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MUZE STRAALT !!!
Oh wat zijn we gelukkig. Na een drukke zomer waarin we vele uitgestelde 
voorstellingen hebben gepresenteerd, mochten we op 9 september opnieuw een 
volle schouwburg verwelkomen met de show van Wouter Deprez, weliswaar met 
Covid Safe Ticket. We hopen vurig dat de pandemie onder controle blijft, zodat 
we vanaf 1 oktober in min of meer normale omstandigheden mogen werken. 

INGANG SCHOUWBURG VIA ZLDR LUCHTFABRIEK
MUZE gaat je blijven verwennen met een piekfijne selectie muziek, theater, 
comedy, expo’s.  Zeker tot en met december zal de toegang tot de schouwburg 
via ZLDR Luchtfabriek verlopen. Je bereikt ZLDR Luchtfabriek zowel via het 
Marktplein als het Schachtplein [parking]. Op die manier heb je alle ruimte en 
kan je intens genieten van het indrukwekkende erfgoed van de steenkoolmijn. 
Je kan er ook prachtige tentoonstellingen meepikken zoals de expo ‘Bella Ciao’ 
van Artikel 27. 

FAIRTRADECAFÉ IN DE COMPRESSORENZAAL
Artikel 27 zal trouwens van 21 november tot en met 12 december een 
fairtradecafé organiseren in de compressorenzaal van ZLDR Luchtfabriek. Dit 
café zal open zijn wanneer er een voorstelling in de schouwburg is. Daarnaast 
zullen we ook, vaak in samenwerking met MUZEcafé, lekkere drankjes 
aanbieden tussen de oude machines wanneer er schouwburgevents zijn. Voor de 
voorstellingen die doorgaan in de balzaal, de zwarte zaal of het MUZEcafé neem 
je uiteraard de klassieke MUZE-hoofdingang via het Marktplein.

ONZE PARKEERWACHTERS HETEN U VAN HARTE WELKOM
Natuurlijk raden we je aan om met de fiets of het openbaar vervoer te komen, 
maar bij avondvoorstellingen is dat niet evident. Kom je met de wagen, dan kan 
je gratis parkeren op het Schachtplein. Bij voorstellingen in de schouwburg zijn 
onze fijne parkeerwachters steeds aanwezig tot 23u. Mogen we je vriendelijk 
vragen om de auto niet op de terreinen van de omliggende bedrijven te plaatsen. 

THEATER ACHTER DE SCHERMEN: MASTERCLASS SCENOGRAFIE
Hoe wordt een voorstelling eigenlijk gemaakt? Hoe gaan tekst, verhaal, geluid, 
beeld, belichting en beweging hand in hand? Hoe ontwikkel je een krachtig 
scènebeeld? Bij een aantal producties organiseren we van 18u30 tot 19u30 een 
ontmoeting met een scenograaf of theatermaker die vertelt over zijn/haar werk 
en het maakproces van een specifieke voorstelling. Tijdens deze sessies kan 
je ook genieten van een lekker hapje als je dat wenst. Dit najaar zijn er twee 
ontmoetingen gepland met ‘Knaus’ [9/11] en ‘Ghost in the machine’ [11/12]. 
Meer details lees je op www.muze.be.
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VRIJDAG 1 OKTOBER ‘21
20u15 – SCHOUWBURG
€22 [KASSA] - €19 [VVK,-25/+60] - €16 [VRIEND]

MICH WALSCHAERTS & ALANO GRUARIN 
‘Danskny’ - funk meets cabaret

Funk en cabaret, misschien een 
vreemde combinatie zegt u? Toch 
niet als de vleesgeworden funkhengst 
en pianist Alano Gruarin het podium 
deelt met Kommil Foo-zanger en 
cabaretier Mich Walschaerts. Vette 
pianogrooves, kurkdroge beats en 
Walschaerts die zingt, praat, debiteert 
en danst. U wordt er instant vrolijk 
van. Een onweerstaanbare drang 
om te dansen is het gevolg. Zelfs de 
piano krijgt van al die funky shit en 
soul een andere kleur!

Alano Gruarin [zang, toetsen], Wouter Sou-
vereyns [zang, gitaar], Koen Bellens [licht & 
geluid], Kris Van Oudenhove [decor] & Dorine 
Demuynck [kostuums].

www.michwalschaerts.be
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JEF NEVE & BAND
‘Mysterium’

ZATERDAG  2 OKTOBER ‘21
20u15 - SCHOUWBURG
€30 [KASSA] - €27 [VVK,-25/+60] - €24 [VRIEND]

Jef Neve heeft een boodschap en 
bezorgde ons deze brief waarin hij u 
meeneemt naar het mysterie: “In een 
wereld waar alle data en valse of echte 
feiten heel direct beschikbaar zijn heb 
ik nood aan het mysterie: respect en 
een diepe buiging voor de schoonheid 
van het ongekende, het bevrijdende 
plezier van kinderlijke naïviteit, het 
witte laken van sereniteit, de totale 
afwezigheid van het exacte en de 
overgave aan het allesomvattende. 
De muziek is tegelijk complex én 
verrassend eenvoudig, een evenwicht 
dat ik tijdens het compositieproces 
goed heb proberen te bewaken. De 
band heeft de scores met veel zin voor 
meesterlijke ambacht en persoonlijke 
inbreng geïnterpreteerd en tot leven 
gewekt. Dat zijn de momenten waar 
je het als componist voor doet: na 
maanden te zoeken in de krochten van 
je ziel wordt de eerste levensadem 
in de partituur geblazen en komt 
de muziek tot leven. Dat is ultieme 
schoonheid. Voor de instrumentatie 
heb ik me laten inspireren door de 
massieve klank van drie tenorsaxen, 
die zowel agressief als zalvend, 
ongedwongen improviserend als 
obligaat klassiek kunnen klinken. 
Ik vul ze aan met de trompet en 
bastrombone, twee uitersten in de 
tessituur van de kopers. De klank 
van piano en contrabas zijn me sinds 
het begin vertrouwd, en vormen de 
structuur waarop ik de composities 
heb gebouwd. Ik nodig u uit om u 
mee te laten slepen in dit muzikaal 
mysterie, laat de echte wereld even 
los en ontdek het bevrijdend gevoel 
om eens iets niet te begrijpen. 
Tot snel! Jef.”

De muzikanten voor dit prachtig project 
heeft Jef Neve geplukt uit de crème de la 
crème van de Europese jazz- en klassieke 
muziekwereld: Jasper Høiby [contrabas], 
Teus Nobel [trompet], Nicolas Kummert 
[tenorsax], Bruno Van der Haegen [tenorsax], 
Andy Dhondt [tenorsax] & Pieter Kindt 
[bastrombone].

www.jefneve.be

©
 R

ob
 W

al
be

rs

4             oktober - november - december 2021



oktober - november - december 2021              7

DO 7 OKTOBER ‘21
20u15 - SCHOUWBURG
€21 [KASSA] - €18 [VVK,-25/+60] - €15 [VRIEND]

LAZARUS & ROBBIN ROOZE 
‘Iemand moet het doen’ - Tijl van Limburg revisited

Op 23 september 1971 laat Mario 
Roymans zich opsluiten in het Paleis 
voor Schone Kunsten in Brussel. 
Tussen twee passages van de 
nachtsuppoosten door, snijdt hij het 
doek ‘De Liefdesbrief’ van Johannes 
Vermeer uit het kader. Hij verstopt 
het doek onder zijn bed in restaurant 
Soetewey waar hij werkt. Via de pers 
eist hij 200 miljoen Belgische frank, 
te schenken aan de slachtoffers 
van de hongersnood in Bangladesh. 
Tien dagen later, na een tamelijk 
spectaculaire achtervolging én een 
passage in Heusden-Zolder, wordt 
Roymans roemloos ingerekend. 
Voor vele mensen was Roymans 
een held omdat hij opkwam voor 
de zwakkeren. Daarom kreeg hij de 
bijnaam ‘Tijl van Limburg’.

Lazarus en Robbin Rooze slaan 
de handen in elkaar voor een 
combinatie van theater en film met 
deze ‘heldendaad’ als uitgangspunt: 
kunst roven voor het goede doel. 
In een spannende vertelling worden 
vragen gesteld over de reële waarde 
van kunst en de grenzen van goede 
bedoelingen. 

Koen de Graeve, Wouter Hendrickx, Günther 
Lesage, Ryshard Tubiasz brengen samen met 
Illiass Bellaajal, Animata Demba, Izzy Ismaïl 
L’hamiti, Robbin Rooze en Maaike Somers dit 
verhaal van Mario Roymans op de planken. 

www.lazarusvzw.be
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KONINKLIJKE MUZIEKKAPEL VAN DE GIDSEN
N.a.v. 150 jaar Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden

VRIJDAG 8 OKTOBER ‘21
19u30 - SCHOUWBURG
€21 [KASSA] - €18 [VVK,-25/+60]

Koninklijke Harmonie De Ware 
Vrienden Zolder bestaat 150 jaar 
en nodigt iedereen uit om te komen 
genieten van een uitzonderlijk concert  
van de Koninklijke muziekkapel 
van de Gidsen. Dit prestigieuze 
harmonieorkest met vierenzeventig 
streng geselecteerde muzikanten 
en een uniek 12-koppig cavalerie-
trompetterskorps bestaat al sinds 
1832. Een hele reeks topdirigenten 
zorgde ervoor dat de kwaliteit van 
de muziekkapel steeds op een uniek 
niveau bleef en dat het orkest tot 
de beste harmonieorkesten ter 
wereld gerekend wordt. Sinds 2008 
staat het onder leiding van kapitein-
commandant kapelmeester Yves 
Segers. Door zijn energie brachten ze 
diverse spraakmakende albums uit en 
speelde de muziekkapel prestigieuze 
concerten in zowel binnen- als 
buitenland. 

In 2018 werd de muziekkapel zelfs 
erkend als Immaterieel Cultureel 
Patrimonium van België. Voor dit 
adembenemend concert kan de 
Muziekkapel rekenen op de inbreng 
van 2 Limburgse topmusici: Marc 
Peremans [solist hoorn] en Kevin 
Houben als componist van één van 
de vele mooie werken die op het 
programma staan. Mis dit unieke 
concert niet!

www.royalbands.mil.be
www.dewarevriendenzolder.be
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COMPAGNIE BARBARIE 
‘Time goes bye bye’ - voor iedereen vanaf 7 jaar

“Het kost tijd om tijd te begrijpen” -
Alan Burdick

In ‘Time goes bye bye’ wordt op 
een heerlijke en bijzonder grappige 
manier met het begrip ‘tijd’ gespeeld. 
Want zoals u weet, hoe ouder je 
wordt, hoe sneller de jaren. Voor 
volwassenen lijkt de tijd constant te 
verdwijnen in het niets terwijl je er 
net zo’n nood aan hebt. Voor kinderen 
daarentegen is een zomervakantie 
eindeloos, duren autoritten tussen 
Heusden-Zolder en Maasmechelen 
eeuwig, zijn feestjes al gedaan nog 
voor ze zijn begonnen en zijn er 
constant van die volwassenen die 
maar blijven herhalen dat er iets is 
met te laat! Te laat! Wat, te laat? 
De tijdsbeleving van kinderen hangt 
nauw samen met hoe leuk of saai de 
tijd verstrijkt. En het is niet slecht 
om daar ook als volwassene af en toe 
eens naar terug te grijpen. 

ZO 10 OKTOBER ‘21
15u – SCHOUWBURG - VANAF 7 JAAR
€8 [KASSA] - €7 [VVK,-25/+60] - €6 [VRIEND]

In deze voorstelling wordt er alvast 
veel gefeest en is plezier verzekerd 
dankzij de tijdloze fantasie van de 
dames van Compagnie Barbarie. En 
denk er aan: deze voorstelling is 
nog niet begonnen of ze is alweer 
gedaan…

Met Liesje De Backer, Amber Goethals, Lotte 
Vaes & Sarah Vangeel. Regie Karolien De 
Bleser. In coproductie met Bronks en De 
Studio.

“Na eerdere jeugdproducties over 
ploetermoeders en feminisme tackelen ze nu 
ook het thema tijd met frisse filosofische blik, 
veel humor en een uitgepuurde transparantie. 
De zevenplussers lusten er pap van, net als 
hun ouders.” - De Standaard

www.compagniebarbarie.be 

TAMALA
 ‘Lumba’ - prachtige klanken uit Senegal

ZA 16 OKTOBER ‘21
20u15 – ZWARTE ZAAL
€18 [KASSA] - €15 [VVK,-25/+60] - €12 [VRIEND]

Met terechte trots stellen Mola Sylla 
[zang, likembe], Bao Sissoko [kora, 
percussie] en Wouter Vandenabeele 
[viool] hun tweede album ‘Lumba’ 
voor. Dit album is een waardige 
opvolger van hun eerste project  dat 
in 2017 de prijzen won voor beste 
wereldmuziekalbum bij Klara en de 
Octaves de la Musique. 

In ‘Lumba’ maakt Tamala, net als de 
vogel in het lied ‘Picce mi’, de balans 
op van een wereld waarin rijkdom 
niet eerlijk is verdeeld, waarin 
hypocrisie heerst ten koste van 
vrouwen, kinderen en zwakken, en 
waarin de aarde uitgeput raakt. Het 
is tijd voor ‘Lumba’ wat ‘de grote dag’ 
betekent in het Mandinka. 

In dit nieuwe opus kijkt het trio naar 
de wereld en durft het te dromen 
van een nieuw begin waarbij het de 
dwaasheden van de mensheid aan de 
kaak stelt om onze zonnige kanten 
beter uit te laten komen. De West-
Afrikaanse klanken en gezangen van 
Mola & Bao gaan prachtig samen met 
de wereldse en virtuoze viool van 
Wouter. Een aanrader voor iedereen 
die nog een beetje fictief wil reizen.

www.muziekpublique.be
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ZA 23 OKTOBER ‘21
20u15 - SCHOUWBURG - VANAF 10 JAAR
€20 [KASSA] - €17 [VVK,-25/+60] - €14 [VRIEND]

BOOST PRODUCTIES 
‘Interesting mistakes’ - wonderbaarlijk circustheater

vanaf 10 jaar

In een berg van palen zoeken twee 
mensen naar houvast. Ze bouwen 
aan constructies in een uitdagend en 
grensverleggend spel. Allebei willen 
ze de hoogte in en dromen ze ervan 
om te vliegen. In een wirwar van 
touwen en bamboe creëren ze een 
uitnodigende en prikkelende wereld.

‘Interesting mistakes’ is een 
wonderbaarlijke acrobatische 
voorstelling. Het is het eerste deel 
van een drieluik dat BOOST de 
komende jaren gaat presenteren 
rond het thema ‘uitsluiting en 
individualiteit versus collectiviteit’. 
De voorstellingen van BOOST zijn 
altijd zeer beeldend en vol acrobatie. 
Het speelvlak is dit keer een raster 
van bamboe en losse palen. Met 
een speciale knooptechniek maken 
virtuozen Carina Klingsell & Richandell 
Martis horizontale verbindingen en 
zorgen ze voor een adembenemend 
spektakel!

BOOST is opgericht in Amsterdam 
door theatermaakster Lennie Visser 
en maakt eigenzinnig circustheater 
in combinatie met andere kunst-
disciplines en is hierdoor één 
van de pioniers van het moderne 
circustheater. 

“Een fascinerende performance dankzij een 
esthetisch toneelbeeld, een sterke soundscape 
en de inzet van acrobatiek om een beeld te 
schetsen van verhoudingen tussen mensen”  
Theaterkrant

www.boostproducties.nl
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STEFAAN DEGAND & ELIEN HANSELAER
‘Ashes to ashes’ van Harold Pinter

DO 21 OKTOBER ‘21
20u15 - SCHOUWBURG
€18 [KASSA] - €15 [VVK,-25/+60] - €12 [VRIEND]

Rebecca en Devlin dagen elkaar 
uit in een kamer met schemerige 
verlichting, ergens desolaat in het 
midden van een stad. De wereld 
buiten is in beweging maar zij hebben 
enkel elkaar. Hij, gekromd onder de 
verveling van het ‘niets’, vraagt haar 
meedogenloos uit over een minnaar 
uit haar verleden. Zij, naadloos 
overgaand van waarheid naar 
fantasie, wil het vooral hebben over 
geweld in de wereld. Losgerukt uit 
alle context, zijn Rebecca en Devlin 
gedoemd tot hun eigen universum. 
Ze kunnen niet praten met de 
buitenwereld. Ze praten met elkaar. 
Alleen met elkaar.
‘Ashes to Ashes’ van Harold Pinter is 
een triomf van macht en beknoptheid. 

Een rijk verontrustend stuk, 
doorspekt met seksueel magnetisme 
en verschrikkelijke wreedheden. Een 
groots miniatuur waarin de meest 
sensuele momenten suggestief tot 
stand komen. Het is een kroniek 
van een zeer ondoorzichtig en 
verontrustend karakter dat de 
lockdownervaring voelbaar maakt 
en de mens toont in zijn naakte 
waarheid. Puur theater met 
glansrollen voor Stefaan Degand en 
Elien Hanselaer. 
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COSY BRASS QUARTET 
Een hartverwarmende beleving in de kerk van Zolder
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ZO 31 OKTOBER ‘21
16u - KERK ZOLDER
€18 [KASSA] - €15 [VVK,-25/+60] - €12 [VRIEND]

Het Cosy Brass Quartet is niet zomaar 
een koperkwartet. Zowel qua bezetting 
als qua repertoire wijken de vier 
virtuozen af van de gebaande wegen 
met een uniek artistiek verhaal en 
zachte warme klanken. Geen twee 
trompetten, hoorn en trombone, maar 
wel twee cornetten, een tenorhoorn en 
een euphonium. Dit instrumentarium 
laat toe om op een fijnzinnige en 
expressieve manier te musiceren. Cosy 
Brass speelt prachtige composities en 
eigen arrangementen van o.a. Mozart, 
Dvorak, Sabatini, Gilson, Mancini, 
Hartmann & Rimski-Korsakow. Kortom, 
het wordt een artistiek hoogstaand 
staaltje van kopermuziek. Hun eerste 
album werd meteen opgemerkt en 
geselecteerd voor de Klara’s 10.

Dit concert van Guy Godts [cornet], 
Raf Van Looveren [cornet], Dirk 
Reyniers [tenorhoorn] en Kevin 
Van Giel [euphonium] beleef je in 
het prachtige kader van de kerk 
in Zolder. Onze klassieke steun en 
toeverlaat Fred Brouwers zorgt voor 
de presentatie.

www.cosybrassquartet.be

LAIKA & ZEFIRO TORNA
‘BALSAM’ - een culinaire en muzikale topervaring

VR 29 & ZA 30 OKTOBER ‘21
20u15 - BALZAAL
€21 [KASSA] - €18 [VVK,-25/+60] - €15 [VRIEND]

‘BALSAM’ is een zinnenprikkelend 
laboratorium. Een alchemistisch 
concert waarin muziek versmelt 
met verrassende geuren, smaken 
en sensaties, waarin klanken 
transformeren tot beelden. De 
bedwelmende muziek voert je 
mee langs gezangen uit Portugal, 
Griekenland en IJsland, mystieke 
klanken van Hildegard Von Bingen, 
15de-eeuwse polyfone muziek en 
eigen composities. De teksten van de 
liederen gaan terug op verzen uit het 
Bijbelse Hooglied, op gedichten van 
Vergilius en Horatius, op de poëzie 
van tijdgenoten van Baudelaire en 
Verhaeren. Ze gaan over het spel van 
de liefde, over verlangen en verdriet, 
over de zoete geur van jasmijn 
en de schoonheid van een boom. 
Ze zijn een hulde aan de helende, 
stimulerende en betoverende werking 
van kruiden en planten. Ze bezingen 
bovenal de kracht van de natuur. 

“BALSAM verwent je oren, ogen en 
smaakpapillen op de meest minzame manier. 
En het nodigt je zo uit om met open zintuigen 
en fijngevoeligheid in het leven te staan en 
van de wereld te proeven.” - Knack Focus

Een concept van Jurgen De bruyn, Peter 
De Bie & Sara Sampelayo. Muzikanten Elly 
Aerden, Raphaël De Cock, Jurgen De Bruyn, 
Philippe Laloy, Jowan Merckx & Jean-Philippe 
Poncin. Culinaire alchemisten zijn Peter De 
Bie, Sara Sampelayo/Simone Milsdochter 
en Bram Smeyers/Arnout Vandamme. Jo 
Roets tekende voor de regie. Een productie 
van Laika en Zefiro Torna in coproductie met 
Le Volcan, scène nationale du Havre en Le 
Channel, scène nationale de Calais met de 
steun van Vlaamse Gemeenschap en Tax 
Shelter van de Belgische federale overheid.

www.laika.be - www.zefirotorna.be
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HETPALEIS 
‘Kier’ - fantasie voor iedereen vanaf 4 jaar

ZO 7 NOVEMBER ‘21
15u - SCHOUWBURG - VANAF 4 JAAR
€8 [KASSA] - €7 [VVK,-25/+60] - €6 [VRIEND]

Waar alles waar is. Waar alles wat 
kan, mogelijk is. En waar alles wat 
niet mogelijk is, kan. Wie weet zijn 
de sterren daar rozen of bloemen 
vloeibaar. Of misschien is het gewoon 
iets blauws met roze vacht en grote 
ogen... 

Wat is er spannender dan wat er 
achter de deur zit? In ‘KIER’ tasten de 
makers de grenzen van onze fantasie 
af. Zo maken ze plaats voor duizend-
en-één mogelijkheden. Wat als je 
daarover mag blijven fantaseren? 
Eindeloos lang tot in de ruimte, waar 
sterren, planeten en kometen je om 
de oren vliegen? Want is het niet 
leuker als alles mogelijk blijft? Als de 
deur altijd op een kier blijft staan?

Zotte toestanden verzekerd in deze 
voorstelling propvol fantasierijke 
beeldtaal en verrassende wendingen 
gemaakt door Kim Karssen, Hendrik 
Kegels & Benjamin Verdonck. 

www.hetpaleis.be
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BERT GABRIËLS
‘#Eindejaars3’ [try-out] met Johnny Trash & Jeroen Verdick

DO 4 NOVEMBER ‘21
20u15 - SCHOUWBURG
€15 [KASSA] - €12 [VVK,-25/+60] - €9 [VRIEND]

Wat 2021 nog in petto heeft weten 
we niet, maar het mes van stand-
up comedian Bert Gabriëls ligt klaar 
om de actualiteit, sport, politiek, 
cultuur, entertainmentwereld en het 
regionaal nieuws te fileren. Een show 
met massa’s doordenkertjes, jokes 
en grappige momenten. Hopelijk 
zijn we tegen het einde van het jaar 
‘post-corona’, een tijdperk waar we 
even lang op hebben gewacht als de 
gemiddelde zendingen van de post. 
Vorig jaar was er een studioversie van 
z’n #Eindejaars op Radio 1, regionale 
zenders, en een druk bekeken versie 
op Streamz. De 4-sterrenrecencies 
kwamen er mede dankzij de bijdragen 
van ‘zingende krant’ Johnny Trash, 
‘factchecker’ Jeroen Verdick en de 
hilarische animaties van Jeroen 
Echelpoels. 
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Wegens te plezant mogen ze nu ook 
komen meedoen in een try-out in 
onze schone schouwburg. 

“Een mooi evenwicht tussen bevrijdende 
humor en verhulde maatschappijkritiek.” 
“Een perfect geconstrueerde conference en 
de grappen zijn scherper dan ooit”
De Standaard, 4 sterren voor #Eindejaars 2

“Bert Gabriëls scheert hoge toppen met zijn 
conférence.” - De Morgen

www.bertgabriels.be
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JUDITH CLIJSTERS 
‘You and me anytime anywhere’ + ‘The road to anywhere’

VR 12 NOVEMBER ‘21
20u15 – SCHOUWBURG/ZWARTE ZAAL
€18 [KASSA] - €15 [VVK,-25/+60] - €12 [VRIEND]

Choreografe Judith Clijsters strijkt 
neer in MUZE met een dubbel 
programma op één avond. Met de 
DIY voorstelling ‘You and me anytime 
anywhere’ beleef je plezier met 
een koptelefoon, je smartphone en 
een amusante vertelster. Vergezeld 
door aanstekelijke sounds, vragen 
en weetjes, word je uitgedaagd 
om een stukje te onthullen wie je 
bent. Kom in beweging en ontmoet 
een paar onbekenden of herontdek 
je familie en vrienden door spel, 
mysterie en het gebruik van je 
verbeeldingskracht. Een intieme en 
speelse ontmoeting tussen mensen. 

‘The road to anywhere’ is dan weer 
het resultaat van het brandend 
verlangen om fysiek volledig 
opgeslorpt te worden door ritme en 
muziek. Twee dansers gebruiken 
ervaring uit de salsadans als archief 
om deze voorstelling te bestuiven. 
Ze shaken, ze leiden en volgen. 
Haarscherp is hun connectie. 
Verwacht je aan een bommetje 
energie met ritmische, aanstekelijke 
muziek in dialoog met pittige, 
sensuele en fijngevoelige dans. 

Een avond in samenwerking met C-Takt+, 
een platform voor jonge makers die werken 
met een mix van theater, dans, beeldende 
kunst, video en performance.

ALEXIA LEYSEN & VALENTIJN DHAENENS
‘Knaus’ - geïnspireerd op Karl Ove Knausgård

DI 9 NOVEMBER ‘21
20u15 - ZWARTE ZAAL
€20 [KASSA] - €17 [VVK,-25/+60],  €14 [VRIEND]

Valentijn Dhaenens speelt deze 
schitterende monoloog die hij samen 
schreef met regisseur Alexia Leysen. 
Een ijzersterke tekst, geïnspireerd op 
het leven en werk van succesauteur 
Karl Ove Knausgård. 

We zien een man die tussen de 
luiers en de sterren zichzelf staande 
probeert te houden met de vraag: 
“Wie ben ik?”. Als God dood is en de 
hemel leeg dan zoekt ‘Knaus’ naar 
wat van waarde is in dit universum.

In 3.500 pagina’s pende de Noor Karl 
Ove Knausgård de strijd van zijn ziel 
neer. Voorbij de schaamte en met de 
taal als instrument probeert een man 
de banaliteit van zijn kleine leven te 
overstijgen, en spaart daarbij niets 
of niemand... Geïnspireerd door dit 
prikkelende materiaal creëerden 
virtuoos Valentijn Dhaenens en Alexia 
Leysen [winnaar Dioraphte Cement 
Prijs voor aanstormend theatertalent] 
‘Knaus’. 
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‘Knaus’, dat wordt geprezen omwille 
van het indrukwekkend acteerspel, 
een ontroerend mooie scenografie 
van Stef Stessel en een ijzersterke 
tekst, heeft al vele toeschouwers in 
het hart geraakt. Nu u nog!

“Een zeldzaam ontwapenend gebeuren.”
- De Standaard 

“Dhaenens neemt de zaal moeiteloos mee in 
de meanderende gedachtegangen, precies 
laverend tussen scherpe pijn en tragikomische 
hulpeloosheid.” - De Morgen

www.brut.onl   
www.destudio.com 
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FABRIZIO POGGI
Italiaanse levende blueslegende met Belgische band

De Italiaan Fabrizio Poggi werkte 
samen met de allergrootste 
rootsmuzikanten ter wereld zoals 
Garth Hudson [The Band], The Blind 
Boys of Alabama, Charlie Musselwhite, 
Guy Davis, The Original Blues Brothers 
Band, Steve Cropper [Booker T. & The 
M.G.’s, Otis Redding] en Robert Plant 
[Led Zeppelin]. Maar Poggi maakt ook 
eigen muziek. In 2008 bracht hij het 
album ‘Mercy’ uit. Deze bluesplaat 
vol spirituals, werd een therapeutisch 
album waarin de dankbaarheid voor 
een nieuw leven centraal staat. De 
plaat werd in Italië uitgeroepen tot 
beste bluesalbum van het jaar en 
kreeg ook in de rest van de wereld 
uitstekend recensies. De opvolger 
‘Spirit & Freedom’ uit 2010 werd in 
de pers zelfs getipt voor een Grammy 
Award. Nadien volgde de live-plaat 
‘Live in Texas’ [gekoppeld aan een 
prachtige documentaire over de 

ZO 14 NOVEMBER ‘21
20u15 - ZWARTE ZAAL
€18 [KASSA] - €15 [VVK,-25/+60] - €12 [VRIEND]
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LEUE 
‘Quinnie & Quinn’ - voor iedereen vanaf 6 jaar

Quinnie & Quinn ontsnappen aan hun 
leider en een wereld vol regeltjes. Ze 
gaan op zoek naar vrijheid. Het wordt 
een onzekere reis langs verlaten 
steden, watervallen en ontplofte 
paddenstoelen. Niets lijkt wat het 
is, of lijkt dat alleen maar zo en is 
alles exact wat het lijkt? Steeds weer 
nieuwe uitdagingen kruisen hun pad. 
Een topcast met Dimitri Leue, Inge 
Paulussen en Jonas Leemans staat 
garant voor deze speelse ode aan de 
vrijheid!  

“Op een dag waren we op een 
magische plek. Bovenop een bergtop 
die boven de wolken ligt, is er een 
vijvertje. Niet groot, drie meter 
ongeveer. 

Ze noemen het de bron der wensen. 
Mijn vrouw en ik zijn er samen in 
geweest. De mensen zeiden dat ge 
daarna een wens moogt doen. Mijn 
vrouw en ik praatten lang met elkaar 
over wat we dan zouden wensen. Ik 
wilde heel graag kunnen vliegen of 
over een regenboog wandelen, maar 
Zeretni kwam met de ultieme wens: 
We willen dat onze verhalen echt 
worden. En zo geschiedde.”

www.leue.be

ZO 14 NOVEMBER ‘21
15u – SCHOUWBURG - VANAF 6 JAAR
€8 [KASSA] - €7 [VVK,-25/+60] - €6 [VRIEND]
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tounee] en de verzamelaar ‘Spirit of 
Mercy’. Begin 2015 bracht Poggi met 
zijn band Chicken Mambo ‘Spaghetti 
Juke Joint’ uit, een album dat een 
stuk ruiger klinkt dan de vorige. Poggi 
schreef ook boeken over blues en folk 
en speelde op tal van prestigieuze 
plekken in heel de wereld. In 2016 
was hij al een keer te gast in MUZE 
met Belgische topmuzikanten die ook 
deze keer van de partij zijn. 

“Zonder enige moeite weet deze Italiaanse 
storyteller de menigte op zijn hand te 
krijgen”. - Rootsville

“Fabrizio Poggi moeten we koesteren, want 
hij blijft een artiest, die intens, ontroerend, 
emotioneel en vooral heel ‘echt’ is.” - Rootstime
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THE CHURCH OF CASH
USA’s best cash tribute band featuring Jay Ernest

DO 18 NOVEMBER ‘21
20u15 - SCHOUWBURG
€20 [KASSA] - €17 [VVK,-25/+60] - €14 [VRIEND]

Ongetwijfeld de beste Cash tribute 
band momenteel in de VS. Na eerder 
met veel succes getourd te hebben 
in Azië en Amerika zakt de band nu 
eindelijk af naar Europa en houdt ook 
halt in de schouwburg van MUZE. 
Deze fantastische tributeband speelt 
de nummers van de ‘Man in Black’ 
met stijl en energie. Hun doel is 
om het muzikale erfgoed van deze 
held levend te houden en ze slagen 
daar met verve in. De afgelopen 
jaren wisten ze met hun jeugdig 
enthousiasme al vele zalen plat 
te spelen. De band werd in 2010 
opgericht in Honolulu op Hawaï, niet 
meteen de plaats die je associeert 
met de koning van de country. 

Maar de diepe stem van zanger Jay 
Ernest brengt je bij de eerste noten 
meteen naar de prairie. The Church of 
Cash is niet zomaar een countryband 
maar een eerbetoon aan het hele 
oeuvre van Johnny Cash en de ziel 
van de Amerikaanse muziek.

www.churchofcashmusic.com

HET GEVOLG & QADIR NADERY
‘De knikkers van Qadir’ - het verhaal van een vlucht

WO 17 NOVEMBER ‘21
20u15 – SCHOUWBURG
€18 [KASSA] - €15 [VVK,-25/+60] - €12 [VRIEND]

Knikkeren is in Afghanistan een 
nationale sport. Acht knikkers vormen 
het enige speelgoed dat Qadir ooit 
heeft gezien. Zij zijn uiteindelijk 
ook het enige dat hij in de locker 
voor waardevolle spullen kan steken 
wanneer hij na een lange tocht in een 
Belgisch vluchtelingenkamp arriveert. 
En de knikkers krijgen steeds 
opnieuw een andere betekenis…

Vijf jaar geleden was Qadir Nadery 
drie maanden onderweg met zijn 
kinderen, die toen nog maar twee en 
vier jaar oud waren. Over de bergen 
en over de zee. Levensgevaarlijk, 
zonder dat ze wisten wat de volgende 
minuut hen zou brengen. Opgejaagd 
door bliksemschichten van noodlot 
en toeval nemen Qadir Nadery en 
de Hartenspelers van Het Gevolg 
ons mee in het verbijsterend spoor 
van zijn leven. Een meeslepende 
voorstelling in regie van Stefan 
Perceval. Een verhaal over een 
exodus die het slechtste in de 
mens laat zien, maar tegelijk ook 

de onmetelijke kracht toont van de 
menselijke waardigheid. Een verhaal 
dat door iedereen moet gehoord en 
gezien worden.

Het vertrekpunt van deze voorstelling 
is het gelijknamige boek dat Qadir 
Nadery en Leo Bormans samen 
schreven. In een intensief en 
emotioneel schrijfproces vinden 
schrijver en vluchteling elkaar. “Alsof 
twee bliksemschichten elkaar troffen”, 
zegt Qadir hierover. Een Afghaans 
spreekwoord zegt dat er op dat 
moment een diamant ontstaat. En 
dat is het dan ook geworden: een 
ruwe diamant, een levensverhaal dat 
niemand onberoerd laat.

www.hetgevolg.be
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ALEX AGNEW & THE MOONLOVERS 
‘The doors’ - fascinerend eerbetoon aan Jim Morrison 

+ The Calicos met songs van George Harrison

ZA 20 NOVEMBER ‘21
20u15 - SCHOUWBURG
€25 [KASSA] - €25 [VVK,-25/+60] - €25 [VRIEND]

“If The Doors of perception were 
cleansed, every thing would appear to 
man as it is: infinite.” - William Blake

Alex Agnew kennen we vooral als 
comedian. Maar wat een straffe 
zanger is hij. In 2018 speelde zijn 
metalband, Diablo Blvd, nog in de 
balzaal van MUZE. Alex is echter 
nog niet uitgezongen. Wat begon als 
een eenmalig optreden waarin Alex 
Agnew samen met The Moonlovers 
een eerbetoon mocht brengen aan 
zijn eerste muzikale held Jim Morrison 
en diens band The Doors, werd al 
snel een concertervaring die te uniek 
was om nooit meer te herhalen. 
Dit is geen platte tribute-band. Dit 
is geen avondje flauwe covers. Dit 
is Alex  Agnew & The Moonlovers 
performing The Doors. Met hun 
spelplezier nemen topmuzikanten 
Gino Campenaerts, Jan Blieck, Dieter 
De Mits & Niels Verheest het publiek 
telkens weer mee in hun maffe 
muzikale trip. 

Support : The Calicos
In het voorprogramma verzorgen 
Quinten Vermaelen & Sander Smeets 
van The Calicos een eerbetoon aan 
The Beatles-gitarist en songwriter 
George Harrison. The Calicos  
veroverden tijdens de Humo’s Rock 
Rally finale 2018 in de AB ieders hart 
door hun pure sound. Oude muziek 
door jonge zielen, interessant en 
opwindend. Kortom, het wordt een 
magnifieke muziekavond, een potje 
Morrison verus Harrison.

MORGANE JI
‘Woman soldier’ - unieke mix van world, blues & 
electro in de zwarte zaal + afterparty

VR 19 NOVEMBER ‘21
20u15 - ZWARTE ZAAL
€20 [KASSA] - €17 [VVK,-25/+60] - €14 [VRIEND]

Morgane Ji is het perfecte voorbeeld 
van de succesvolle vermenging van 
meerdere voorouders, zoals het 
haar geboorteland Réunion betaamt. 
Een vulkanisch temperament, met 
mysterieuze, Afrikaanse, Indiase 
en Aziatische wortels. Wat betreft 
haar stijl en esthetische benadering 
is het nog niemand gelukt om haar 
in een hokje te plaatsen. Ze streeft 
naar het onverwachte, dat is haar 
sterke punt. Een niet te categoriseren 
rockpopmuzikante en beoefenaar van 
elektronische wereldmuziek, hoewel 
onmiddellijk herkenbaar dankzij haar 
unieke stem.  

Haar brede vocale bereik, melodische 
lijnen en sjamanistische kreten 
bieden toeschouwers kippenvel en 
opwinding. Op het podium bedient 
Morgane Ji een verscheidenheid 
aan elektronische apparaten om 
meerdere geluidslagen te creëren 
voor haar stem en elektrische banjo. 
Samen met haar muzikale partners 
in crime Erk [gitaar, keyboard en 
samples], Olivier Carole [bas] en 
Mogan Cornebert [drums] produceert 
Morgan Ji een ongelooflijk krachtig 
en transparant geluid dat tegelijk 
hypnotiserend en dansbaar is.

‘Woman Soldier’, de titel van 
haar nieuwe album, symboliseert 
de vechtlust van een resoluut 
onafhankelijke vrouwelijke artiest en 
brengt hulde aan de meervoudige en 
dagelijkse strijd van vrouwen over de 
hele wereld. 

www.morganeji.com
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B-WAVE FESTIVAL
Internationaal elektronisch muziekfestival
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ZA 27 NOVEMBER ‘21
13u - SCHOUWBURG/BALZAAL/ZWARTE ZAAL
€35 [KASSA] - €30 [VVK,-25/+60] - €25 [VRIEND]
€20 aan de kassa op vertoon van studentenkaart

Het B-Wave Festival is een uniek fes-
tival voor de elektronische muziek en 
de synthesizer-liefhebber. Met diverse 
internationale en Belgische concerten, 
installaties, workshops, standen en 
performances van nieuwe talenten en 
gevestigde waarden. Dit festival is al 
enkele jaren te gast in ons cultuurcen-
trum en is een verrassend gebeuren 
dat ruimte geeft aan een bijzondere 
niche in het elektronische muziekveld. 

99.9 / HHNOI / RACHEL PALMER / 
ARJEN SCHAT / BYSENSEN / 
SILENT NOISE REVOLUTION
In de schouwburg beleef je in opti-
male omstandigheden de concerten 
van 99.9 [B/ ex-Front242], HHNOI & 
Rachel Palmer [D], Arjen Schat [NL], 
Bysenses [B] & Silent Noise Revoluti-
on [B]. Met aangepaste belichting en 
video’s wordt het een lust voor oog én 
oor in de industriële omgeving van de 
oude steenkoolmijn. 

MODULAR404 STAGE
In samenwerking met modular404 
voegen we met deze editie voor het 
eerst ook een experimenteel luik toe 
aan het vertrouwde B-Wave concept. 
Modular404 is een Belgisch label dat 
enkel modular tracks uitbrengt van zo-
wel lokale als internationale artiesten, 
waarbij elke track 404 seconden lang 
is. In de zwarte zaal/black box ontdek 
je zo synthesizer acts van Sebastopol 
[B], Björn Jauss [B], Onsturicheit [B], 
Halfgeleider [B], Thanos Fotiadis [NL], 
Jungle Of Wires [NL], Nordlys [B] & 
SONICrider [NL].  

www.b-wave.be

LAZARUS / GÜNTHER LESAGE
‘Vroeger was de toekomst beter’

DI 23 NOVEMBER ‘21
20u15 - ZWARTE ZAAL
€18 [KASSA] - €15 [VVK,-25/+60] - €12 [VRIEND]

Het gaat niet goed met Günther. 
Wat hij ook probeert, alles lijkt te 
mislukken. Vroeger leek de toekomst 
beter, terwijl het heden ook niet 
meer is wat het geweest is. Zijn 
slapeloosheid en twijfel nemen 
exponentieel toe en daardoor ook 
zijn angstaanvallen en onzekerheid. 
Uitgeput door de vruchteloze 
zoektocht naar een oplossing, besluit 
hij zich over te geven aan het toeval. 
Wanneer hij op een avond een 
briefje vindt onder de ruitenwisser 
van zijn auto lijkt er een doorbraak 
te komen in het moeras van twijfel 
en rusteloosheid. Maar op weg naar 
het licht aan het einde van de tunnel 
lijkt de uitkomst heel anders dan 
verhoopt…

In 2007 maakte Günther Lesage 
voor Lazarus de voorstelling ‘Force 
Majeure’ waarin hij op zoek ging 
naar zijn voorvader, de Franse 
toneelschrijver Alain René Lesage 
[1668-1747]. In zijn nieuwe solo 
zet slimme speelvogel Günther – 
gecoached en geadviseerd door Jan 
Bijvoet, Wim Helsen en de andere 
Lazari - dit traject verder, maar 
onderzoekt nu een arsenaal aan 
mogelijkheden en gevaren die de 
toekomst te bieden heeft. Gisteren 
was goed maar het is onherroepelijk 
voorbij. 
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HIER LAAT IK JE LOS WIM
Wim De Craene-tribute met Roel Vanderstukken, Neeka, 

Bert Verbeke, Esther Van Hees & Ramses De Craene

ZA 4 DECEMBER ‘21
20u15 - SCHOUWBURG
€28 [KASSA] - €25 [VVK,-25/+60] - €22 [VRIEND]

Op 14 september 1990 verliest 
Vlaanderen met Wim De Craene 
één van zijn grootste en meest 
legendarische singer-songwriters. 
31 jaar later blijkt de erkenning 
voor zijn oeuvre groter dan ooit. 
De liedjes van Wim De Craene zijn 
alom aanwezig op radio en televisie 
en blijven ontzettend populair bij 
het grote publiek. Toen onlangs 
‘Tim’ voor de eerste keer op single 
verscheen noemde de media het 
nummer iconisch. Ook klassiekers als 
‘Rozane’, ‘Kristien’, ‘Mensen van 18’, 
‘Rikky’ blijven de dag van vandaag 
waardering oogsten bij jong en oud.

Wim De Craene was een schilder, 
een fotograaf, en vandaag zou hij 
zeker te vinden zijn op Instagram. 
Alleen gebruikte Wim De Craene 
zijn stem en zijn gitaar en in al zijn 
liedjes legde hij het beeld vast van 
dagdagelijkse dingen. Daarom is 
alles in zijn werk zo herkenbaar en 
voelt het aan alsof zijn verhalen in 
je eigen buurt terug te vinden zijn. 
Ondertussen zijn sommige van zijn 
liedjes een halve eeuw oud, maar ze 
klinken nog altijd even fris.
 
Met op zang Roel Vanderstukken, Neeka, 
Bert Verbeke, Esther Van Hees en Ramses De 
Craene. Peter Bauwens [muzikale leiding], 
Ronald Vanhuffel [drums], Wim Bartholomeus 
[bas], Chris Peeters [gitaar] en Chris 
Dewanne [toetsen, gitaar]. 

www.wimdecraene.net
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ZUIDPOOL & ILJA LEONARD PFEIJFFER
‘De aanzegster’ - sublieme tekst van Ilja Leonard 
Pfeijffer met een glansrol voor Sofie Decleir

DO 2 DECEMBER ‘21
20u15 - SCHOUWBURG
€21 [KASSA] - €18 [VVK,-25/+60] - €15 [VRIEND]

Een geroemde actrice kiest ervoor om 
niet langer te zwijgen. Als slachtoffer 
van mannelijke onderdrukking en 
machtsmisbruik doet ze haar verhaal 
in de media en verwerft op korte 
tijd een enorme heldenstatus. Voor 
ze het weet wordt ze het gezicht 
van een wereldwijde beweging die 
voelbaar is in alle geledingen van de 
samenleving. Tot zij zelf dader blijkt 
te zijn… #metoo in het kwadraat!

In het Westerse theaterrepertoire 
zijn er nauwelijks vrouwenrollen die 
moeiteloos naast een rol als Hamlet, 
Oedipus of Oom Wanja kunnen staan. 
Zuidpool brengt daar verandering 
in en gaat in zee met grootmeester 
Ilja Leonard Pfeijffer. Hij schreef 
een sublieme theatertekst over 
de opkomst en neergang van een 
beroemde actrice. ‘De aanzegster’ 
is een hedendaagse tragedie waarin 
waarheid en fake news onherkenbaar 
door elkaar lopen in een strijd die via 
de media wordt gevoerd. Een strijd 
waarin beeldvorming krachtiger en 
fataler is dan feiten.

Jorgen Cassier regisseert een 
bijzondere acteursploeg: Sofie Decleir, 
Koen van Kaam, Robby Cleiren, 
Nico Sturm & Kenneth Cardon. 
Topmuzikante Els Vandeweyer speelt 
live vibrafoon en percussie. 

“Sofie Decleir maakt indruk in het al even 
fonkelende toneelstuk dat Ilja Leonard 
Pfeijffer schreef over de MeToobeweging.” 
- De Tijd

www.zuidpool.be
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GHOST IN THE MACHINE 
Videoperformance met live muziek van Han Stubbe, 

Stijn Grupping & Hannes d’Hoine + aftershow Fûro
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ZA 11 DECEMBER ‘21
20u15 - ZWARTE ZAAL - I.S.M. C-TAKT+
€15 [KASSA] - €12 [VVK,-25/+60] - €9 [VRIEND]

‘Ghost in the machine’ is een 
creatie van 45 minuten die de 
grenzen opzoekt tussen concert, 
muziektheater en videoperformance. 
Een machinerie op de scène, als 
metafoor voor de stad en de ruimte 
waarin we leven. De productie brengt 
een nieuwe manier om naar het 
bekende te kijken, om mee te gaan 
in een woordloos en vervreemdend 
verhaal, geïnspireerd op het 
dagelijkse leven. De geest wordt 
uit de machine losgelaten door Han 
Stubbe [DAAU], Hannes d’Hoine [Joe 
Doe One] en Stijn Grupping [Post uit 
Hessdalen]. 

+ Aftershow Fûro in MUZEcafé
Fûro is het geesteskind van Joren 
Rubens [DJ MUZE] en de virtuoze 
gitarist Cedric Honings. Tijdens de 
lockdown hebben ze een opname 
gemaakt in het fascinerende 
mijngebouw tussen de oude 
machines. Het resultaat is een 
knappe en bij momenten dansbare 
soundtrack waarin de elekronica van 
Joren en de maffe gitaarklanken van 
Cecric met elkaar de muzikale liefde 
bedrijven. Wordt ongetwijfeld een 
heerlijke trip in ons MUZEcafé.

STENZEL & KIVITS
‘The best of 20 years’ - comedy, cabaret, jazz, folk en 
klassieke muziek in een heel grappige cocktail

Onmogelijke concerten geven, dat 
lukt alleen de beroemde tenor Stenzel 
en meesterpianist Kivits. Beide heren 
leveren het bewijs dat comedy en 
klassieke muziek op een heerlijke 
manier kunnen versmelten. Met een 
creatieve geest, bijzondere muzikale 
kwaliteiten en een gezonde dosis 
droge humor worden er uitstapjes 
gemaakt naar de folklore en jazz en 
zijn cabareteske improvisaties niet 
te vermijden. Je mag hen gerust 
omschrijven als de Nederlandse 
versie van De Frivole Framboos, soms 
nog zotter. Je komt ogen en oren te 
kort voor deze komische voorstelling 
vol fysiek en muzikaal stuntwerk en 
briljante humor. Na 20 jaar bundelen 
ze voor het eerst hun allerbeste 

kapriolen onder, naast, op en met hun 
piano waarbij ze niets aan het toeval 
overlaten. Of toch wel? Blijf alert 
zodat ze je niet op het verkeerde 
been zetten! 

“Met een perfecte show van een muzikaal 
en humoristisch hoog gehalte kreeg het duo 
Kivits en Stenzel de zaal helemaal plat. In een 
hoog tempo lieten de pianist en de zanger/
contrabassist zien hoe klassieke muziek voor 
iedereen toegankelijk gemaakt kan worden.” - 
Eindhovens dagblad

www.stenzelkivits.nl

DO 9 DECEMBER ’21
20U15 - SCHOUWBURG
€20 [KASSA] - €17 [VVK,-25/+60] - €14 [VRIEND]
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NELE BAUWENS
‘een cabaretvoorstelling van nele bauwens’
DO 16 DECEMBER ‘21

MUZIEKTHEATER DE KOLONIE
‘Onheil in Black Creek’ met Lucas Van den Eynde
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VR 17 DECEMBER ‘21
20u15 - SCHOUWBURG
€21 [KASSA] - €18 [VVK,-25/+60] - €15 [VRIEND]

Een stomende en stampvoetende 
muziektheaterwestern starring 
Lucas Van den Eynde, Bo Spaenc en 
Bart Van Huyck in een oervlaams 
cowboyverhaal van Hugo Matthyssen.

Ooit was Black Creek, genoemd 
naar de Zwarte Beek die het 
terrein begrensd, een bloeiend 
Vlaams westerndorp. Nu moet 
Dirk, de zoon van de stichter, het 
uit handen geven. Black Creek 
wordt helemaal anders. De jonge 
generatie wil er een ‘Educatief 
en Klimaatneutraal Ervaringsgericht 
Multicultureel Ecocentrum’ van 
maken. Het valt onze held, inmiddels 
een prille zestiger, erg zwaar om zich 
aan te passen aan een wereld waarin 
granola, klimaatspeeltuintjes en 
het therapeutisch aaien van schapen 
vanzelfsprekend zijn. Daarnaast is 
er nog de bizarre nasleep van het 
wekelijkse spektakel ‘het ophangen 
van een paardendief’, dat vijftien jaar 
eerder een keertje fout liep… 

Lucas Van den Eynde is de John 
Wayne van de Vlaamse TV en 
theater. Aan zijn zijde staan multi-
instrumentalist Bo Spaenc en gitarist 
Bart Van Huyck. Ze gooien zich 
muzikaal in een duel tussen country 
& blues en tribale ritmes. De muziek 
geeft het verhaal de sporen, jaagt 
de verteller op en laat het publiek 
mee wegduiken voor onverwachte 
stijgeringen en wendingen van het 
plot. Dit wordt dolletjes!

‘Onheil in Black Creek’ is opnieuw 
een aflevering van de reeks 
uitdagende confrontaties tussen 
Muziektheater De Kolonie en 
grote theaterpersoonlijkheden zoals 
Peter De Graef, Vic De Wachter, Bruno 
Vanden Broecke, Warre Borgmans en 
Tania Van der Sanden. Lucas Van den 
Eynde gaat ongetwijfeld even sterk 
uit de hoek komen.

www.dekoloniemt.be

NELE BAUWENS
‘Een cabaretvoorstelling van Nele Bauwens’

DO 16 DECEMBER ‘21
20u15 – SCHOUWBURG
€18 [KASSA] - €15 [VVK,-25/+60] - €12 [VRIEND]

Dartelend ging Nele Bauwens door 
het leven, de dag plukkend, swin-
gend en zingend. Tot de geschiedenis 
kwam aankloppen, en de buren ook. 
Met humor en weemoed, met warm-
te, liefde en sprankelende spitsheid 
vertelt Nele over de wereld waarin we 
leefden en over een nieuwe die gebo-
ren wordt. Een niet geheel virusvrije 
wereld, met één mensdom en één 
dierenrijk, die elkaar bestuderen en 
van elkaar leren. Een wereld waarin 
goede buren inderdaad beter zijn dan 
verre vrienden.

Nele Bauwens bouwde gestaag aan 
een carrière in de vaderlandse show-
bizz. Ze swingde met El Tattoo del 
Tigre, zong met Tine Embrechts en 
Lucas Van den Eynde de pannen van 
het dak in Jukebox, en fluisterde luid 
in haar cabaretvoorstellingen ‘Ik moet 
beter luisteren’ en ‘Wat een geluk’. 

‘Een cabaretvoorstelling van Nele 
Bauwens’ is haar derde monoloog en 
is tot stand gekomen in een trio met 
Sam De Graeve [tekst] en Raf Wal-
schaerts [regie]. Het wordt opnieuw 
huilen van het lachen en wenen van 
ontroering… 

www.nelebauwens.be
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MUZE JAZZ ORCHESTRA INVITES
Gratis concerten in MUZEcafé op 3 oktober & 7 november
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MUZE JAZZ ORCHESTRA XL
‘Plays Zappa’

ZO 5 DECEMBER ‘21
20u – SCHOUWBURG
€21 [KASSA] - €18 [VVK,-25/+60] - €15 [MFJ]

Ons huisorkest MJO gaat naar 
aanleiding van haar tienjarig bestaan 
aan de slag met het werk van de 
geniale Frank Zappa. Op 4 december 
1993 vertrok de meester naar de 
eeuwige klankkast. In 2013 deed 
MJO al een kleine tournee om hem 
te herdenken. Nu, 8 jaar later, 
krijgt ZAPPA opnieuw een waardig 
eerbetoon. Zappa is niet alleen een 
zeer gerespecteerd Amerikaans 
componist. Hij stond ook bekend 
om zijn virtuoze gitaarspel, zijn 
gevoel voor humor en scherpzinnige 
wereldvisie. Met zijn band ‘Mothers 
of Invention’ speelde hij aanvankelijk 
een soort neo ‘doo wop’, maar 
aan het einde van de jaren zestig 
veranderde hij de muziekstijl in 
dynamische instrumentale jazzrock. 
Hij overtrof alle muziekgenres en 
kon moeiteloos klassieke jazz, 
psychedelica, rock’ n roll en heavy 
metal met elkaar verzoenen. 

Cultuurcentrum MUZE is 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.

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 
ontmoetingen kunnen organiseren tussen talenten uit de lage landen. En dat 
werpt zijn vruchten af, want ondertussen mag onze MJO twee jonge toppers 
verwelkomen via de jazzopleiding in Maastricht: trompettist Gustavo Jamillo 
[Colombia] en trombonist Selim Aydin [Turkije].

Om het tienjarig bestaan te vieren presenteert MJO nog twee gratis concerten 
dit najaar. Op zondag 3 oktober kan je de band van nieuwkomer Gustavo Jamillo 
komen bewonderen. Op zondag 7 november is het grooven met het superbe 
Viking Trio met als centrale figuur onze MJO-toetsenist David Demuynck. De 
concerten starten om 20u in het MUZEcafé. Opgelet: reserveren voor deze 
caféconcerten is verplicht want we laten voorlopig maximum 80 personen toe.

Zowel onder zijn eigen naam als 
met ‘Mothers of Invention’ nam 
Zappa ruim zestig albums op. Zappa 
staat symbool voor genialiteit en 
originaliteit. Zelfs schelpdieren, 
spinnen en planetoïden werden naar 
hem vernoemd. En daarbovenop 
beschouwde Jimi Hendrix hem als dé 
beste gitarist die er rondliep. 

Marco Cirone [gitaar, zang], David Hermans 
[piano, Rhodes, synths], Roman Korolik [bas],
David La Mela [drums], Lieven Cambré 
[altsax], Koen Nys [tenorsax], Igor 
Maserolli [gastsolist tenorsax], Stien Carlier 
[baritonsax], Gustavo Jaramillo [trompet], 
Selim Aydin [trombone] & Bart Quartier 
[mallets]

www.muzejazzorchestra.com



EXPO
ARTIKEL 27 presenteert ‘Bella Ciao’
Een ode aan schoonheid en vrijheid van denken in de 
industriële omgeving van ZLDR Luchtfabriek 
 
Al 21 jaar brengt Art 27 vzw kleur in de donkere dagen van het najaar. 
Artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat 
iedereen het recht heeft om te genieten van kunst en cultuur. Centraal in alle 
mensenrechten staat het begrip vrijheid. In onze turbulente wereld is vrijheid 
meer dan ooit een vaag en dubbelzinnig begrip. Kunnen we zomaar doen en 
laten wat we willen? Of betekent vrijheid ook dat we rekening houden met de 
gevolgen voor de gemeenschap?  

‘Bella Ciao’ betekent letterlijk: ‘Dag Schoonheid’. Oorspronkelijk werd het lied 
gezongen door vrouwen die in mensonwaardige omstandigheden werkten in 
de Noord-Italiaanse rijstvelden in de 19de eeuw. Het werd bekend als Italiaans 
strijdlied tijdens Wereldoorlog II, populair bij de Partizanen die zich verzetten 
tegen fascisme en nationaalsocialisme. Daarna werd het wereldwijd gezongen 
als een hymne voor de vrijheid en het verzet. 

Met de expo ‘Bella Ciao’ brengt Artikel 27 een ode aan schoonheid en vrijheid 
van denken. De meer dan 30 deelnemende kunstenaars nodigen u uit om 
via hun beeldentaal vrijheid en schoonheid te bewonderen, te herontdekken 
en te besnuffelen. In de indrukwekkende mijnsite ZLDR luchtfabriek 
gaan hedendaagse kunst en erfgoed naadloos in elkaar over. Omdat onze 
geschiedenis ons en onze samenleving maakt tot wat we geworden zijn. 

Artikel 27 opent op zondag 21 november om 14 uur in de compressorenzaal van 
ZLDR Luchtfabriek en is te beleven tot en met zondag 12 december. De expo is 
elke dag [behalve op maandag] gratis te bezoeken van 14 tot 18 uur. Er is ook 
een gezellig Fairtrade-kunstcafé dat trouwens ook open zal zijn wanneer er een 
avondvoorstelling is in de schouwburg. 

De laatste dag van de expo op zondag 12 december, verrassen de kinderen 
van wijkwerking Lindeman het publiek met een performance. Bij valavond 
vindt het traditionele vuurkunstwerk plaats op het marktplein. Rondleidingen 
boeken kan via artikel27@pandora.be. De opbrengst van de kunstverkoop en de 
rondleidingen wordt geschonken aan Mali Muleba vzw [Tanzania] en vzw Suyana 
Peru. 

De organisatoren vragen om een mondmasker mee te brengen. Een actuele update van eventuele 
andere virusmaatregelen vindt u binnenkort op www.artikel27.eu of op 
www.facebook.com/artikel27

Artikel 27 2021 is een organisatie van Art 27 vzw, trots ondersteund door CC MUZE, GROS en 
gemeente Heusden- Zolder, vzw Het Vervolg, wijkwerking Lindeman en ECRU/Vlaamse Overheid.
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EXPO
IL CAMBIO
Schilderijen en schetsen van Quinten Torp
Een ode aan de verandering
 
Il Cambio is een nieuwe reeks werken van Quinten Torp [artiestennaam van 
Geert Mullens], ontstaan op Italiaanse bodem. In de zomer van 2021 trok Torp 
met zijn fiets op pad in de Italiaanse Alpen. Hij breidt hiermee een vervolg 
aan zijn project ‘Het Klein Verzet’ uit 2015. Toen trok hij per fiets, met de 
schildersezel op de rug, door de mooie omgeving van Heusden-Zolder en 
maakte hij schilderijen in openlucht.

Voor ‘Il Cambio’ fietste hij met schildersmateriaal doorheen het Italiaanse 
berglandschap en schilderde hij letterlijk op Italiaanse grond, met het linnen 
gewoon in het gras of op rotsen gelegd. Dat resulteerde in 12 prachtige werken 
die op hun beurt de inspiratiebon werden voor een reeks van 12 grafische 
werken [gemaakt op Ipad] met als titel ‘Il Cambio Grafico - Dodici Velocità’ 
[De Grafische Verandering - 12 ‘speed’]. Bij zijn terugkeer naar België zijn deze 
grafische werken dan weer de basis voor een aantal olieverfschilderijen op groot 
formaat: ‘I Cambio Grande’.

In deze reeks speelt Quinten Torp dus voortdurend met het Italiaanse woord 
‘Il Cambio’ wat verschillende betekenissen in zich draagt. Enerzijds staat het 
voor het versnellingsapparaat van zijn vintage racefiets. Anderzijds kun je het 
ook vertalen als ‘De Verandering’ of ‘De Wissel’.
Verandering en transformatie zijn de rode draad. Verandering van materie, van 
acryl- naar olieverf. Wisselen van techniek en stijl, van schilderij naar grafiek, 
van figuratief naar abstract. Een transformatie van analoog naar digitaal en 
van klein formaat naar groot. Ook het schakelen van de fietsversnelling en de 
wijzigende lichtschakeringen in de bergen zijn elementen van verandering. 
Zelfs de klimaatverandering schemert door in de reeks. Ook in Noord-Italië 
was het een andere zomer dit jaar. De wolken waren steeds van de partij en 
spelen daarom een belangrijke rol. Ook op persoonlijk vlak, zowel professioneel 
als privé, heeft Quinten Torp met heel wat omschakelingen moeten afrekenen. 
Uiteindelijk is ‘verandering’ een synoniem voor het leven.

De expo is te beleven vanaf zaterdag 16 oktober tot en met zondag 19 
december op de mezzanine van het MUZEcafé, elke dag [maandag gesloten] 
van 11 tot 22 uur. 

quintentorp.blogspot.com
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Il Cambio Cinque - 40 x 50 cm - acrylverf op doek - 2021

Il Cambio Tre - 50 x 40 cm - acryl- en olieverf op doek - 2021

Il Cambio Undici - 50 x 40 cm - acryl- en olieverf op doek - 2021

Il Cambio Quattro - 40 x 50 cm - acryl- en olieverf op doek - 2021
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WORKSHOP IN DE HERFSTVAKANTIE

Via de website www.aap-nel.be 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 en Nel’ - ook voor de workshops in 
CC MUZE - kan via heusden-zolder.ticketgang.eu. Voor meer informatie kan 
je terecht bij de Cluster samenleven op het telefoonnummer 011/80.80.85 of 
aap@heusden-zolder.be.

STERREN EN PLANETEN
VOOR IEDEREEN VAN 4 TOT 6 JAAR
In dit beeldend atelier laat je je inspireren door sterren, planeten en kometen. 
Want al die fonkeltjes in de lucht zetten de fantasie aan het werk! Zijn er 
grassprietjes op de maan? Is er een snoepwinkeltje op Jupiter? Je maakt een 
nieuwe wereld waar het zal spetteren van gezelligheid! Siel Claes begeleidt deze 
workshop voor iedereen van 4 tot 6 jaar op donderdag 4 november van 10 tot 
12 uur. Deelnemen kan voor 5 euro.
Dit atelier is geïnspireerd op de fijne familievoorstelling ‘Kier’ van het paleis op 
zondag 7 november, een aanrader voor het hele gezin! [meer info op pagina 15].

ALGEMENE INFO
KANTOORUREN
•  maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30
•  woensdag van 10u tot 12u en van 13u tot 16u30
•  MUZE is gesloten van 24 december 2021 t.e.m. 2 januari 2022

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 balie tijdens de openingsuren
• telefonisch: 011/80.80.98 
• via de website: www.muze.be 
• via e-mail: tickets@muze.be      

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

VOORVERKOOP De voorverkoopprijs is geldig voor op voorhand betaalde én afgehaalde tickets.
Tot 3 uur vóór aanvang van de voorstelling zijn de tickets nog aan voorverkoopprijs te verkrijgen 
online of tijdens de kantooruren.

BETALING Gelieve uw telefonisch bestelde tickets binnen de 10 dagen te betalen en af te 
halen. Wij behouden het recht te laat afgehaalde of te laat betaalde tickets terug in de 
verkoop te brengen. Verkochte tickets worden niet teruggenomen!

CORONA Indien we gedwongen zijn een voorstelling te verplaatsen omwille van Corona-
omstandigheden, dan blijven uw tickets geldig voor de nieuwe speeldatum. Kan u niet 
aanwezig zijn op deze nieuwe speeldatum? Dan bezorgen we u graag een tegoedbon. 
Indien de voorstelling niet binnen redelijke termijn [2 jaar] kan worden verplaatst, worden 
uw tickets terugbetaald.

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.

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. 41-43 komen niet in aanmerking voor deze 
korting. Gelieve aanvragen te richten aan Lies Cuyx [lies.cuyx@muze.be] 

facebook.com/CCMUZE

twitter.com/CC_MUZE

instagram.com/cc_muze
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Tickets Cultuurseizoen 2021-2022
DATUM UUR  VOORSTELLING      Kassa VVK

-25/+60
 vriend

01.10.21 20u15 MICH WALSCHAERTS & ALANO GRUARIN - ‘Danskny’ 22 19 16

02.10.21 20u15 JEF NEVE - ‘Mysterium’ 30 27 24

07.10.21 20u15 LAZARUS & ROBBIN ROOZE - ‘Iemand moet het doen’ 21 18 15

08.10.21 19u30 KONINKLIJKE MUZIEKKAPEL VAN DE GIDSEN - ‘in concert’ 21 18 -

09.10.21 20u15 BART CANNAERTS - ‘We moeten nog eens afspreken’ UITVERKOCHT! 22 19 16

10.10.21 15u00 COMPAGNIE BARBARIE - ‘Time goes bye bye’ [vanaf 7 jaar] 8 7 6

16.10.21 20u15 TAMALA - ‘in concert’ 18 15 12

21.10.21 20u15 STEFAAN DEGAND & ELIEN HANSELAER - ‘Ashes to ashes’ 18 15 12

23.10.21 20u15 BOOST PRODUCTIES - ‘Interesting mistakes’ 20 17 14

29.10.21 20u15 LAIKA & ZEFIRO TORNA - ‘Balsam’ 21 18 15

30.10.21 20u15 LAIKA & ZEFIRO TORNA - ‘Balsam’ 21 18 15

31.10.21 16u00 COSY BRASS QUARTET - ‘In concert’ 18 15 12

4.11.21 20u15 BERT GABRIËLS - ‘#eindejaars3’ [try-out] 15 12 9

7.11.21 15u00 HETPALEIS - ‘Kier’ [vanaf 4 jaar] 8 7 6

9.11.21 20u15 ALEXIA LEYSEN & VALENTIJN DHAENENS/BRUT - ‘Knaus’ 20 17 14

12.11.21 20u15 JUDITH CLIJSTERS - ‘Dubbel programma’ 18 15 12

13.11.21 20u15 BART HERMAN - ‘Tussen ons gezegd en gezongen’ UITVERKOCHT! 24 21 18

14.11.21 15u00 LEUE - ‘Quinnie & Quinn’ [vanaf 6 jaar] 8 7 6

14.11.21 20u15 FABRIZIO POGGI - ‘In concert’ 18 15 12

17.11.21 20u15 HET GEVOLG - ‘De knikkers van Qadir’ 18 15 12

18.11.21 20u15 THE CHURCH OF CASH - ‘USA’S best cash tribute band’ 20 17 14

19.11.21 20u15 MORGANE JI - ‘Woman soldier’ 20 17 14

20.11.21 20u15 ALEX AGNEW & THE MOONLOVERS - ‘The doors’ 25 25 25

23.11.21 20u15 LAZARUS & GÜNTHER LESAGE - ‘Vroeger was de toekomst beter’ 18 15 12

2.12.21 20u15 ZUIDPOOL & ILJA LEONARD PFEIJFFER - ‘De aanzegster’ [vanaf 5 jaar] 21 18 15

4.12.21 20u15 HIER LAAT IK JE LOS WIM - ‘In concert’ 28 25 22

5.12.21 20u00 MUZE JAZZ ORCHESTRA XL - ‘Plays Zappa’ 21 18 15

9.12.21 20u15 STENZEL & KIVITS - ‘The best of 20 years’ 20 17 14

11.12.21 20u15 GHOST IN THE MACHINE’ 15 12 9

16.12.21 20u15 NELE BAUWENS - ‘Een cabaretvoorstelling van Nele Bauwens’ 18 15 12

17.12.21 20u15 MUZIEKTHEATER DE KOLONIE - ‘Onheil in black creek’ 21 18 15

18.12.21 20u15 GUIDO BELCANTO - ‘Alle dagen feest in de kronkels van mijn geest’ * 28 25 22
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DATUM UUR  VOORSTELLING      Kassa VVK
-25/+60

 vriend

09.04.22 20u15 MATTHIAS ROMIR - ‘Life is...’ 18 15 12

10.04.22 16u00 OSAMA ABDULRASOL QUINTET - ‘Gypsy in baghdad’ 20 17 14

15.04.22 20u15 COOKING WITH KNOPFLER - ‘Dire straits tribute’ 21 18 15

16.04.22 20u15 COMPAGNIE ESTRO - ‘De utopie van urubu’ 24 21 18

21.04.22 20u15 TONEELGROEP MAASTRICHT - ‘Een meeuw’ 24 21 18

29.04.22 20u15 FREEK DE JONGE - ‘Een kolfje’ 24 21 18

30.04.22 20u15 JUKEBOX 2020 * 28 25 22

06.05.22 20u15 ADRIAAN VAN DEN HOOF - ‘‘t zal schoon zijn als het af is’ * 26 23 20

07.05.22 20u15 ERHAN DEMIRCI - ‘Doe rustig’ 21 18 15

12.05.22 20u15 MAXIM STORMS & LOBKE LEIRENS - ‘Folks & fools’ 18 15 12

13.05.22 20u15 WIM OPBROUCK - ‘Ik ben de walvis’ 26 23 20

14.05.22 20u15 STEF BOS - ‘In concert’ * 28 25 22

20.05.22 20u15 BRUNO VANDEN BROECKE & TOM VAN DYCK - ‘Zwijg!’ 24 21 18

22.05.22 14&16u ESMÉ BOS & BART VOET - ‘Dierenlied’ [vanaf 2,5 jaar] 8 7 6

22.05.22 16u00 TAURUS QUARTET - ‘Harmonische verfijning’ 21 18 15

27.05.22 20u15 LAZARUS - ‘Misdaad en straf’ 24 21 18

28.05.22 20u15 THE BOOTLEG SIXTIES - ‘In concert’ 28 25 22

02.06.22 20u15 DE FRIVOLE FRAMBOOS - ‘Troppo maturo’ * 26 23 20

11.06.22 20u15 BRUSSELS JAZZ ORCHESTRA & KOMMIL FOO * 28 28 28

17.06.22 20u15 ASHTON BROTHERS - ‘A medicine show’ 26 23 20

18.06.22 20u15 JOHAN VERMINNEN - ‘En daarna ga ik vissen’ 22 19 16

DATUM UUR  VOORSTELLING      Kassa VVK
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19.12.21 11 & 16u THEATER DE SPIEGEL - ‘Impulz’ [vanaf 1-4 jaar] 8 7 6

6.01.22 20u15 AMARA RETA & RASHIF EL KAOUI - ‘Een jihad van liefde’ 18 15 12

8.01.22 20u15 SCALA - ‘25 jaar scala’ * 31 28 25

14.01.22 20u15 DE MENS - ‘De mens late night’ 24 21 18

15.01.22 19u00 REMO PERROTI / WE TWO - ’La Banda Italiana’ 15 15 15

16.01.22 15u00 REMO PERROTTI / WE TWO - ’La Banda Italiana’ 15 15 15

21.01.22 20u15 DUTCH EAGLES - ’Gold’ 24 21 18

22.01.22 20u15 PERCOSSA - ‘Let me in - let me out’ 26 23 20

28.01.22 20u15 FRED DELFGAAUW & IDA VAN DRIL - ‘King lear’ 20 17 14

29.01.22 20u15 GINGERBLACKGINGER - ‘In concert’ 18 15 12

30.01.22 15u00 HETPALEIS & DE NWE TIJD - ‘Doe de groeten aan de ganzen’ [vanaf 6 jaar] 8 7 6

3.02.22 20u15 HET NIEUWSTEDELIJK - ‘Man in de mist’ 24 21 18

4.02.22 20u15 FRANK MERCELIS - ‘Talk to me in french’ 18 15 12

5.02.22 20u15 ADMIRAL FREEBEE - ‘in concert’ 27 27 27

10.02.22 20u15 LES ROIS VAGABONDS - ‘Concerto pour deux clowns’ [vanaf 8 jaar] 20 17 14

12.02.22 20u15 DOTTERMANS, MUYLAERT, CROONENBERGHS & DEX - ‘In concert’ 26 23 20

17.02.22 20u15 RODE BOOM - ‘Realiteiten’ 21 18 15

18.02.22 20u15 THEATER MALPERTUIS - ‘Medea’ 24 21 18

24.02.22 20u15 LIEVE BLANCQUAERT - ‘Let’s talk about sex’ 18 15 12

25.02.22 20u15 FRANK FOCKETYN & SIEN EGGERS - ‘Sartre & de beauvoir’ 24 21 18

26.02.22 20u15 LIEVEN SCHEIRE - ‘Dna’ * 24 21 18

27.02.22 15u00 LAIKA & HETPALEIS - ‘Vuurtoren’ [vanaf 6 jaar] 8 7 6

03.03.22 20u15 HERMAN & DE ROOVERS - ‘Anatomie antigone’ 24 21 18

04.03.22 20u15 WINTERLAND ‘76 - ‘The beatles... na the beatles’ 21 18 15

05.02.22 20u15 STEVEN GOEGEBEUR - Mankracht’ 18 15 12

10.03.22 20u15 CLEYMANS, REIJS, PAS, LEUE & BORGMANS - ‘Onderland’ 24 21 18

11.03.22 20u15 ABSYTNHE MINDED - ‘20’ * 27 27 27

12.03.22 20u15 ROWWEN HÈZE - ‘Alleen de liedjes’ 26 23 20

17.03.22 20u15 RADIO CACHOT - ‘Justine’ 18 15 12

27.03.22 15u00 TOUT PETIT - ‘Niet vallen’ [vanaf 4 jaar] 8 7 6

02.04.22 20u15 LIVING HERO - ‘Paul mccartney’ 24 21 18

08.04.22 19 & 21u KWAAD BLOED & TUNING PEOPLE - ‘Simple machines’ 18 15 12
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VRIENDENPAS VRIENDENPAS

Koop je vriendenpas! 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)
- uitgenodigd worden voor exclusieve try-outs...

Voor 10 euro ben je het hele seizoen 2021-2022 Vriend van MUZE. De MUZE 
Vriendenpas is persoonlijk, met één Vriendenpas kun je per voorstelling 
één ticket aan het voordeeltarief kopen.
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