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HET NIEUWSTEDELIJK / paradise blues

DUTCH EAGLES / gold

Tijdens haar reizen interviewde actrice en theatermaaktster
Jessa Wildemeersch diverse mensen over hun visie op het
hiernamaals. In 'Paradise Blues' verweeft ze die verhalen met
inspirerende filosofische visies ergens op een Italiaans eiland.
Gestuwd door de warme composities van harmonicavirtuoos
Steven De bruyn, verliezen we de tijd uit het oog en voelt het
alsof we ronddwalen in het zuiden...

De Dutch Eagles combineren de hits van The Eagles met
juweeltjes van andere artiesten uit de gouden periode van de
popmuziek. Met hun onovertroffen weergave van deze songs
zijn de zes heren hun gewicht in goud ruimschoots waard.
Sluit je ogen en smelt weg in de meerstemmige samenzang
en de weergaloze gitaarsolo’s en verzeker u ervan dat het
goud is dat deze mannen in handen hebben!

do 21 januari - schouwburg - 20u15 - €24/21/18

© Koen Broos

vr 8 januari - schouwburg - 20u15 - €18/15/12

SABIEN TIELS / 25 [dernière]

NELE BAUWENS / een cabaretvoorstelling van nele bauwens

Sinds haar debuutalbum uit 1995 - jawel, al 25 jaar geleden
- met daarop de klassieker ‘Trein’ is ze niet meer weg te
denken uit het Vlaamse muzieklandschap. De hits ‘Jij kent
me beter dan ik’, ‘Eerst geloven en dan zien’, ‘Dans’...
onderstrepen haar veelzijdigheid als zangeres én als singersongwriter. Ze neemt zelf plaats achter de piano en deelt de
scène met haar vaste sidekick Marco Cirone op gitaren.

Haar inmiddels derde monoloog is tot stand gekomen in een
trio met Sam De Graeve [tekst] en Raf Walschaerts [regie].
Dartelend ging Nele Bauwens door het leven, de dag plukkend,
swingend en zingend. Tot de geschiedenis kwam aankloppen,
en de buren ook. Met humor en weemoed, met warmte, liefde
en sprankelende spitsheid vertelt Nele over de wereld waarin
we leefden en over een nieuwe die geboren wordt.

za 30 januari - schouwburg - 20u15 - €18/15/12

© Francis Vanhee

za 9 januari - schouwburg - 20u15 - €20/17/14

ANTI-PANOPTICON FEAT. LENNERT BAERTS

ARSENAAL / race

MUZE steunt maximaal toptalent uit de regio. Lennert Baerts
is zo een artistiek fenomeen dat je zelden tegenkomt. Een
waanzinnig goeie saxofonist én componist. Met zijn kwartet AntiPanopticon brengt hij zijn eerste album ‘Channeling The Flood’
uit. Van 20 tot en met 22 november zijn er 4 intieme concerten
in de balzaal. Met Floris Kappeyne [piano], Jesse Dockx [drums],
Tijs Klaassen [bas] & Iwert Bernakiewicz [artwork].

Twee advocaten nemen de verdediging op zich van een rijke
en beroemde man die ervan beschuldigd wordt een jonge
vrouw te hebben verkracht. En dan is er nog een jonge
advocaat-stagiaire, die nog maar net met hen samenwerkt.
Er staat veel op het spel. Johan Dehollander, Dirk Van Dijck,
Jeroen Van der Ven, Aminata Demba, Aurelie Di Marino &
Gorges Ocloo schitteren in deze komedie van David Mamet.

zo 10 januari - balzaal - 15u + 20u - €18/15/12

do 4 februari - schouwburg - 20u15 - €21/18/15

THEATER DE SPIEGEL / impulz

HARMONIE DE WARE VRIENDEN / peter en de wolf

De Spiegel is specialist in het maken van voorstellingen
voor de allerkleinsten en slaat met deze nieuwe productie
een wel zeer bijzondere weg in. ‘ImpulZ’ wordt interactief
met de allerjongsten aan de knoppen, een danser en een
geluidsdokter. Wie geeft het startsignaal en wie reageert op
wat of wie? Een maffe creatie waar alles kan, maar niets
moet. Een unieke ervaring voor kinderen van 1 tot 4 jaar.

Harmonie De Ware Vrienden uit Zolder bestaat in 2020 maar
liefst 150 jaar. Dit willen ze uitbundig vieren. De harmonie
bundelt hiervoor 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 muzikale sprookje ‘Peter en de Wolf’.

zo 17 januari - zwarte zaal - 11u & 16u - €8/7/6 - van 1 tot 4 jaar

zo 7 februari - schouwburg - 14u30 & 16u30 / -12j: €10/7 +12j: €13/10

MJO PLAYS LIEVEN CAMBRÉ

LENNY & DE WESPEN / pleisterplaat

Ons huisorkest mag dit najaar 10 dikke kaarsen uitblazen en
dat wordt elke eerste zondag van de maand gevierd. Na de
doortocht van Steven De bruyn en de composities van David
Demuynck is het nu de beurt aan Lieven Cambré. Lieven is al
van in het begin de drijvende kracht van de blazerssectie en
maakte prachtige stukken voor het eerste MJO-album ‘Sweet
Horizons’ en voor het pakkende ‘Suite voor de Laatste Mijn’.

Lenny & de Wespen zijn al lang geen onbekenden meer in
ons muzikale landschap. Sinds hun comeback in 2018 regen
ze met ‘Hey Marie’, ‘Jij’, ‘Einde van de rit’ en ‘Alles gaat goed’
de top 10-singles aan elkaar. Met ‘Blij’ stonden ze zelfs op
nummer 1. Nu zijn Lennaert Maes en zijn wespen Andries
Boone, Roeland Vandemoortele, Bert Huysentruyt & Mathias
Moors terug én met een nieuwe langspeler onder de arm.

zo 7 februari - balzaal - 19u & 21u - gratis / reservatie verplicht

do 18 februari - zwarte zaal - 20u15 - €20/17/14

TAMALA

FABULEUS & 7 LIMBURGSE CC'S / we go places [première]

Met hun inmiddels tweede album duikt Tamala – wat zoveel
betekent als reizigers - in de volksverhalen van Senegal en
leggen ze een muzikale link tussen heden en verleden. Mola
Sylla doet ons met zijn speciale stemtimbre tot de laatste
noot naar adem happen. Hij wordt begeleid door de virtuoze
koraspeler Bao Sissoko en de uiterst veelzijdige Wouter
Vandenabeele [o.a. Olla Vogala] op viool.

Vanuit het niets verschijnt een horde passanten. Wie of wat hen
drijft, is een mysterie. Choreografe Carli Gellings zet de kracht
van een individu tegenover de kracht van een groep en zoekt het
onvoorspelbare moment waarop alles kan omslaan. Na ‘SNAP
XL’, opnieuw een creatie met jong Limburgs danstalent van
11 tot 22 jaar i.s.m. C-Mine cultuurcentrum, CCHA, CCMUZE,
CC Casino, De Adelberg, CC Maasmechelen en de Velinx.

vr 12 februari - zwarte zaal - 20u15 - €18/15/12

wo 24 februari - schouwburg - 20u15 - €12/10/8 - vanaf 14 jaar

JEROEN_LEENDERS_20/21_REBOOT / support hassan el Rahaui

AMARA RETA & RASHIF EL KAOUI / een jihad van liefde

Een solo, maar dan met twee, in een theaterzaal waar hij
de theateretiquette zonder schroom overboord gooit. Een
vorm van kunst die zichzelf creëert op het podium. Een vorm
waarbij hij zichzelf toont zoals hij werkelijk is, in het moment,
want geen enkele dag is hetzelfde in het krankzinnige brein
van deze Vlaming. Pas op het einde komt de rode draad te
voorschijn. Het wordt een ruige comedyshow, dat is geweten!

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. In het boek praat hij 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...

LAIKA & HETPALEIS / vuurtoren

zo 14 februari - schouwburg - 15u - €8/7/6 - vanaf 6 jaar

Vuurtorenwachters zijn moedige mannen die eenzaamheid
en zware stormen verduren. Rare snuiters, gestrand tussen
wal en schip, overgeleverd aan de natuurelementen en aan
elkaar. Kom genieten van deze tragikomische en energieke
voorstelling over de drie laatste vuurtorenwachters ter
wereld die door iedereen vergeten zijn… Inclusief een straffe
cast met o.a. Boris Van Severen & Robbert Vervloet.

vr 26 februari - schouwburg - 20u15 - €18/15/12

© Johannes Vande Voorde

za 13 februari - schouwburg - 20u15 - €18/15/12

BERT GABRIELS / eindejaarsconference 2020 [try-out]
za 27 februari - schouwburg - 20u15 - €15/12/9

Het zal een bijzondere conference worden, zoals je nog nooit
hebt gezien want het wordt een jaar zoals we er nog nooit één
hebben meegemaakt. En dit kunnen we maar beter letterlijk
nemen met de enorme impact van het coronavirus. Het zal
een show worden over ons. Over wat we hebben bijgeleerd én
afgeleerd. Bert Gabriëls snijdt ongetwijfeld als een komische
chirurg in de pols, het hart én de longen van onze samenleving.

COSY BRASS QUARTET

QUINTETO ASTOR / the piazolla project

Zowel qua bezetting als repertoire wijkt het Cosy Brass
Quartet af van het klassieke koperkwartet. Ze brengen een
uniek artistiek verhaal met twee cornetten, een tenorhoorn
en een euphonium die samen zorgen voor een heel warme
klank in de kerk van Zolder. Op het programma werk van
o.a. Mozart, Dvorak, Sabatini, Gilson, Mancini, Hartmann &
Rimski-Korsakow. Fred Brouwers doet de presentatie.

Quinteto Astor [Gerardo Agnese, Nicole Miller, Onan Van
de Weyer, Marijn Goossens & Katrien Bos] bestaat 20 jaar
en keert terug naar de eerste liefde: de tango van Astor
Piazolla! Een sensueel en akoestisch concert met muziek van
de meester door het kwintet gekneed, gewikt, maar vooral
bewonderd. Alle registers worden opengetrokken, zeker nu
we in het jaar zijn waarin Piazolla 100 zou zijn geworden.

do 11 maart - zwarte zaal - 20u15 - €18/15/12

© Jacky Lepage

zo 28 februari - kerk Zolder - 16u - €18/15/12

LENAERTS, MANDOLINMAN & BERTEL / houtekiet

TONEELGROEP MAASTRICHT / macbeth

Jeroen Lenaerts speelt, zingt en vertelt ‘Houtekiet’ naar
de roman van Gerard Walschap. Een heidens ‘evangelie’
over het ontstaan van de beschaving. Hij wordt muzikaal
ondersteund door MANdolinMAN en electronica wizard Mathijs
Bertel [Ansatz Der Maschine] waardoor oude melodieën een
hele eigentijdse klank krijgen. Lotte Vandekeybus zorgt voor
krachtige beeldprojecties en Jonas Van Thielen is coach.

In navolging van de succesvolle muzikale ‘Othello’ en ‘King
Lear’ regisseert Servé Hermans nu ‘MacBeth’, Shakespeares
bloederigste tragedie, in een nieuwe bewerking van Jibbe
Willems. Angela Schijf & Dirk Roofthooft [generaal MacBeth]
spelen de hoofdrollen in deze klassieker over ambitie,
moordzucht en bloeddorst die MacBeth onherroepelijk naar
de totale ondergang drijven. Met live videoprojecties.

vr 12 maart - schouwburg - 20u15 - €26/23/20
© Stephan Vanfleteren

vr 5 maart - zwarte zaal - 20u15 - €20/17/14

LENOISE /a tribute to neil young & crazy horse

UGO DEHAES / forced labor arena ??????????????

Zoals Neil Young in 1968 Crazy Horse - toen nog The Rockets
- ontdekte in de Whisky A Go Go in West Hollywood, zo vond
Mad About Mountains-frontman Piet De Pessemier enkele
jaren geleden de muzikanten van LeNoise in het dorp Zelem. Al
enkele jaren brengt LeNoise een ijzersterke interpretatie van
Neil Young. En nu, ter gelegenheid van de 75ste verjaardag
van Young, mag de band onze balzaal op stelten komen zetten.

Een magnifieke installatie van choreograaf Ugo Dehaes, waarin
je in kleine groepjes langs verschillende robots wandelt, die
hard oefenen om danser te worden. Je ziet hoe de robots beter
worden in hun bewegingen en je helpt hen om intelligenter te
worden door ze zelf te besturen en te beoordelen. Je vangt
een glimp op van een toekomstige wereld zonder menselijke
lichamen. Maar is dat wel waar we naartoe willen?

za 6 maart - balzaal - 20u15 - €18/15/12

do 13 maart • balzaal • 19u - 21u - €18/15/12 - i.s.m. C-TAKT +

MARTINE PRENEN / de gezonde vrouw?

STEFAN MEYLAERS / meander

Martine laat zien hoe ze zich staande houdt op de slappe
koord van een gezond leven en hoe je ‘goestingskes’ onder
controle kan houden of net niet. Over hoe je stress kan
gebruiken als een vriend i.p.v. vijand. Met humor, inzicht en
zelfs een paar gezonde tips & tricks is deze prettig gestoorde
lezing geschikt voor vrouwen én mannen. En ja, misschien
ook terugbetaald door de ziekenkas!

'Meander' is het nieuwe album - opgenomen in onze
schouwburg - van componist/pianist Stefan Meylaers, één
van onze weinige Belgische én Limburgse artiesten die in
Carnegie Hall hebben gespeeld. Prachtige pianomuziek
die meandert tussen de persoonlijke puzzelstukjes van
het leven. Herkenbaar, toegankelijk maar toch verrassend
origineel en met een beklijvende diepte.

zo 14 maart - schouwburg - 16u - €18/15/12
© Marc Drofmans

di 9 maart - schouwburg - 20u15 - €18/15/12

REIJS, VAN DYCK, VAN VLIET & VAN DEN EYNDE / ex

BRAM WEIJTERS & CARLO NARDOZZA / pendulum

Wat een gezellige avond had moeten worden bij de nieuwe
barbecue, wordt een nachtmerrie. Een afwezige ex is de
aanleiding. Ariane Van Vliet, Alice Reijs, Lucas Van den Eynde
& Tom Van Dyck gaan aan de slag met deze tragikomische
tekst van Theatergroep Carver. Verwacht je aan pijnlijk
herkenbare momenten uit de levens van gewone mensen.
Gelukkig is de lach nooit veraf!

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 trompettisten
Carlo Nardozza of met Chad McCullough. Lyrisch, sfeervol,
bedachtzaam, gaaf en met fraaie melodieën die verhalen
vertellen, met de focus op subtiel samenspel, een warme
klank en sfeervolle improvisatie.

vr 2 april - zwarte zaal - 20u15 - €18/15/12 - i.s.m. motives for jazz

© Jimmy Kets

do 25 maart - schouwburg - 20u15 - €24/21/18

LES ROIS VAGABONDS / concerto pour deux clowns

COMPAGNIE ESTRO / de utopie van urubu

Vivaldi, Strauss en Bach staan op het programma, maar in
deze voorstelling zijn de muzikanten verrassend genoeg twee
clowns! Ze nemen ons mee in een verhaal over het leven,
over onze menselijke onhandigheden, verdriet en blijdschap,
de liefde en de dood. Deze clowns zijn unieke mimespelers,
geniale komieken, knappe acrobaten en virtuoze muzikanten.
In 2013 wonnen ze de publieksprijs in Avignon. Dolle pret!

In deze voorstelling wordt het eigenzinnig gedrag verbeeldt
van de Urubu, de aasgier. Alles speelt zich af in een kitscherig
decor. Mannen in kleurrijke, driedelige pakken en vrouwen
in bonte jurken met flamboyante kapsels nemen ons mee
in een klaterend en bedwelmend spektakel. De dansers
beheersen een mix van tango en theater op cabarateske
muziek van o.a. Tomas Gubitch, Pierre Maret & Tom Waits.

vr 26 maart - schouwburg - 20u15 - vanaf 8 jaar - €20/17/14

za 3 april - schouwburg - 20u15 + milonga in de balzaal - €24/21/18

SWINNEN, ERIKSSON, PELEMAN & CO / dylan 80

GRANT-LEE PHILIPS

‘Blowin’ in the wind’, ‘Like a rolling stone’, ‘Mr. tambourine
man'... een lijst van Dylanklassiekers samenstellen is
onbegonnen werk. Toch wagen topmuzikanten Guy Swinnen,
Patrick Riguelle, Naomi Sijmons, Bjorn Eriksson, Piet De
Pessemier, Axl Peleman, Jan Hautekiet & Ron Reuman zich
aan deze krachttoer. Eén van de grootste songschrijvers van
onze tijd wordt immers 80 jaar. Feest dus!

De Amerikaanse singer-songwriter Grant-Lee Philips, frontman
van het legendarische Grant Lee Buffalo, is een troubadour pur
sang. De doorbraak kwam begin jaren negentig met nummers
als ‘Fuzzy’ en ‘Mockingbirds’. Eind jaren negentig ging Philips
solo verder. In MUZE brengt hij songs uit zijn nieuwe album en
grasduint hij doorheen zijn rijk oeuvre. Kortom, een heerlijke
avond met een klasbak in een initieme setting.

za 27 maart - schouwburg - 20u15 - €28/25/22

do 8 april - zwarte zaal - 20u15 - €20/17/14

DIMITRI LEUE / quinnie & quinn

TUTU PUOANE & REBIRTH::COLLECTIVE

Dimitri Leue, Inge Paulussen & Jonas Leemans spelen vrienden
die samen iets willen verzinnen. Ze strijden voor het woord om
zo het verhaal te sturen. Algauw hijst één van hen zich op de
troon en hij verplicht de twee anderen om te luisteren. Quinnie
& Quinn willen ontsnappen maar de verteller weet hen iedere
keer weer te verrassen met een nieuw obstakel. Als ze hier uit
willen raken, moeten ze het samen doen…

Tijdens de aanstekelijke concertreeks 'It might as well be
swing' gaat de Zuid-Afrikaanse Tutu Puoane aan de slag met
de swing van Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald,
Louis Armstrong, Sarah Vaughan,... Haar fantastische
stem zorgt altijd voor vuurwerk. Met het achtkoppig orkest
Rebirth::collective als rugdekking wordt stil blijven zitten
wellicht onmogelijk. Dit is big band heruitgevonden!

vr 9 april - schouwburg - 20u15 - €22/19/16 - i.s.m. motives for jazz
© Maarten Verminck

zo 28 maart - schouwburg - 15u - €8/7/6 - vanaf 6 jaar

MATTHIAS ROMIR / life is ….[short stories]

ISABELLE A, GUIDO BELCANTO... / de wereld van bobbejaan

De Duitse jongleur Matthias Romir is ontegensprekelijk
wereldtop. Quasi zonder woorden, soms met muziek en korte
videofragmenten, ontpopt Matthias’ unieke jongleerstijl zich
als een uitdrukkingsvorm die ver afwijkt van de oubollige
circuscliché’s. Zijn mix van circus, humoristisch theater en
beeldende kunst is gewoonweg grandioos en visueel zeer
sterk. Funny, sad and comical... just like life.

10 jaar geleden overleed Bobbejaan Schoepen. Tijd voor een
herdenking dus. Hij was ‘onze’ cowboy, die we nog allemaal
kennen van ‘Lichtjes van de Schelde’ en ‘Café zonder bier’.
Hij heeft een indrukwekkende muzikale erfenis nagelaten die
vakkundig en met veel stijl wordt aangepakt door Isabelle A.,
Guido Belcanto en Klaas Delrue [Yevgueni], samen met het
wonderbaarlijke orkest ‘The Bobbejaan All Stars’.

za 10 april - zwarte zaal - 20u15 - €18/15/12

za 24 april - schouwburg - 20u15 - €28/25/22

BEGIJN LE BLEU / zeg dat nog een keer … [best of]

RADIO CACHOT / Justine

Na het TV-programma ‘Foute vrienden’ maakte Begijn drie
comedyprogramma’s. Als je zijn allerbeste huis-, tuin- en
keukenverhalen graag nog eens wil horen, rep u dan naar
MUZE. Deze 'best of' belooft een gezellige avond te worden
waar een groot blik humor, herkenbaarheid en improvisatie
wordt opengetrokken. Met métier neemt hij u mee in zijn
wereld die net zo goed de uwe kon zijn. Welkom!

Na de succesvolle doortocht van ‘Radio Cachot’ vertelt
ex-gedetineerde Fred Klee een nieuw verhaal. Samen met
een krachtig jazzcombo [Alano Gruarin, Jan Ieven & Arnout
Hellofs] brengt hij het verhaal van Justine, een verpleegster
in het gevang. Zij geeft eerste hulp aan moordenaars, dieven
en verkrachters. Zij is de moeder van velen, het maakt haar
kwetsbaar en geliefd. Jolijn Antonissen speelt de rol van Justine.

do 29 april - schouwburg - 20u15 - €18/15/12
© Dieter Bacquaert

za 17 april - schouwburg - 20u15 - €18/15/12

THEATER FROE FROE / roodhapje

MJO XL & LENNERT BAERTS / times change and so must we

U kent het wel, Roodkapje die een mandje vol lekkers naar
grootmoeder brengt door het grote bos. Gelukkig is ze niet
bang. Ze houdt van dieren, vooral van eekhoorns, konijntjes
en iets minder van grote, boze wolven. En wil het toeval nu dat
ze juist die tegenkomt vandaag… We verzekeren u een straffe
cast inclusief bijzondere poppen en met live muziek van Lili
Grace. Kortom, spannend muziektheater met een hoekje af!

Heusden-Zolder is gezegend met heel wat muzikaal en
creatief talent. Eén van die supertalenten is saxofonist
Lennert Baerts. Hij besloot om speciaal voor onze Muze Jazz
Orchestra een compositie te maken die helemaal geïnspireerd
is op onze actuele, rumoerige tijden. Lennert is een denker
en zijn gedachten kregen vorm in een prachtige compositie
van bijna twee uur: ‘Times Change And So Must We’.

zo 2 mei - schouwburg - 20u15 - €18/15/12
© Kristof Ghyselinck

zo 18 april - schouwburg - 15u - €8/7/6 - vanaf 5 jaar

MUZIEKTHEATER DE KOLONIE / in topvorm

THEATER MALPERTUIS / de kleine prins

Niemand wordt gespaard! Allerminst de charmante
drievuldigheid Warre Borgmans, Bo Spaenc & Gwen Cresens.
Ze zijn in de fleur van hun leven, ondanks een pijntje hier,
een zalfje daar en wat stram ongemak. Drie casanova’s
confronteren u met hun blote ziel, hun naakte innerlijk, hun
lillend bloedend vlees. Verscheurende poëzie en naar adem
snakkende melodieën raken u tot in uw diepste vezels.

Na een noodlanding in de woestijn ontmoet een piloot een
kleine jongen die prachtig vertelt over de planeet waar hij
vandaan komt. Theater Malpertuis speelt het poëtische ‘De
kleine prins’ van Antoine de Saint-Exupéry in een versie voor
volwassenen, waarin de zoektocht naar de actualiteit van dit
universele verhaal centraal staat. Piet Arfeuille regisseert
Thomas Janssens, Nikolas Lestaeghe & Naomi van der Horst.

do 22 april - schouwburg - 20u15 - €21/18/15

do 6 mei - schouwburg - 20u15 - €18/15/12

ADRIAAN VAN DEN HOOF / ’t zal schoon zijn als het af is

COOKING WITH KNOPFLER / dire straits tribute

Noem het geen compilatie, geen greatest hits en al zeker
geen nostalgische bui. Na vijf succesvolle voorstellingen en
twaalf jaar op het podium is Adriaan toe aan een terugblik.
Samen met muzikant en trouwe vriend Tom 'Pele' Peeters
aan zijn zijde grasduint hij door zijn werk, op zoek naar
nieuwe betekenis en heldere inzichten. En natuurlijk de
aanstekelijke lachkrampen die we van hem gewend zijn.

De gedeelde liefde voor de muziek van Mark Knopfler & Dire
Straits is reeds jaren een rode draad in het leven van Bart
Buls & David Piedfort. Met een bende topmuzikanten nemen
ze ons mee langs Knopflers sfeervolle grooves, rhythm &
blues, feeërieke ballads, vele ongekende parels en grote
Dire Straits hits! De ‘chicks for free’ kunnen ze niet beloven,
maar de ‘money’ zal niet ‘for nothing’ zijn!

zo 9 mei - compressorenzaal - 16u - €20/17/14 - i.s.m. motives for jazz

De Irakees-Belgische componist Osama Abdulrasol verrijkt
met zijn magische spel op de qanun [schootharp] al jaren de
internationale wereldmuziekscène. Hij toerde met ronkende
namen als Goran Bregovic, Sidi Larbi Cherkaoui, Lula Pena...
Samen met zangeres Helena Schoeters, accordeonist
Philippe Thuriot, cellist Lode Vercampt en percussionist
François Taillefer vormt hij een brug tussen oost en west.

SMALL WORLD / feat. marcus wyatt & ewout pierreux

wo 12 mei - zwarte zaal - 20u15 - €18/15/12 - i.s.m jazzlab & motives for jazz

De Zuid-Afrikaanse trompettist Marcus Wyatt en de
Belgische pianist Ewout Pierreux leerden elkaar in 2004
kennen via zangeres Tutu Puoane. Samen met saxofonist
Steven Delannoye, bassiste Romy Brauteseth en drummer
Teun Verbruggen brengen zij een boeiende muzikale reis van
Europa naar Afrika en terug. Groove, soul, lyriek, creativiteit
en interactief spelplezier gegarandeerd!

© Henk Van Cauwenbergh

OSAMA ABDULRASOL QUINTET / gypsy in baghdad

za 15 mei - schouwburg - 20u15 - €21/18/15

© Joren Van Utterbeeck

za 8 mei - schouwburg - 20u15 - €26/23/20

MAARTEN WESTRA HOEKZEMA / tired of being young
vr 21 mei - zwarte zaal - 20u15 - €18/15/12

Toen hij 25 was, zag Hoekzema de mensen om zich heen de
job krijgen die ze altijd wilden, het lief veroveren waar ze
altijd naar verlangd hadden en het huis kopen waar ze altijd
van gedroomd hadden. Hoe doen ze het? Nu, jaren later, ziet
hij iedereen om zich heen klagen over de job, over het lief
en over de hypotheek waar ze nog 20 jaar aan vastzitten.
"Fris en hartelijk theater met een angel." [Knack].

JOHAN VERMINNEN / en daarna ga ik vissen
za 22 mei - schouwburg - 20u15 - €22/19/16

Zeventig jaar wordt hij in 2021 en dat moet gevierd worden.
Samen met zijn uitstekende begeleidingsband verwent
hij het publiek met maar liefst veertien nieuwe songs. We
krijgen een verrassende, pure en gevarieerde Verminnen te
zien. Ook werk uit zijn rijkgevulde oeuvre zal niet ontbreken.
Het verhaal van de zanger die nu al vijftig jaar op planken
staat. Stel het vissen nog maar wat uit Johan!

HAN SOLO / retro

LAZARUS [GÜNTHER LESAGE] / vroeger was de toekomst beter

Met ‘Retro’ keert Han Coucke terug naar zijn roots. De
meesterverteller wil instaan voor de bescherming van onze
Vlaamse levenswijze. Europa is op drift en de Vlaming is de
weg kwijt. Nu ook het platteland zijn ruk naar rechts heeft
ingezet, acht Han de tijd rijp om orde op zaken te stellen.
Tijd voor actie dus. Steeds met een knipoog, steeds scherp
en kritisch, maar vooral grappig.

In 2007 maakte Günther Lesage voor Lazarus de voorstelling
‘Force Majeure’, waarin hij op zoek ging naar zijn voorvader,
de Franse toneelschrijver Alain René Lesage [1668-1747].
In zijn nieuwe solo zet slimme speelvogel Günther dit traject
verder, maar onderzoekt nu een legio aan mogelijkheden en
gevaren die de toekomst te bieden heeft. Gisteren was goed
maar het is onherroepelijk voorbij.

do 27 mei - zwarte zaal - 20u15 - €18/15/12
© Guy Kokken

vr 14 mei - zwarte zaal - 20u15 - €18/15/12

DE FRIVOLE FRAMBOOS / troppo maturo

DE SCHEDELGEBOORTEN / ineens

Da’s al jaren dat zij in het vak zitten. Ze hebben getourd,
rondgetrokken, gereisd. Ze hebben zalen doen vollopen, ze
hebben zalen doen overlopen. Ze hebben succes gekend,
en toen nog meer succes gekend. Ze hebben toejuichingen
gehad, bloemekes, verzoeknummers… En nu is er ‘Troppo
Maturo’, zo fruitig en fris, geestig en virtuoos. Twee tenoren,
één cello, één vleugelpiano en hopen humor.

De Schedelgeboorten is al jarenlang trouwe gast in MUZE.
Ook wij werden stevig door elkaar geschud door het verlies
van Wouter Van Lierde. Ineens was hij weg. Hij wou nochtans
zo graag nog een showke maken. Met wat liedjes. En tekstjes
van hem. Wij gaan dat doen. Voor hem. Voor ons ook. En
voor alle mensen die van hem hielden. Een eerbetoon door
Danny Van Rietvelde, Saint-Marteau, Francis Wildemeersch…

za 29 mei - schouwburg - 20u15 - €26/23/20

za 12 juni - schouwburg - 20u15 - €20/17/14

GWEN CRESENS / the bobby dasov songbook

4HOOG / akke akke tuut ????????????

Toen Gwen Cresens 4 jaar oud was, werd hij betoverd door de
mysterieuze straataccordeonist Bobby Dasov in de schaduw
van de kathedraal. De betovering bleef hangen en werd een
pure passie voor de accordeon en de bandoneon. 40 jaar
later gaat Gwen Cresens opnieuw op zoek naar Bobby Dasov
en zijn muziekjes. Eén instrument in de handen van Gwen
lijkt wel een heel orkest in de kerk van Bolderberg.

Er hangt een jongen aan de wasdraad tussen 3 truien, 2
sokken en een hemd. Zalig wiegend in de wind. ‘Akke Akke
Tuut’ was één van de eerste voorstellingen van Kommil Foo.
Nu regisseren Mich & Raf Walschaerts het duo Thomas Van
Caeneghem & Lander Severins in een spiksplinternieuwe
versie van deze klassieker. Zo kan ook een nieuwe generatie
kleuters genieten van dit onweerstaanbaar muzikaal cabaret!

zo 30 mei - kerk bolderberg - 16u - €18/15/12

zo 13 juni - schouwburg - 15u - €8/7/6 - vanaf 3 jaar

DE ROOVERS / de lange nasleep van een korte mededeling

GHOST IN THE MACHINE

Het leven van 4 vrienden raakt ontwricht nadat één van hen een
schijnbaar onschuldige mededeling doet. De vele gesprekken die
hieruit voortvloeien tonen op tragikomische wijze hoe iedereen
zijn eigen angsten en verlangens de baas tracht te zijn. Hoe meer
iedereen zijn best doet om grip op de situatie te krijgen, hoe meer
die uit de hand loopt. In weinig woorden wordt veel gezegd, nog
meer niet gezegd, veel begrepen en veel misverstaan.

‘Ghost in the machine’ is een bevreemdende creatie die
de grenzen opzoekt tussen concert, muziektheater en
videoperformance. Een machinerie op de scène, als metafoor
voor de stad en de ruimte waarin we leven. De geest wordt
uit de machine losgelaten door 3 straffe artiesten: Han
Stubbe [DAAU], Hannes d'Hoine [Jon Doe One] en film/
theatermaker Stijn Grupping [Post uit Hessdalen].

wo 10 juni - schouwburg - 20u15 - €19/16/13

do 17 juni - schouwburg - 20u15 - €15/12/9 - i..s.m. C-TAKT +

PHILIP CATHERINE / manoir de mes rêves

SENNE GUNS / opus 3

De Belgische jazzlegende en gitarist Philip Catherine maakte
met gitarist Paulo Morello en bassist Sven Faller het knappe
album ‘Manoir de mes rêves’. Muziek volgens de manouchespirit van Django Reinhardt. Het trio geeft een frisse,
eigentijdse swing aan songs van Georges Brassens, Henri
Salvador, Maurane... Droom mee weg naar het bruisende
Parijse nachtleven!

Het geweldig cabaretdebuut waarin zanger en pianist Senne
Guns kleine verhalen vertelt en grote dromen filosofeert,
terwijl hij tussendoor zichzelf en de muziek fileert. Meteen vier
sterren in de gazet en de jury van het Leids Cabaretfestival
2019 was vol lof: "Een droogkomisch universum, ondersteund
met fabuleus pianospel. Briljante timing, grappen minutieus
geplaatst en een aanstekelijke mimiek. Een groot talent."

vr 11 juni - schouwburg - 20u15 - €23/20/17 - i.s.m. motives for jazz

vr 18 juni - balzaal - 20u15 - €18/15/12

VRIEN
WIGBERT / wij twee

za 19 juni - balzaal - 20u15 - €18/15/12

Wigbert viert zijn 30-jarige carrière met een solotour die
als titel ‘Wij Twee’ meekreeg. Eén man - plus zijn favoriete
gitaren – zingt en vertelt over zijn muziek, de verhalen
achter de songs, zijn indrukken en passies. Hij doet dit
in zijn eigen innemende stijl die het midden houdt tussen
pure pop, blues en zwierige funk. Veel authentieker wordt
rootsmuziek in het Nederlands niet gemaakt!

CIRCUS RONALDO / swing

Een nieuw seizoen, een nieuwe start! Door de uitzonderlijke
situatie van de afgelopen maanden moeten ook wij onszelf
een beetje heruitvinden. Zo nemen we afscheid van onze
vertrouwde abonnementsformule. Deze wordt vanaf seizoen
2020-2021 vervangen door de MUZE VRIENDEPAS! Vanaf
nu moet je geen vijf voorstellingen meer kiezen, maar koop
je eenmalig een vriendenpas voor het hele seizoen.

do 24, vr 25 & za 26 juni - domein bovy - 20u30 - €20/17/14 - vanaf 12 jaar

‘Swing’ ontstond uit de droom van Nanosh Ronaldo om een
circusvoorstelling te maken in de authentieke Ronaldo sfeer.
Samen met zijn vader Danny en vijf jonge circusartiesten
creëerde hij de sfeer van circus en variété uit de eerste helft
van de 20ste eeuw. De aanstekelijke speelsheid, de heerlijke
dynamiek en frisse opgewektheid laten ons opnieuw verliefd
worden op circus zoals we het nog nooit eerder zagen.

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...

CINEMA MALFAIT & CIRCUS RONALDO

Voor 10 euro ben je het hele seizoen 2020-2021 Vriend
van MUZE. De MUZE Vriendenpas is persoonlijk, met één
Vriendenpas kun je per voorstelling één ticket aan het
voordeeltarief kopen.

wo 23, do 24, vr 25, za 26 juni - truck domein bovy - 18u30 & 21u - €15/12

© Benny De Grove

Een unieke filmbeleving in een prachtig omgebouwde
vrachtwagen. Met een klein publiek [+/- 50 mensen]
beleef je een tragikomedie van Gust Van den Berghe in
deze mobiele cinema met Danny Ronaldo & Karel Creemers
in de hoofdrollen. Een poëtisch verhaal over Lucien die
terechtkomt in de circusfamilie Malfait en verliefd wordt op
de dochter van de louche circusdirecteur César.
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