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Beeldsmederij de
Maan

Ballet Dommage

Sabien Tiels

STIJN MEURIS & ROOM 13 ORCHESTRA

ATANERES ENSEMBLE / flemish flavors

ISOLDE

MARTHA!TENTATIEF & JOHAN PETIT / LULLETJE

vr 13 september • schouwburg • 20u15 • €22/19/16

zo 29 september • schouwburg • 16u • €21/18/15

za 19 oktober • schouwburg • 20u15 • €22/19/16

do 31 oktober • zwarte zaal • 20u15 • €18/15/12

‘Stijn in het hoofd van Hawking’, een betere titel
is er niet voor dit wetenschappelijk verhaal met
muziek, animatie, magie én geestdrift. Met meer
dan 20 topmuzikanten van Room 13. Eeuwenlang
heeft de mens zich afgevraagd waar de ruimte
begon, de tijd, waar het licht vandaan kwam,
eigenlijk waar alles vandaan kwam. En toen was
daar plots Stephen Hawking met zijn legendarisch
brein én dito antwoorden.

Het jonge strijkorkest o.l.v. Wim Spaepen pakt
met ‘Flemish Flavors’ uit met toegankelijke,
kwaliteitsvolle, hedendaagse Vlaamse muziek.
‘Flemish Flavors’ gunt de luisteraar een unieke
blik achter de schermen van de wereld van de
filmmuziek. Door middel van kortfilmpjes worden
de composities aan elkaar geregen tot een
magistraal filmconcert. Met werk van F. Devreese,
P. Swerts, S. Willaert, K. De Wolf & P. Schuermans.

Isolde Lasoen, bekend als drumster van DAAN
en zoveel meer, zingt en drumt nog steeds met
haar vertrouwde ‘Bens’ aan de instrumenten, al
heet het nieuwe muziekproject gewoon ‘Isolde’.
Met haar zoetgevooisde stem en liefde voor rijke
orkestratie doet Isolde je wegdromen naar zwoele
Zuid-Franse avonden. In oktober 2017 verscheen
haar prachtige debuutalbum ‘Cartes Postales’. Nu
eindelijk in extra large versie op ons podium.

Met zijn reeks ‘Klein Jowanneke’ veroverde Johan
Petit gans Vlaanderen. Maar vorig jaar liep hij
zoals zovelen tegen de muur. Hij kroop zijn bed
in, likte zijn wonden en krabbelde terug recht.
Met ‘Lulletje’ probeert hij te achterhalen hoe het
zover kwam. Klinkt ernstig allemaal, maar wie
Johan kent, weet dat er gelachen mag worden.
Pieter Theuns zorgt samen met Jutta Troch & Jon
Birdsong voor de troostende muziek.

GUIDO BELCANTO / drie decennia van liefde

MAURO PAWLOWSKI & PETER HOLVOET-HANSSEN

HETPALEIS, FABULEUS / 8.2

BAAR / genoeg!

za 14 september • schouwburg • 20u15 • €24/21/18

do 3 oktober • zwarte zaal • 20u15 • €18/15/12

wo 23 oktober • schouwburg • 20u15 • €12/10/8

do 7 november • schouwburg • 20u15 • €21/18/15

30 jaren van een leven vol muziek en hartstocht.
Een muzikale schatkamer zal haar deuren
openen die zelfs de meest doorwinterde fans
met verstomming zal slaan. Belcanto mag dan
65 jaar geworden zijn, geen grijs haar op zijn
hoofd denkt eraan om een punt te zetten achter
zijn ‘neverending tour de chant’, samen met zijn
magistrale band ‘Het Broederschap’. MUZE krijgt
de eer om de première te organiseren.

Adembenemend, grensverleggend muziektheater
van een legendarisch duo. Dichter en troubadour
Peter Holvoet-Hanssen spuwt
zijn heerlijk
poëtisch testament ‘Blauwboek. Gedichten voor
de grote reuzin’. Licht en donker, betovering en
verstilling, humor en tragiek gaan hand in hand.
Mauro, zelf poëet, schiet hem muzikaal ter hulp.
Samen stormen ze de reuzin tegemoet, gewapend
met verrassende klanken en diepzinnige verzen.

Het middelpunt van deze dansproductie van
Radouan Mriziga is rapmuziek in al zijn vormen:
het ritme, de flow, de statements en gebaren, de
geschiedenis van de grandmasters tot Kendrick
Lamar. Een groep jonge dansers probeert grip te
krijgen op deze muziekstijl in een voorstelling als
een “fascinerende medley, vol rapflows en moves”
volgens de 4-sterrenrecensie in De Standaard!

‘Baar’ brengt Warre Borgmans & Dimitri Leue
terug samen na de ‘Lortchertrilogie’. Ze vullen
hun theatraal genenpakket aan met Michaël Pas,
Alice Reijs & Sara Lâm. Kortom, een cast om U
tegen te zeggen. Samen vertellen ze het verhaal
van een politieke dynastie. Een donkere komedie
over familiebanden. Een lichte tragedie over
postjes en portefeuilles, muzikaal ondersteund
door virtuoos Antoon Offeciers.

BEELDSMEDERIJ DE MAAN / de tuin van de walvis

D. LECOMPTE, R. SVETLIKOVA & M. PAWLOWSKI

MISSISSIPPI SWIMMERS / jeff buckley - 25 years of grace

SOPHIA AMMANN / plays leonard cohen

zo 15 september • schouwburg • 15u • vanaf 5 jaar • €8/7/6

vr 4 oktober • zwarte zaal • 20u15 • €18/15/12

do 24 oktober • zwarte zaal • 20u15 • €21/18/15

vr 8 november • kerk bolderberg • 20u15 • €19/16/13

Als de sprinkhaan op een dag een briefje
ontvangt waarin de walvis hem vraagt om een
tuin, verzamelt hij alles wat hij daarvoor nodig
heeft. Hij laadt het in een boot en gaat op weg…
Deze prachtvertelling van Toon Tellegen wordt
omgevormd tot een unieke kruisbestuiving van
live theater, video en luisterspel [met stemmen
van o.a. Tom Van Dyck & Stefaan Degand]. Een
betoverend en levend schilderij.

‘De Smerige Drie’, dat is de titel van dit waanzinnig
trio. De gedichten van de schaamteloze Runa
Svetlikova en de onvoorspelbare Delphine
Lecompte passen wonderwel bij de grillige Mauro
Pawlowski. Drie gulzige, kinderlijke en tomeloze
artiesten maken amok in Vlaanderen. Chaos,
morsigheid en stevige muziek verzekerd. De
ideale afsluiter van een poëzie-tweedaagse met
als centrale gast Herr Mauro.

Deze vier muzikale bondgenoten brengen een
ode aan de zingende engel met getrouwe versies
van zijn bekende en minder bekende songs.
Wonderlijke dingen gebeuren als frontman Pieter
Peirsman [een tijdje bij Hooverphonic] begint
te zingen. Gesteund door zijn begeleidingsband
ontlokt hij ontroering, koude rillingen én een
opengesperde mond. Dichter bij de échte Jeff
Buckley kan je nooit geraken.

Sophia Ammann is een Belgische zangeres met
Canadese roots, die de voorbije jaren vooral in
beeld kwam als frontvrouw van Little Dots &
Ansatz Der Maschine. Van jongs af aan is Sophia
gefascineerd door de muziek van Leonard Cohen.
Op fascinerende wijze brengt zij het werk van
Cohen weer tot leven, live bijgestaan door Jon
Birdsong [trompet] & Joppe Tanghe [zang]. En
dat in de akoestiek van een kerkje in Bolderberg.

BALLET DOMMAGE / melvius!

RAYMOND VAN HET GROENEWOUD / glorieuze bevrijding

LUCIA CADOTSCH / speak low

CHRIS LOMME & MICHAEL DE COCK/KVS / reverence

do 19 september • voorstelling op locatie mijnsite • 19u • gratis

za 5 oktober • schouwburg • 20u15 • €24/21/18

vr 25 oktober • zwarte zaal • 20u15 • €18/15/12

do 14 november • schouwburg • 20u15 • €19/16/13

Het avontuurlijke gezelschap van Katrien
Valckenaers & Maxim Storms brengt een spektakel
in alle hoeken van Heusden-Zolder. Geïnspireerd
door het middeleeuws wagenspel trekken ze op
17 & 18 september rond met op 19 september een
finale op de mijnsite. Een volgestapelde parade
doolt rond, een bode scandeert de hoop en een
tienkoppig koor bezingt genade in uw voortuin.
Kommer, lol en kwel, gratis en voor niets!

Het is een hele tijd geleden dat we Raymond nog
eens te gast hadden in MUZE. Hoog tijd om hem
opnieuw te inviteren in onze nieuwe schouwburg.
Raymond heeft ’t oud zot en trekt op tournee
zonder moraal en zonder vaste setlist. Gewoon de
songs waarmee hij die ochtend is opgestaan. Hij
neemt de stem van zijn dagen mee en 4 muzikale
vrienden, zoals een oude jazzmuzikant die elke
avond een nieuwe vrijheidsverklaring speelt.

De avontuurlijke zangeres Lucia Cadotsch
[Zwitserland] benadert The Great American
Songbook zonder oogkleppen. Ze geeft bekende
songs een bezwerend randje. Als Echo Prize
Winning Jazz-zangeres maakte ze in januari 2018
haar Amerikaanse debuut op het NYC Winter
Jazzfest. Zij zingt met een klassieke helderheid
en de combinatie met contrabas en saxofoon is
werkelijk uniek. I.s.m. Motives for Jazz.

Chris Lomme wordt tachtig. In ‘Reverence’
blikt ze terug op zestig jaar spelen. Met een
handvol archiefbeelden, herinneringen en een
paar voorzichtige danspasjes kijkt ze over haar
schouder en blikt ze vooruit. Een solovoorstelling
over groot verdriet en klein geluk, loslaten en
een leven vol liefde. Documentairemaker Kenneth
Michiels doorworstelde voor deze voorstelling het
immense VRT-archief.

SABIEN TIELS / natural woman, a tribute to carole king

ESMÉ BOS & BART VOET / concert magiq • vanaf 2,5 jaar

BELLE PEREZ / fiesta perez en teatros - 20 jaar op het podium

LIVING ROOTS / women of the 90’s

vr 20 september • schouwburg • 20u15 • €20/17/14

zo 13 oktober • zwarte zaal • première • 14u & 16u • €8/7/6

za 26 oktober • balzaal • 20u15 • €24/21/18

za 16 november • schouwburg • 20u15 • €24/21/18

Onvergetelijke songs als ‘Will you still love me
tomorrow’, ‘Take good care of my baby’, ‘Crying
in the rain’... vormden de inspiratie voor ‘Natural
Woman’, een reis door Carole King’s leven in
de vorm van een oprecht eerbetoon. Met haar
glasheldere stem zal Sabien Tiels zelf achter de
piano kruipen en met haar band deze evergreens
nieuw leven inblazen. MUZE is uiteraard blij met
deze première van een nieuwe theatertour.

Esmé Bos & Bart Voet zorgen voor een muzikale
betovering en een wonderlijke reis vol liedjes in
bestaande en onbestaande talen. Liedjes over
bijzondere momenten in een kleinmensenleven.
De ontdekking van een regenboog of het zien
van de volle maan, de eerste reis met de bus, de
zolder van opa en oma of de ogen van de poes die
in het donker licht geven... Een magisch concert
vol meeslepende muziek én alweer een première.

Cuba, Ibiza en ‘all things Spanish’ zullen nooit
zo binnen handbereik liggen als in 2019 en
dit dankzij de bloedhete latinvibes en de in
meedogenloze chilisalsa gedrenkte danspop van
Belle Perez. Tijdens haar verschroeiende shows
zal ze grasduinen door haar hele oeuvre en zal ze
enkele van haar favoriete artiesten zoals Bruno
Mars & George Michael op onnavolgbare wijze
naar haar hand zetten. De balzaal zal ontploffen!

Living Roots is altijd een garantie voor een
klassevolle muziekavond. Hannelore Bedert, Jorunn
Bauweraerts [Laïs], Lennaert Maes [Lenny & De
Wespen], Gert Bettens [K’s Choice] & co nemen ons
mee naar de tijd van de stoere rock chicks, hemelse
singer-songwriters en ware popdiva’s. Dames die
menig tienerhart wisten te veroveren in de hete
jaren negentig zoals Alanis Morissette, Kate Bush,
Sheryl Crow, Tracy Chapman...

© Piet Stellamans

Geert Verdickt

© Jo Clauwaert

Isolde

Mauro Pawlowski & Peter Holvoet-Hanssen

D. Lecompte, R. Svetlikova & M. Pawlowski

Raymond Van Het Groenewoud

Belle Perez

© Rainer Berson

‘Play’ is een fantastische en vrolijke dansvoorstelling,
geïnspireerd op Bruegels schilderij ‘Kinderspelen’
uit 1560, waarop kinderspelletjes uit de Lage
Landen worden afgebeeld zoals bikkelen, priktollen,
steltlopen, haasje over... De 6 dansers spelen ook
een spel. Rivaliteit, competitie en valsspelen loeren
om de hoek. Het werkt aanstekelijk, want ook u zal
veel goesting krijgen om nog eens ‘ouwerwets’ te
gaan spelen...

Hetpaleis

© Karolina Maruszak

Eén fijne mens, één gitaar en een hoop prachtige
verhalen. Dat zijn de simpele ingrediënten voor
de première van ‘Einzelgänger’. Autobiografisch,
zoals steeds. Niet eenzaam, maar wel alleen.
Tijdens de voorstelling wisselt Geert Verdickt
nummers uit het nieuwe album ‘Einzelgänger’ af
met ouder werk zoals ‘London Stansted’, ‘Soms
ben jij de zon en ik de maan’, ‘Rocky’, ‘Pruimelaar’,
‘Zo voorbij’ of ‘Bladeren van goud’. Pure klasse!

Martha!Tentatief

© Diego Franssens

Het koppel Bjorn Eriksson [Broken Circle Bluegrass
Band] & Nathalie Delcroix [Laïs] verlaten samen
met vijf topmuzikanten hun muzikale comfortzone
van de pure country. Maar ze staan nog altijd
met één been in het Amerikaanse moeras,
vastgezogen in de bluegrass, rockabilly en cajun.
Maar het andere been zit stevig verzonken in
de zompige Belgische klei. Twee werelden, één
verlangen: let’s dance!

Baar

© Grégoire Verbeke

zo 27 oktober ’19 • 15u • schouwburg • vanaf 8 jaar • €8/7/6

Met zijn eerste plaat ‘Ghostboy’ [2004] en de als
hitsingle vermomde mokerslag ‘Broad Daylight’
veroorzaakte de Belgische Puerto Ricaan een
schokgolf in het Vlaamse muzieklandschap.
Zijn delicatessenpop sloeg meteen aan en het
latinvirus verspreidde zich snel in Vlaanderen.
Een muzikale duizendpoot en pure wereldklasse.
Aan hem de eer om als één van de eersten onze
gloednieuwe schouwburg in te zegenen.

© Karel Uyttendaele

HETPALEIS & DSCHUNGEL WIEN / K. VERLINDEN

vr 18 oktober • schouwburg • 20u15 • €20/17/14

Sophia Ammann

© Stephan Vanfleteren

© Diego Franssens

Guido Belcanto

GEERT VERDICKT [BUURMAN] / einzelgänger

do 26 september • schouwburg • 20u15 • €21/18/15

© Johan Jacobs

© Johan Jacobs

Stijn Meuris &
Room 13 Orchestra

ERIKSSON DELCROIX / riverside hotel tour

do 12 september • schouwburg • 20u15 • €24/21/18

© Johan Jacobs

© Michael Sewandono

Gabriel Rios

GABRIEL RIOS / solo

Chris Lomme

Living Roots

© Mark Kohn

Marble Sounds

Soirée Décolletée

In de Canvasreeks ‘Paradise City’ reist Mario
Goossens [Triggerfinger] naar 6 wereldsteden
die zware klappen kregen. ‘Paradise City’
brengt een mix van sterke getuigenissen,
muziekgeschiedenis, filmische impressies van
wereldsteden en vooral veel live muziek met
Mario Goossens [drums], Karel Van Mileghem
[gitaar & bas], David Poltrock [toetsen], Gertjan
Van Hellemont [gitaar & zang] & Jan Bas [zang].

Al veertig jaar zijn Kama en Herr Seele dikke
vrienden. Maar het was al 16 jaar geleden dat ze
nog eens samen op de planken hadden gestaan.
Het werd dus een vrolijk en creatief weerzien op
de scène. De voorstelling belooft niets minder te
worden dan een hoogtepunt uit hun absurdistisch
oeuvre, een discipline die ze als niemand anders
in Vlaanderen beheersen en geperfectioneerd
hebben. Welkom in Absurdistan!

OMEGA KWARTET

LAÏS / 25 jaar

STEVEN DE BRUYN SOLO / the eternal perhaps

SOE NSUKI / soetopia

zo 17 november • kerk zolder • 16u • €19/16/13

do 5 december • schouwburg • 20u15 • €23/20/17

za 4 januari • zwarte zaal • 20u15 • €18/15/12

do 30 januari • schouwburg • 20u15 • €18/15/12

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

25 jaar nadat ze doorbraken op het Dranouter
Folkfestival en de Belgische hitparade bestormden
met ‘t Smidje’, zijn de drie dames van Laïs klaar
voor een bloemlezing uit hun eigen repertoire.
Hun engelenstemmen zijn gebleven en ze zijn nog
altijd trouw aan hun grote liefde: de muziek. Bjorn
Eriksson, Tomas De Smet, Seraphine Stragier,
Hans Quaghebeur & Roel Poriau vergezellen hen
op deze trip door memory lane.

Na een kwart eeuw veelkoppig en vaak uitbundig
samenspel gaat Steven De bruyn [gangmaker
van El Fish & The Rhythm Junks] solo. Een
intieme setting dus, waar de mondharmonica,
die doorheen de jaren een verlengstuk van
Steven’s diepste wezen werd, het grootste deel
van het verhaal vertelt. Live wordt hij begeleid
door Jasper Hautekiet, begenadigd muzikant en
compagnon en route.

Fenomeen Soe Nsuki is al lang geen onbekende
meer sinds haar passage in ‘De slimste mens ter
wereld’. Ze zal dit najaar ook te zien zijn in ‘Weg
zijn wij’ op Eén. Haar eerste zaalshow ‘Soetopia’
is de ultieme feel good show! Opgroeien met 4
broers, bloemetjes plukken, niet veel geld hebben
en croque monsieurs eten. Dat is de wereld
van Soe Nsuki. Een wereld waarin gelachen en
geweend mag worden.

STEVEN VAN HERREWEGHE / de droom van philo

SLÄPSTICK / släpstick

MANOESH

I SOLISTI & JAN DECLEIR / mars om de macht...

do 21 november • schouwburg • 20u15 • €22/20/18

za 7 december • schouwburg • 20u15 • €22/19/16

za 11 januari • schouwburg • 20u15 • €18/15/12

vr 31 januari • schouwburg • 20u15 • €21/18/15

Het onwaarschijnlijke maar waar gebeurde
verhaal van televisie. Steven is zot van TV [zie
‘Van Algemeen Nut’ op Eén]. Van kindsbeen af
is hij verwonderd en betoverd door haar magie.
Hoe televisie mensen heeft doen vliegen of hun
leven compleet heeft verwoest. Een rollercoaster
van verhalen en fragmenten waarin Steven de
strafste en meest onthutsende TV-gebeurtenissen
wereldwijd tegen het licht houdt.

‘Släpstick’ [de voormalige Wereldbänd] brengt met
een keure aan acts, scènes, grappen, ontroering
en muzikale virtuositeit, een voorstelling voor
jong en oud, waarbij taal geen rol speelt. In deze
succesvolle variété-voorstelling brengt de groep
een ode aan de muzikale komiek en geeft ze een
draai aan beroemde scènes van Charlie Chaplin,
Buster Keaton en Laurel & Hardy. Het decor
ademt de sfeer van een nostalgisch kermisdorp.

Alweer een première in MUZE met de schitterende
bende van Manoesh. Marij Hulsmans, Kim
Versteynen & Marianne Van Gemert bundelen
hun prachtige vocals. Close harmony, een warm
kader en retro feel worden ondersteund door een
vaudeville ritmesectie. Nostalgische swing, tango,
polka, gypsy, jazzhits en romantische ballads uit
de oorlogsjaren. Met aanstekelijk enthousiasme
nemen we u mee naar de glorieuze tijd van toen.

Film, muziek en theater vinden elkaar in een
schalkse satire op macht. Jan Decleir speelt de
hedendaagse volksmenner in ‘Der Tribun’, een
tekst van Dimitri Verhulst die zich liet inspireren
door het werk van Mauricio Kagel. I Solisti speelt de
grandioze muziek bij ‘Het dagboek van Gloemov’
[1923] van de controversiële, Russische regisseur
Eisenstein, alsook ‘Octet for Wind Instruments’
van Stravinsky. Wie verspeelt de macht?

JEF NEVE & TEUS NOBEL

STUDIO GUGA / ongehoord!

PERCOSSA / double bill

THE BOOTLEG EIGHTIES

vr 22 november • schouwburg • 20u15 • €24/21/18

vr 13 december • schouwburg • 20u15 • €26/24/22

za 18 januari • schouwburg • 20u15 • €24/21/18

za 1 februari • balzaal • 20u15 • €21/18/15

Veelzijdig pianist en componist Jef Neve en de
super getalenteerde Nederlandse trompettist
Teus Nobel brengen eigen werk in combinatie met
enkele leuke jazz-standards. Dit alles doorspekt
met praatjes van twee verbaal heel sterke heren
die elkaar op het podium uitdagen en plagen,
maar vooral heel goed aanvoelen. Een plezier
om naar te kijken en te luisteren! Een avond in
samenwerking met Motives for Jazz.

We kennen Radio Guga, de band rond
maestroloog Guga Baul, als een coverband van
formaat. Momenteel werken ze onder de naam
‘Studio Guga’ aan een nieuw verhaal: een eerste
studioplaat. Zoals vanouds zal Guga zijn beste
stem-imitaties naar boven halen, maar deze keer
met gloednieuwe, eigen nummers. Vandaar ook
de titel ‘Ongehoord!’ Want zelfs de geïmiteerde
artiesten hebben hun nummer nog nooit gehoord.

‘Tien jaar van de straat’ en ‘Knock Out’ komen
samen in deze wervelende avond ‘Double Bill’.
De vier straatartiesten vliegen letterlijk over het
toneel, waarbij ze ons trakteren op muziektheater
met de mafste instrumenten en attributen. Op
flessen spelende clowns, dreunende drums,
ritmisch boksende gastheren… Kortom, vier
virtuoze komedianten in een onderling gevecht,
waarin niets is wat het lijkt!

Muziek uit de jaren ’80, live gebracht door Wild
Boys, zonder twijfel de strafste eighties band uit
het Verenigd Koninkrijk. Vet die dansbenen nog
maar eens goed in, haal de beenverwarmers
van het schap, haal die legging opnieuw uit
de onderste schuif en zoek snel naar een fout
trainingsjasje...Want de jaren ’80 zijn terug in de
schitterende balzaal van MUZE. Een kinky deejay
zorgt voor de kers op de synthetische taart!

MARBLE SOUNDS / the advice to travel light

K’S CHOICE / love = music

KOPERGIETERY & BEELDSMEDERIJ DE MAAN

YEVGUENI / morgen verse sneeuw

za 23 november • schouwburg • 20u15 • €22/19/16

Za 14 december • schouwburg • 20u15 • €33/30/27

zondag 19 januari ’20 • schouwburg • 15u • vanaf 4 jaar • €8/7/6

vr 7 februari • kerk zolder • 20u15 • €24/21/18

Het is ondertussen bijna 3 jaar geleden dat
Pieter Van Dessel en de zijnen andere horizonten
opzochten en ons verrasten met het wondermooie
‘Tautou’. Met hun nieuwste album ‘The Advice to
Travel Light’ doet dit vijftal een goed gemikte
gooi naar hoe een warme, krachtige popplaat
moet klinken. De Bonfire Lakes mogen het
voorprogramma verzorgen met hun Limburgse
Americana op zijn best.

Sarah & Gert Bettens, het kloppend duohart van
K’s Choice, hebben zopas de 25ste kaars op hun
carrièretaart uitgeblazen. Maar hun muzikale
honger is nog niet gestild. Ze grasduinen in de
songs van de muzikale helden die hun smaak en
muzikale richting mee bepaalden en vullen dit
aan met covers uit het programma ‘Liefde voor
muziek’ en een aantal legendarische songs uit het
eigen K’s Choice-repertoire.

In deze beeldende voorstelling ‘PlastiekBERTRAND’
gaat het natuurlijk over Bertrand. Bertrand wil
echter alles zijn, behalve van plastiek. Samen met
zijn leger aan rommel en afgewezen voorwerpen,
gaat hij op zoek naar de schoonheid in dit grote
‘niets’. Een voorstelling over de pracht en de
humor van alledaagse dingen, de schoonheid van
prul. Wat niet meer mocht bestaan, krijgt hier
terug een ziel!

Yevgueni kiest voor zijn twintigjarig bestaan
voor een unieke bezetting en locatie [kerk] en
een andere, eigenzinnige songkeuze. Drums
en elektrische gitaren worden vervangen door
een cello en een viool, aangevuld met toetsen,
akoestische gitaren en hier en daar een streepje
bas door Klaas, Gert & Maarten. Nog meer
ontroering, maar daarom niet minder humor en
af en toe met de gekende ambiance.

SOIRÉE DÉCOLLETÉE / vrouwen zingen drs.p

LAZARUS / de wereld redden

HET NIEUWSTEDELIJK / gesprek met de regen

MURDERBALLADS EXTENDED

vr 29 november • schouwburg • 20u15 • €22/19/16

vr 20 december • zwarte zaal • 20u15 • €18/15/12

vr 24 januari • schouwburg • 20u15 • €22/19/16

za 8 februari • schouwburg • 20u15 • €22/19/16

Jean Blaute & Jan De Smet [jarenlange
P-liefhebbbers] hebben lang moeten wachten
op deze ultieme kans. Met de stemmen van
Maaike Cafmeyer, Ineke Nijssen, Fay Lovsky &
Nele Paelinck en de gekende muzikaliteit annex
kierewieterij van beide heren én de solide
ritmesectie van Stoy Stoffelen & Wouter Berlaen
krijgen we een cast om ‘all star’ tegen te zeggen.
Ideaal voor 100 jaar Doctorandus P.

Een schitterende voorstelling van twee broers
op de scène, beiden performer van beroep. De
ene acteur [Pieter Genard], de andere muzikant
[Johannes Genard]. Een gedeeld verleden en een
verhaal dat hen bindt: dat van hun oudere broer.
Hij werd al jaren dood gewaand – er was een
afscheidsbrief – tot plots, in een kunsttijdschrift,
een artikel van zijn hand opduikt onder de titel
‘De wereld redden’…

Regisseur Stijn Devillé gaat een erg persoonlijk
verhaal te lijf. Gebaseerd op de emoties en
gedachten na een bijna-dood ervaring met zijn
kind. Tom Van Bauwel & Sara Vertongen spelen
op een magistrale manier het koppel dat hun kind
verliest en alles achterlaat om naar Singapore
te verhuizen en voor het leven te kiezen. Een
imposante voorstelling met een regenprinter die
tekst en figuren laat regenen op het podium.

Lady Linn, Bart Van Lierde, Karel De Backer,
Stijn Meuris, Gregory Frateur & Tijs Delbeke
[Dez Mona] presenteren een vervolg op het
fantastische ‘Murderballads’. Nieuw materiaal
maar ook nummers uit de vorige tournee, die te
hard bleven plakken, worden opnieuw gespeeld.
Freaks, minnaars en doodenge griezels passeren
natuurlijk de revue, maar deze ‘Murderballads
Extended’ wordt sowieso bloedmooi.

Floyd Matters

© The Artist Cube

Laïs

Släpstick

Studio Guga

K’s Choice

Lazarus

© Johan Jacobs

The Wall, het bestverkochte dubbelalbum aller
tijden wordt 40 jaar in 2019. Dat moet gevierd
worden met een show om duimen, stoelen en
vingers van af te likken! Floyd Matters is niet
zomaar een tribute band. Het is een project van
een hele bende ervaren muzikanten die de geest
en de ziel van Pink Floyd op een Belgisch podium
tot leven wekken. Géén vrijblijvend eerbetoon,
maar een échte beleving!

Kamagurka &
Herr Seele

Soe Nsuki

© Koen Broos

za 25 januari • schouwburg • 20u15 • €20/17/14

Met vrolijk gehamer en een zak vol roze zaligheden
nemen de zotte dames van Compagnie Barbarie
je mee in een absurd universum waar er stevig
gerammeld wordt met de bestaande stereotypen.
De strijd om gelijke rechten voor vrouwen én
mannen staat centraal. En dat voor vijfjarigen én
volwassenen. Want al draagt An al lang de broek,
Jan draagt nog steeds geen rok. En wat heeft dit
alles met chips te maken? Kom zeker kijken!

I Solisti & Jan Decleir

The Bootleg Eighties

© Koen Bauters

© Julie Rommelaere

Jef Neve &
Teus Nobel

KAMAGURKA & HERR SEELE / the return of the comeback

za 21 december • schouwburg • 20u15 • €24/21/18

Yevgueni

© Jimmy Kets

Steven Van
Herreweghe

MARIO GOOSSENS / paradise city tour

za 30 november • schouwburg • 20u15 • €22/19/16

© Johannes Vande Voorde

© Studio Nunu

Omega Kwartet

FLOYD MATTERS / the wall 40 years

zo 17 november • schouwburg • 15u • vanaf 5 jaar • €8/7/6

© Guy Kokken

© Lore Vancauwenberghe

Cie Barbarie

COMPAGNIE BARBARIE / gratis chips!

Murderballads
Extended

Nieuwstedelijk &
Fien Leysen

© Amy Van Leiden

Praga Khan

Van der Laan &
Woe

Pendulum is Bram Weijters’ vijfde album en
bestaat uit een 25-delige suite rond het thema
tijd, op de grens van klassiek en jazz. Live
brengt hij dit in duo met trompettist Chad
McCullough of Carlo Nardozza. Lyrisch, sfeervol,
bedachtzaam, gaaf en met fraaie melodieën
die verhalen vertellen, met de focus op subtiel
samenspel, een warme klank en sfeervolle
improvisatie. I.s.m. Motives for Jazz.

Met de monoloog ‘Misschien Marieke’ duiken we
in het hoofd van een jonge moeder, die op het
punt staat de allerbelangrijkste beslissing in haar
leven te nemen. Jacobs & Blancquaert schreven
een tekst op basis van gesprekken met Oostendse
moeders die in kwetsbare omstandigheden
leven. Een beklijvende voorstelling over wat het
betekent om moeder te worden in een wereld die
tegen jouw richting in lijkt te draaien.

COMP. MARIUS / de schpountz [marcel pagnol]

CASIER & DIES / MOES

BRONKS & TUNING PEOPLE / rita

JAVIER GUZMAN / guz-màn

za 15 februari • schouwburg • 20u15 • €21/18/15

zo 1 maart • zwarte zaal • 11u & 16u • van 1,5 tot 5 jaar • €8/7/6

vr 20 maart • schouwburg • 19u30 • vanaf 8 jaar • €8/7/6

vr 10 april • schouwburg • 20u15 • €20/17/14

‘De Schpountz’ [1936] is een onnozele farce en
een zotte ode aan de toneelspeler in 57 scènes
en 34 personages. Het onbegrip tussen een jonge
artiest met een dikke nek en een hardwerkende,
kleine middenstander wordt hier beslecht tussen
de roquefort en saucissen. Gespeeld door zes
topacteurs waaronder Koen Van Impe, Frank
Dierens & Maaike Neuville. “Een hoog Commedia
dell’arte-gehalte” [De Morgen].

MUZE heeft een boon voor uitstekende kinderproducties. Casier & Dies mogen voor de eerste
keer aantreden met ‘Moes’. Op de vloer een
appelboom en ook drie kastjes die levendig
keukengerei en gekke machines herbergen. Zij
spelen samen het verhaal van appels tot moes.
Een fijne, poëtische voorstelling die ontroert in
eenvoud en finesse. En ja, na het zien van ‘Moes’
kan ook uw keukengerei thuis tot leven komen…

Rita is een alleenstaande vrouw op leeftijd met
een groot gevoel voor drama. Met haar liefde
voor opera probeert ze de dagelijkse sleur te
ontvluchten. Ze verdwaalt in een waanzinnig
labyrint waar fictie en realiteit niet meer van
elkaar te onderscheiden zijn. Randi De Vlieghe
& Jef Van gestel maken van het alledaagse
iets buitengewoons mooi en grappig. Kom mee
vertoeven met onze bejaarde Alice in Wonderland!

Het was te verwachten: Na ‘Ga-Bie-Jer’ komt
hij met ‘Guz-mán’. Het wordt dus een trilogie en
de nummer drie zal dus (?) Francisco heten. Hij
kijkt terug op zijn grillige leven, zijn stormachtige
carrière en vertelt dingen die we nog niet van
hem wisten. Dingen die wellicht herkenbaar zijn,
dingen die op zijn minst opmerkelijk zijn, dingen
die opzienbarend zijn. Dingen waar je normaal
niet mee lacht, maar vanavond mag het wèl!

RAPHAËLLA SMITS & GUY DE MEY

BEGIJN LE BLEU / toch bedankt!

JUDAS THEATERPRODUCTIES / festen

ISBELLS + GEPPETTO & THE WHALES

zo 16 februari • kerk zolder • 16u • €21/18/15

vr 6 maart • schouwburg • 20u15 • €20/17/14

vr 27 maart • schouwburg • 20u15 • €24/21/18

za 11 april • schouwburg • 20u15 • €22/19/16

Gitariste Raphaëlla Smits & tenor Guy De Mey
vormen een uitzonderlijk gelegenheidsduo op
vraag van onze programmator Fred Brouwers.
Raphaëlla speelt de suite ‘Compostelana’ van
Federico Mompou, vooral bekend als miniaturist
met korte, relatief geïmproviseerde muziek.
Tenor Guy de Mey zingt liederen van Benjamin
Britten & William Walton, begeleid door de warme
gitaarklanken van Smits.

Begijn Le Bleu is een comedian naar ons hart.
De wereld redden kan hij niet, daarom begint
Begijn met zichzelf. Hij brengt herkenbare huis-,
tuin- en keukenverhalen met een scherp randje.
Verhaaltjes over vallen, opstaan en toch dankbaar
zijn. Grappig en relativerend. “Het is vooral hoe Le
Bleu het zegt. Met zijn elastische mimiek kan hij
elk woord of iedere zin een extra, vaak pseudosensuele dimensie geven.” [De Standaard]

Een musical van Allard Blom & Sam Verhoeven,
gebaseerd op de film van Thomas Vinterberg,
met 9 acteurs waaronder Warre Borgmans &
Eline De Munck. Tijdens een diner n.a.v. de 60ste
verjaardag van de pater familias neemt zoon
Christian het woord. Hij verkondigt dat zijn vader
zijn zus en hemzelf vroeger seksueel misbruikte.
De bom valt, met een lawine aan gebeurtenissen
waarin iedereen zijn ware gezicht moet tonen...

Een perfecte double bill. Geppetto & The Whales
is gerijpt, beter en gretiger dan ooit te voren. De
ideale opwarmer voor Gaëtan Vandewoude en
de zijnen. Ze verkennen andere oorden dan op
‘Isbells’ [2009], ‘Stoalin’ [2012], ‘Billy’ [2015] en
‘Exchanging Thoughts’ [2017], maar de sfeer die
deze Belgische topband schept blijft herkenbaar.
Evenals de hoop en de warmte die in de muziek
verscholen ligt.

NIEUWSTEDELIJK & FIEN LEYSEN / wie we zijn

FOREVER AMY / featuring amy’s original band

BART HERMAN / tussen ons. gezegd en gezongen

MORGANE JI / woman soldier

do 20 februari • zwarte zaal • 20u15 • €18/15/12

za 7 maart • balzaal • 20u15 • €33/30/27

za 28 maart • schouwburg • 20u15 • €24/21/18

vr 17 april • zwarte zaal • 20u15 • €20/17/14

Jonge theatermaakster Fien Leysen gaat op zoek
naar wie ze is, in verhouding tot een ander, en tot
zichzelf. Hoe veranderlijk is die identiteit en hoe
wankel soms. Waar komen we vandaan en waar
gaan we naartoe? Op scène worden tekst en beeld
afgewisseld. Gesprekken met een ruimtevaarder en
haar eigen grootvader, die piloot was, vormen een
kader voor de zoektocht. Na haar eerste succesvolle
voorstelling ‘Wat (niet) weg is’ is er nu ‘Wie we zijn’.

‘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 Alba Plano, een Siciliaans jazzen soulwonder. Zij wordt begeleid door Amy’s
oorspronkelijke bandleden, die de jazzdiva het
best kenden. Wereldtop in onze balzaal!

‘Tussen ons’ dekt vele ladingen. Vooreerst de
relatie tussen artiest en toeschouwer/hoorder,
een band die singer-songwriter Bart Herman hoog
in het vaandel draagt. Antwoorden op prangende
vragen doet hij met wat hij het beste kan en het
liefste doet: zingen en vertellen. Oude en nieuwe
liedjes van eigen hand en heel af en toe een
uitstapje naar zijn cowboy- en rock ‘n rollverleden.
Maar dàt blijft uiteraard tussen ons.

Wat een ontdekking is deze Morgane Ji. Gewapend
met de meest groovy banjo ooit brengt zij de
vetste fusie van rock, pop, electronica & world.
Onmiddellijk herkenbaar dankzij haar unieke
stem, wisselend tussen rauw, zacht en dierlijk.
Ze krijgt op het podium het gezelschap van E.
op gitaar, keyboard en samples, evenals de
spectaculaire Olivier Carole op de bas & Mogan
Cornebert op de drums.

PRAGA KHAN / khantasia

AMARA RETA & RASHIF EL KAOUI / een jihad van Liefde

FRED DELFGAAUW / paradijsvogels

DE KOLONIE MT / BRUNO VANDEN BROECKE

za 22 februari • schouwburg • 20u15 • €23/20/17

do 12 maart • zwarte zaal • 20u15 • €18/15/12

vr 3 april • schouwburg • 20u15 • €18/15/12

za 18 april • schouwburg • 20u15 • €21/18/15

Het nieuwe cultuurcentrum wordt voor één dag
omgetoverd tot ‘Khantasia-land’. Maurice Engelen
neemt ons mee op een reis van 30 jaar Praga
Khan muziek, die speciaal voor deze show in
een semi-akoestisch kleedje gestoken wordt.
Naast de gebruikelijke gastartiesten, performers
en muzikanten, krijgen we een straf spektakel
met visuele en muzikale hoogstandjes. Een
uitzonderlijke trip doorheen Praga’s denkwereld.

Hans Van Cauwenberghe, Rashif El Kaoui & Amara
Reta maakten een theaterstuk op basis van het
boek ‘Een Jihad van Liefde’ van Mohamed El
Bachiri. Hij verloor zijn vrouw bij de aanslagen op
22 maart 2016. Hij praat in het boek over zijn
jeugd in Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en
zijn leven na de aanslagen. In deze ontroerende
theaterbewerking van Rataplan zien we Mohamed
twijfelen, wroeten, bidden, zoeken...

Fred Delfgaauw is geïntrigeerd door gekke
mensen die de vreemde eend in de bijt zijn, maar
in werkelijkheid paradijsvogels zijn. Hij sleept ons
met zijn poppen mee in de wereld van kluizenaars
en theatrale grootheden. De manier waarop zij
naar de wereld kijken, gaat vaak gepaard met
humor. En hebben ze misschien wel gelijk? Wie
is hier nu gek? Meesterverteller Delfgaauw weet
zijn publiek te vangen met minimale middelen.

Met ‘De Woordenaar’ krijgen we een explosief
theaterconcert waarin Bruno Vanden Broecke een
man is met een missie. Een lichtend voorbeeld
om te volgen. Wat hij te bieden heeft is niets
minder dan een handleiding voor ons leven.
Omsingeld door 3 topmuzikanten en een 30-tal
instrumenten duikt hij onder in het raadsel van
het leven. Een daverende combinatie tussen
swingende woorden en sprekende muziek.

VAN DER LAAN & WOE / pesetas

WINTERLAND ’76 / the beatles … na the beatles

JUKEBOX 2020

FROE FROE & DE ROOVERS / stella, ster van de zee

vr 28 februari • schouwburg • 20u15 • €21/18/15

za 14 maart • schouwburg • 20u15 • €21/18/15

za 4 april • schouwburg • 20u15 • €28/25/22

zo 19 april • schouwburg • 15u • vanaf 6 jaar • €8/7/6

Ontdek deze toppers van het cabaret. Met
‘Pesetas’ brengen de heren Van der Laan & Woe
een avond die bol staat van de kierewiete grappen
en puike muzikale acts. “Een verbluffende
multimediale show waarmee Van der Laan & Woe
zichzelf overtreffen. Een avond vol fantastische
vondsten in oergeestige sketches en liedjes. Je
mond valt open van zoveel vindingrijkheid en
theatraal vernuft.” [De Volkskrant]

Gianni Marzo, Piet De Pessemier, Dimitri Vossen,
Maarten Moesen, Cleo Janse, Hans De Prins, Alban
Sarens & Sam Joris kiezen na ‘The Last Waltz’ van
The Band, voor een eigenzinnige interpretatie van
het muzikale erfgoed van The Beatles. De 10 jaar
tussen het uiteenvallen van de Beatles in 1970 en
de moord op John Lennon in 1980. Winterland ’76
is op zoek gegaan naar de verborgen parels en de
vergeten diamanten in dit rijke repertoire.

Het legendarische trio Nele Bauwens, Lucas
Van den Eynde & Tine Embrechts gaat na 8 jaar
opnieuw de liefde voor het Nederlandstalige
lied delen met het publiek. Met een tienkoppig
orkest passeren alle kleuren en smaken de revue.
Van Louis Neefs tot Marva, van Willeke Alberti
tot Gorki, Clement Peerens, An Christy of John
Terra. En het publiek mag vooraf kiezen uit 100
nummers via de jukebox-website.

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. Een ontroerend sprookje
van Gerda Dendooven, vol poppenspel en muziek,
over je plaats zoeken in de grote wereld.

Guy Swinnen &
The Ladies

© Werner Engelen

Casier en Dies

Begijn Le Bleu

Forever Amy

Fred Delfgaauw

Winterland ‘76

Lieve Blancquaert
& Greet Jacobs

© Chloé Leenheer

De sympathieke frontman van The Scabs laat zich
graag omringen door schoon volk. Met een handvol
eigen klassiekers, aangevuld met gedurfde
bewerkingen uit zijn lievelingsrepertoire, deelt
Swinnen het podium met de mooiste stemmen
van Vlaanderen: Annelies Brosens, Eline De
Munck, Chantal Kashala & Naomi Sijmons. Samen
met Axl Peleman, Bjorn Eriksson, Gianni Marzo &
Ron Reuman komt het beste in hem naar boven.

Javier Guzman

© Clevile Naerts

do 9 april • zwarte zaal • 20u15 • €18/15/12

Voor deze theatertour haalt Tiny Legs Tim de
big band uit de gracht. Stomende blazers en
broeierige percussie zetten de toon. Op de
achtergrond stampt een honky-tonk piano en
briest een harmonica terwijl zang en gitaar
een onverbloemd universeel verhaal vertellen.
‘Elsewhere Bound’ dompelt je onder in een
dampende smeltkroes van rottende blues, groovy
soul, dronken rumba en authentieke americana.

© Koen Bauters

LIEVE BLANCQUAERT & GREET JACOBS / misschien marieke

zo 15 maart 2019 • zwarte zaal • 20u15 • €15/12/9

Isbells

Morgane Ji

© Pat Verbruggen

© Marcel Lennartz

Raphaëlla Smits &
Guy De Mey

BRAM WEIJTES & CHAD MCCULLOUGH / pendulum

za 29 februari • schouwburg • 20u15 • €24/21/18

© Ministerie van Beeld

Comp. Marius

GUY SWINNEN & THE LADIES / the duet sessions

vr 14 februari • zwarte zaal • 20u15 • €18/15/12

© Michel Hakim Moldenhauer

© Jeroen Hanselaer
© Sonja Sleurs

Tiny Legs Tim

TINY LEGS TIM / elsewhere bound

Bruno Vanden
Broecke

Theater FroeFroe &
De Roovers

© Stephan Vanfleteren

Georgina
Sanchez Torres

Wim Opbrouck &
Wilfried De Jong

Alex Agnew

KHALID BENHADDOU & ERHAN DEMIRCI

SMARTSCHADE / met o.m. lien van de kelder & jan de smet

za 25 april • schouwburg • 20u15 • €18/15/12

za 16 mei • schouwburg • 20u15 • €21/18/15

Khalid is Belg, Vlaming, Marokkaan en moslim.
Erhan kennen we als comedian. 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 lezing 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!

Lien Van de Kelder, Jan De Smet, Wouter
Berlaen, Ad Cominotto & Stoy Stoffelen
bundelen in ‘Smartschade’ de krachten met
nieuwkomer Mauro Pawlowski. Neem een diepe
duik in de schaamteloze onderbuik van het
Nederlandstalige lied. Smachtelijke smartliederen
en liederlijke levenslessen, precieuse parels en
slempige slapstick. Na ‘Gedeelde smart’ graaft
‘Smartschade’ nog iets dieper in de schatkist…

GEORGINA SANCHEZ TORRES

ZUIDPOOL / de aanzegster [ilja leonard pfeijffer]

zo 26 april • kerk zolder • 16u • €18/15/12

za 23 mei • schouwburg • 20u15 • €21/18/15

De buitengewone Spaanse celliste Georgina
Sánchez Torres speelt met een onweerstaanbare
gevoeligheid, passie en mentale kracht. Met
veel zorg voor evenwicht en variatie brengt zij
een programma met een uitgesproken ‘Toque
Español’. Naast ijzersterke composities van o.a.
De Falla, Casals & Sollima, brengt ze ook eigen
werk dat is gebaseerd op volksmuziek. Of hoe je
flamenco kan spelen op een cello!

I.L. Pfeijffer schrijft een theatertekst over de
opkomst en neergang van een beroemde actrice.
Als slachtoffer én voorvechtster tegen mannelijke
onderdrukking verwerft zij op korte tijd een
heldenstatus. Ze wordt wereldwijd een voorbeeld
voor andere vrouwen. Jorgen Cassier regisseert
een bijzonder acteursploeg: Sofie Decleir, Koen
van Kaam, Robby Cleiren & Stijn Van Opstal. Met
live muziek van topmuzikante Els Vandeweyer.

WIM OPBROUCK & WILFRIED DE JONG / jungfrau

LAZARUS & ROBBIN ROOZE / iemand moet het doen

do 30 april • schouwburg • 20u15 • €21/18/15

za 30 mei • schouwburg • 20u15 • €21/18/15

Onder de vleugels van TG Maastricht brengen
de virtuoze en komische heren Opbrouck &
De Jong een flamboyante mix van theater,
beukende muziek en ontroerende dans. De
venten zitten vast in het hooggebergte. Hun
hut is ingesneeuwd. Geen paniek. Ze gaan hier
uitkomen want niets is onmogelijk. ‘Jungfrau’ is
een fysieke krachtmeting, Sturm und Drang, tot
aan de pijngrens, soms tot aan het toelaatbare…

De heldendaad van Mario Roymans, die ‘De
Liefdesbrief’ van Johannes Vermeer uit het kader
sneed en via de pers 200 miljoen frank eiste
voor het goede doel, vormt het uitgangspunt
van dit spannend verhaal. Pittig toneel op de
scheidingslijn van waarheid en fictie, woord en
beeld. Koen De Graeve, Pieter Genard, Ryszard
Turbiasz & Günther Lesage worden op het podium
vergezeld door een 6-tal jongeren.

ALEX AGNEW / be careful what you wish for

KOMMIL FOO / oogst

vr 8 & za 9 mei • schouwburg • 20u15 • €35

vr 5 & za 6 juni • schouwburg • 20u15 • €30/27/24

Na een comedy sabbat keerde Alex Agnew in
2016 terug met ‘Unfinished Business’. En in het
voorjaar van 2019 deed hij met ‘Be Careful What
You Wish For’ 3 sportpaleizen vollopen. Je moet het
maar doen! Het genderdebat, feminisme, #metoo,
neuspeuteren, Tarzan, Zwerkbal… Benieuwd wat
Alex over deze en nog tal van andere onderwerpen te
vertellen heeft? Een mens heeft zo zijn verlangens,
maar ‘Be Careful What You Wish For’!

Een piano, een gitaar, een viool, hun twee
karakterstemmen én fijnzinnige humor. Meer
hebben de broers Walschaerts niet nodig om het
publiek een memorabele avond te bezorgen. Dertig
jaar spelen de broers al samen. Tijd dus om uit al
dat moois een nieuwe voorstelling te destilleren.
De ‘Oogst’ van dertig jaar cabaret, zonder circus
en bijzonder intiem. Raf & Mich krijgen de eer om
seizoen 2019/2020 in schoonheid af te ronden.

TAURUS KWARET / happening beethoven strijkkwartetten

START TICKETVERKOOP
13 MEI VANAF 9U

zo 10 mei • compressorenzaal zldr luchtfabriek • 16u • €19/16/13

In samenwerking met MUZE en de cultuurcentra
van Lommel, Overpelt & Mol gaat Taurus Kwartet
in een marathon van vier dagen de strijd aan met
maar liefst twaalf van Beethovens meesterwerken.
Op elke locatie wordt een vroeg, midden en laat
strijkkwartet gespeeld. In Heusden-Zolder speelt
het kwartet in de magnifieke compressorenzaal van
ZLDR Luchtfabriek. Op het repertoire: No.6 in Bes No.7 opus 59.1 in F & No.16 opus 135 in F.
Taurus Kwartet

Losse tickets & abonnementen kunnen online
besteld worden vanaf 13/05 [9u] via www.muze.be
of aan het onthaal van het cultuurcentrum
[Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder]. Ons
nieuw adres vanaf 1/09/2019 is Marktplein 3, 3550
Heusden-Zolder. Telefoonnummer 011/80.80.98
en mailadres info@muze.be blijven ongewijzigd.

Gingerblackging

© Johan Jacobs

Bassiste Yannick Peeters is geen onbekende in de
jazzwereld. Nadat ze altijd in andermans projecten
opdook, is nu het moment aangebroken om uit te
pakken met een eigen project, met elementen uit
jazz, rock, avant-garde en improvisatie. Zij laat
zich hiervoor omringen door Claron McFadden
[sopraan], Frederik Leroux [gitaar], Frans Van
Isacker [saxofoon & klarinet] & Jim Black [drums].
I.s.m. Jazz Lab & Motives for Jazz.

Smartschade

© Kaat Pype

vr 15 mei • zwarte zaal • 20u15 • €18/15/12

Bart Cannaerts bekent: “Ik had een hele hoop
titels voor mijn nieuwe voorstelling, maar deze
dekte het beste de lading.” Na een break van vijf
jaar is hij eindelijk terug waar hij het liefste is:
op een podium voor een beschaafd publiek. Met
zijn vierde avondvullende voorstelling doet hij
opnieuw wat hij het beste kan: verhalen vertellen
over alles en liedjes zingen over niks. Welkom
terug Bart!

Zuidpool

© Guy Kokken

Khalid Benhaddou
& Erhan Demirci

GINGERBLACKGINGER / met o.m. claron mcfadden

vr 24 april • schouwburg • 20u15 • €22/19/16

Lazarus &
Robbin Rooze

© Johan Jacobs

Bart Cannaerts

BART CANNAERTS / we moeten nog eens afspreken

Kommil Foo

