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BEGIJN LE BLEU

FOREVER AMY

‘Toch bedankt!’

De muziek van Amy Winehouse met de originele band

VRIJDAG 6 MAART ‘20

ZATERDAG 7 MAART ‘20

20u15 – SCHOUWBURG

20u15 – BALZAAL

“Het is vooral hoe Le Bleu het zegt. Met
zijn elastische mimiek kan hij elk woord of
iedere zin een extra, vaak pseudo-sensuele
dimensie geven.” [De Standaard]
www.begijnlebleu.be

© Werner Engelen

De wereld redden heeft geen zin meer.
Daarom begint Begijn Le Bleu met zichzelf. Hij
probeert de zin van zijn leven te ontdekken met
herkenbare huis-, tuin- en keukenverhalen.
Verhaaltjes over vallen, opstaan, dankbaar
zijn maar vooral over loslaten. Hij doet dit
in zijn gekende stijl: grappig, spitsvondig
en relativerend. Begijn werd bekend door
het televisieprogramma ‘Foute Vrienden’,
presenteerde het kinderprogramma ‘Taarten
van Begijn’, schreef een boek over wielrennen
en maakt ‘Fwiet! Fwiet!’, een podcast over
zijn passie vogelspotten. Maar bovenal doet
hij al jaren wat hem zeer nauw aan het hart
ligt: spelen voor een fijn publiek zoals u.

‘Forever Amy’ is een overweldigende reis door de muziek en de live-optredens
van Amy Winehouse. Een memorabele show, die de extravagante artieste
zo natuurgetrouw vertolkt dat je gelooft dat Amy zelf op het podium staat.
Dat is de verdienste van het Siciliaanse jazz- en soulwonder Alba Plano. Zij
wordt begeleid door Amy’s oorspronkelijke bandleden die de jazzdiva het
best kenden en die met deze fantastische show haar muzikale nalatenschap
levend willen houden. Musical director en bassist Dale Davis, keyboardspeler
Xantone Blacq, gitarist Hawie Gondwe, drummer Nathan Allen en saxofonist
en fluitist Jim Hunt, zijn stuk voor stuk door de wol geverfde topmusici die met
Amy Winehouse de wereldtop van de popmuziek bereikten. Amy Winehouse
was voor leadzangeres Alba Plano de grote inspiratie voor haar muzikale
carrière en dat blijkt uit de authentieke en respectvolle wijze waarop zij de
songs laat herleven. Met haar buitengewone vocale kwaliteiten is Alba de
perfecte stem voor de muzikale reis door het repertoire van Amy. Maar ook
de stijl en presentatie op het podium die Amy Winehouse bij haar fans zo
geliefd maakten, weet zij wonderbaarlijk goed te evenaren. Kortom, een
prachtig eerbetoon aan een vrouw die haar ziel verkocht aan de muziek.
www.kras.be

2

maart - april - mei 2020

maart - april - mei 2020

3

AMARA RETA & RASHIF EL KAOUI
‘Een Jihad van Liefde’

DONDERDAG 12 MAART ‘20

WINTERLAND ‘76

‘The Beatles… na The Beatles’

ZATERDAG 14 MAART ‘20

20u15 – SCHOUWBURG

© Koen Broos

© Michel
Koen Broos
Hakim Moldenhauer

20u15 – SCHOUWBURG

Acteurs Rashif El Kaoui & Amara Reta en regisseur Hans Van Cauwenberghe
maakten een theaterstuk op basis van het boek ‘Een Jihad van Liefde’ van
Mohamed El Bachiri. Hij verloor zijn vrouw bij de aanslagen in Zaventem en
Maalbeek op 22 maart 2016. Mohamed El Bachiri zelf werkte toen als chauffeur
in de Brusselse metro. Hij praat in het boek over zijn jeugd in Molenbeek,
de liefde voor zijn vrouw en zijn leven na de aanslagen. Als eerbetoon aan
zijn vrouw buigt hij het leed dat hem is aangedaan om in een boodschap van
liefde en medemenselijkheid. De getuigenis van Mohamed El Bachiri raakte
heel veel mensen. De theaterbewerking zal dat niet minder doen. We zien
Mohamed twijfelen, wroeten, bidden, zoeken. Vanuit zijn keuken kijkt hij
terug, op de gebeurtenissen en op zijn leven dat hij weer op het goede spoor
probeert te krijgen. Ondertussen gaat hij ook in dialoog over zijn identiteit.
Hoopvol spreekt hij zijn ontwapenende en ontroerende boodschap van liefde
en verzoening uit. Inmiddels gingen er al meer dan 100.000 ex. over de
toonbank en werd het boek uitgegeven in het Duits, Engels en Frans.
Een productie van Rataplan i.s.m. het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis
Darna & De Roma.
www.rataplanvzw.be
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Na ‘The Last Waltz’ van The Band bijt Winterland ’76 zich vast in ‘The Beatles
na The Beatles’. De messcherpe rebellie van John Lennon, de ongeremde
experimenteerzucht van Paul McCartney, de spiritualiteit van George Harrison,
het laconieke charisma van Ringo Starr. De grote kracht van de Beatles lag
in de unieke combinatie van hun karakters en talenten. Na het uiteenvallen
van de Beatles gingen John, Paul, George en Ringo elk hun eigen weg.
Winterland ‘76 brengt een eigenzinnige interpretatie van dit muzikale erfgoed,
de 10 jaar tussen het uiteenvallen van de Beatles in 1970 en de schokkende
moord op John Lennon in 1980. Ze zijn op zoek gegaan naar de verborgen
parels en de vergeten diamanten in dit rijke repertoire van de vier Beatles
en steken hun bekendere songs in een nieuw jasje. Denk hierbij aan knappe
versies van ‘Jealous Guy’ [Lennon], ‘Maybe I’m Amazed’ [McCartney], ‘Dark
Horse’ [Harrison] of ‘I’m The Greatest’ [Starr].
Gianni Marzo [gitaar & zang], Piet De Pessemier [gitaar & zang], Dimitri
Vossen [bas & zang], Maarten Moesen [drums & zang], Cleo Janse [keyboards
& zang], Hans De Prins [keyboards], Alban Sarens [saxofoon] & Sam Joris
[trompet].
www.maandacht.be

maart - april - mei 2020
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BRAM WEIJTERS & CHAD MCCULLOUGH
‘Pendulum’

ZONDAG 15 MAART ‘20

BRONKS & TUNING PEOPLE
‘Rita’

VRIJDAG 20 MAART ’20

20u15 – ZWARTE ZAAL

‘Pendulum’ is het vijfde album van pianist Bram Weijters en bestaat uit een
25-delige suite rond het thema tijd. Het is een prachtig album op de grens
van klassiek en jazz. Live brengt hij dit in duo met Chad McCullough op
trompet en in combinatie met een bloemlezing uit zijn vorige albums. Lyrisch,
sfeervol, bedachtzaam, gaaf en met fraaie melodieën die verhalen vertellen.
Met de focus op subtiel samenspel, een warme samenklank en sfeervolle
improvisatie. Dit conceptalbum ‘Pendulum’ is klassiek geïnspireerd en vrijelijk
geïnterpreteerd naar het universum van Bach. Het warme en fijn gestemde
duo Bram Weijters – Chad McCullough zal het publiek betoveren met serene
improvisaties. Kortom, kamerjazz op hoog niveau die nog lang zal blijven
nazinderen. Een avond in samenwerking met Motives For Jazz.
www.bramweijters.com

© Clara Hermans

© Bart Steenhaut

19u30 - SCHOUWBURG - voor iedereen vanaf 8 jaar

Rita is een alleenstaande vrouw op leeftijd met een groot gevoel voor drama.
Met haar liefde voor opera probeert ze de dagelijkse sleur en de ouderdom
angstvallig te ontvluchten. Ze verdwaalt in een waanzinnig labyrint waar
fictie en realiteit niet meer van elkaar te onderscheiden zijn…
Spelers Randi De Vlieghe & Jef Van gestel tonen hun voorliefde en hun kunst
om van het alledaagse iets buitengewoons te maken. Met ‘Rita’ hebben ze
gezorgd voor een bejaarde Alice in Wonderland!
“Als danser weet De Vlieghe perfect hoe hij de woordeloze Rita moet vertolken.
Haar meewarige blik, haar schuifelende en lichtjes gehaaste tred. Door de
ontwapenende details word je instant verliefd op deze vrouw.” [De Standaard]
“Geniaal, zoveel woordeloze rebellie.” [Het Nieuwsblad]
“Speels, aimabel, bijwijlen vertederend.” [De Theaterkrant]
www.bronks.be
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BART HERMAN

FRED DELFGAAUW

ZATERDAG 28 MAART ‘20

VRIJDAG 3 APRIL ‘20

‘Tussen Ons. Gezegd en Gezongen’

‘Paradijsvogels’

20u15 – SCHOUWBURG

20u15 – SCHOUWBURG

Bart Herman werd in 1993 bekend met zijn hit ‘Ik ga dood aan jou’ met
een succesvolle carrière als Nederlandstalige singer-songwriter als gevolg.
Inmiddels werd hij 60 en staat hij al 45 jaar op het podium. Zijn nieuwste
theatershow ‘Tussen Ons’ dekt vele ladingen. Vooreerst de relatie tussen
artiest en toeschouwer, een band die Bart Herman hoog in het vaandel
draagt. Seizoen na seizoen, show na show wordt zijn publiek groter en groter
en dat stemt hem gelukkig. Daarom laat hij iedereen zonder schroom en
vol vertrouwen in zijn ziel kijken en geeft hij graag antwoord op prangende
vragen: Hoe gaat het inmiddels tussen mij en haar? Hoe zit het tussen mij en
mijn verleden, mijn toekomst, mijn dromen en fantasieën? Is er harmonie of
sluipen er af en toe wel eens demonen tussen ons? Antwoorden doet hij met
wat hij het beste kan: zingen en vertellen. Oude en nieuwe liedjes van eigen
hand, nu eens om mee te zingen, dan weer om in te verdrinken. En af en toe
een uitstap naar een sluimerend country en rock-’n-rollverleden.
Bart laat zich vergezellen door Bas Bulteel op piano & accordeon, Dirk
Naessens op viool, mandoline & gitaar en Mario Vermandel op contrabas.
Kortom, ambiance verzekerd met piekfijne Nederlandstalige folk, country,
blues met een stevige schep rock and roll.

© Ministerie van Beeld

Verteller en poppenspeler Fred Delfgaauw
is een vaste waarde geworden in MUZE.
Wat hij met zijn poppen doet is gewoonweg
fenomenaal. Na het enorme succes van zijn
laatste voorstelling ‘In de wachtkamer van
de liefde’, kunnen we ook nu weer rekenen
op humor en ontroering die zó dicht bij
elkaar liggen dat het heerlijk schuurt. De
meesterverteller en maker van deze unieke
vorm van totaaltheater weet zijn publiek te
vangen met minimale middelen.
Met ‘Paradijsvogels’ sleept Delfgaauw het
publiek mee in de wereld van kluizenaars en
theatrale grootheden. Naar Den Haag waar hij
zijn vroege jeugd doorbracht. Fred Delfgaauw
is geïntrigeerd door mensen die worden
ervaren als een vreemde eend in de bijt
maar die in werkelijkheid paradijsvogels zijn.
Ze zijn bijzonder, vreemd en lachwekkend.
Vooral de manier waarop zij naar de wereld
kijken, gaat vaak gepaard met een stevige
portie humor. Hebben ze misschien gelijk?
Wie is hier nu gek?
“Door Delfgaauws vakmanschap ga je van de
typetjes houden.” [NRC Handelsblad]
“Het is altijd een fenomenaal feest om naar
de magische kwaliteiten van Delfgaauw te
kijken.” [Theaterkrant.nl]
www.freddelfgaauw.nl

www.bartherman.be
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LIEVE BLANCQUAERT & GREET JACOBS

JAVIER GUZMAN

‘Misschien Marieke’

‘Guzmán’

DONDERDAG 9 APRIL ‘20

VRIJDAG 10 APRIL ‘20

20u15 – SCHOUWBURG

Met de monoloog ‘Misschien Marieke’ stappen we in het hoofd en de wereld van een pas
bevallen jonge vrouw die op het punt staat de allerbelangrijkste beslissing in haar leven te
nemen. Voor het project ‘De Kleine Boodschap’ schreef fotografe en documentairemaker
Lieve Blancquaert een verhaal over een moeder die haar kind afstaat. Geboeid door deze
tekst, nodigde Dirk Pauwels haar uit om samen met actrice en theatermaakster Greet
Jacobs [Collectief BRUT] een monoloog te creëren. Lieve Blancquaert ging hiervoor in
gesprek met Oostendse moeders die in kwetsbare omstandigheden leven. Op basis van
deze verhalen schreven Jacobs & Blancquaert samen de tekst voor ‘Misschien Marieke’
en gingen ze op zoek naar een theatertaal die hen bindt. Het resultaat is een beklijvende
voorstelling over wat het betekent moeder te worden in een wereld die tegen jouw
richting in lijkt te draaien.

© Chloë Leenheer

© Lieve Blancquaert

20u15 – ZWARTE ZAAL

Cabaretier, stand-up comedian en acteur Javier
Guzman werd geboren in Gran Canaria en
emigreerde op jonge leeftijd naar Nederland.
Het lag in de lijn der verwachtingen dat hij na
de show ‘Ga-Bie-Jer’ nu op de proppen komt
met ‘Guzmán’. Het zal waarschijnlijk een
trilogie gaan worden en de nummer drie zal
dus [?] ‘Francisco’ heten. Nu kijkt hij terug op
zijn grillige leven, zijn stormachtige carrière
en vertelt hij dingen die we nog niet van
hem wisten. Dingen die wellicht herkenbaar
zijn. Dingen die op zijn minst opmerkelijk
zijn. Dingen die opzienbarend zijn. Zijn het
ontboezemingen? Wie zal het zeggen. Het
zijn onder andere juist die dingen waar je
normaal gesproken misschien niet eens moet
om lachen. Maar vanavond dus wel. Zoveel is
zeker. De levensloop van Javier heeft ridicuul
veel gelijkenissen met het land waar hij al
vanaf zijn 17de op de planken staat. Niet te
missen topcomedy!
www.javierguzman.nl

“‘Misschien Marieke’ is een nieuwe moeder en kind: met beide voeten in de
volkse klei van de Gentse school, maar ook zo documentair gevoed dat alle
clichés over armoede overspeeld worden voor diep begrip. Er zijn voor minder
stukken uitgeroepen tot machtige tragedies. Deze verdient een speelreeks
tot ver voorbij de verkiezingen.” [De Standaard ****]
“Een mokerslag van formaat met deze moedermonoloog.” [Knack ****]
www.greetjacobs.be - www.lieveblancquaert.be
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ISBELLS + GEPPETTO & THE WHALES
Isbells presenteert nieuw album ‘Sosei’

‘Woman Soldier’

VRIJDAG 17 APRIL ‘20

ZATERDAG 11 APRIL ‘20

20u15 – MUZECAFÉ & ZWARTE ZAAL

© Levi Lenaerts

20u15 – SCHOUWBURG

© Johan Jacobs

MORGANE JI & VINCENT STARWAVER

Gaëtan Vandewoude, bezieler van Isbells, had een paar zware jaren achter
de rug. De langspeler ‘Billy’ was het lichaam van een weemoedig verhaal
waarin hij door de krochten van zijn ziel ploeterde. Op ‘Exchanging Thoughts’
groef hij verder naar absolute eenvoud. Door ‘Sosei’ te maken, het nieuwste
album, heeft Vandewoude opnieuw leren ademen. Isbells klinkt bijgevolg
warmer dan ooit, met de toevoeging van synths, computerelementen en
prominente, bijna tribale drums. ‘Sosei’ is een verzameling verhalen. Over
verdriet en hoop, over leven en dood, over een brand die hem bijna het leven
heeft gekost en over herwonnen levensvreugde. Eén woord: fantastisch!

Het eiland Réunion in het overzeese Franse
departement in de Indische Oceaan is een
smeltkroes en een onuitputtelijke bron
van multiculturele muziek. Zoals die van
Morgane Ji, de band rondom de gelijknamige
powervrouw achter microfoon, banjo en
elektronica. Met haar band versmelt ze
folk, rock, elektronische beats en creoolse
percussie tot veelkleurige en hoogst
opwindende muziek in het Frans en het Engels.
Morgane Ji staat als een hedendaagse Jeanne
d’Arc op de barricades als voorvechter van
vrouwenrechten. ‘Woman Soldier’ heet haar
debuutalbum met muziek om haar zusters
over de hele wereld een swingend hart onder
de riem te steken.
In het café is er eerst een voorprogramma
[+/- 30 minuten] met de ‘croonerpunk’
van Vincent Starwaver met songs uit het
debuutalbum ‘Goodnight Honeybun’. De
catchy singel ‘Gimme A Reason’ belooft alvast
veel goeds. Frontman Bart Vincent is in heel
goed gezelschap met Steve Slingeneyer [exSoulwax], Alan Gevaert [dEUS], Elke De Mey
[Love Like Birds] & Serge Hertoge [Sundahl].
www.morganeji.com

Het concert van Isbells krijgt de perfecte opwarming met Geppetto & the
Whales. De groep is gerijpt, beter en gretiger dan ooit tevoren. Deze in 2009
opgerichte band uit de Antwerpse Noorderkempen nam met succes deel aan
Humo’s Rock Rally in 2010 en 2012. Ze worden terecht geroemd omwille van
de perfecte mix van americana en uitgekiende meerstemmige pop.
www.geppettoandthewhales.com - www.isbells.be
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THEATER FROE FROE & DE ROOVERS

DE KOLONIE MT / BRUNO VANDEN BROECKE
‘De Woordenaar’

‘STELLA, ster van de zee’

ZATERDAG 18 APRIL ‘20

ZONDAG 19 APRIL ’20

20u15 – SCHOUWBURG

15u - SCHOUWBURG - voor iedereen vanaf 6 jaar

Een uniek muziektheaterfeest over het leven
met topacteur Bruno Vanden Broecke.

“Mensenlief! Goeienavond! Deze avond is een
mooie avond. Bijzonder en wonderlijk. Want
vanavond breng ik u thuis! Wat de wetten
niet kunnen regelen, regelen we hier. Wat te
alledaags is voor mij en voor u, doorbreken
we nu. Met, hoe anders, een verhaal over
liefde en verlies. Over de mens dus. Dat
volgevochten wezen, dat leeggeliefde dier.
Dat zoekertje in de gazet van het bestaan.
Morgen draaien we er de patattenschillen in.
Ik begin.”
Omsingeld door topmuzikanten en een
dertigtal instrumenten duikt Bruno Vanden
Broecke onder in het leven van alledag,
in jouw leven, zoals het is of zoals je
dacht dat het was. Improvisaties maken
van elke voorstelling een ander, uniek
muziektheaterfeest.
www.dekoloniemt.be

© Pat Verbruggen

Een man komt op. Als de zon.
Hij is al opgewarmd. Hij straalt.
Hij lacht naar de mensen. Hij lacht naar de
instrumenten om zich heen.
Hij aait een orgeltje. Hij schraapt zijn keel.
De man doet zijn mond open.
Er komt muziek uit.

“Kijk daar, een voetje. En daar een handje. Met vingertjes. En nog een
voetje. Man, dit is geen vis, dit is een mens. Wat zeg ik, dit is een kind.
Een levend kindje met heel veel haar. Maar wat doet dit poppetje in het water?
Zou iemand het in zee gegooid hebben? Of is het van een boot gevallen?”
Een visser en zijn vrouw vinden op een dag een kindje in hun netten. Niemand
weet waar het vandaan komt. Ze beslissen om het te houden en noemen
het Stella, Ster van de Zee. Dat Stella anders is dan andere kinderen, daar
komen ze pas na een tijdje achter. Zal Stella kunnen blijven? Wil ze ook
blijven? Een ontroerend sprookje vol poppenspel en muziek, over je plaats
zoeken in de grote wereld.
Luc Nuyens regisseert Sanderijn Helsen, Frank Dierens & Gert Dupont.
Leen Diependaal [Samowar] zorgt voor de live muziek.
www.froefroe.be
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KHALID BENHADDOU & ERHAN DEMIRCI

Een kijk op de islam door een imam en een comedian

GEORGINA SÁNCHEZ TORRES

Ontroerende cello in de kerk van Zolder

ZATERDAG 25 APRIL ‘20

ZONDAG 26 APRIL ‘20

20u – SCHOUWBURG + IFTAR IN DE BALZAAL

16u – KERK ZOLDER

Khalid Benhaddou: Belg, Vlaming, Marokkaan en moslim. Het zijn deze
kernwoorden die hem omschrijven als persoon en zijn identiteit vorm geven.
Nadenken, analyseren, gerede twijfel en dialoog, vormen een combinatie die
hem typeren. De islam is altijd een onderdeel van zijn leven geweest, een
bron van fascinatie en een na-levenswaardig voorbeeld. De kans om de islam
te duiden en te beschouwen vanuit de Europese context van vandaag waarin
hij zelf leeft, is zijn roeping als imam.
In het eerste deel legt Khalid zijn visie uit, met ruimte voor dialoog en interactie.
Nadien speelt Erhan een comedyset waarin hij verschillende verwijzingen
maakt naar de uiteenzetting van Khalid. Door op zijn humoristische wijze
feedback te geven zorgt dit voor opluchting in het publiek maar komt de
boodschap ook nog eens extra duidelijk over!

© Nacho Fraile

Georgina Sánchez Torres is een jonge
Spaanse en buitengewoon getalenteerde
celliste die haar publiek doet huilen van
ontroering. Ze studeerde ook orkestdirectie
aan het Conservatorium van Madrid en heeft
als componiste al meer dan 30 werken op
haar naam staan. In 2013 verscheen een
eerste album met eigen werk in opdracht van
Fundación Medinaceli DEARTE. De tweede,
met Spaanse muziek, volgde in 2014 en
recent nam Georgina Sánchez ook werk op
van Schumann, Rachmaninov, Dvorak & Lalo.
Een buitenbeentje is het poëtische album ‘El
Vuelo del Pájaro’ voor cello, contrabas en
stem.
Op deze zondagnamiddag brengt ze een
gevarieerd programma met naast eigen
composities ook werk van Ligeti, Vivaldi en
van diverse Spaanse componisten zoals Pau
Casals, José Palazón, Giovanni Sollima &
Manuel de Falla.
Georgina Sánchez Torres vertolkt geen
muziek, ze is gewoon muziek. Niet te missen,
deze warme zuiderse wind in het prachtig
kader van de kerk in Zolder-centrum.
www.ingewillekens.com

www.broedbloeders.be
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TG MAASTRICHT

TAURUS QUARTET

‘Jungfrau’ met Wim Opbrouck & Wilfried De Jong

Happening Beethoven strijkkwartetten

DONDERDAG 30 APRIL ‘20

ZONDAG 10 MEI ‘20

Een onweerstaanbare mix van theater,
beukende muziek en ontroerende dans. Deze
twee theatergrootheden brengen in een regie
van Servé Hermans een onweerstaanbare,
energieke avond waar de verbeelding aan de
macht zal staan.
Wim Opbrouck & Wilfried De Jong zitten
vast in het hooggebergte. Hun hut is
ingesneeuwd. De mannen kijken vanaf het
schuine dak uit over het dal. Geen paniek.
Ze gaan hier uitkomen, zoveel is zeker. Want
niets is onmogelijk, alles kan. ‘Jungfrau’
is een fysieke krachtmeting tot aan de
pijngrens, soms tot aan het ontoelaatbare.
Een moderne Alpensymfonie. Natuurlijk
nemen de twee mannen af en toe rust om
zaken te beschouwen en naar de sterren te
kijken. Er is genoeg om je over te verbazen.
Alles lijkt van bovenaf zo zinloos. Maar dan
borrelt de tomeloze energie weer op. Geen
top is te hoog voor het duo. Ze willen weer.
Ze willen meer. Vechten. Knokken. Dansen.
Zingen. Bergen verzetten. Omdat de wereld
nog niet af is.
“Pretentieloos, ontwapenend, hartverwarmend.”
[De Morgen ****]
“Een feest voor oog en oor.”
[De Volkskrant ****]
www.toneelgroepmaastricht.nl

16u – COMPRESSORENZAAL ZLDR LUCHTFABRIEK

© Stephan Vanfleteren

20u15 – SCHOUWBURG

Een unieke samenwerking tussen de cultuurcentra van Mol [do 07/05],
Overpelt [vr 08/05], Lommel [za 09/05] & Heusden-Zolder [zo 10/05]
in het kader van het Beethovenjaar. In deze happening worden bijna alle
strijkkwartetten van het muzikale genie gespeeld.
Voor deze krachttoer werd het fantastische Taurus Kwartet geëngageerd. De
vier strijkers gaan in een marathon van vier dagen de strijd aan met 12 van
Beethovens meesterwerken. Op elke locatie wordt een vroeg, een midden
en een laat strijkkwartet gespeeld. De luisteraar krijgt hiermee een mooi
parcours doorheen de uitzonderlijke muziek die Beethoven ooit schreef. Als
aanloop naar de happening is er ondertussen ook een concert toegevoegd
in de Lakenhal van Herentals [19/04]. Hier worden drie nog ontbrekende
kwartetten gespeeld.
In Heusden-Zolder worden volgende strijkkwartetten uitgevoerd door Martijn
Vink, Wietse Beels, Liesbeth Baelus & Vincent Hepp: No.6 in Bes, No.7 opus
59.1 in F & No. 16 opus 135 in F.
www.taurus-quartet.be
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Avontuurlijk jazzproject van Yannick Peeters

SMARTSCHADE

Jan De Smet, Mauro Pawlowski, Lien Van de Kelder...
ZATERDAG 16 MEI ‘20

VRIJDAG 15 MEI ‘20

20u15– SCHOUWBURG

20u15– ZWARTE ZAAL

Yannick Peeters is geen onbekende voor
Jazzlab en Motives for Jazz. Als contrabassiste
dook ze op in verschillende projecten als
sidekick, maar nu is de tijd rijp om haar
eigen ding te doen. Met Gingerblackginger
verzamelde ze een aantal internationale
topmuzikanten: Claron McFadden [sopraan],
Frederik Leroux [gitaar], Frans Van Isacker
[saxofoon & klarinet] & Jim Black [drums].

www.jazzlab.be

© Johan Jacobs

Yannick Peeters was op zoek naar een meer
spiritueel geluid dat verschillende vormen
kan aannemen met elementen uit jazz, rock,
avant-garde en improvisatie. Rauwheid,
fragiliteit, lyriek, originaliteit en integriteit
moeten naast elkaar kunnen bestaan. De
muzikanten die ze uitnodigde zijn dan ook
stuk voor stuk persoonlijkheden met een visie
en een grote klasse. Onrustige geesten die
op zoek blijven gaan naar nieuwe geluiden.
Daarom zijn ze de gedroomde reisgezellen
voor Yannick Peeters.

Haal diep adem en neem een verrassende
duik in de schaamteloze onderbuik van
het Nederlandstalige lied. Smachtelijke
smartliederen,
liederlijke
levenslessen,
kostbare parels en slempige slapstick…
Kortom, een juiste beschrijving voor deze
wonderlijke avond is nog niet uitgevonden,
maar wordt wel gespeeld door een waanzinnig
sextet bestaande uit Lien Van de Kelder,
Mauro Pawlowski, Jan De Smet, Wouter
Berlaen, Ad Cominotto & Stoy Stoffelen.
Met de voorganger ‘Gedeelde Smart’
werden reeds prachtige verdoken liedjes
blootgelegd. Deze voorstelling verwarmde
kille theaterzalen en veroorzaakte hier en
daar een hoge bloeddruk of liet menig hart
sneller slaan… ‘Smartschade’ gaat nog iets
verder en graaft dieper in de schatkist. In de
rangen vinden we nu ook nieuwkomer Mauro
Pawlowski, in sommige kringen ook gekend
als Maurits Pauwels. Een wonderbaarlijke
maar ijzersterke aanwinst bij deze formule.
Zij zullen ‘het betere lied’ alle eer aandoen
met smachtende vocalen en vingervlugge
riedels. Meezingen moet!
www.koortzz.be
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© Amy van Leiden

GINGERBLACKGINGER

ZUIDPOOL

LAZARUS & ROBBIN ROOZE

speelt ‘De aanzegster’ van Ilja Leonard Pfeijffer

‘Iemand moet het doen’
ZATERDAG 30 MEI ‘20

ZATERDAG 23 MEI ‘20

20u15 – SCHOUWBURG

Jorgen Cassier regisseert een bijzondere
acteursploeg: Sofie Decleir, Koen van Kaam,
Robby Cleiren, Stijn Van Opstal & Kenneth
Cardon. Topmuzikante Els Vandeweyer zorgt
voor de percussie.
www.zuidpool.be

© Kaat Pype

In het Westerse theaterrepertoire zijn er
nauwelijks vrouwenrollen die 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 prachtige tekst over
een geroemde actrice die ervoor kiest om
niet langer te zwijgen. Als slachtoffer van
mannelijke onderdrukking en machtsmisbruik
doet ze haar verhaal in de media. Voor ze
het weet, wordt ze het gezicht van een
wereldwijde beweging die voelbaar is in
alle geledingen van de samenleving. Tot zij
zelf wordt aangeklaagd... ‘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 de beeldvorming
krachtiger en fataler is dan de échte feiten.

© Guy Kokken

20u15 – SCHOUWBURG

Op 23 september 1971 laat Mario Roymans [toen nog ober in restaurant
Soetewey in Heusden-Zolder] zich opsluiten in het Paleis voor Schone Kunsten
en steelt hij ‘De Liefdesbrief’ van Johannes Vermeer. Via de pers eist hij 200
miljoen Belgische frank, te schenken aan de slachtoffers van de hongersnood
in het toenmalige Oost-Pakistan [Bangladesh]. Tien dagen later, na een
spectaculaire achtervolging, wordt Roymans roemloos ingerekend.
Lazarus & Robbin Rooze slaan de handen in mekaar voor een combinatie van
theater en film met deze ‘heldendaad’ als uitgangspunt: kunst roven voor
het goede doel. In een spannende vertelling die speelt op de grens tussen
waarheid en fictie, tussen woord en beeld, worden vragen gesteld over de
reële waarde van kunst en de grenzen van goeie bedoelingen. Lazarus leerde
Robbin Rooze kennen bij de opnames voor zijn kortfilm ‘Springstof’.
Naast Robbin Rooze treedt volgende cast aan: Iliass Bellaajal, Koen De
Graeve, Aminata Demba, Pieter Genard, Günther Lesage, Ismaïl L’hamiti,
Akram Saibari, Maaike Somers & Ryszard Turbiasz.
www.tarsenaal.be
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KAMEEL

WORKSHOPS IN DE PAASVAKANTIE

presenteert nieuw album ‘Barkas’

LICHTMONSTERS

DONDERDAG 25 JUNI ’20
Muzikale orkaan Kameel is het energieke
trio van topmuzikanten Patrick Steenaerts
[gitaar], Hans Mullens [bas] en Geert Roelofs
[drums]. Zopas verscheen het debuutalbum
‘Barkas’ met Micha Volders achter de
knoppen, producer van o.m. Whispering
Sons, The Sore Losers, The Germans, Gruppo
Di Pawlowski… . Een zeer eigenzinnige en
bijzonder dynamische debuutplaat met
instrumentale composities vol experiment
en mooie melodieën. Soms dansbaar, dan
weer grillig, scheef of hoekig, maar altijd
zonder compromissen. ‘Barkas’ klinkt donker,
bevreemdend, dreigend, mysterieus, filmisch,
soms humoristisch, maar ook in your face. De
ene keer groovy dan weer free... Jazz voor
punks zeggen sommigen! Invloeden halen
ze uit progressieve rock, jazz, psychedelica,
avant-garde pop, ambient en blues. Voor
fans van Marc Ribot, Arto Lindsay, John Zorn,
Dans Dans, Robert Fripp, Frank Zappa…
Een avond i.s.m. Motives for Jazz. De toegang
is gratis met mogelijkheid tot vrije gift.

© Eric Engels

20u15 - MUZECAFÉ

VOOR IEDEREEN VAN 6 TOT 9 JAAR
Gordijnen toe en lichten uit. Ontdek en
creëer mee in het donker. Er ontpopt zich
een nieuwe, spannende wereld waar kleine
monsters tevoorschijn komen. We tekenen
met licht en lichaam, creëren vreemde
nachtgeluiden en voorzien onze monsters
van een vreemde stem. Er ontstaan ook
wonderlijke schaduwen en kunstwerken
die we tot leven brengen met een zaklamp.
Deelnemen kan op maandag 6 april van 10
tot 12u30 voor 10 euro. I.s.m. Artforum.

KEVERTJES IN VILT

BEELDEND ATELIER VOOR IEDEREEN VAN 10 TOT 14 JAAR
Ben je graag in de weer met naald en
draad? Of knutsel je gewoon graag? In dit
atelier kan je je eigen kevertje naaldvilten
met verschillende kleuren schapenwol.
Uiteraard worden de kunst-kever-werkjes
afgewerkt met pootjes, voelsprieten en
glitters. Lotte Leyssens begeleidt dit atelier
op woensdag 8 april van 10 tot 12u30.
Deelnemen kan voor 9 euro.

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

AFTERMUZECAFÉ

Gratis concerten van talent uit de regio, geselecteerd door Aftermuzeclip

ROCCO & FRIENDS / BENEFIET ST-VINCENTIUS

/ DO 19 MAART / 19u / 10 euro
Rocco Di Turi & Friends geven hun eerste optreden
in het nieuwe MUZEcafé. Zijn trouwe muzikale broer
Arturo en soulsister Belinda Daniëls zullen er zeker
bij zijn. Drummer Alessio Di Turi staat garant voor
een stevig ritme en wie er nog bij zal zijn is voorlopig
nog een big secret. De opbrengst gaat naar de SintVincentiusverenging van Heusden-Zolder.

Het nieuwe cultuurcentrum blijft een plek voor avontuurlijke muziek. Een
sterkhouder in dit verhaal is onze Muze Jazz Orchestra, een topensemble
met een tiental muzikanten uit de regio. Deze band ontstond in 2010 uit de
vele jamsessies die in het legendarische MUZEcafé werden georganiseerd.
In 2020 bestaat onze MJO dus 10 jaar en dat zal uitgebreid gevierd worden.
Ondertussen smeden we ook aan een sterkere band met o.m. Jazz Maastricht
om de uitwisseling tussen muzikanten uit de provincies Belgisch & Nederlands
Limburg, Noord-Brabant & Zeeland te stimuleren. Het gevolg is dat onze
Muze Jazz Orchestra haar horizon verder kan uitbreiden en dat we nog meer
ontmoetingen kunnen organiseren tussen talent uit de lage landen.
De basisbezetting van MJO bestaat uit Marco Cirone [gitaar], Lieven Cambré
[altsax], Daniël Vanderhoydonks [trompet], Koen Nys [tenorsax], Stien
Carlier [baritonsax], Tim Daemen [trombone], Rob Vanspauwen [bas], David
Demuynck [piano] & David La Mela [drums]. Elke eerste zondag van de
maand zorgen zij voor een gratis concert en een bijhorende jamsessie.
Wil je meedoen aan deze jamsessies en je hebt nog wat twijfels, neem dan
gerust contact op met bandleiders Marco Cirone & Lieven Cambré via mail
muzejazzorchestra@gmail.com.
Dit zijn de data tijdens het voorjaar:
01/03/2020 : MJO / Koen Nys invites…
05/04/2020 : MJO / Marco Cirone invites…
03/05/2020 : MJO / Rob Vanspauwen invites…
07/06/2020 : MJO full band
www.muzejazzorchestra.be
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DEMAN ROGUE + DR. DIDDLEY / ZO 22 MAART / 20u / gratis

Deman Rogue is de Alkense band van frontman
Diether Govaerts. Hij presenteert een geslaagde mix
van blues en rock ‘n roll met gitarist Jens Jacobs,
drummer Robrecht Smolders en de bas van Lore
Jaenen. Dr. Diddley neemt ons vervolgens mee in
een passionele trip van blues, roots en rockabilly. De
vier kerels brengen voornamelijk covers, maar ook
eigen songs krijgen een plek op de setlist.

FRANK & PIET + SIMMER DOWN / ZO 26 APRIL / 20u / gratis

Frank & Piet brachten zopas een nieuw album uit
in het Nederlands. Met ‘Waar is de zon?’ sleutelen
ze verder aan hun eigen stijl. Met het hart op de
tong en de muziek in het hart maken ze teksten die
walsen tussen Gorki, Guido Belcanto & Raymond.
Simmer Down [Marnix Gijsen, Peter Jacobs & Ernesto
Zvar] pakt dan weer uit met soul, blues, folk, ska en
reggae in een heel relaxte sfeer.

M&M BAND + COMMON STRANGERS / ZO 21 JUNI / 20u / gratis

M&M is de band van Mustafa Yagizoglu. Met zijn
groep laat hij ons kennismaken met Anatolische
muziek gemarineerd in een klankenvijver van blues
‘n rock. Common Strangers sleuren ons mee naar
een tijdperk waarin onbezonnen nozems hun eigen
goesting deden. Heerlijke ouwerwetse rock met
Laurens Neyens, Nick Strackx, Younes Akharroub &
Dirk Driessens.
maart - april - mei 2020

27

CINEMA
LE JEUNE AHMED / LUC & JEAN-PIERRE DARDENNE

WOENSDAG 11 MAART ’20 – 20u15
In het hedendaagse België slingert het lot van
de 13-jarige Ahmed tussen de absolute idealen
van zijn imam en de verlokkingen van het leven.
Conform de allerstrengste richtlijnen weigert hij
zijn lerares nog de hand te schudden en als de
imam het woord ‘jihad’ [heilige oorlog] in de mond
neemt, gaat Ahmed de foute kant uit.
België/Frankrijk 2019 - 84 min.

DE PATRICK / TIM MIELANTS
WOENSDAG 22 APRIL ’20 – 20u15
Wanneer zijn vader sterft krijgt Patrick [Kevin
Janssens] de leiding over een naturistencamping.
Maar Patrick heeft andere zorgen: hij is al een tijdje
zijn favoriete hamer kwijt. De vaste bewoners
willen dat Patrick iets met zijn leven doet, maar
Patrick moet en zal zijn hamer terugvinden. Zijn
obsessie wordt een zoektocht naar zichzelf.
België 2019 - 97 min.

DOWNTON ABBEY / MICHAEL ENGLER

SORRY WE MISSED YOU / KEN LOACH

DINSDAG 24 MAART ’20 - 14u - i.s.m. senirorenraad Heusden-Zolder
‘Downton Abbey’ volgt de familie Crawley en hun
bedienden op hun enorme landgoed in Engeland in
de vroege jaren ’20. In deze idyllische wereld sluipt
de moderne tijd stilletjes naar binnen. Kom nog
eens genieten van de heerlijk ouderwetse Britse
sfeer met o.a. Maggy Smith.
Met gratis koffie & gebak na de film!
VS 2019 - 122 min.

WOENSDAG 6 MEI ’20 – 20u15
Deze film van tweevoudig Gouden Palm-winnaar
Ken Loach, vertelt het verhaal over een doorsnee
gezin uit Newcastle. Sinds de economische crisis
worstelt het gezin om rond te komen. De film
toont hoe torenhoge werkdruk mensen financieel
en emotioneel in het slop drijft. Een eerlijk en
ontroerend verhaal in de typische Ken Loach-stijl.
GB, Frankrijk, België 2019 - 100 min.

DOLOR Y GLORIA / PEDRO ALMODÓVAR
WOENSDAG 25 MAART ’20 – 20u15
Tijdens het filmen van zijn nieuwste project
mediteert regisseur Salvador Mallo over de keuzes
die hij in zijn leven heeft gemaakt. Hij wordt met
zijn sterfelijkheid geconfronteerd, met de vrouwen
in zijn leven en de leegheid. Uiteindelijk zal hij
zowel met heden en verleden komaf moeten
maken. Met Penelope Cruz en Antonio Banderas.
Spanje 2019 - 113 min.

WERK OHNE AUTOR

ONCE UPON A TIME IN… HOLLYWOOD

QUENTIN TARANTINO
WOENSDAG 8 APRIL ’20 – 20u15
Een trip langs Hollywood’s Memory Lane, boordevol
vette knipogen. Tarantino brengt het leven in L.A.
van vijftig jaar geleden met bravoure en humor
tot leven. Leonardo DiCaprio en Brad Pitt spelen
allebei de pannen van het dak in dit lange verhaal
met een typisch Tarantino-einde …
VS, GB 2019 - 195 min. - met pauze
28
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FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK
WOENSDAG 20 MEI ’20 – 20u15
De jonge kunstenaar Kurt Barnert is gevlucht
van Oost- naar West-Duitsland, maar wordt nog
steeds achtervolgd door de herinneringen uit
zijn kindertijd tijdens de Nazi-jaren. Wanneer hij
de studente Ellie ontmoet, is hij ervan overtuigd
dat hij de liefde van zijn leven gevonden heeft.
Ellie’s vader, een beroemde dokter, is absoluut
gekant tegen de relatie. Jaren eerder pleegde hij
een misdaad die hun levens voor altijd verbonden
heeft. Ondanks de lange speelduur vliegt de film
even snel voorbij als een Messerschmitt.
Duitsland 2018 - 188 min. - met pauze

TICKETS: €4 VVK * €6 KASSA [GEEN KORTINGEN!]

Tickets op voorhand te koop aan het onthaal tijdens de kantooruren
of via www.muze.be, maar niet telefonisch te reserveren!

maart - april - mei 2020
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KUNSTVERKENNER
Kunstverkenner is een unieke een samenwerking tussen het SintFranciscuscollege, de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
en CC MUZE. Dit voorjaar presenteert het project 3 kleine voorstellingen
gespeeld door jong theatertalent uit Heusden-Zolder en omstreken.

‘EEN GRIEKS LANDSCHAP’

ZONDAG 3 MEI ‘20 - 19u45
Een samenleving die draait om macht, gezag
en de sterkste zijn met een burgeroorlog tot
gevolg. Een moderne bewerking van ‘Antigone’
onder begeleiding van Lut Daniels.

‘ANDERS?!’

ZONDAG 10 MEI ‘20 - 19u
De jongste kunstverkenners slaan de handen
in elkaar voor een toonmoment waarin ze
vraagtekens zetten bij zichzelf en bij elkaar. Een
verhaal over anders zijn. Want zijn we dat niet
allemaal… Een bewerking van het gelijknamige
stuk van Rebecca Tanghe, aangevuld met
teksten van de jongeren zelf, onder begeleiding
van Sara Peeters.

‘GEK ZIJN DOET WEL ZEER!’

ZONDAG 17 MEI ‘20 - 19u30
Zijn of niet zijn, wit of zwart, eerlijk of fake,
echt of gespeeld? Deze grote levensvragen
worden onder de loep genomen in een moderne,
poëtische bewerking van Shakespeares ‘Hamlet’.
Kato Aerts en Lut Daniels begeleiden de jongeren
in hun spel.

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR
MUZIEK, WOORD EN DANS BERINGEN
‘De Grote Tovenaar van Oz’ - Een musical voor iedereen vanaf 6 jaar

DONDERDAG 28 & VRIJDAG 29 MEI ‘20

19u - SCHOUWBURG

De Academie voor Muziek, Woord en Dans
pakt opnieuw uit met een musical. Deze keer
gaan we op stap met Dorothy die op zoek
moet naar de grote tovenaar van Oz die haar
de weg naar huis zal wijzen. Die onderneemt
ze samen met een vogelverschrikker zonder
hersenen, een tinnen man zonder hart en
een leeuw zonder moed. Al snel zal blijken
dat de weg naar Oz even belangrijk is als
het vinden van de plaats zelf. Een zoektocht
vol spanning, humor, romantiek, ontroering
en één grote vraag: wordt er gekust
aan de andere kant van de regenboog?
De voorstelling wordt gespeeld en gedanst
door [oud]-leerlingen en leerkrachten dans,
woord en muziek van academie Beringen. De
zaal zal op stelten staan met de geweldige
muziek van Harold Arlen [The Wizard of Oz,
1939] en de disco, soul en funk van Quincy
Jones [The Wiz, 1975].
Tickets: €8 [kassa] / €7 [vvk/-25/+60]
€6 [groep vanaf 10 personen]

De voorstellingen gaan door in de Zwarte Zaal
Tickets: €7 [kassa] / €6 [vvk, -25, +60] / €5 [groep +10]
www.muze.be
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PETER EN DE WOLF
ZATERDAG 2 MEI - 20u15
ZONDAG 3 MEI - 16u

ZLDR LUCHTFABRIEK & SCHOUWBURG CC MUZE

Harmonie De Ware Vrienden uit Zolder bestaat 150 jaar en dat wordt uitbundig
gevierd. Op zaterdag 2 en zondag 3 mei 2020 bundelt deze harmonie de
krachten met auteur Bart Demyttenaere, zandkunstenaar ‘Zanderling’,
Basisschool Bolderberg, MUZE en de Gemeentelijke Academie voor Beeldende
Kunsten. Samen maken ze een unieke bewerking van het wereldberoemde
muzikaal sprookje ‘Peter en de Wolf’ van Sergei Prokofiev.
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 klarinetten en de fagot. Dit is een fantastische uitdaging voor De Ware
Vrienden onder leiding van dirigent Ronny Ramaekers.
Het verhaal wordt door Bart Demyttenaere in een modern jasje gestoken en
zandkunstenaar ‘De Zanderling’ [Immanuel Boie] beeldt het sprookje uit op
groot scherm. Vrije Basisschool Bolderberg [i.s.m. GABK] presenteert een
magische tentoonstelling in ZLDR Luchtfabriek. Het wordt een betoverend
feest voor jong en oud dat terecht genomineerd is voor de Vlamo-award 2020.
Tickets via www.muze.be
- 12 jaar : €7 [vvk] / €10 [kassa]
+12 jaar : €10 [vvk] / €13 [kassa]

Doors: 22u00

www.bravoboulevard.be

Met een spetterende live-act van

LES TRUTTES
ENTRUM

CULTUURC

ZOLDER

HEUSDEN-

En officiële afterparty door

DJ LENNY
Arteria

Feestelijke opening van de tentoonstelling op 3 mei om 15u daarna nog gratis
te beleven t.e.m. zondag 17 mei, elke dag van 10u tot 17u.
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BIJZOLDER PRESENTEERT

zomer

sproet
expo
kinderspel

workshops
straatanimatie

16 & 17 mei ‘20
terreinen van ‘t Weyerke

Wereldlunch
elke woensdag van 12 tot 13u30
t.e.m. 6 juni 2020
Goeiemiddag! Kom binnen en schuif je voeten onder tafel voor
een lekkere lunch in het MUZEcafé. Onder begeleiding van een
professionele kok bereiden, presenteren en serveren cursisten van
CVO De Verdieping een dagschotel en/of soep.
Verwacht je aan klassieke gerechten bereid door een internationale
groep cursisten die met veel goesting hun kooktalent versterken
en zelfvertrouwen vergroten. Dus vergeet op woensdag die
boterhamdoos en kom ontspannen met je collega’s of plan een
lunch met vrienden.
Dit project is een samenwerking tussen CVO De Verdieping & MUZE,
elke woensdag van 12 tot 13u30 t.e.m. 6 juni 2020 [uitgezonderd
schoolvakanties].
Reserveren kan via www.cvodeverdieping.be/wereldlunch.

EEN SAMENWERKING TUSSEN T WEYERKE EN DE TEKENACADEMIE
ACADEMIE HEUSDEN-ZOLDER, BERINGEN, HOUTHALEN-HELCHTEREN, TESSENDERLO, LEOPOLDSBURG

www.academie.be

MUZEcafé - marktplein 3, 3550 Heusden-Zolder

café

©

©
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CROWDFUNDING ZLDR MINE.
BOUW JE MEE AAN EEN OPENBARE
ONTMOETINGSPLEK VOOR JONG EN OUD ?

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 op 22 mei en van 6 juli t.e.m. 26 juli 2020

OPENBAAR VERVOER

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

TICKETS EN ABONNEMENTEN:

Tickets en abonnementen kan u als volgt bekomen:
• aan de 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.
ZLDR MINE wordt de komende jaren een gezellige hot spot en een openbare
ontmoetingsplaats voor alle leeftijden en culturen. Een mooi parkje aan de
balzaal van CCMUZE? Een leuke erfgoedbar met lekkere koffie? Comfortabele
zitbanken om even te pauzeren? Spelen in de schoorsteen? Een waterpartij
om tijdens hete zomers wat verkoeling te zoeken? Het zijn maar enkele van
de vele ideeën die op tafel liggen om de openbare ruimte nog mooier en
aangenamer te maken voor iedereen.
Maar de uitvoering van al deze ideeën kost handenvol geld. Via de
projectrekening van de Koning Boudewijnstichting kunnen burgers en
bedrijven een financieel duwtje in de rug geven zodat het Marktplein kan
omgetoverd worden tot één van de mooiste plekjes in de wijde omgeving.
Steun ons met een fiscaal aftrekbare gift via deze projectrekening. Giften
vanaf 40 euro per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van
45% op het gestorte bedrag.
Giften kunnen overgemaakt worden op rekening BE10 0000 0000 0404 –
BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde
mededeling 128/2938/00092.
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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!

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.
ABO Vanaf 4 voorstellingen [gelijktijdig te bestellen] hebt u een zeer voordelig abonnement!
VOORSTELLINGEN IN SCHOOL- OF KLASVERBAND Komt u met minstens 20 leerlingen van uw klas

of school naar één van de avondvoorstellingen dan betaalt u slechts 7 euro per ticket. Per
20 leerlingen is er één gratis toegangskaart voor de begeleidende leerkracht. Voorstellingen
aangeduid met * in het overzicht op pag. 39 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

SAMENSTELLING PROGRAMMA & REDACTIE: TOM MICHIELSEN, LIES CUYX, LUTGARDE RIEBUS, AN MAEX & 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: © JOHAN JACOBS • NR. 114
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Tickets & abonnement voorjaar 2020

ZAALPLANNEN

Uit de onderstaande lijst kan u zelf een abonnement samenstellen. U moet minstens vier verschillende voorstellingen kiezen om van de vermelde abonnementsprijs [abo] te
kunnen genieten. Per voorstelling kan u uiteraard ook meerdere tickets aan de abonnementsprijs bestellen.
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VOORSTELLING

06.03.20

20u15

BEGIJN LE BLEU - ‘Toch bedankt!’
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17

14

07.03.20

20u15

FOREVER AMY - ‘Featuring Amy’s original band’

33
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12.03.20

20u15

AMARA RETA, RASHIF EL KAOUI & HANS VAN CAUWENBERGHE - ‘Een Jihad van liefde’
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WINTERLAND ‘76 - ‘The Beatles ... na The Beatles’
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24

21

18

H

03.04.20

20u15
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FROE FROE & DE ROOVERS - ‘Stella, ster van de zee’ [vanaf 6 jaar]
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20u

KHALID BENHADDOU & ERHAN DEMIRCI + IFTAR
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12

26.04.20
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GEORGINA SANCHEZ TORRES - ‘In concert’

18

15

12
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TG MAASTRICHT - ‘Jungfrau’
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TAURUS KWARTET - ‘Happening Beethoven strijkkwartetten’

19

16

13
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GINGERBLACKGINGER
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16.05.20

20u15

LIEN VAN DE KELDER, MAURO PAWLOWSKI... - ‘smartschade’
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ZUIDPOOL - ‘De aanzegster’
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LAZARUS & ROBBIN ROOZE - ‘Iemand moet het doen’

21
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CASIER & DIES

JUKE BOX 2020

BART CANNAERTS

ALEX AGNEW

KOMMIL FOO

ROLSTOELPLAATSEN
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ER

N-ZOLD

EUSDE

RUM H

RCENT

U
CULTU

20 | 21
WIGBERT
ROWEN HEZE

DE MENS
STUDIO ORKA

MARTINE PRENEN

DEAD MAN RAY

CIRCUS RONALDO

MICHAEL VAN PEEL

STEVEN GOEGEBEUR

JELLE CLEYMANS

JOHAN VERMINNEN

FRED DELFGAAUW

DE FRIVOLE FRAMBOOS

LILIANE ST. PIERRE

ADRIAAN VAN DEN HOOF

PHILIP CATHERINE

DE SCHEDELGEBOORTEN

LUCAS VAN DEN EYNDE
Start ticketverkoop
maandag 27 april

