overdag [9u30 tot 
12u30] of ’s avonds [19u tot 22u] te volgen op 7 oktober, 
21 oktober, 4 november, 18 november, 1 december, 
15 december, 6 december, 20 januari, 3 februari, 17 
februari, 2 maart & 16 maart.

Deelnemen kan voor 60 euro. 62-plussers betalen slechts 50 euro. De cursus 
vindt plaats in CVO De Verdieping [Schachtplein 1 in Heusden-Zolder]. 
Inschrijven kan tijdens het eerste lesmoment op 7 oktober om 9u of 19u.
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MUZE JAZZ ORCHESTRA
Gratis concert + jamsessies in het MUZEcafé

Ook het nieuwe MUZEcafé blijft een plek voor avontuurlijke muziek. Een 
sterkhouder in dit verhaal is onze Muze Jazz Orchestra, een topensemble 
met een tiental muzikanten uit de regio. Deze band ontstond in 2010 uit de 
vele jamsessies die in het legendarische MUZEcafé werden georganiseerd. 
In 2020 bestaat onze MJO dus 10 jaar en dat zal uitgebreid gevierd worden.

Ondertussen smeden we ook aan een sterkere band met o.m. Jazz Maastricht 
om de uitwisseling tussen muzikanten uit de provincies Belgisch & Nederlands 
Limburg, Noord-Brabant & Zeeland te stimuleren. Het gevolg is dat onze 
Muze Jazz Orchestra haar horizon verder kan uitbreiden en dat we nog meer 
fantastische ontmoetingen kunnen organiseren tussen al het talent in onze 
lage landen. 

De basisbezetting van MJO bestaat uit Marco Cirone [gitaar], Lieven Cambré 
[altsax], Daniël Vanderhoydonks [trompet], Koen Nys [tenorsax], Stien 
Carlier [baritonsax], Tim Daemen [trombone], Rob Vanspauwen [bas], 
David Demuynck [piano] & David La Mela [drums]. Elke eerste zondag van 
de maand zorgen zij voor een gratis concert en een bijhorende jamsessie.
Wil je meedoen aan deze jamsessies en je hebt nog wat twijfels, neem dan 
gerust contact op met bandleiders Marco Cirone & Lieven Cambré via mail 
muzejazzorchestra@gmail.com. 

Dit zijn de data voor het najaar:
06/10 : Lieven Cambré invites Jeroen Reggers, Martijn Vanbuel  & Jesse Dockx
03/11 : David Demuynck invites Viking Trio
01/12 : MJO invites Dirk Oliestelder, Martijn Vanbuel, Andy Willems & Jee Kast

www.muzejazzorchestra.be

AFTERMUZECAFÉ
Gratis concerten van talent uit de regio, geselecteerd door aftermuzeclip

TUESDAY NIGHT MUSIC CLUB & YOERI MELLAERTS / ZA 28 SEPTEMBER 2019 / 20u
Het nieuwe seizoen van 
AfterMuzeCafé wordt ge-
opend door onze vrienden 
Jan Hulsmans & Vincent 
Jorissen. Sinds ze 3 jaar 
geleden voor het eerst op 
ons podium gestaan hebben 

is hun bekendheid enorm gegroeid.  Zelfs de VIP-ruimte van het SportPaleis 
is geen onbekend terrein meer voor deze rasmuzikanten. Op zaterdag 28 
september krijgen ze gezelschap van Yoeri Mellaerts. The Voice van Vlaanderen 
2017 bracht zijn muzikale leven in een enorme stroomversnelling.  Hij brengt 
een aantal nieuwe Nederlandstalige nummers, aangevuld met enkele piekfijne 
covers. Kortom, dé ideale avond om het nieuwe MUZEcafé te ontdekken.

HAM ’N EGGS / ZO 27 OKTOBER 2019 / 20u
Neen, het MUZEcafé gaat geen spek en eieren 
serveren. Wel steengoede blues van enkele 
ouwe rotten in het vak. Het is al van 1977 
geleden dat Ham’n Eggs zijn eerste optreden 
gaf op de toenmalige Peerse feesten, de 
voorloper van Blues Peer. Met songs als ‘Early 
In The Morning’ & ‘Baby Please’ zal  het café 
zich even in Chicago bevinden.

THE MONOTROL KID  / ZO 24 NOVEMBER 2019 / 20u
The Monotrol Kid pakt je vanaf de eerste 
noot bij de keel met mooie teksten, intense 
zang en zwoele elektrische gitaar.  Frontman 
en zanger Eric Van den Broeck laat je 
in zijn songs meedrijven in zijn innerlijk 
emotioneel landschap. Americana mag dan 
een veelomvattende term zijn, dit dekt hier 

toch wel de lading. Melodieuze songs, soms melancholisch maar altijd met 
een krachtig verhaal. We kijken enorm uit naar het nieuwe album ‘Exhale’ dat 
op 24 november integraal wordt voorgesteld in het gloednieuwe MUZEcafé.
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EXPO
ARTIKEL 27
2019. O tempera, o muze. 
Een beeldend afscheidscadeau voor ‘de oude’ CC MUZE.
1-24 NOVEMBER ‘19.
Art 27 vzw inspireert zich op artikel 27 van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens: “Iedereen heeft het recht om te genieten van kunst en 
cultuur en om deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap.’” 
Elk jaar in november organiseert Art 27 een hedendaagse kunstexpositie 
in een leegstaand gebouw in Heusden-Zolder. Met de 19de editie nemen we 
afscheid van het vertrouwde MUZE in de Dekenstraat. Voor de laatste keer 
wordt het oude cultuurcentrum omgebouwd tot een tijdelijke kunstgalerie, 
met beeldend werk van meer dan 30 [semi)professionele kunstenaars. De 
muzen, de negen dochters van Zeus stelden in de Griekse mythologie de 
inspiratie voor. Kunstenaars verzochten de godinnen van literatuur, kunst en 
wetenschap om inzicht en bevlogenheid. Eeuwen lang en eeuwen later is 
de magie van de muze nog steeds springlevend. Shakespeare schreef ooit: 
“Muse of fire, that would ascend the brightest heaven of invention…’”

De titel van de expo ‘O tempera, o muze’ is een persiflage op ‘O tempera, 
o mores’, een citaat van de Romeinse filosoof Marcus Tullius Cicero. De 
uitdrukking wordt nog steeds gebruikt om de bezwaren tegen de veranderende 
morele opvattingen te relativeren. Wie of wat wakkert de scheppingsdrang 
van de kunstenaar in de 21ste eeuw aan? Achtervolgt de muze de kunstenaar 
in zijn dromen? Is de muze ongrijpbaar, vluchtig en vergankelijk of is ze de 
tweelingziel die een heel leven lang over de schouder van de kunstenaar 
kijkt? Wie of wat steekt het vuur aan, wanneer de kunstenaar in de eenzame 
intimiteit van zijn atelier een kunstwerk begint te creëren? 

De opening van ‘O tempera, o muze’ is op vrijdag 1 november om 14u. 

De expo is elke dag gratis te bezoeken van 14 tot 18u [behalve op maandag 
en dinsdag] tot en met zondag 24 november. Voor een rondleiding kan je 
contact opnemen met Gerlinde Gilissen op het nummer 0497/08.57.24. 

‘Artikel 27’ is een organisatie van Art 27 vzw in samenwerking met GROS Heusden-
Zolder, Gemeente Heusden-Zolder, B&B Het Domherenhuis, wijkwerking Lindeman en 
CC MUZE.  De opbrengst van de kunstverkoop en de rondleidingen gaat integraal naar 
de projecten vzw Fajar Baru in Indonesië & vzw Mijn Congo. 

www.artikel27.eu

MALOU SWINNEN
le double regard 
5 SEPTEMBER - 27 OKTOBER ’19
 

In de fotografische reeks ‘le double regard’ toont Malou Swinnen [Neerpelt, 
1944] een tiental portretten van jonge vrouwen, geboren uit ouders met 
twee verschillende etnische achtergronden. Deze bijzondere combinatie van 
roots verklaart de titel van de reeks, een dubbele blik die verwijst naar het 
rijke culturele referentiekader waarmee deze vrouwen naar de wereld kijken. 
De portretbustes tonen de vrouwen op een waardige, niet gestereotypeerde 
manier en vervullen zo de functie van positieve voorbeelden, rolmodellen en 
boegbeelden.

Malou Swinnen studeerde fotografie aan de Stedelijke Academie voor Schone 
Kunsten in Hasselt. Ze is bekend voor haar vrouwenportretten, die in feite 
allemaal zelfportretten zijn. De modellen treden op als haar alter ego. Malou 
woonde en werkte jarenlang als lerares in de Limburgse mijnstreek, waar ze 
vaak in contact kwam met verschillende culturen. Het is dan ook niet de eerste 
keer dat ze portretten maakt van vrouwen met een migratieachtergrond. 
Reeds in 2014 maakte ze ‘les gazelles’, een reeks grote portretten van 
Marokkaanse jonge vrouwen uit Genk en omgeving. 

Geen wonder dat het project ‘le double regard’ van Malou Swinnen als eerste 
de gloednieuwe tentoonstellingsruimte van MUZE mag invullen. Want de 
portretten van de krachtige, jonge vrouwen met ‘dubbelbloed’ sluiten aan 
bij de boodschap die we als cultuurcentrum willen brengen. Een boodschap 
van hoop en respect, een verhaal over culturele diversiteit, over interactie, 
over de omarming van een interculturele wereld waarin de contrasten rijk 
zijn en niet zozeer bedreigend. Op die manier wil MUZE een open plek zijn 
voor ontmoeting waar plaats is voor elke gedachte, maar niet voor het grote 
gelijk.

De expo opent op donderdag 5 september om 20 uur en is te beleven t.e.m.  
zondag 27 oktober van 14 tot 20u.

FLOYD MATTERS
‘The Wall 40 years’
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AAP IN DE VAKANTIE

Via de website aap.heusden-zolder.be en ‘Aap in de vakantie’ vind je nog 
meer leuke activiteiten voor kinderen tussen 3 en 14 jaar in Heusden-Zolder. 
I.s.m. buitenschoolse opvang ’t Klim-Op-Ke wordt er in de mate van het 
mogelijke vervoer voorzien zodat iedereen een activiteit kan meepikken. 

Inschrijven voor de workshops van ‘Aap in de vakantie’ - ook voor de 
workshops in CC MUZE - kan vanaf maandag 23 september 2019 via 
heusden-zolder.ticketgang.eu of via aap.heusden-zolder.be. Voor meer 
informatie kan je terecht bij de afdeling Vrije Tijd op het telefoonnummer 
011/80.80.85 of aap@heusden-zolder.be.

LEPELMANNETJE
EEN BEELDEND ATELIER VOOR IEDEREEN VAN 6 TOT 12 JAAR 
Geïnspireerd door het werk van schilder 
Pieter Bruegel over kinderspelen en 
boerenbruiloften, gaan we aan de slag met 
houten lepels. Met schaar, lijm, vilt, wol en 
anderen fijne materialen maken we een 
lepelmannetje. Laat de poppenkast maar 
beginnen met al deze speelpopjes! Lotte 
Leyssens begeleidt dit atelier op woensdag 
30 oktober van 10u tot 11u30. Deelnemen 
kan voor 8 euro.

DANSEN EN SPELEN
VOOR IEDEREEN VAN 8 TOT 12 JAAR
Hoe lang blijft een spel een 
spel? Geïnspireerd op de familievoorstelling 
‘Play!’ van HETPALEIS & Tuning People, 
gaan we al dansend spelletjes spelen. Is 
het tikkertje of touwtrekken? Voetbal of 
123 piano? Gaan we super snel of net 
slowmotion? We maken er samen een 
dans van waarin valsspelen en competitie 
misschien wel op de loer liggen. Hoog 
pleziergehalte gegarandeerd! Deelnemen kan op dinsdag 29 oktober van 10 
tot 12 voor 9 euro [inclusief een ticket voor de voorstelling op 27 oktober om 
15u]. I.s.m. Passerelle, geen danservaring nodig.

DE BENDE VAN MUZE 
VOOR KINDEREN VAN HET 4DE, 5DE & 6DE LEERJAAR

Kijk je graag naar TV maar vind je het ook wel fijn om acteurs en actrices eens 
écht aan het werk te zien? Lach je graag of kan je soms ook eens ‘een traantje 
wegpinken’ bij een ontroerend verhaal? Is kijken en luisteren naar muziek, 
theater of dans iets voor jou? En sta je zelf eens graag op de planken? Kom 
dan bij de bende van MUZE en ontdek fijne familievoorstellingen, neus eens 
rond op plekjes in het cultuurcentrum die verboden zijn voor het publiek, 
voer een gesprekje met een artiest én vlog er op los! Siel is de ‘leidster’ 
van de bende en zorgt elke keer voor een avontuur op maat van volgende 
voorstellingen:  

zondag 15 september - 14u30
‘De tuin van de walvis’ van Beeldsmederij De Maan [+5]

donderdag 19 september - 18u30
‘Melvius!’ van Ballet Dommage 

zondag 27 oktober - 14u
‘Play’ van hetpaleis & Dschungel Wien [+8]

zondag 17 november - 14u30
‘Gratis chips!’ van Compagnie Barbarie [+5]

zaterdag 7 december - 19u15
‘Släpstick’ van Släpstick [volwassenen]

zondag 19 januari - 14u45
‘PlastiekBERTRAND’ van Kopergietery [+4]

vrijdag 20 maart - 17u30
‘Rita’ van Bronks & Tuning People [+8]

zondag 19 april - 14u30
‘Stella, ster der zee’ van Theater Froe Froe & De Roovers [+6]

zondag 7 juni - 15u
De bende zelf op het podium!

Meer info over de voorstellingen op www.muze.be. Deelnemen kan voor 30 
euro en inschrijven kan via tickets@muze.be of 011/80.80.98. Wees er snel 
bij want er is maar plaats voor 8 kinderen.
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CROWDFUNDING ZLDR MINE. 
BOUW JE MEE AAN EEN OPENBARE 

ONTMOETINGSPLEK VOOR JONG EN OUD ?

Wat een prachtige plek is de steenkoolmijn van Zolder aan het worden! Je 
hoort het vaak van de vele [toevallige) bezoekers die even komen snuisteren 
in de kringwinkel, die passeren via het fietsroutenetwerk, op de markt hun 
inkopen komen doen, de werf van het cultuurcentrum hebben bezocht of een 
cursus volgen in CVO De Verdieping. Ook de komende jaren zal het bestuur 
sterk inzetten op de verdere ontwikkeling van deze bijzondere plek. Onder de 
werktitel ‘MASTERPLAN ZLDR MINE’ worden alle troeven van de omgeving in 
kaart gebracht en wordt de buurt verder aangepakt in dialoog met burgers, 
bedrijven en diverse overheden. 

ZLDR MINE wordt de komende jaren een gezellige hot spot en een openbare 
ontmoetingsplaats voor alle leeftijden en culturen. Een mooi parkje aan de 
balzaal van het nieuwe cultuurcentrum? Een leuke erfgoedbar met [h]eerlijke 
koffie? Een extra verbinding met het fietsroutenetwerk? Comfortabele 
zitbanken om even te pauzeren? Spelen in de schoorsteen? Een waterpartij 
om tijdens hete zomers wat verkoeling te zoeken? Mooie belichting om ’s 
avonds te komen flaneren. Het zijn maar enkele van de vele ideeën die op 
tafel liggen om de openbare ruimte nog mooier en aangenamer te maken 
voor iedereen. 

Maar de uitvoering van al deze ideeën kost handenvol geld. Het bestuur heeft 
al aanzienlijk geïnvesteerd met knappe projecten zoals CVO De Verdieping en 
CC MUZE. En vanaf 2020/2021 volgt nog de renovatie van de indrukwekkende 
schachttoren. Ook privé-investeerders zijn druk in de weer om de oude 
centrale, het mijnmagazijn en de badzaal een nieuwe toekomst te geven.

Ook burgers en bedrijven kunnen een financieel duwtje in de rug geven zodat 
het Marktplein kan omgetoverd worden tot één van de mooiste plekjes waar 
industrieel erfgoed, cultuur, toerisme, ondernemen en [re]creatie hand in 
hand gaan . Nog tot 31 december 2019 kan je een fiscaal aftrekbare gift [vanaf 
40 euro] storten op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting.

Heb je zelf nog een zinvol idee om de oude steenkoolmijn extra punch te 
geven? Laat het dan weten via mail aan paul.boutsen@hetvervolg.be of aan 
tom.michielsen@heusden-zolder.be. 

Masterplan ZLDR MINE is een initiatief van gemeente Heusden-Zolder en 
wordt gecoördineerd door de dienst cultuur & toerisme i.s.m. VZW Het 
Vervolg. Het project krijgt de steun van Provincie Limburg / Provinciaal 
Centrum voor Cultureel Erfgoed [PCCE].
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Steun ons met een fiscaal aftrekbare gift via de projectrekening
Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 euro per jaar geven aanleiding tot 
een belastingvermindering van 45% op het gestorte bedrag [art. 145/33 WIB]

Giften kunnen overgemaakt worden op rekening
 BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting 

met gestructureerde mededeling 128/2938/00092.

Jonny Vekemans fotografeerde de vervallen steenkoolmijn midden jaren ‘90 en de renovatie anno 2017



ALGEMENE INFOZAALPLANNEN

https://www.facebook.com/cultuurcentrumMUZE

http://twitter.com/CC_MUZE

OPENINGSUREN 2019
•  maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30
•  woensdag van 10u tot 12u en van 13u tot 16u30
•  zaterdag van 10u tot 12u
•  MUZE is gesloten van 24 december 2019 t.e.m. 1 januari 2020

OPENBAAR VERVOER
Station Zolder is op 10’ wandelen. De dienstregeling kan u verkrijgen op www.b-rail.be.  
Voor bussen kan u best de dienstregeling opvragen bij De Lijn op het nummer 070/22.02.00 of 
surf even naar www.delijn.be. 

TICKETS EN ABONNEMENTEN:
Tickets en abonnementen kan u als volgt bekomen:
• aan de kassa tijdens de openingsuren
• telefonisch: 011/80.80.98 
• via de website: www.muze.be 
• via e-mail: tickets@muze.be      

DAGKASSA De kassa is open +/- 30 minuten vóór aanvang van de voorstelling. Aan deze 
dagkassa betaalt u de volledige prijs.

VOORVERKOOP De voorverkoopprijs is geldig voor op voorhand betaalde én afgehaalde tickets.

BETALING Na reservatie komt u de tickets binnen de 10 dagen afhalen ofwel sturen wij 
u een overschrijvingsformulier toe en krijgt u na betaling uw tickets in de bus [3 euro 
administratiekosten]. Wij behouden het recht te laat afgehaalde of te laat betaalde tickets 
terug in de verkoop te brengen. Verkochte tickets worden niet teruggenomen!

KORTINGEN -25/+60 Personen jonger dan 25 en ouder dan 60 krijgen bij de meeste 
voorstellingen ook aan de dagkassa de voorverkoopprijs. Dit kan enkel op vertoon van de 
identiteitskaart. Groepen vanaf 10 personen  krijgen de groepsprijs, indien van toepassing.

ABONNEMENT Vanaf 5 voorstellingen hebt u voor het seizoen 2019-2020 een zeer voordelig 
abonnement! 

VOORSTELLINGEN IN SCHOOL- OF KLASVERBAND Komt u met minstens 20 leerlingen van uw klas 
of school naar één van de avondvoorstellingen dan betaalt u slechts 7 euro per ticket. Per 
20 leerlingen is er één gratis toegangskaart voor de begeleidende leerkracht. Voorstellingen 
aangeduid met * in het overzicht op pag. 20 komen niet in aanmerking voor deze korting. 
Gelieve aanvragen te richten aan Lies Cuyx [lies.cuyx@muze.be] 
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Tickets & abonnement Cultuurseizoen 2019-2020
Uit de onderstaande lijst kan u zelf een abonnement samenstellen. U moet minstens vijf verschillende voorstellingen kiezen om van de vermelde abonnementsprijs [abo] te 
kunnen genieten. Per voorstelling kan u uiteraard ook meerdere tickets aan de abonnementsprijs bestellen. 

DATUM UUR  VOORSTELLING      Kassa VVK
-25/+60

Abo

06.09.19 22u00 DISCOBAR GALAXIE - ‘25 light years’ 10 10 10

08.09.19 16u00 MUZE JAZZ ORCHESTRA & STEVEN DE BRUYN - ‘Harpo suite & suite voor de laatste mijn’’ 10 10 10

12.09.19 20u15 GABRIEL RIOS - ‘Solo’ UITVERKOCHT! 24 21 18

13.09.19 20u15 STIJN MEURIS & ROOM 13 ORCHESTRA - ‘Stijn in het hoofd van Hawking’ 22 19 16

14.09.19 20u15 GUIDO BELCANTO - ‘Een zanger moet trachten de pijn te verzachten’ 24 21 18

15.09.19 15u00 BEELDSMEDERIJ DE MAAN - ‘De tuin van de walvis’ [vanaf 5 jaar] 8 7 6

19.09.19 19u00 BALLET DOMMAGE - ‘Melvius!’ gratis gratis gratis

20.09.19 20u15 SABIEN TIELS - ‘Natural woman, A tribute to Carole King’ [première] 20 17 14

26.09.19 20u15 ERIKSSON DELCROIX - ‘Riverside Hotel Tour’ 21 18 15

29.09.19 16u00 ATANERES ENSEMBLE - ‘Flemish Flavors’ 21 18 15

03.10.19 20u15 MAURO PAWLOWSKI & PETER HOLVOET-HANSSEN - ‘Blauwboek’ 18 15 12

04.10.19 20u15 D. LECOMPTE, R SVETLIKOVA & M. PAWLOWSKI - ‘De Smerige Drie’ 18 15 12

05.10.19 20u15 RAYMOND VAN HET GROENEWOUD - ‘Glorieuze bevrijding’ 24 21 18

08.10.19 14u00 BART KAËLL & LUC APPERMONT - ‘Bart & Luc intiem’ 15 15 15

13.10.19 14u00 ESMÉ BOS & BART VOET - ‘Concert Magiq’ ’ [vanaf 2,5 jaar] [première] 8 7 6

13.10.19 16u00 ESMÉ BOS & BART VOET - ‘Concert Magiq’ ’ [vanaf 2,5 jaar] 8 7 6

18.10.19 20u15 GEERT VERDICKT / BUURMAN - ‘Einzelgänger’ [première] 20 17 14

19.10.19 20u15 ISOLDE - ‘In concert’ 22 19 16

23.10.19 20u15 HETPALEIS & FABULEUS - ‘8.2’ 12 10 8

24.10.19 20u15 SLOW PILOT PLAYS JEF BUCKLEY - ‘25 years of Grace - a live rockumentary’ 21 18 15

25.10.19 20u15 LUCIA CADOTSCH - ‘Speak low’ 18 15 12

26.10.19 20u15 BELLE PEREZ - ‘Fiesta Perez en Teatros - 20 jaar op het podium 24 21 18

27.10.19 15u00 HETPALEIS & DSCHUNGEL WIEN / K.VERLINDEN - ‘Play’ [vanaf 8 jaar] 8 7 6

31.10.19 20u15 MARTHA!TENTATIEF & JOHAN PETIT - ‘Lulletje’ 18 15 12

7.11.19 20u15 BAAR - ‘Genoeg!’ 21 18 15

8.11.19 20u15 SOPHIA AMMANN - ‘Plays Leonard Cohen’ 19 16 13

14.11.19 20u15 CHRIS LOMME & MICHAEL DE COCK/KVS - ‘Reverence’ 19 16 13

16.11.19 20u15 LIVING ROOTS - ‘Women of the 90’s’ 24 21 18

17.11.19 15u00 COMPAGNIE BARBARIE - ‘Gratis chips!’ [vanaf 5 jaar] 8 7 6

17.11.19 16u00 OMEGA KWARTET - ‘In concert’ 19 16 13

21.11.19 20u15 STEVEN VAN HERREWEGHE - ‘De droom van Philo’ 22 20 18

22.11.19 20u15 JEF NEVE & TEUS NOBEL - ‘In concert’ 24 21 18

DATUM UUR  VOORSTELLING      Kassa VVK
-25/+60

Abo

23.11.19 20u15 MARBLE SOUNDS - ‘The advice to travel light’ - SUPPORT BONFIRE LAKES 22 19 16

29.11.19 20u15 SOIRÉE DÉCOLLETÉE - ‘Vrouwen zingen Drs. P’ 22 19 16

30.11.19 20u15 FLOYD MATTERS - ‘The wall 40 years’ 22 19 16

05.12.19 20u15 LAÏS - ‘25 jaar Laïs’ 23 20 17

07.12.19 20u15 SLÄPSTICK - ‘Släpstick’ 22 19 16

13.12.19 20u15 STUDIO GUGA - ‘Ongehoord!’ LAATSTE TICKETS! 26 24 22

20.12.19 20u15 LAZARUS - ‘De wereld redden’ 18 15 12

21.12.19 20u15 MARIO GOOSSENS - ’Paradise City Tour’ 24 21 18

04.01.20 20u15 STEVEN DE BRUYN SOLO - ‘The Eternal Perhaps’ [première] 18 15 12

11.01.20 20u15 MANOESH - ‘In concert’ [première] 18 15 12

18.01.20 20u15 PERCOSSA - ‘Double Bill’ 24 21 18

19.01.20 15u00 KOPERGIETERY & BEELDSMEDERIJ DE MAAN - ‘PlastiekBERTRAND’ [vanaf 4 jaar] 8 7 6

24.01.20 20u15 HET NIEUWSTEDELIJK - ‘Gesprek met de regen’ 22 19 16

25.01.20 20u15 KAMAGURKA & HERR SEELE - ‘The return of the Comeback’ 20 17 14

30.01.20 20u15 SOE NSUKI - ‘Soetopia’ 18 15 12

31.01.20 20u15 I SOLISTI & JAN DECLEIR - ‘Mars om de macht [te verspelen]’ 21 18 15

01.02.20 20u15 THE BOOTLEG EIGHTIES - ‘In concert’ 21 18 15

07.02.20 20u15 YEVGUENI - ‘Morgen verse sneeuw’ UITVERKOCHT! 24 21 18

08.02.20 20u15 LADY LINN, GREGORY FRATEUR, STIJN MEURIS,... - ‘Murderballads extended’ 22 19 16

14.02.20 20u15 TINY LEGS TIM - ‘Elsewhere Bound’ 18 15 12

15.02.20 20u15 COMP. MARIUS - ‘De Schpountz’ 21 18 15

16.02.20 16u00 RAPHAËLLA SMITS & GUY DE MEY 21 18 15

20.02.20 20u15 NIEUWSTEDELIJK & FIEN LEYSEN - ‘Wie we zijn’ 18 15 12

22.02.20 20u15 PRAGA KHAN - ‘Khantasia’ 23 20 17

28.02.20 20u15 VAN DER LAAN & WOE - ‘Pesetas’ 21 18 15

29.02.20 20u15 GUY SWINNEN & THE LADIES - The Duet Sessions’ 24 21 18

01.03.20 11u00 CASIER & DIES - ‘Moes’ [vanaf 1,5 tot 5 jaar] 8 7 6

01.03.20 16u00 CASIER & DIES - ‘Moes’ [vanaf 1,5 tot 5 jaar] 8 7 76

06.03.20 20u15 BEGIJN LE BLEU - ‘Toch bedankt!’ 20 17 14

07.03.20 20u15 FOREVER AMY - ‘Featuring Amy’s original band’ 33 30 27

12.03.20 20u15 AMARA RETA, RASHIF EL KAOUI & HANS VAN CAUWENBERGHE - ‘Een Jihad van liefde’ 21 18 12

14.03.20 20u15 WINTERLAND ‘76 - ‘The Beatles ... na The Beatles’ 21 18 15
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UITVERKOCHT!

Tickets & abonnement Cultuurseizoen 2019-2020
Uit de onderstaande lijst kan u zelf een abonnement samenstellen. U moet minstens vijf verschillende voorstellingen kiezen om van de vermelde abonnementsprijs [abo] te 
kunnen genieten. Per voorstelling kan u uiteraard ook meerdere tickets aan de abonnementsprijs bestellen. 

DATUM UUR  VOORSTELLING      Kassa VVK
-25/+60

Abo

15.03.20 20u15 BRAM WEIJTERS & CHAD MCCULLOUGH - ‘Pendulum’ 15 12 9

20.03.20 19u30 BRONKS & TUNING PEOPLE - Rita [vanaf 8 jaar] 8 7 6

27.03.20 20u15 JUDAS THEATERPRODUCTIES - ‘Festen’ 24 21 18

28.03.20 20u15 BART HERMAN - ‘Tussen ons. Gezegd en gezongen’ 24 21 18

03.04.20 20u15 FRED DELFGAAUW - ‘Paradijsvogels’ 18 15 12

04.04.20 20u15 LUCAS VAN DEN EYNDE, TINE EMBRECHTS, NELE BAUWENS - ‘Jukebox 2020’ LAATSTE TICKETS! 28 25 22

09.04.20 20u15 LIEVE BLANCQUAERT & GREET JACOBS - ‘Misschien Marieke’ 18 15 12

10.04.20 20u15 JAVIER GUZMAN - ’Guz-Màn’ 20 17 14

11.04.20 20u15 ISBELLS + GEPPETTO & THE WHALES - ‘In concert’ 22 19 16

17.04.20 20u15 MORGANE JI - ‘Woman soldier’ 20 17 14

18.04.20 20u15 DE KOLONIE MT / BRUNO VANDEN BROECKE - ‘De Woordenaar’ 21 18 15

19.04.20 15u00 FROE FROE & DE ROOVERS - ‘Stella, ster van de zee’ [vanaf 6 jaar] 8 7 6

24.04.20 20u15 BART CANNAERTS - ‘We moeten nog eens afspreken’ UITVERKOCHT! 22 19 16

25.04.20 20u KHALID BENHADDOU & ERHAN DEMIRCI + IFTAR 18 15 12

26.04.20 16u00 GEORGINA SANCHEZ TORRES - ‘In concert’ 18 15 12

30.04.20 20u15 WIM OPBROUCK & WILFRIED DE JONG - ‘Jungfrau’ 21 18 15

08.05.20 20u15 ALEX AGNEW - ‘Be careful what you wish for’ UITVERKOCHT! 35 35 35

09.05.20 20u15 ALEX AGNEW - ‘Be careful what you wish for’ UITVERKOCHT! 35 35 35

10.05.20 16u00 TAURUS KWARTET - ‘Happening Beethoven strijkkwartetten’ 19 16 13

15.05.20 20u15 GINGERBLACKGINGER 18 15 12

16.05.20 20u15 LIEN VAN DE KELDER, MAURO PAWLOWSKI... - ‘smartschade’ 21 18 15

23.05.20 20u15 ZUIDPOOL - ‘De aanzegster’ 21 18 15

30.05.20 20u15 LAZARUS & ROBBIN ROOZE - ‘Iemand moet het doen’ 21 18 15

05.06.20 20u15 KOMMIL FOO - ‘Oogst’ LAATSTE TICKETS! 30 27 24

06.06.20 20u15 KOMMIL FOO - ‘Oogst’ LAATSTE TICKETS! 30 27 24

GABRIEL RIOS YEVGUENI BART  CANNAERTS ALEX AGNEW


