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KO M P E L KO P P E N
Stephan Vanfleteren
& Stef Van Alsenoy

1/11 > 31/12/2022

EEN PRACHTIGE HERFST IN MUZE

Na een warme zomer staat MUZE dit najaar klaar om het publiek te verwennen
met een piekfijne selectie muziek, theater, film en speciale projecten. Bekende
namen zoals Gabriel Rios, Alex Agnew, Michael Van Peel, Släpstick, Tom Van
Dyck, Tine Embrechts, Laika & Mauro Pawlowski verwennen je lachspieren,
traanklieren en trommelvliezen. Je beleeft het niet alleen in onze knappe
schouwburg. Ook onze zwarte zaal / black box en het MUZEcafé zijn regelmatig
de place to be. We trekken zelfs naar het mooie domein Bovy waar Circus
Ronaldo de gelauwerde voorstelling ‘Sono Io?’ speelt tussen het groen. Dit
najaar ondersteunen we ook extra diverse cultuurverenigingen zoals Amicantus,
Harmonie De Ware Vrienden, TG Motus, La Baracca & Harmonie De Heidegalm.
Want ook zij hebben moeilijke jaren achter de rug en staan te popelen om
hun creativiteit op je los te laten. Kortom, het wordt een uitbundig najaar
met tientallen voorstellingen om van te smullen. Je leest er alles over in deze
herfsteditie van MUZE met ons aanbod tot einde november.

MIJN|KRACHT HERDENKT 30 JAAR MIJNSLUITING

In juli is het project MIJN|KRACHT succesvol uit de startblokken geschoten
met o.m. een live uitzending van Radio 2, diverse expo’s, de première van
‘Koolputters’ en het deejayfestival Dipastro. Ook dit najaar zijn er verschillende
producties in het teken van 30 jaar mijnsluiting. TG Motus pakt uit met de
voorstelling ‘Wit goud, zwart stof’, Bart Demyttenaere stelt zijn jeugdboek ‘Licht
in de tunnel’ voor en topfotograaf Stephan Vanfleteren werkt aan een grote expo
‘KompelKoppen’. Ook onze magistrale ‘Suite voor de laatste mijn’ wordt in een
nieuwe versie opgevoerd. Dolle pret zal je beleven met het gekke kermisdorp
‘Carnivale’ van De Machienerie. Alle info vind je op www.mijn-kracht.be.

INGANG SCHOUWBURG VIA ZLDR LUCHTFABRIEK MET GRAND CAFÉ

Zeker voor de uitverkochte producties 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 kan je intens genieten
van het indrukwekkende erfgoed van de steenkoolmijn. Het MUZEcafé verzorgt
er de horeca zodat je kan genieten van een lekkere koffie, een streekbiertje of
een goed glas wijn. Heb je een ticket voor een voorstelling, dan sturen we altijd
enkele dagen op voorhand een mail met de laatste info met de aanduiding van
de juiste ingang en de timing van de avond.

PARKING SCHACHTPLEIN

Met de fiets of met het openbaar vervoer naar MUZE is altijd een goed idee.
Kom je met de wagen, dan kan je gratis parkeren op het Schachtplein. Bij
voorstellingen in de schouwburg zijn onze parkeerwachters steeds aanwezig tot
23u. Mogen we je vriendelijk vragen om de auto niet op de terreinen van de
omliggende bedrijven te plaatsen. Ook parking Brancardiershof is vlakbij.

SAMENSTELLING PROGRAMMA & REDACTIE: TOM MICHIELSEN, LIES CUYX, LUTGARDE RIEBUS, AN MAEX, DIMITRI COELS & GERT
DEHASQUE VORMGEVING: KRIS VANDEVENNE • CC MUZE WORDT ONDERSTEUND DOOR GEMEENTE HEUSDEN-ZOLDER EN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP - DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA • HET DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT MUZE IS EEN UITGAVE
VAN GEMEENTEBESTUUR HEUSDEN-ZOLDER • HELDENPLEIN 1 • 3550 HEUSDEN-ZOLDER • TEL: 011/80.80.98 • INFO@MUZE.BE
WWW.MUZE.BE • V.U. MARIO BORREMANS • COVER: © STEPHAN VANFLETEREN • NR. 121
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THEATERGROEP MOTUS
ZOLDER 1966. Limburg staat in
rep en roer door de sluiting van
Zwartberg. Een jonge vrouw van 22
begeeft zich met knikkende knieën
naar de mijn van Zolder. Hilda Put
is haar naam en ze heeft een job
gekregen in de melkbar. Een jonge
vrouw, nog een meisje, tussen 9000
mannen in een echte machowereld.
Een robuuste omgeving, een keiharde
werkelijkheid, een ontwaken uit een
droom van huiselijke sfeer. Gaat zij
hier kunnen overleven? Wat gaat dat
allemaal worden? Wat gebeurt er
achter die hoge muren? Hoe is het
leven 800 meter onder de grond?
Vele vragen waarop u het antwoord
krijgt in dit theaterstuk, geschreven
door Inge Mariën, aan de hand van
interviews met Hilda en mijnwerkers
die het écht hebben beleefd.
30 jaar Limburgse mijngeschiedenis
waarin 1 persoon centraal staat,
door velen “de moeder van de
mijnwerkers” genoemd. Een
verhaal met humor en ontroering,
boordevol prachtige levensverhalen.
Geregisseerd door Inge Mariën en
gespeeld door toneelliefhebbers
uit de streek waar velen een
nauwe band hebben met het
Limburgse mijnverleden. Want
de mijngeschiedenis is ons aller
geschiedenis! Een productie met
steun van ECRU en de Vlaamse
Gemeenschap in het kader van het
project MIJN|KRACHT
www.mijn-kracht.be

© Sabine Schrayen

‘Wit goud, zwart stof’

VR 02 SEP ‘22 - 20u
ZA 03 SEP ‘22 - 20u
ZO 04 SEP ‘22 - 15u
VR 09 SEP ‘22 - 20u
ZA 10 SEP ‘22 - 20u
SCHOUWBURG
€15

september - oktober - november 2022
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CIRCUS RONALDO

© Tom Herbots

‘Sono io ?’, heerlijk circustheater op Domein Bovy

Een prachtige zoektocht naar
hereniging tussen vader en zoon,
tussen speler en publiek, tussen oude
glorie en nieuwe kansen. Danny &
Pepijn, vader en zoon, samen op
de scène van het wereldberoemde
circustheater Ronaldo. Via hun
gedeelde liefde voor muziek en
spielerei bouwen ze een brug tussen
gelijkenissen en verschillen. De vader
lijkt vastgeroest in zijn verleden,
hopeloos zoekend naar het vergane
gevoel van extase. De zoon zoekt
naar verzoening tussen het oude
circus van zijn vader en de nieuwe
wereld. Is een zoon nog steeds een
zoon wanneer hij zich niet meer kan
vereenzelvigen met een zo lang in
stand gehouden identiteit? Want het
staat geschreven in de geschiedenis
van de mensheid: tussen een vader
en een zoon ligt de diepe ravijn van
hun gelijkenis.

4
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De wortels van Circus Ronaldo reiken
terug tot ver in het verleden, met
Danny en Pepijn als zesde en zevende
generatie. Met zeven als heilig getal
brengen ze nu een ode aan dit
verleden. Terecht geselecteerd voor
het Theaterfestival 2022.
“Een verrassend, geestig, rakend en
bloedmooi portret van een vader-zoonrelatie.”
- Knack
“Een gulle lach en een milde traan, zoals
échte clowns dat kunnen.” - Theaterkrant
www.circusronaldo.be

WO 7, DO 8 & VR 9 SEPTEMBER ‘22
20u15 – TENT DOMEIN BOVY
€20 [KASSA] - €17 [VVK,-25/+60] - €14 [VRIEND]

MANOESH

‘Manoesh stole from the fifties’ – try out

Manoesh heeft gestolen van de jaren
’50 en werd op heterdaad betrapt.
Uw favoriete cultuurcentrum is zo vrij
geweest om de borgsom te betalen.
In ruil hiervoor komen de dames
hun begeerlijke buit met ons delen.
Heerlijke close-harmony, grimmige
jailhouse rock en na-oorlogse
freedom swing in een warm kader en
retro feel. Ze werden bevrijd van hun
ketens en zijn klaar om het publiek te
boeien met goud, zilver en parels uit
de wonderlijke fifties!

Manoesh vertrekt dit najaar op
tournee en om die af te trappen
presenteert MUZE een try out in de
zwarte zaal. Met drie topzangeressen
Marijke Hulsmans, Marianne van
Gemert & Elke Smeets. Ze worden
muzikaal bewaakt door Fabio
Canini [gitaar], Rob Vanspauwen
[contrabas], David Demuynck [piano]
& Daniel Vanderhoydonks [drums,
trompet].
www.alongcomesmary.com

VR 16 SEPTEMBER ‘22
20u15 - ZWARTE ZAAL
€10 [EENHEIDSPRIJS]

september - oktober - november 2022
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BART DEMYTTENAERE
‘Licht in de tunnel’, een
jeugdboek over de mijn

MJO & MUSART

‘Suite voor de laatste mijn’,
docu met live muziek

Emiel, ridder van de mijn
In Limburg wonen duizenden [klein-]
kinderen van mijnwerkers. Vreemd
genoeg zijn er amper jeugdboeken
over ons mijnverleden verschenen. In
opdracht van de gemeente HeusdenZolder werkte Bart Demyttenaere
een jaar lang aan een jeugdroman
die zich afspeelt anno 1932 rond
de koolmijn. Het boek is recent bij
Clavis Uitgeverij verschenen. ‘Licht
in de tunnel - Emiel, ridder van de
mijn’ is een historisch verhaal over
een jongen die droomt van een
avontuur onder de grond. Een boek
voor liefhebbers van diepgravende
verhalen van 9 tot 99 jaar.
Het boek wordt feestelijk voorgesteld
op dinsdag 27 september om 19u30
in de
schouwburg. Journalist
Dirk van
Bart
Demyttenaere
met illustraties
Clavis
Reynders gaat in
gesprekJoachim
met de
Sneyers
auteur en de Koninklijke Harmonie
De Ware Vrienden zorgt voor warme
klanken. De kans is groot dat ook
Emiel - het hoofdpersonage in Barts
roman - zijn opwachting maakt. Wil je
erbij zijn? Schrijf dan in via
heusden-zolder.bibliotheek.be.

DI 27 SEPTEMBER ‘22
19u30 - SCHOUWBURG
GRATIS RESERVEREN
6
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De geschiedenis van 100 jaar
steenkoolmijn in een spectaculaire
muziekdocumentaire van 30 minuten.
Want op 30 september is het exact
dertig jaar geleden dat Zolder, als
allerlaatste van de Benelux, de
deuren moest sluiten. De suite toont
niet alleen de ontwikkeling van de
Zolderse koolmijn, maar maakt
ook uitstapjes naar de Limburgse
& Waalse mijnstreek. Uit het rijke
beeldarchief maakten Remo Perrotti
& Levi Calcagnile een spannende en
soms ontroerende montage op het
ritme van ijzersterke composities
van Marco Cirone, Steven De bruyn,
Lieven Cambré, Lennert Baerts &
David Demuynck. Live uitgevoerd
door Muze Jazz Orchestra, zangeres
Stien Carlier & het koor van de
kunsthumaniora Musart. Een unieke
beleving voor jong en oud.
www.mijn-kracht.be

ZA 1 OKTOBER ‘22 - 20u
ZO 2 OKTOBER ‘22 - 15u
SCHOUWBURG
€10 [EENHEIDSPRIJS]

DE MACHIENERIE

‘Carnivale’, alternatief
pretpark voor jong & oud

Een zot kermisdorp strijkt neer op
het Marktplein. ‘Carnivale’ is een
verzameling van buitengewone en
wonderschone installaties, absurd
straattheater en prachtige attracties.
Soms worden ze bediend door een
amusant kermisvolkje, soms moet het
publiek eigen spierkracht gebruiken.
Doe mee met de schildpaddenrace,
bezoek het Animalium en passeer
langs de fantasierijke draaimolen of
het ballenkraam. Puur vertier met een
knipoog naar de dierenwereld!
Met een stempelkaart voor 10
attracties of korte shows [5 euro] is
het plezier voor de ganse familie.

ZA 1 OKTOBER ‘22
ZO 2 OKTOBER ‘22

SCHACHTBOK

Bezoek de stalen reus en
ontdek zijn toekomst

De schachtbok, een iconisch beeld
van elke steenkoolmijn. Deze stalen
reus van de Zolderse mijn wordt in
2023/2024 volledig gerenoveerd
en omgevormd tot een gedeelte
kantoorruimte en een boeiende
erfgoedwandeling tot in de top, meer
dan 50 meter hoog. Op zaterdag 1 en
zondag 2 oktober kan je in het kader
van MIJN|KRACHT een bezoek en een
laatste groet brengen aan het vervallen
en spectaculaire gebouw. Tussen 10u
en 17u kan je inschrijven voor een
bezoekje van +/- 30 minuten. Je krijgt
er tekst en uitleg van het bouwteam
en je ziet ook simulatiebeelden van
hoe het gebouw er in de toekomst zal
uitzien. Inschrijven kan via
www.mijn-kracht.be, de website van de
gemeente of bel 011/80.80.98.

15u > 19u - MARKTPLEIN
STEMPELKAART 10 ATTRACTIES: € 5
september - oktober - november 2022
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SAM JORIS OCTET FT. BERT JORIS

© byWM

De muziek van Bert Joris door een jonge bende

Trompettist Bert Joris, één van
de meest iconische jazzlegendes
die België rijk is, bundelt samen
met zoon Sam de krachten in
een frisse theatertour ter ere van
zijn 65ste verjaardag. Deze unieke
samenwerking vormt voor hen
de ideale gelegenheid om Sams
jazzoctet na tien jaar opnieuw
samen te brengen. Deze gedreven
en getalenteerde beroepsmuzikanten
hebben een speciale band met elkaar
door de verschillende projecten die
hen onderling verbinden, maar ook
met Bert Joris die als pedagoog en
muzikant een inspirerende rol speelde
in hun muzikale ontwikkeling. Het
repertoire van Bert Joris vormt het
uitgangspunt. Naast zijn vroegere
werk komt hij met een nieuw
programma, speciaal voor deze
gelegenheid en bezetting!

8
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Het octet zorgt voor een hedendaagse
toets, waarbij openheid en vrijheid
centraal staan. De muziek van
Bert wordt zo in een nieuw kleedje
gestoken maar blijft trouw aan de
essentie van de composities. Warm,
uitnodigend en bovenal verrassend.
Bert Joris [trompet], Sam Joris [trompet],
Rob Banken [altsax], Bruno Van der Haegen
[ternorsax], Peter Delannoye [trombone],
Joppe Bestevaar [baritonsax], Wout Gooris
[piano], Janos Bruneel [contrabas] & Jelle
Van Giel [drums]
www.bertjoris.com
www.8oclockshadows.be

VR 7 OKTOBER ‘22

20u15 - ZWARTE ZAAL
€21 [KASSA] - €18 [VVK,-25/+60] - €15 [VRIEND]

GABRIEL RIOS

‘En vivo, theatertour 2022’

‘Flore,’ het vijfde studioalbum van
Gabriel Rios, is een lofzang op de
muziek van Latijns-Amerika en
het Caribisch gebied. Liedjes die
teruggaan naar de jeugd van zijn
vader en grootvader. Het is een
bedwelmend brouwsel van nostalgie
en een herontdekking van een
muzikale geschiedenis die Rios twee
decennia geleden achterliet. ‘Flore’ is
een hulde aan oude latin-klassiekers
en blijft trouw aan de arrangementen
van de Nuyorican-salsa uit de jaren
60 of oudere populaire ballads van
Mexicaanse en Cubaanse origine.
Het is een Latin album gemaakt in
afzondering en ballingschap, niet
alleen omdat het werd geboren
tijdens de pandemie van vorig
jaar, maar ook omdat Rios van ver
terugkijkt, misschien voor de eerste
keer, naar wat er nog over is van zijn
verleden en zijn roots.
www.gabrielrios.com

© Petra Katanic

Gabriel Rios werd geboren in San
Juan, Puerto Rico en verhuisde op
17-jarige leeftijd naar België om
schilderkunst te studeren aan de
Luca School of Arts in Gent. Samen
met producer Jo Bogaert, pianist Jef
Neve, percussionist Kobe Proesmans
en multi-instrumentalist/producer
Ruben Samama heeft Rios een reeks
heel straffe platen achtergelaten.
Een muzikale reis van eigenzinnige
latin/pop-crooner [Ghostboy] over
introspectieve singer-songwriter
[This Marauder’s Midnight] tot
het reconstrueren van oude latinklassiekers met zijn nieuwste plaat
‘Flore’.

ZA 8 OKTOBER ‘22
20u15 - SCHOUWBURG
€30

september - oktober - november 2022
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ESMÉ BOS & BART VOET

© Dhurka Nagaratnam

‘DIERenLIED‘ - voor iedereen vanaf 2,5 jaar - première

Over een ijdele kalkoen, een
geduldige slak, een eenzaam aapje
en een walsende walvis. Over
vriendschap, over dansen, over het
leven zelf.
Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart
Voet brengen samen met vormgever
Geert De Wit een ode aan het dier
met zelfgeschreven en bestaande
dierenliedjes in verschillende talen.
In hun theatrale verbeelding van
de combinatie DIER en LIED zorgen
ze voor een klankrijke en poëtische
wereld. Een samensmelting van
het dierenrijk en muziek. Fijne
bespiegelingen en hartverwarmende
liedjes zorgen voor een heerlijk
concert voor iedereen vanaf 2,5 jaar.

Naast Esmé Bos [zang, spel & kleine
percussie], Bart Voet [toetsen, gitaar,
loopstation, spel & zang] en Geert
De Wit [techniek & vormgeving] is de
artistieke ploeg aangevuld met Katja
Pire [bewegings- en speladvies] en
Lies Maréchal [kostuums].
Deze productie werd gemaakt in
MUZE tijdens de lockdown met steun
van de Vlaamse Gemeenschap en Tax
Shelter van de Belgische Overheid.
www.bos-voet.be

ZO 9 OKTOBER ‘22

14u & 16u – ZWARTE ZAAL
€8 [KASSA] - €7 [VVK,-25/+60] - €6 [VRIEND]
10
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VOCAAL ENSEMBLE AMICANTUS

‘Händels Messiah 2.0’

Het oratorium ‘Messias’ van Georg
Friedrich Händel [1685-1759] is
één van de populairste werken in
de Westerse muziek. Het wordt
vaak binnen de traditionele lijnen
uitgevoerd. Tijd voor een andere
aanpak o.l.v. dirigent Alexander
Schneider, 4 solisten, een 16-koppig
barokorkest en ensemble Amicantus.
Alexander Schneider staat als Duitse
contratenor op de hoogste plank in
de uitvoering van oude muziek. Met
zijn vocaal ensemble Polyharmonique
werkte hij met grote orkesten zoals
AKAMUS en recent scoorde hij met
de ‘Markus Passion’ van Johann
Georg Kunstel. Hij is al 15 jaar lid
van het Collegium Vocale Gent. Zijn
hedendaagse aanpak raast als een
wervelwind door het wat belegen
landschap en heeft een internationale
sensatie veroorzaakt. Schneider
past de Messiah volledig aan aan de
individuele omstandigheden van de

uitvoerders, een praktijk die Händel
ook toepaste. Dit betekent een
nieuwe verdeling van stemmen in de
solo’s, zelden gespeelde variaties van
aria’s en koren en korte a capellamotetten. Kortom, een volledig
nieuwe luisterervaring.
Organist David Van Bouwel
bouwt voor deze voorstelling
een barokorkest met Vlaamse
topmuzikanten. Samen met het
vocaal ensemble Amicantus, sinds
2018 onder leiding van Alexander
Schneider, is deze bijzondere versie
van Händels meesterwerk te beleven
in onze prachtige schouwburg.
www.amicantus.be

ZA 15 OKTOBER ‘22

20u15 – SCHOUWBURG
€26 [KASSA] - €23 [VVK,-25/+60] - €20 [VRIEND]

september - oktober - november 2022
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THE FREE ORLEANS REBEL BAND

© Geert Vandepoele

Update van de New Orleans-traditie, jazz als feest

De New Orleans-traditie heeft een wat
doffe bijklank gekregen. Onterecht!
En trouwens: die kwam pas later,
door een conservatieve stroming
die het genre in het vakje stopte,
maar het avontuur vergat. In zijn
tijd was het immers rebelse muziek
vol energie, vitaliteit én vrijheid. Ook
tijdens de freejazz-golf van de jaren
‘60 werd vaak teruggegrepen naar de
revolutionaire geest van die periode.
De naam van de band The Free
Orleans Rebel Band spreekt
boekdelen: dit septet grijpt terug
naar de hoogdagen van pioniers
als King Oliver, Johnny Dodds en
natuurlijk Louis Armstrong, wiens Hot
Sevens als voorbeeld diende.
Je hoort misschien ‘St. Louis Blues’ of
‘St. James Infirmary’ passeren, maar
niet in een bestofte museum-stijl,
maar als een levende, lillende update
die nog altijd op de heupen werkt.
12
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Met pakkende melodieën, vernuftige
harmonieën en rotaanstekelijke
ritmes is dit een feest voor oor én
oog. Een organisatie i.s.m. JazzLab &
Motives for Jazz.
The Free Orleans Rebel Band bestaat uit
volgende toppertjes : Bart Maris [trompet],
Joachim Badenhorst [basklarinet], Jon
Birdsong [sousafoon], Nabou Claerhout
[trombone], Waso De Cauter [banjo],
Christian Mendoza [piano] & Lionel Beuvens
[drums].
www.jazzlab.be
www.motivesforjazz.be

ZO 16 OKTOBER ‘22

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

BUURMAN

© Karel Uyttendaele

‘Buurman wordt vuurman’ - première

In de zomer van 2021 verwelkomde
Geert Verdickt van Buurman tien
mensen met een pakkend verhaal aan
het kampvuur. Dat resulteerde in tien
songs en de nieuwe plaat ‘Vuurman’.
Bij elk verhaal schreef Verdickt met
collega-Buurmannen Koen Renders
& Stijn Gevaert een lied én maakte
hij een podcast. Er was de man die
zijn rug brak maar van Engeland naar
Frankrijk zwom. De negentigjarige
met Joodse roots, die haarfijn vertelt
hoe hij als elfjarig jongetje in 1943
van de deportatietrein sprong. De
seingever die zich vergiste in de
ontknoping van de wielerkoers. De
professor uit De Haan die Geert
meenam naar ‘zijn’ deeltjesversneller
in CERN, Zwitserland, enz…Tien grote
verhalen, kleine histories, bijzondere
momenten. Pakkend, verrassend,
diepmenselijk.

MUZE mag de première van deze
theatertour presenteren in één van
de schoonste schouwburgen van het
land. Een première van verrassende
vuurgesprekken op het grote podium.
Uiteraard aangevuld met Buurmanklassiekers. Wees erbij!
www.buurman.be

DO 20 OKTOBER ‘22

20u15 – SCHOUWBURG
€21 [KASSA] - €18 [VVK,-25/+60] - €15 [VRIEND]

september - oktober - november 2022
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BAS BIRKER

© Kaat Pype

‘In blijde verachting’, topcomedy van een Hollandse Belg

Bas Birker is best sympathiek. Voor
een Hollander. Maar schijn bedriegt.
Diep vanbinnen zit een dik drammerig
mannetje met een voorliefde voor
orde, stiptheid en bovenal zichzelf.
Noem het arrogant, noem het
egocentrisch, maar zelfkennis is
het begin van alle wijsheid. ‘In
blijde verachting’ is een reisverslag
van de zoektocht naar Bassies
diepste binnenste, te beginnen bij
de ruggengraat. Een roadtrip langs
ziekenhuizen, doodsangsten en
onhebbelijkheden, om uiteindelijk de
schoonheid te vinden in een grote
berg lelijkheid. Een beetje zoals
België, maar dan minder verdeeld.
Birker twijfelt, worstelt en beslist.
Zo kan hij in de tweede helft
van zijn leven, met opgeheven
hoofd en redelijk rechte rug, in
ieder geval zichzelf onder ogen
komen. Maar niet voordat hij jou
eens recht heeft aangekeken.
14
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Want misschien is met Bas een hele
hoop mis, met de rest van jullie
is het sowieso veel erger gesteld.
Kortom, het wordt een spitsvondige
en dolkomische comedyshow met de
nodige introspectie!
De pers was alvast laaiend enthousiast over
zijn vorige show ‘Je Moeder’ :
“Weinig komieken die de stijl en attitude van
pure stand-upcomedy zo dicht benaderen.
De Standaard ****
“Grappig, scherp en slim.” - Knack ****
“Topklasse.” - Gazet van Antwerpen
www.basbirker.be

ZA 22 OKTOBER ‘22

20u15 - SCHOUWBURG
€20 [KASSA] - €17 [VVK,-25/+60] - €14 [VRIEND]

LENNY & DE WESPEN
‘20 jaar Lenny & De Wespen’

Lenny en zijn Wespen zijn al 20
jaar muzikale broeders en dat mag
uitbundig gevierd worden!
Frontman Lennaert Maes is een
straffe kerel. Na vijf langspelers en
twintig singles is het tijd voor een
overzicht van hem en zijn band. Van
‘Meneertje Nee’, het eerste nummer
dat de radio haalde en in één adem
op de Kleinkunstkollektie belandde,
over de populaire ballad ‘Als het kan’
tot hun top-10 singles ‘Hey Marie’,
‘Einde van de rit’, ‘Blij’ en ‘Alles
gaat goed’. Tijd dus om een ode te
brengen aan zichzelf en dankjewel te
zeggen tegen fans en publiek.
Naast de bekende nummers
brengen ze ook een selectie van
hun lievelingsliedjes. Bij deze
verjaardagstournee hoort ook een
overzichtsalbum met daarop enkele
nieuwe nummers.

Lenny & de Wespen zijn Lennaert Maes
[zang en akoestische gitaar], Andries Boone
[toetsen, mandoline, viool, tenorgitaar…],
Roeland Vandemoortele [elektrische gitaar,
banjo en toetsen], Mathias Moors [bas] en
Bert Huysentruyt [drums & percussie]
www.lennyendewespen.be

DO 27 OKTOBER ‘22

20u15 - ZWARTE ZAAL
€20 [KASSA] - €17 [VVK,-25/+60] - €14 [VRIEND]

september - oktober - november 2022
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TEUS NOBEL | LIBERTY GROUP

© Dufoto

‘Pleasure is the measure’

Trompettist Teus Nobel is één van
de kopstukken uit de Nederlandse
jazzscene. In Vlaanderen kennen we
hem vanwege zijn lange en diverse
samenwerkingen met pianist Jef
Neve.
Na de release van het studioalbum
‘Journey of Man’ in 2019 speelde
Teus Nobel vele concerten met de
jazzformatie ‘Liberty Group’ met
Alexander van Popta op piano, Jeroen
Vierdag op contrabas en Tuur Moens
op drums. Deze groep begon te
schrijven aan een nieuw album dat
in juni 2021 live werd gespeeld en
opgenomen. ‘Pleasure is the measure’
was geboren. De pers was lovend
over deze opname. Tijd dus om het
live te kunnen beleven in de zwarte
zaal / black box van MUZE. Een
organisatie i.s.m. Motives for Jazz.
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“Een dampend, zeer levendig akoestisch
werk.” - De Volkskrant
“Misschien wel het beste trompetalbum ooit
gemaakt in de Nederlandse jazz.” - Jazzenzo
“Geweldig vitale muziek.” - Trouw
“Akoestische jazz die recht naar het hart
grijpt.” - Jazzhalo
www.teusnobel-music.nl

VR 28 OKTOBER ‘22

20u15 - ZWARTE ZAAL
€20 [KASSA] - €17 [VVK,-25/+60] - €14 [VRIEND]

MICHAEL VAN PEEL
‘Welcome to the rebellion’

Van kindsbeen af wou Van Peel een
rebel worden dus trainde hij zijn
tegendraadsheid. Maar intussen
is dwarsliggen ook al mainstream
geworden. Iedereen is wel tegen iets
maar niemand staat nog voor iets.
Genoeg! Daar moet dringend tegen
gerebelleerd worden. Gelukkig kruipt
comedy waar ze niet gaan kan, en
huppelt ze waar ze niet kruipen moet.
Welkom bij het verzet. Welcome to
the Rebellion!
“Een zot die al lachend de waarheid zegt.”
De Standaard *****

© Johannes Vande Voorde

Van Peel is terug! Na tien
bejubelde eindejaarsconferences,
een sabbatjaar en een planetaire
pandemie, duikt hij dit keer dieper
de tijdsgeest in. Geen eindejaarsmaar een meerderjaarsconference
vol tragikosmische grappen over
de staat van de planeet, de nieuwe
generaties en het toenemende verzet
tegen… euh... van alles! Tegen
wetenschappers, de elite, crocs,
corona of blanke mannen…

“Een pijnlijk grappig statement.”
De Morgen *****
www.michaelvanpeel.be

ZA 29 OKTOBER ‘22

20u15 - SCHOUWBURG
€24 [KASSA] - €21 [VVK,-25/+60] - €18 [VRIEND]

september - oktober - november 2022
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LAIKA & MEREL DENIE

© Kathleen Michiels

‘Lucht’ - voor iedereen vanaf 4 jaar

Wat is lucht? Twee wezentjes zoeken
het uit. Van ademen, fluiten tot een
scheetje. Maar tot wie behoort de
lucht eigenlijk? En is die te vangen?
Maar dan komt de eerder onzichtbare
lucht plots heel tastbaar tussen hen in
te staan en is het ieder voor zich…
‘Lucht’ gaat over van niets iets
maken en de wereld laten geloven
dat het waarde heeft. Bejubeld met
5 sterrenrecensies en benoemd als
één van de beste kindervoorstellingen
van het jaar. De regie van Merel
Denie en het luchtige spel van Gytha
Parmentier & Arend Pinoy blazen je
zonder woorden van je stoel.
www.laika.be

ZO 30 OKTOBER ‘22

15u - SCHOUWBURG
€8 [KASSA] - €7 [VVK,-25/+60] - €6 [VRIEND]
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SEQUENCE

Uniek gitaarkwartet uit Schotland

Sequence is een nieuw elektrisch
gitaarkwartet uit Schotland, bestaande
uit vier supergetalenteerde gitaristen:
Adam Bulley, Malcolm MacFarlane,
Ross Milligan & Martin Presavage.
De vier werden verenigd rond de
muziek van Hugh Burns, één van de
meest succesvolle sessiegitaristen
aller tijden. Zijn compositie ‘East
West Suite’ was de eerste opname
van Sequence. En zo brachten de
vier Schotten het gitaarkwartet naar
een hoger niveau. Ze zorgen voor
een gloednieuwe atmosferische
luisterervaring met subtiele effecten
en diverse klankexperimenten. Het
lijkt wel alsof je over het Schotse
landschap en de stad Edinburgh
vliegt met de perfecte soundtrack in
je oren. Het contrast tussen stad en
de uitgestrekte natuur en het conflict
tussen Schotse traditie en de nieuwe
wilde wereld zijn een duidelijke
inspiratiebron voor de muziek.

Luister maar eens naar ‘Hare on
the Hill’, ‘MMXX’, ‘Two Tall Trees’
of ‘Waterwheel’ op YouTube. De
prachtige mix van folk, jazz, minimal
en blues zorgt voor dansende
melodieën die je met gesloten ogen
doen reizen. Eén en al warmte. De
meeste composities zijn gemaakt
door Malcom MacFarlane maar ook
de andere bandleden laten hun
compositorisch talent gelden.
Voor het concert in MUZE wordt Martin
Presavage wegens gezondheidsredenen
vervangen door Alasdair MacFarlane.

VR 4 NOVEMBER ‘22

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

september - oktober - november 2022
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MODULAR 404 - MODULATION

SONICRIDER, HALFGELEIDER, DUDAL, HHNOI & RACHEL PALMER

De eerste editie van Modulation
draait rond modulaire synthesizers
en kwadrofonie: 4 artiesten brengen
een kwadrofonische set op modulaire
synthesizers en elektronica.
Modulation staat voor een breed
palet van geluiden, van ambient
tapeloops tot industriële triphop en
experimentele glitch.
HHNOI [D] + Rachel Palmer [US]
Marco Petracca zoekt de grenzen op
van modulaire synthesizers en laat
melodieuze downbeat contrasteren
met glitches. Met audio-reactieve
visuals van Rachel Palmer.
https://hhnoi.com

Dudal [B] - De muziek van Pieter
Dudal is herkenbaar aan de lo-fi
melodieën die omringd worden met
langzaam opbouwende klanktexturen
die resulteren in fragiele elektroakoestische composities.
https://dudal.bandcamp.com
20
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SONICrider [NL] - Jurgen Winkel
speelde in de jaren ’80 in de electro
punk band BLIND. SONICrider gaat
van dansbare elektronische muziek
tot experimentele ambient.
https://linktr.ee/SONICrider

Halfgeleider [BE] - Met de focus
op modular bestaat de muziek van
Maarten uit nostalgische lagen van
gedetunede melodieën, samples
van oude tapes en breakbeats. Een
reïncarnatie van triphop.
www.facebook.com/halfgeleider

Dit unieke minifestival bestaat uit 2 delen van
45 min met een pauze.

ZA 5 NOVEMBER ‘22
20u - ZWARTE ZAAL

HARMONIE DE WARE VRIENDEN ZOLDER
‘Peter en de Wolf’

Harmonie De Ware Vrienden uit Zolder
bestond in 2020 maar liefst 150 jaar.
Dat wilden ze uitbundig vieren maar
één of ander virusje stak daar een
stokje voor. Nu volgt de herkansing.
Beleef het verhaal van deugniet
Peter, die ondanks grootvaders
waarschuwingen de tuin intrekt
en daar in aanraking komt met
verschillende dieren. Alle dieren en
personages komen tot leven door een
instrument. De vogel wordt vertolkt
door een dwarsfluit, de eend door een
hobo, de kat door een klarinet en de
wolf door joelende hoorns. En Peter en
zijn grootvader kan je horen kibbelen
in de strijkers en de fagot. Dit is een
fantastische uitdaging voor De Ware
Vrienden.

Voor de uitvoering van dit muzikale
sprookje van Sergei Prokofiev
werkt de harmonie samen met o.a.
zandkunstenaar ‘De Zanderling’
[Immanuel Boie]. Hij zal het sprookje
tot leven brengen door het uit te
beelden op groot scherm. Het wordt
een betoverend feest voor jong en oud
dat terecht genomineerd werd voor de
Vlamo-award 2020.

ZA 12 NOVEMBER ‘22
19u - SCHOUWBURG
€14 [+12 JAAR] - €10 [-12 JAAR]

september - oktober - november 2022
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MAURO PAWLOWSKI
‘Solo’

Mauro Pawlowski bracht eind 2021
zijn prachtig popalbum ‘Eternal
Sunday Drive’ uit. Het eerste album
onder eigen naam in 20 jaar tijd na
‘Songs from a Bad Hat’ [2001].
De singles ‘Always Someone’,
‘Spotlight’, ‘The Silent Sky’ en het
wondermooie ‘Leaving Montreux’
haalden meteen de radio. Grenzeloze
melodieuze popmuziek met piekfijne
teksten en knappe melodieën.

© Michiel Venmans

Mauro is wat je een ‘rock royalty’
zou kunnen noemen. Hij is een van
de sleutelfiguren in de Belgische
hedendaagse muziekscene sinds hij in
1992 zijn carrière begon als frontman
van de beruchte cultband Evil
Superstars. De onverzadigbare Mauro
is al jarenlang lid van dEUS, maar
hij was ook het brein achter talloze
andere muzikale projecten en alter
ego’s zoals Maurits Pauwels. Hij had
een hand in meer dan 100 albums.
Mauro gaat vanaf het najaar 2022
solo op tournee met z’n ondertussen
geweldige oeuvre. Verwacht een grote
greep uit ‘Eternal Sunday Drive’,
een duik in z’n gevulde carrière
en de primeur van een heleboel
nieuwe popsongs. Met natuurlijk
knettergekke bindteksten.
www.mauropawlowski.be

DO 17 NOVEMBER ‘22

20u15 - ZWARTE ZAAL
€20 [KASSA] - €17 [VVK,-25/+60] - €14 [VRIEND]
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COMPAÑÍA SOLEÁ
‘Era’

COMPAÑÍA SOLEÁ is een straf kwartet
van 4 gepassioneerde artiesten
die de flamenco een verdiende
plek willen geven in het Belgische
cultuurlandschap. Een bundeling
van passionele krachten tussen de
virtuoze dansers Samina ‘La Juana’
& Federico Ordoñez, zanger Esteban
Murillo en gitarist Anthony Carrubba.
Era is een persoonlijke reis van deze
vier artiesten, over wie ze waren en
wie ze nu zijn. Een verhaal over het
samenkomen van twee werelden, de
oude en de nieuwe, die evolueren tot
een eenheid van verleden en heden.
Era wordt een onderdompeling in
de essentie van de flamenco. Een
eerbetoon aan een tijdperk dat hun
passie voor deze kunstvorm deed
ontwaken. Als artiest gingen ze elk
verschillende jaren hun eigen weg
in de complexe flamencowereld.
Hun vriendschap zorgt ervoor dat ze
nu grenzen durven te doorbreken.
Zowel de pure flamenco in al haar
authenticiteit maar ook flamenco in
de breedste interpretatie van het
woord komen aan bod. Samen komen
ze tot een hedendaagse smeltkroes
van deze prachtige kunstvorm met
wondermooie ritmes, fantasieën,
idealen, emoties en dromen.
www.flamenco-flamenco.be

VR 18 NOVEMBER ‘22

20u15 – SCHOUWBURG
€20 [KASSA] - €17 [VVK,-25/+60] - €14 [VRIEND]

september - oktober - november 2022
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REIJS, VAN DEN EYNDE, VAN DYCK...
‘Ex’

© De Kempvader

De vier topacteurs Alice Reijs, MartheGeke Bracht, Lucas Van den Eynde
& Tom Van Dyck gaan aan de slag
met deze tragikomische tekst van
Theatergroep Carver. Deze theatergroep
heeft sinds haar oprichting in 1989
een geheel eigen en unieke stijl van
theatermaken ontwikkeld, die zich
vooral kenmerkt door een uiterst
persoonlijke betrokkenheid van
de spelers zelf. Ze maken absurde
komedies die balanceren op de rand
van hoop en treurnis, van pessimisme
en de bevrijdende lach. Productie van
‘Ex’ is in handen van De Kempvader,
opgericht in 1999 door Alice Reijs &
Tom Van Dyck.
Bob en Sonja komen op bezoek bij Ted
en Vera. Bob is de beste vriend van
Ted en Sonja is zijn nieuwe vriendin.
Een groot probleem is dat Bobs vorige
vrouw de beste vriendin van Vera was.
Wat een gezellige avond zou moeten
worden rond de nieuwe barbecue,
wordt een nachtmerrie. De afwezige
ex is de aanleiding. ‘Ex’ is een
tragikomische voorstelling over de
menselijke onvolmaaktheid, egoïsme
en het onvermogen tot communiceren.
Verwacht je aan pijnlijk herkenbare
momenten uit de levens van gewone
mensen. Gelukkig zal de lach nooit
veraf zijn.
www.dekempvader.be

ZA 19 NOVEMBER ‘22

20u15 – SCHOUWBURG
€24 [KASSA] - €21 [VVK,-25/+60] - €18 [VRIEND]
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LEUE & TINE EMBRECHTS

© Sara De Graeve

‘Kameleonie’ - voor iedereen vanaf 8 jaar

Leonie heeft een gekke ziekte. Ze
noemt het Kameleonitis. Ze leeft zich
altijd zo hard in in een verhaal, dat
ze even iemand anders wordt. Een
reus zonder broek, een vredelievende
draak... alles kan. Tine Embrechts
leeft zich zo hard in, dat ze Leonie
wordt. Ze speelt, zingt en swingt
samen met haar band De Lusters.
Een lieve lust om te zien en te horen.
Liedjes over een vliegende schildpad,
een verliefde schilder, een zeepaard
op een zebra... alles mag.
Dit theatraal concert voor jong en
nog steeds jong is niet te missen. Het
wordt een muzikale reis door tijd en
ruimte. Ook zin in een feestje?

Op zondag 20 oktober is het ook
KUNSTENDAG VOOR KINDEREN.
Er is niet alleen ‘Kameleonie’ maar
samen met de Academie voor
Beeldende Kunsten Heusden-Zolder
organiseren we ook een beestig
toffe workshop om 13u! Check
muze.be of pag. 32 voor meer info.

Tine Embrechts neemt de leiding. De
Lusters zijn Antoon Offeciers, Ken
Pichal, Samuel Vekeman & Semele
Uyttenbroeck. Dimitri Leue zorgt voor
de tekst en de regie.

ZO 20 NOVEMBER ‘22

www.leue.be

15u – SCHOUWBURG
€8 [KASSA] - €7 [VVK,-25/+60] - €6 [VRIEND]
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HET NIEUWSTEDELIJK

© Boumediene Belbachir

‘Vrede, liefde & vrijheid’ van Stijn Devillé

Michaël Pas, Prince K. Appiah en
Clara Cleymans duiken in de huid van
drie mensen die elkaar ontmoeten in
de marge van de onderhandelingen
van het Verdrag van Versailles. Ze
ontmoeten elkaar in een hotellobby in
Parijs. De grote oorlog is net achter
de rug, de sfeer is uitgelaten: de
twenties staan ready to roar.
De jonge, briljante econoom John
Maynard Keynes - openlijk bisexueel
in een tijd dat dat nog strafbaar was
- is één van de onderhandelaars.
Op een nacht valt hij voor de
charmes van Lydia Lopokova, een
ballerina van de Ballets Russes die
in hetzelfde hotel logeert. Zij houdt
een Afrikaanse man in het hotel
voor een bediende. Die blijkt echter
Charles D.B. King te zijn, gezant van
Liberia, het enige vrije Afrikaanse
land. King is dan ook de enige zwarte
onderhandelaar op het congres.

26
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Er ontspint zich een onwaarschijnlijk
boeiend en vaak sensueel gesprek
over vrijheid, liefde en vrede. Het is
vooral de vrijheid waar ze alle drie
naar op zoek schijnen te zijn.
Stijn Devillé regisseert dit fenomenaal
stuk en de muziek is van Geert
Waegeman.
“Een onvergetelijke rit” - Knack ****
“Dankzij de stomende soundtrack waan je je
zelfs in een thriller” - De Standaard ****
www.nieuwstedelijk.be

DI 22 NOVEMBER ‘22

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

SLÄPSTICK

‘The Roaring Twenties’

De shows van Släpstick [voorheen
Wëreldbänd] zijn knotsgek variété
op lachwekkend hoog niveau. Zo
ook hun jubileumvoorstelling ‘The
Roaring Twenties’. Een onovertroffen,
magnifieke, chique, swingende,
zingende, roerende, ontroerende,
champagne proostende, crème de
la antirimpelcrème belevenis die ze
komen brengen in onze prachtige
schouwburg. Een jubileumvoorstelling
die de gloriedagen van slapstick even
fijnzinnig als elegant laat herleven !
Na het succes van de vorige
voorstelling [die met 5 sterren
werd bekroond in De Standaard]
toerde Släpstick niet alleen rond in
Nederland maar ook in Engeland,
Frankrijk, Duitsland, Denemarken,
Nieuw-Zeeland en België. Ze wonnen
meerdere internationale prijzen.
En language… no problem. Släpstick
is verstaanbaar voor iedereen.

“De muzikale clownerie Släpstick is van absolute wereldklasse” - De Telegraaf ****1/2
“Een grandioos uitgevoerde choreografie.”
NRC Handelsblad *****
“Släpstick biedt vermaak op wereldniveau.”
Algemeen Dagblad ****
www.slapstick.nl

DO 24 NOVEMBER ‘22

20u15 - SCHOUWBURG
€25 [KASSA] - €22 [VVK,-25/+60] - €19 [VRIEND]

september - oktober - november 2022

27

CINEMAMUZE
THE BRIDGES OF MADISON COUNTY / CLINT EASTWOOD

DINSDAG 18 OKTOBER 2022 - 14u

Tijdloos liefdesmonument van en
met Clint Eastwood, die naast Meryl
Streep een adembenemende prestatie
neerzet. Fotograaf Robert Kincaid
[Eastwood] vraagt de weg bij de
boerderij van huisvrouw Francesca
Johnson [Streep]. Haar echtgenoot
en kinderen zijn vier dagen afwezig.
Hij is een wereldse man, zij is aan de
keukentafel blijven hangen bij een
brave boer… Het verhaal start met
het testament en de nalatenschap van Francesca. Daaropvolgend gaat de film
in flashback doordat de kinderen het dagboek van hun overleden moeder lezen.
De saaie sleur van het gezinsleven voor Francesca is treffend neergezet. De
lusteloosheid, de uitzichtloosheid, de ontluikende liefde, het dilemma, de pijn en
het onvermijdelijke verdriet dat daarmee gepaard gaat, worden zeer herkenbaar
in beeld gebracht. Een top romantische film! VS, 1995, 135 min.

WHITE CHRISTMAS / MICHAEL CURTIS
DINSDAG 13 DECEMBER 2022 - 14u

White Christmas is een film uit
1954 van regisseur Michael Curtiz
met in de hoofdrollen Bing Crosby
& Danny Kaye. De film heeft het
liedje ‘White Christmas’ van Irving
Berlin als uitgangspunt. Twee oude
legermakkers, Phil en Bob, die nu een
zang- en dansduo zijn, ontmoeten
de glamoureuze Haynes-zusters,
en besluiten ze te vergezellen naar
hun volgende show in het Columbia
Inn Hotel. Het hotel blijkt eigendom te zijn van hun oude legercommandant.
Maar doordat er geen sneeuw is en het hotel van wintergasten moet zien te
overleven, gaan de zaken slecht en is het moreel laag. Daarom besluit het
duo om in het geheim een grootse show op poten te zetten. White Christmas
heeft een heerlijke feel-good en typische jaren 50 sfeer met schitterende
dansnummers en heel mooie songs. Kortom de ideale film tijdens de
kerstperiode! VS, 1954, 120 min.
Met koffie en taart na de film, i.s.m. seniorenraad Heusden-Zolder
Tickets: 5 euro [VVK], 6 euro [KASSA]
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EXPO ‘KOMPELKOPPEN’

Stephan Vanfleteren & Stef Van Alsenoy
De Belgische gerenommeerde
fotograaf Stephan Vanfleteren
graaft in de ziel van de
mijnwerker. Naar aanleiding van
30 jaar mijnsluiting en het project
MIJN|KRACHT fotografeerde
hij meer dan 75 koolputters
die gewerkt hebben in de
Limburgse steenkoolindustrie.
Vanfleteren beeldhouwt zijn
onderwerp met intense contrasten
en subtiele grijswaarden. Hij
duikt in de diepte op zoek naar
licht in de blikken van de oudmijnwerkers. De grote expo
‘KompelKoppen’ is een visueel
document van indringende
portretten van arbeiders die uit
het duister gelicht worden. Naast
portretten van karaktervolle
koppen, diverse nationaliteiten,
groepsfoto’s, stillevens is er ook
een hedendaagse en abstracte
filmprojectie ‘De Profundis’ te
zien, gemaakt samen met zijn
artistieke broeder Stef Van
Alsenoy. Van Alsenoy betovert ook de expo met authentieke geluidsfragmenten
tot een unheimliche soundscape. Kortom, een unieke ervaring als eerbetoon aan
een vergane Belgische industrie en haar arbeiders.
Al de werken wordt gepresenteerd in een grote ‘black box’ in de magistrale
compressorenzaal van ZLDR Luchtfabriek. Te beleven vanaf dinsdag 1 november
tot en met 31 december. Je kan de expo bezoeken in de voormiddag [9u3012u30] of namiddag [13u30-16u30]. Tickets kosten 10 euro en kinderen tot en
met 12 jaar mogen gratis binnen. Leden van de Vriendenkring KS en studenten
betalen 5 euro. Reserveer nu je ticket via www.mijn-kracht.be.
Met steun van ECRU Cultuur & Erfgoed, Vlaamse Gemeenschap, Vriendenkring
KS, VZW Het Vervolg, Provincie Limburg, Showtex, Fase & CVO De Verdieping.
Dank aan alle mijnwerkers die zich hebben kandidaat gesteld voor deze expo en
aan de Limburgse mijnmusea voor de attributen en promotionele steun.
www.stephanvanfleteren.com
www.stefvanalsenoy.com

september - oktober - november 2022
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MUZE JAZZ ORCHESTRA INVITES

Gratis concert in MUZEcafé, elke 1e zondag van de maand

MUZE is een plek voor alle soorten avontuurlijke muziek. Eén van onze partners
in dit verhaal is Muze Jazz Orchestra [MJO], een topensemble met een tiental
muzikanten uit de regio. Deze band ontstond in 2010 uit de vele jamsessies
in het MUZEcafé. De groep is ondertussen uitgebreid met jonge talenten uit
diverse muziekopleidingen. Op die manier is MJO een belangrijk laboratorium
voor talentontwikkeling. Dit cultuurseizoen ontstaat er zelfs een intensieve
samenwerking met de jazzopleiding van het conservatorium Antwerpen. MJO is
nu volop bezig met een hernieuwde versie van de ‘Suite voor de Laatste Mijn’.
Deze wordt uitgebreid met een compositie van Lennert Baerts, de stem van Stien
Carlier en het koor van kunsthumaniora Musart in Hasselt. Tickets voor deze
productie op 1 & 2 oktober zijn te koop via www.muze.be. Op de andere eerste
zondagen van de maand zijn er opnieuw gratis concerten in het MUZEcafé.
Dit staat nu op de agenda:
4 sep: MJO invites MJO met een selectie uit hun uitgebreid repertoire
boordevol groove & swing
6 nov: MJO invites Gustavo Jaramillo Quintet met een stevige
Zuid-Amerikaanse feel
4 dec: MJO invites Viking Trio met Scandinavische toets van David Demuynck,
Rob Vanspauwen & David La Mela
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SUNDAY EVENING BLUES

Een staalkaart van de Belgische blues

MUZE CAFÉ

25

SEPTEMBER

Bourbon
Street

Travellin’
23 Blue
Kings

MUZE CAFÉ

OKTOBER

SUNDAY
EVENING
BLUES
AANVANG CONCERTEN 20U00
INKOM €10
RESERVEREN VIA
BEMINEBLUES.BE

MUZE CAFÉ

20 Chilly Willy

NOVEMBER
MUZE CAFÉ

11

DECEMBER

Well Well
Well

22BEB0007_SUNDAY EVENING BLUES_AD_A3 LIGGEND_1.indd 1

8/08/2022 14:02

Onze vrienden van be-Mine Blues en de VZW Crossroads hebben in juni een
prachtig festival georganiseerd op het Marktplein met een uitstekende staalkaart
van de Belgische blues & roots.
Nu staan ze ook in het najaar paraat om het MUZEcafé om te vormen tot een
supergezellige bluesclub. Daardoor wordt ons café, samen met de concerten van
Muze Jazz Orchestra, JazzLab en initiatieven i.s.m. PXL Music, een volwaardige
muziekpodium waar vele genres aan bod komen.
Bluesliefhebbers kunnen dit najaar hun hart ophalen met Bourbon Street
[25/09], Travellin’ Blue Kings [23/10], Chilly Willy [20/11] & Well Well Well
[11/12]. Tickets voor deze concerten kosten 10 euro en zijn te bestellen via
www.bemineblues.be.
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WORKSHOPS VOOR KINDEREN
DANSEN IN DE LUCHT

VOOR IEDEREEN VAN 4 TOT 6 JAAR EN
VAN 7 TOT 9 JAAR

Houd je van de beentjes in de lucht
gooien of swingend door het leven
te gaan? Kom mee bewegen in deze
speelse workshop. Vol expressie
dansen we tussen ballonnen,
luchtbellen of ander leuk materiaal.
Feestje verzekerd! I.s.m. Passerelle
op maandag 31 oktober van 10 tot
12u voor iedereen van 4 tot 6 jaar
en van 7 tot 9 jaar. Deelnemen
kan voor 6 euro. Inspiratie kan je
alvast op doen tijdens de geweldige
familievoorstelling ‘Lucht’ van Laika
op zondag 30 oktober om 15u (zie
pag. 18).

Via de website www.aap-nel.be vind
je nog meer leuke activiteiten voor
kinderen tussen 3 en 14 jaar in
Heusden-Zolder. Inschrijven voor
deze workshop kan via heusdenzolder.ticketgang.eu vanaf maandag
26 september. Voor meer informatie
kan je terecht op het telefoonnummer
011/80.80.85 of
aap@heusden-zolder.be.
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Op zondag 20 november is het
Kunstendag voor Kinderen. In
Heusden-Zolder laten we dat
feestje niet ongezien voorbij
gaan. Naast de swingende
familievoorstelling ‘Kameleonie’
door Leue & Tine Embrechts doet
ook de Academie voor Beeldende
Kunsten mee en kan iedereen
vanaf 7 jaar deelnemen aan een
beestige workshop! Om 13u start
dit atelier waar er naar hartenlust
gewone of ongewone dieren in
alle kleuren en formaten bedacht
en verbeeld kunnen worden.
Deze workshop is gratis maar
aangezien de plaatsen beperkt
zijn, kan je best een plekje
reserveren via www.muze.be.
Het einde van de workshop is
voorzien om 14u30. Nog zin in
een feestelijke verderzetting van
de dag, koop dan een kaartje
voor de familievoorstelling
‘Kameleonie’ om 15u.

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 23 december 2022 t.e.m. 2 januari 2023

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:

Tickets 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. 34-36 komen niet in aanmerking voor deze
korting. Gelieve aanvragen te richten aan Lies Cuyx [lies.cuyx@muze.be]

facebook.com/CCMUZE
instagram.com/cc_muze
twitter.com/CC_MUZE

september - oktober - november 2022

33

Tickets seizoen 2022-2023
DATUM

UUR

VOORSTELLING

Kassa

VVK vriend
-25/+60

2.09.22

20u00

TG MOTUS - ‘Wit goud, zwart stof’

15

15

15

3.09.22

20u00

TG MOTUS - ‘Wit goud, zwart stof’

15

15

15

4.09.22

15u00

TG MOTUS - ‘Wit goud, zwart stof’

15

15

15

7.09.22

20u15

CIRCUS RONALDO - ‘Sono io?’ vanaf 12 jaar

20

17

14

8.09.22

20u15

CIRCUS RONALDO - ‘Sono io?’ vanaf 12 jaar

20

17

14

9.09.22

20u15

CIRCUS RONALDO - ‘Sono io?’ vanaf 12 jaar

20

17

14

9.09.22

20u00

TG MOTUS - ‘Wit goud, zwart stof’

15

15

15

10.09.22

20u00

TG MOTUS - ‘Wit goud, zwart stof’

15

15

15

16.09.22

20u15

MANOESH - ‘Manoesh stole from the fifties’ try-out

10

10

10

1.10.22

20u00

MJO & MUSART - ‘Suite voor de laatste mijn’

10

10

10

2.10.22

15u00

MJO & MUSART - ‘Suite voor de laatste mijn’

10

10

10

7.10.22

20u15

SAM JORIS OCTET & BERT JORIS - ‘In concert’

21

18

15

8.10.22

20u15

GABRIEL RIOS - ‘En vivo’ *

30

30

30

9.10.22

14 & 16u

ESMÉ BOS & BART VOET - ‘DIERenLIED’ première - vanaf 2,5 jaar

8

7

6

15.10.22

20u15

VOCAAL ENSEMBLE AMICANTUS - ‘Händels messiah 2.0’

26

23

20

16.10.22

20u15

THE FREE ORLEANS REBEL BAND - ‘In concert’

18

15

12

20.10.22

20u15

BUURMAN - ‘Buurman wordt vuurman’ première

21

18

15

22.10.22

20u15

BAS BIRKER - ‘In blijde verachting’

20

17

14

27.10.22

17

14

20u15

LENNY & DE WESPEN - ‘20 jaar’

20

28.10.22

20u15

TEUS NOBEL LIBERTY GROUP - ‘Pleasure is the measure’

20

17

14

29.10.22

20u15

MICHAEL VAN PEEL - ‘Welcome to the rebellion!’

24

21

18

30.10.22

15u00

LAIKA - ‘Lucht’ vanaf 4 jaar

8

7

6

4.11.22

20u15

SEQUENCE - ‘Electric guitar quartet’

18

15

12

17.11.22

20u15

MAURO PAWLOWSKI - ‘Solo’

20

17

14

18.11.22

20u15

COMPAÑÍA SOLEÁ - ‘Era’

20

17

14

19.11.22

20u15

REIJS, VAN DEN EYNDE, VAN DYCK & BRACHT - ‘Ex’

24

21

18

20.11.22

15u00

LEUE & TINE EMBRECHTS - ‘Kameleonie’ vanaf 8 jaar

8

7

6

22.11.22

20u15

HET NIEUWSTEDELIJK - ‘Vrede, liefde & vrijheid’

21

18

15

24.11.22

20u15

SLÄPSTICK - ‘The roaring twenties’

25

22

19

25.11.22

20u15

ALEX AGNEW - ‘Wake me up when it’s over’ - LAATSTE TICKETS! *

30

30

30

26.11.22

20u15

ALEX AGNEW - ‘Wake me up when it’s over’ - UITVERKOCHT! *

30

30

30

8.12.22

20u15

AN NELISSEN & INTGENIEP - ‘Viva la muerte!’’

20

17

14
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Tickets seizoen 2022-2023
DATUM

UUR

VOORSTELLING

Kassa

VVK vriend
-25/+60

9.12.22

20u15

MORGANE JI - ‘Woman soldier’

20

17

14

17.12.22

20u15

YEVGUENI - ‘Straks is ook goed’

28

25

22

18.12.22

15u00

TUNING PEOPLE & KAROLIEN VERLINDEN - ‘Fel’ vanaf 3 jaar

8

7

6

13.01.23

20u15

STOOMBOOT - ‘10 jaar stoomboot’

18

15

12

14.01.23

20u15

SABIEN TIELS, EDDIE C. & DIRK SCHREURS - ‘Ebony & Ivory’

20

17

14

20.01.23

20u15

ROBBERT VERVLOET & DE STUDIO - ‘Solo’ vanaf 12 jaar

12

10

8

21.01.23

20u15

ERHAN DEMIRCI & BART HERMAN - ‘Erhan & Herman’

21

18

15

26.01.23

20u15

DE ROOVERS - ‘Vloek!’

21

18

15

24

21

18

26

23

20

27.01.23

20u15

DUTCH EAGLES - ‘New horizon’

28.01.23

20u15

NELE BAUWENS & THE WHODADS - ‘Swingt het jaar uit’

29.01.23

15u00

BRONKS & THEATER ARTEMIS - ‘NIetes’ vanaf 4 jaar

8

7

6

2.02.23

20u15

THEATER MALPERTUIS - ‘De kleine prins’

18

15

12

3.02.23

20u15

CLEYMANS, PAWLOWSKI & DE SMET - ‘De Bruyne ‘t wordt tijd voor een prachtig nieuw lied’

26

23

20

4.02.23

20u15

LIVING ROOTS - ‘Made in Belgium’ dernière

26

23

20

10.02.23

20u15

THE BOOTLEG BEATLES - ‘From love me do to let it be’ *

30

30

30

11.02.23

20u15

RAYMOND VAN HET GROENEWOUD & BAND - ‘Op algemene aanvraag’

28

25

22

16.02.23

20u15

MICHEL WUYTS & GEERT VANDENBON - ‘Dag en nacht koers’

20

17

14

17.02.23

20u15

GROF GESCHUD - ‘Broeden’

18

15

12

18.02.23

18

15

20u15

COMPAGNIE MARIUS - ‘Anatole’

21

23.02.23

20u15

MAAIKE CAFMEYER & PETER DE GRAEF - ‘Hullep’

24

21

18

24.02.23

20u15

TIM OELBRANDT & DE STUDIO - ‘Heen en terug’ vanaf 12 jaar

18

15

12

25.02.23

20u15

TIJS VANNESTE & DE PELIKANEN - ‘Kempenverhalen’

26

23

20

26.02.23

15u00

DE MAAN - ‘De vrouw die zich verslikte in haar ondergoed’ vanaf 5 jaar

8

7

6

2.03.23

20u15

PROFOUND OBSERVER & BERT JORIS - ‘In concert’

18

15

12

3.03.23

20u15

NAIMA JORIS - ‘Theatertour 2023’

24

21

18

4.03.23

20u15

GUY SWINNEN & THE LADIES 2 - Soul’ dernière

28

25

22

10.03.23

20u15

AMELIE ALBRECHT - ‘Zwaar leven’

20

17

14

11.03.23

20u15

KLEINKUNSTEILAND - ‘Best of: tussen Antwerpen en Rotterdam’

28

25

22

12.03.23

16u00

TRIO OSUNA & DE ZANDMUZE - ‘Langsheen de zijderoute’ vanaf 6 jaar

18

15

12

18.03.23

20u15

PIETER EMBRECHTS & NOÉMIE SCHELLENS - ‘La Serenata’

22

19

16

23.03.23

20u15

FRED DELFGAAUW & IDA VAN DRIL - ‘King Lear’

20

17

14

24.03.23

20u15

HAN SOLO - ‘Retro’

18

15

12
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Tickets seizoen 2022-2023
DATUM

UUR

VOORSTELLING

Kassa

VVK vriend
-25/+60

25.03.23

20u15

DEZ MONA - ‘Loose ends’

22

19

16

26.03.23

11u & 16u

THEATER DE SPIEGEL - Allemaal beestjes’ van 1,5 t.e.m. 4 jaar

8

7

6

30.03.23

20u15

REIJS, VAN VLIET, PAULUSSEN - ‘De freudjes, geen familie’

21

18

15

31.03.23

20u15

AAFKE ROMEIJN - ‘In concert’

18

15

12

2.04.23

16u

FOCKETYN, GANTURA & THURIOT - ‘De vijfde van Ludo’

24

21

18

15.04.23

20u15

GRANT-LEE PHILLIPS - ‘In concert’

20

17

14

16.04.23

15u00

THEATER FROE FROE - ‘Zippi’ vanaf 3 jaar

8

7

6

27.04.23

20u15

BOGAERT, HAECK & KUITENBROUWER - ‘De Beatrijs’

18

15

12

28.04.23

20u15

TUTU PUOANE & PAT DONNEZ - ‘Anything goes’

21

18

15

29.04.23

20u15

WIM HELSEN - ‘Niet mijn apen, niet mijn circus’

26

23

20

4.05.23

20u15

DIRK DE WACHTER & CO - ‘Van de schoonheid & de troost’

20

17

14

6.05.23

20u15

GUGA BAÚL & JONAS VAN THIELEN - ‘Badje vol met stroop’

22

19

16

12.05.23

20u15

WOODMAN - ‘Woody’

22

19

16

19.05.23

20u15

DE MANNSCHAFT & HET LAATSTE BEDRIJF - ‘Poupehan’

24

21

18

20.05.23

20u15

IVAN & GOELE - ‘Zij zei hij zei, hij zei zij zei’’

24

21

18

26.05.23

20u15

SPINVIS & SAARTJE VAN CAMP - ‘Neveldieren’

24

21

18

27.05.23

20u15

EVA DE ROOVERE - ‘Hier en Nu’

21

18

15

9.06.23

20u15

KOMMIL FOO - ‘Grind’ *

30

30

30

10.06.23

20u15

KOMMIL FOO - ‘Grind’ *

30

30

30

16.06.23

20u15

CIRCUS RONALDO - ‘La cucina dell’arte’ vanaf 12 jaar

20

17

14

17.06.23

20u15

CIRCUS RONALDO - ‘La cucina dell’arte’ vanaf 12 jaar

20

17

14

18.06.23

20u15

CIRCUS RONALDO - ‘La cucina dell’arte’ vanaf 12 jaar

20

17

14

ENPAS

VRIEND

NPAS

VRIENDE

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 2022-2023 Vriend van MUZE. De MUZE
Vriendenpas is persoonlijk, met één Vriendenpas kun je per voorstelling
één ticket aan het voordeeltarief kopen.

