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CULTUURCENTRUM HEUSDEN-ZOLDER



Dierbare cultuurliefhebber. We hebben je gemist en hopelijk jij ons ook. Het afgelopen 
jaar hebben we al onze moed bij elkaar geharkt om professionele en werkloze 
artiesten uit onze regio ruimte te geven. Achter gesloten deuren hebben we vele online 
producties en zelfs premières zonder publiek georganiseerd. Muzikanten, beeldende 
kunstenaars en theatermakers konden in onze mooie zalen in alle 'rust' werken aan 
nieuwe producties. We zijn trots dat we die verantwoordelijkheid hebben genomen en 
die ruimte hebben mogen geven. Het resultaat ervan kan nu eindelijk vanaf augustus 
2021 bewonderd worden. In deze brochure ontdek je bijna 100 topvoorstellingen die je 
in veilige én ontspannende omstandigheden kan beleven. Geniet ervan!

CULTUUR IN EEN SCHITTEREND ERFGOEDDECOR
Door de coronamaatregelen is er een nieuwe toegang voorzien voor onze prachtige 
schouwburg. Het publiek komt binnen via ZLDR Luchtfabriek en beleeft zo de 
indrukwekkende compressorenzaal met haar imposante machines en verhalen over de 
steenkoolmijn. Pluspunt is dat deze toegang vlakbij de parking van het Schachtplein ligt. 

INTIEME SFEER IN SCHOUWBURG & BALZAAL
In onze schouwburg laten we voorlopig niet meer dan 300 mensen toe, dat is 75% 
van de capaciteit. Onze balzaal is omgevormd tot een knus theater voor 80 personen. 
MUZEcafé doet er de drankbediening. In deze intieme setting ontmoet je straffe 
artiesten zoals Carlo Nardozza, Fabrizio Poggi, Tamala & Maarten Westra Hoekzema...

EEN CULTUURPARADIJS VOOR JONGE GEZINNEN
MUZE pakt ook dit cultuurseizoen uit met voorstellingen voor het ganse gezin. Zo kijken 
we uit naar de nieuwe voorstellingen van topgezelschappen Tout Petit, Compagnie 
Barbarie, Froe Froe en HetPaleis. Zelfs piepjonge kleuters kunnen al komen genieten 
van de dierenliedjes van Bart Voet & Esmé Bos of het klankenuniversum van De Spiegel.

PREMIÈRES EN RESIDENTIES
MUZE is ook een fantastische plek om in première te gaan. Met veel liefde, warmte en 
genegenheid kunnen gezelschappen een periode in 'residentie' komen om vervolgens 
het publiek te verrassen met de première van hun nieuwste geesteskind. Zo kan je dit 
seizoen als eerste komen genieten van 'We Go Places' [Fabuleus], 'Dierenlied' [Bart 
Voet & Esmé Bos] en 'Antatonomie Antigone' van De Roovers & Collectief Herman.

STEUN CULTUUR ÉN JEZELF MET DE VRIENDENPAS
MUZE is afgestapt van de oude abonnementsformule waarbij je 
minstens 5 voorstellingen moest kiezen om korting te krijgen. Nu 
koop je éénmalig een ‘vriendenpas’ aan 10 euro en hiermee kan je 
tijdens het hele seizoen 2021-2022 een ticket aan het goedkoopste 
tarief bestellen. Als ‘VRIEND VAN MUZE’ word je als eerste op de 
hoogte gehouden van nieuwe producties en krijg je af en toe een 
uitnodiging voor een exclusieve try-out. Opgelet: de vriendenpassen 
2020-2021 blijven wegens corona nog geldig tot en met juni 2022. 

VRIENDENPAS VRIENDENPAS



BEGIJN LE BLEU    zeg dat nog een keer … [best of]
do 19 augustus - schouwburg - 20u15 - €18/15/12 
Na het TV-programma ‘Foute vrienden’ maakte Begijn drie 
comedyprogramma’s. Als u 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!

MAARTEN WESTRA HOEKZEMA / tired of being young
vr 13 augustus - balzaal - 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].

TAMALA / in concert
za 14 augustus - balzaal - 20u15 - €18/15/12
Met het tweede album duikt het trio 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.

FABULEUS & 7 LIMBURGSE CC’S / we go places
do 26 augustus - schouwburg - 20u15 - €12/10/8 - vanaf 14 jaar 
Choreografe Carli Gellings vertrekt van de kracht van een 
groep jongeren. Ze bewegen als één lichaam, vallen uiteen en 
versmelten in nieuwe combinaties. Het is een ritueel waarin 
niemand ooit zeker is van zijn plaats. Na het succes van ‘SNAP 
XL’ wordt dit opnieuw een creatie met jong Limburgs danstalent 
tussen 11 en 22 jaar i.s.m. C-Mine, CCHA, CC Casino, De 
Adelberg, CC Maasmechelen, CC MUZE en De Velinx.

LENAERTS, MANDOLINMAN & BERTEL / Houtekiet
za 21 augustus - balzaal - 20u15 - €20/17/14 
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.

SWINNEN, ERIKSSON, PELEMAN & CO / dylan 80
vr 20 augustus - schouwburg - 20u15 - €28/25/22
‘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 is immers 80 jaar geworden. Feest dus!

CARLO NARDOZZA QUINTET
zo 22 augustus - balzaal - 20u15 - €18/15/12 [i.s.m. Motives for Jazz]
Trompettist Carlo Nardozza is een absolute topper in de 
Belgische én internationale jazzscene en een graag geziene 
gast in MUZE. Na jaren van stilte is er opnieuw een Carlo 
Nardozza Quintet [CNQ] versie 2.0. De spitsen zijn Carlo en 
Daniel Daemen [sax] , aangevuld met Christophe Devisscher 
[bas] en Tim Finoulst [gitaar] op het middenveld. Teun 
Verbruggen neemt plaats achter de drums. 
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MUZIEKTHEATER DE KOLONIE    in topvorm
do 12 augustus - schouwburg - 20u15 - €21/18/15
Niemand wordt gespaard in deze muzikale tragikomedie! 
Allerminst de 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 en hun 
lillend bloedend vlees. Verscheurende poëzie en naar adem 
snakkende melodieën raken u tot in de diepste vezels.
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WOUTER DEPREZ   nieuwe show [try-out]
do 9 september - schouwburg - 20u15 - €21/18/15 - vanaf 16 jaar
Bijna 20 jaar professioneel prutsen en proberen resulteerde 
in 10 theatervoorstellingen, 6 boeken, 5 radiospecials en 2 
audiogidsen. En nu bereidt Wouter een nieuwe voorstelling 
voor over taal. Zoals een eekhoorn eikeltjes in de grond 
verstopt voor de winter, verzamelt Wouter lekkers voor de 
nieuwe show. Zodra het mag - Wouter zal het vriendelijke 
vragen aan Marc Van Ranst - smikkelen we alles samen op.

BARBARA DEX    thank god i'm a country girl
vr 24 september - schouwburg - 20u15 - €22/19/16
Barbara Dex koestert een enorme bewondering voor country-
grootheden zoals Dolly Parton, Emmylou Harris, Tammy 
Wynette, Patsy Cline, Lucinda Williams, June Carter en 
Cindy Walker. Samen met Jo Mahieu [gitaar] en drie andere 
klasbakken gaat ze ons verwennen met hartverwarmende 
countrymuziek, allemaal van vrouwen. En ja, wie weet pakt 
ze zelf ook de gitaar ter hand.

LENNY & DE WESPEN / pleisterplaat
za 28 augustus - balzaal - 20u15 - €20/17/14 
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.

HEATHEN APOSTLES / in concert
za 11 september - schouwburg - 20u15 - €18/15/12
Heidense apostelen in Heusden-Zolder? Jawel Heathen Apostels 
zijn op tournee en houden ook halt in CC MUZE. Rock’n’roll-
veteraan Chopper Franklin [gitaar] en femme fatale Mather 
Louth [zang] brengen een mix van Americana, moordballades 
en gothische beeldspraak. Ze staan samen met Thomas 
Lorioux [contrabas] en Luis Mascaro [viool] op het podium. Be 
prepared for some Gothic Americana Music from L.A.

THEATER FROE FROE / roodhapje
zo 29 augustus - openlucht marktplein - 15u - €8/7/6 - vanaf 5 jaar 
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!

KYOKO SCHOLIERS / boy
do 23 september - schouwburg - 20u15 - €23/20/17 
De 10-jarige Boy groeit op in een ontwricht gezin. In 
een broeierige montage zijn we getuige van een reeks 
gebeurtenissen die zijn lot bepalen. Scholiers verdiepte 
zich in de wereld van de jeugdhulp en maakt een 
muziektheatervoorstelling met een ijzersterke cast. De 
soundscape van Joris Blanckaert wordt live gebracht door het 
kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen en HERMESensemble.
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JEROEN_LEENDERS_20/21_REBOOT / support Hassan el Rahaui
vr 27 augustus - balzaal - 20u15 - €18/15/12 
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!

SABIEN TIELS    maskerloos
vr 10 september - schouwburg - 20u15 - €20/17/14
In het moeilijke jaar 2020 was Sabien Tiels alom tegenwoordig 
op de radio met liedjes die ze schreef voor collega-artiesten 
en met haar eigen hits ‘Reizen in mijn hoofd’ en ‘Als jij het niet 
meer weet’. Deze nummers staan ook op het gloednieuwe 
album ‘Maskerloos’. In de gelijknamige theatershow neemt 
ze plaats achter de piano en deelt ze de scène met topgitarist 
Marco Cirone.
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COMPAGNIE BARBARIE / time goes bye bye
zo 10 oktober - schouwburg - 15u - €8/7/6 - vanaf 7 jaar
Hier wordt op een heerlijke manier met het begrip ‘tijd’ 
gespeeld. Want zoals u weet, hoe ouder u wordt, hoe sneller 
de jaren. Voor kinderen daarentegen duurt een schooldag 
uren en een verjaardagsfeestjes minder lang dan, laten 
we zeggen een toiletbezoek. Gelukkig wordt er in deze 
voorstelling veel gefeest en is plezier verzekerd dankzij de 
tijdloze fantasie van de dames van Compagnie Barbarie.

LAIKA & ZEFIRO TORNA / balsam
vr 29 & za 30 oktober - balzaal - 20u15 - €21/18/15  
Balsam is een muzikale en zintuiglijke performance. Een 
alchemistisch concert. Een zinnenprikkelend laboratorium 
waarin de live uitgevoerde muziek samensmelt met 
verrassende geuren en smaken. "Balsam verwent je oren, 
ogen en smaakpapillen op de meest minzame manier en het 
nodigt je zo uit om met open zintuigen en fijngevoeligheid in 
het leven te staan en van de wereld te proeven" [Knack Focus]

STEFAAN DEGAND & ELIEN HANSELAER   ashes to ashes
do 21 oktober - schouwburg - 20u15 - €18/15/12
Twee personages, Rebecca & Devlin, gaan ergens in het 
midden van een stad de confrontatie met elkaar aan. De 
wereld buiten is in beweging maar zij kunnen alleen praten 
met elkaar. ‘Ashes to ashes’ is een triomf van macht en 
beknoptheid. Een kroniek van een zeer ondoorzichtig en 
verontrustend karakter dat de lockdownervaring voelbaar 
maakt en de mens toont in zijn naakte waarheid.

BOOST PRODUCTIES / interesting mistakes
za 23 oktober - schouwburg - 20u15 - €20/17/14 - vanaf 10 jaar
‘Interesting mistakes’ is een acrobatische voorstelling over 
het thema uitsluiting en individualiteit versus collectiviteit. 
De voorstellingen van Boost zijn altijd zeer sterk beeldend, 
acrobatisch en adembenemend. Het speelvlak is dit keer een 
raster en speelbos van bamboe . Met een speciale knooptechniek 
maken de acrobaten verrassende verbindingen. Circustheater 
van het hoogste niveau!

KONINKLIJKE MUZIEKKAPEL VAN DE GIDSEN  
vr 8 oktober - sb - 19u30 - €21/18/18 [i.s.m. Harmonie De Ware Vrienden]
N.a.v. het 150-jarig bestaan nodigt de Koninklijke Harmonie 
De Ware Vrienden uit Zolder de prestigieuze muziekkapel van 
De Gidsen uit. Onder leiding van kapelmeester Yves Segers 
wordt het een adembenemend concert van topniveau met 
maar liefst 70 muzikanten. Ook twee Limburgse klasbakken, 
Marc Peremans [hoorn] en Kevin Houben [componist van één 
van de vele mooie werken], zijn van de partij. 

JEF NEVE / mysterium  
za 2 oktober - schouwburg - 20u15 - €30/27/24
Pianist en full time schone mens Jef Neve laat zich omringen 
door Jasper Hǿiby [contrabas], Teus Nobel [trompet], Nicolas 
Kummert, Pieter Kindt [bastrombone], Bruno Van der Haegen 
& Andy Dhondt [tenorsax]. Met deze kleppers uit de jazzscene 
laten we ons meeslepen in een muzikaal mysterie. Laat voor 
een keer de echte wereld even los en ontdek het bevrijdend 
gevoel om eens iets niet te begrijpen!

MICH WALSCHAERTS & ALANO GRUARIN    danskny 
vr 1 oktober - schouwburg - 20u15 - €22/19/16
Funk en cabaret. Vreemde combinatie? Toch niet als de 
vleesgeworden funkhengst Alano Gruarin het podium deelt 
met Kommil Foo-zanger en cabaretier Mich Walschaerts. 
Vette pianogrooves, kurkdroge beats en Walschaerts die 
zingt, praat, debiteert en danst. Genadeloos. Sta op uit die 
pluchen theaterstoel en dans. DANSKNY, een funk-cabaret-
soul-concert zoals je er nog nooit één hebt gezien.

LAZARUS & ROBBIN ROOZE    iemand moet het doen
do 7 oktober - schouwburg - 20u15 - €21/18/15 
Koen de Graeve, Pieter Genard, Günther Lesage, Ryshard 
Tubiasz brengen samen met een viertal jongeren het verhaal 
van Mario Roymans op de planken. Die sneed op 23 september 
1971 het doek ‘De liefdesbrief’ van Johannes Vermeer uit het 
kader, verstopte het onder zijn bed en eiste via de pers 200 
miljoen Belgische frank voor de hongersnood in Bangladesh. 
10 dagen later werd hij echter ingerekend.
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HET GEVOLG / de knikkers van qadir
wo 17 november - schouwburg - 20u15 - €18/15/12
Leo Bormans, gevierd auteur en spreker, schreef samen met 
een Afghaanse vluchteling de roman ‘De knikkers van Qadir’. 
Een intens, spannend en emotioneel verhaal, gebaseerd op 
waargebeurde feiten. In de toneelbewerking komt Qadir zijn 
intens avontuur vertellen. Met een rugzak en acht knikkers. 
Knikkers, die steeds opnieuw een andere betekenis krijgen. 
De prachtige regie is van Stefan Perceval.

LEUE    quinnie & quinn
zo 14 november - schouwburg - 15u - €8/7/6  - vanaf 6 jaar
Quinnie & Quinn ontsnappen aan hun leider en een wereld 
vol regeltjes, ze gaan op zoek naar vrijheid. Het wordt een 
onzekere reis langs verlaten steden, watervallen en ontplofte 
paddenstoelen. Niets lijkt wat het is en steeds meer nieuwe 
uitdagingen kruisen hun pad. Dimitri Leue, Inge Paulussen 
en Jonas Leemans staan garant voor deze speelse ode aan 
de vrijheid voor iedereen vanaf 6 jaar.

JUDITH CLIJSTERS / double bill
vr 12 november - schouwburg - 20u15 - €18/15/12 - i.s.m. c-takt+
Choreografe Judith Clijsters strijkt neer in MUZE met een 
dubbel programma op één avond. Met de DIY voorstelling 
‘You and me anytime anywhere’ beleef je 50 minuten plezier 
met een koptelefoon en een amusante vertelster. In ‘The 
road to anywhere’ zie je twee dansers én een bommetje 
energie: ritmische, aanstekelijke muziek in dialoog met 
pittige, fijngevoelige dans.

FABRIZIO POGGI
zo 14 november - zwarte zaal - 20u15 - €18/15/12
De Italiaan Fabrizio Poggi werkte samen met de allergrootste 
rootsmuzikanten ter wereld zoals The Blind Boys of Alabama, 
Charlie Musselwhite en Robert Plant. Hij bracht 22 albums uit 
en schreef een aantal boeken over blues en folk. Enkele jaren 
geleden pakte hij het MUZEcafé nog in. Nu keert hij terug 
met de Belgische topmuzikanten Geert Hellings, Frederik 
Madou, Antoon Offeciers & Katleen Scheir.
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ALEXIA LEYSEN & VALENTIJN DHAENENS/BRUT    knaus
di 9 november - zwarte zaal - 20u15 - €20/17/14 
Valentijn Dhaenens speelt deze monoloog die hij samen 
schreef met regisseur Alexia Leysen. Een ijzersterke tekst, 
geïnspireerd op leven en werk van succesauteur Karl Ove 
Knausgård. We zien een man die tussen de luiers en de 
sterren zichzelf staande probeert te houden met de vraag: 
"Wie ben ik?". Als God dood is en de hemel leeg dan zoekt 
‘Knaus’ naar wat van waarde is in dit universum.

BERT GABRIËLS   #eindejaars3 [try-out]
do 4 november - schouwburg - 20u15 - €15/12/9
Wat 2021 brengt, weten we nog niet helemaal, maar het 
mes van stand-up comedian Bert Gabriëls ligt klaar om de 
actualiteit, sport, politiek, cultuur, entertainmentwereld en 
het regionaal nieuws te fileren. Samen met sidekicks Johnny 
Trash [zang] en Jeroen Verdick [factchecker] brengt hij een 
goedgevulde voorstelling met massa’s doordenkertjes, jokes 
en grappige momenten. Goed dat we nog eens mogen lachen!

COSY BRASS QUARTET / in concert
zo 31 oktober - kerk zolder - 16u - €18/15/12  
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 presenteert.

HETPALEIS / kier
zo 7 november - schouwburg - 15u - €8/7/6 - vanaf 4 jaar
Wat is er spannender dan het onbekende achter de deur? 
Er zijn duizend-en-één mogelijkheden! Sterren, planeten en 
kometen kunnen je bijvoorbeeld om de oren vliegen. Hilariteit 
verzekerd in deze voorstelling propvol fantasierijke beeldtaal 
en verrassende wendingen gemaakt door Kim Karssen, Hendrik 
Kegels en Benjamin Verdonck. Want is het niet leuker als alles 
mogelijk blijft? Als de deur altijd op een kier blijft staan?



MUZE JAZZ ORCHESTRA / plays Zappa
zondag 5 december 2021 - schouwburg -20u - €21/18/15
Ons befaamd huisorkest MJO haalt samen met nog enkele 
gastmuzikanten de geniale muziek van Frank Zappa uit 
het partiturenrek. Zappa kon moeiteloos klassieke jazz, 
psychedelica, rock’ n roll en heavy metal met elkaar 
verzoenen. Hij nam ruim zestig albums op en staat symbool 
voor genialiteit en originaliteit. Een prachtig eerbetoon door 
de vrolijke MJO-bende.

ZUIDPOOL & ILJA LEONARD PFEIJFFER / de aanzegster 
do 2 december - schouwburg - 20u15 - €21/18/15
Een geroemde actrice kiest ervoor 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. Met Sofie Decleir, Koen van Kaam, Robby 
Cleiren, Kenneth Cardon en percussioniste Els Vandeweyer.

B-WAVE FESTIVAL
za 27 november - schouwburg - 20u15 - €35/30/25/20
Het B-Wave Festival is een uniek festival voor de elektronische 
muziek- en synthesizer-liefhebber. Met acts, concerten 
van gevestigde waarden en nieuwe talenten zoals 99.9 [B/ 
ex-Front242], HHNOI [D], Arjen Schat [NL] & Bysenses [B]. In 
samenwerking met modular404 voegen we met deze editie voor 
het eerst een experimenteel luik toe aan het vertrouwde B-WAVE 
concept. Namen worden binnenkort bekendgemaakt.

HIER LAAT IK JE LOS WIM / eerbetoon aan Wim De Craene
za 4 december - schouwburg - 20u15 - €28/25/22
Bert Verbeke, Roel Vanderstukken, Neeka, Esther Van Hees 
en Ramses De Craene bundelen hun prachtstemmen voor 
een magnifiek eerbetoon aan Wim De Craene, samen met 
een stevige liveband. Want meer dan 30 jaar na zijn dood 
is zijn muziek nog altijd springlevend. Ontdek opnieuw 
pareltjes zoals 'Rikky', 'Rozane', 'Kristien' en 'Mensen van 
18' en besef wat een straffe songsmid die De Craene was.
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LAZARUS & GÜNTHER LESAGE    vroeger was de toekomst beter
di 23 november - zwarte zaal - 20u15 - €18/15/12 
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.

MORGANE JI / woman soldier
vr 19 november - zwarte zaal [staanplaatsen] - 20u15 - €20/17/14
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 en Mogan Cornebert op de drums.

THE CHURCH OF CASH    usa’s best cash tribute band
do 18 november - schouwburg - 20u15 - €20/17/14
Deze fantastische tributeband speelt de nummers van de 
‘Man in Black’ met stijl, vol energie en met een boodschap. 
De diepe stem van zanger en oprichter Jay Ernest brengt ons 
bij de eerste zin meteen al naar de prairie. The Church of 
Cash is niet alleen een steengoede countryband maar vooral 
een knap eerbetoon aan het hele oeuvre van Johnny Cash en 
aan de ziel van de Amerikaanse muziek.

ALEX AGNEW & THE MOONLOVERS    the doors
za 20 november - schouwburg - 20u15 - €25/25/25
Wat begon als een éénmalig optreden voor het concept 
‘Bloemen noch kransen’ waar Alex & The Moonlovers een 
eerbetoon mocht brengen aan zijn eerste muzikale held Jim 
Morrison & The Doors, werd een concertervaring die voor 
herhaling vatbaar was. Dit is geen tribute-band. Dit is geen 
avondje covers. Dit is Alex Agnew & The Moonlovers waar 
de geest van Jim Morrison weleens zou kunnen verschijnen.



SCALA / 25 jaar Scala
za 8 januari - schouwburg - 20u15 - €31/28/25 
Het begon in 1996 met een voorzichtige eerste repetitie in 
Aarschot. Een kwarteeuw later is Scala uitgegroeid tot een 
vaste waarde op internationale podia, wereldwijd bekend 
omwille van de eigenzinnige, emotionele muziek en bijzondere 
liveshows. 25 jaar Scala wordt een feestelijke voorstelling met 
het allerbeste en het allermooiste van de afgelopen jaren. Met 
als bezielers nog steeds de broers Steven en Stijn Kolacny.

THEATER DE SPIEGEL / impulz
zo 19 december - schouwburgl - 11u &  16u - €8/7/6 - van 1 tot 4 jaar
Theater De Spiegel is specialist in het maken van 
voorstellingen voor de allerkleinsten en slaan 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 in het hier en nu!

GUIDO BELCANTO    alle dagen feest in de kronkels van mijn geest
za 18 december - schouwburg - 20u15  - €28/25/22
We gaan Guido Belcanto horen en zien zoals we hem kennen: 
als onze enige ware zanger van het levenslied. De troubadour 
van de gebroken harten die de onvolmaaktheid van het leven 
en de liefde bezingt. Is dit de wedergeboorte of gewoon de 
voortzetting van een uniek parcours in de geschiedenis van 
het Vlaamse lied? Met Guido Belcanto weet je het nooit, hij 
blijft ons namelijk altijd verrassen…

AMARA RETA & RASHIF EL KAOUI / een jihad van liefde
do 6 januari - schouwburg - 20u15 - €18/15/12
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. Als eerbetoon aan zijn vrouw buigt hij het leed dat hem 
is aangedaan om in een onwaarschijnlijk mooie boodschap van 
liefde en medemenselijkheid.

MUZIEKTHEATER DE KOLONIE    onheil in black creek
vr 17 december - schouwburg - 20u15  - €21/18/15
Een stomende muziektheaterwestern starring Lucas Van 
den Eynde, Bo Spaenc en Bart Van Huyck in een oervlaams 
cowboyverhaal van Hugo Matthyssen. Ooit was Black Creek 
[naar de Zwarte Beek die het terrein begrensd] een bloeiend 
Vlaams westerndorp. Nu moet Dirk, de zoon van de stichter, 
het uit handen geven omdat de jonge generatie er een 
klimaatneutraal ecocentrum wil maken.

GHOST IN THE MACHINE 
za 11 december - zwarte zaal - 20u15 - €15/12/9 - i..s.m. C-TAKT +
‘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 [Joe Doe One] en film/
theatermaker Stijn Grupping [Post uit Hessdalen].

STENZEL & KIVITS / the best of 20 years
do 9 december - schouwburg - 20u15 - €20/17/14
Onmogelijke concerten geven, dat lukt alleen de beroemde 
tenor Stenzel en meesterpianist Kivits. Beide heren leveren 
het bewijs dat comedy en klassieke muziek op een bijzondere 
manier kunnen versmelten. Je komt ogen en oren te kort 
voor deze muzikaal briljante onzin. Na 20 jaar bundelen ze 
voor het eerst hun allerbeste kapriolen onder, naast op en 
met hun piano waarbij ze niets aan het toeval overlaten.

NELE BAUWENS / een cabaretvoorstelling van nele bauwens 
do 16 december - schouwburg - 20u15 - €18/15/12
In haar derde solovoorstelling, in regie van Raf Walschaerts, 
vertelt en zingt Nele met humor, weemoed, warmte, liefde en 
sprankelende frisheid over de wereld waarin we leefden en 
over een nieuwe die geboren werd. Een niet geheel virusvrije 
wereld, met één mensdom en één dierenrijk, die elkaar 
bestuderen en van elkaar leren. Een cabaretvoorstelling van 
Nele betekent huilen van het lachen en wenen van ontroering.
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FRANK MERCELIS / talk to me in french
vr 4 februari - zwarte zaal - 20u15 - €18/15/12
Een Amerikaanse vrouw kreeg van haar therapeute het 
advies om haar man Frans te laten praten tijdens het vrijen. 
In ‘Talk to me in French’ neemt zanger en acteur Frank 
Mercelis [o.a. Eddy et les Vedettes] dat advies ter harte. 
Deze muziekvertelling is een persoonlijke en bij momenten 
sensuele voorstelling die een mens goesting geeft. Kortom, 
red je huwelijk en kom naar ‘Talk to me in French’.

HETPALEIS & DE NWE TIJD    doe de groeten aan de ganzen
zo 30 januari - schouwburg - 15u - €8/7/6 - vanaf 6 jaar
Freek Vielen creëert samen met circusartiest Danny Ronaldo, 
Margo Verhoeven en Tim David een wonderschone wereld 
waarin ze het leven én de dood vieren. Want precies één 
jaar geleden ging de hond van broer en zus dood. En dus 
vieren ze feest. De taart is net aangesneden en de limonade 
uitgeschonken wanneer de bel gaat. Daar is het bezoek, 
genaamd De Dood. En dat blijkt heel gezellig te worden...

GINGERBLACKGINGER / in concert
za 29 januari - zwarte zaal - 20u15 - €18/15/12
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 wereldster 
Claron McFadden [sopraan], Frederik Leroux [gitaar], Frans 
Van Isacker [saxofoon & klarinet] en Jim Black [drums]. 
I.s.m. Jazz Lab & Motives for Jazz. 

HET NIEUWSTEDELIJK / man in de mist
do 3 februari - schouwburg - 20u15 - €24/21/18 
Theatermaker Christophe Aussems gaat op zoek naar mensen 
achter bedrijven die overkop gingen. Na het fascinerende 
‘Vuur’ en ‘Hybris’ maakte hij een nieuwe voorstelling op 
basis van diepte-interviews. Sara Vertongen, Jonas Van 
Thielen, Aline Cornelissen en Jorre Vandenbussche spelen 
deze voorstelling over een gedreven ondernemer die het 
familiebedrijf overneemt en na een tijdje failliet gaat.
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FRED DELFGAAUW & IDA VAN DRIL / king lear
vr 28 januari - schouwburg - 20u15 - €20/17/14 
Dit eeuwenoude toneelstuk van Shakespeare werd door Fred 
en Ida herwerkt tot een elementaire en eigenzinnige versie. 
Kan het verloren kind haar vader, die ooit poppenspeler was, 
terugwinnen na hun verscheurde relatie? Ga zitten en laat 
u verrassen door deze aangrijpende voorstelling over ouder 
worden, over zorg, over omgaan met teleurstellingen en 
trots. En leren loslaten natuurlijk. Mooi en ontroerend.

DUTCH EAGLES  / gold
vr 21 januari - schouwburg - 20u15 - €24/21/18
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, 
de weergaloze gitaarsolo’s en verzeker u ervan dat het al 
blinkend goud is dat deze mannen in handen hebben!

DE MENS    de mens late night
vr 14 januari - schouwburg - 20u15  - €24/21/18
De Mens is al meer dan 25 jaar leverancier van doorvoeld 
entertainment en populairder en geliefder dan ooit. Frank 
Vander linden, Michel De Coster, Dirk Jans en David Poltrock 
zakken graag af naar de theaters. Ze doen het in maatpak 
en in het decor van een sfeervolle talkshow. Met stemmige 
belichting, een comfortabele zetel en sterke verhalen rond 
de songs uit hun rijke repertoire.

PERCOSSA    let me in - let me out
za 22 januari - schouwburg - 20u15 - €26/23/20
Een wervelwind aan muzikale stijlen, van slagwerkmuziek tot 
hilarisch objecttheater. Het verhaal van vier drummers die al 
jaren als broeders over de wereld toeren en het onderscheid 
tussen het echte leven en de showbizz niet meer zien. Ze 
proberen uit deze routine te ontsnappen en dat lijkt te 
lukken, want plots staat de voordeur op een kier en staat 
niets nog de mannen in de weg om hun vrijheid te grijpen.



LIEVEN SCHEIRE    dna
za 26 februari - schouwburg - 20u15 - €24/21/18
Lieven Scheire voert ons met enthousiasme door de 
verbluffende wereld van de menselijke genetica, boordevol 
wonderlijke weetjes en onthutsende theorieën. Hoe gaan we 
hier als individu en als maatschappij mee om? Willen we 
wel alles weten wat in ons DNA staat? Lieven weet deze 
complexe materie op een geweldige manier en met de 
nodige humor en mét kennis van zaken over te brengen.

LIEVE BLANCQUAERT / let's talk about sex
do 24 februari - zwarte zaal - 20u15 - €18/15/12
Lieve reist als fotografe en journaliste de wereld rond op 
zoek naar verrassende verhalen en leefwerelden. Nu is het 
onderwerp seks in de breedste zin van het woord. Een thema 
dat haar nauw aan het hart ligt. Het zal gaan over hoe en 
hoe vaak mensen vrijen en met wie. Maar evenzeer over 
seksuele moraal, de positie van man en vrouw, het belang 
van trouw, subculturen, geaardheden en nog veel meer… 

THEATER MALPERTUIS    medea
vr 18 februari - schouwburg - 20u15 - €24/21/18 
Voor zijn versie van Medea [één van de meest bekende 
en meest gruwelijke Griekse tragedies van Euripides] doet 
regisseur Piet Arfeuille beroep op topactrice Tania Van der 
Sanden voor de rol van Medea. Een moeder die 2 van haar 
kinderen vermoordt. Zij krijgt het gezelschap van 8 heren 
die het mannelijke overwicht en het zware juk voelbaar 
maken. Berlinde De Bruyckere zorgt voor de vormgeving.

FRANK FOCKETYN & SIEN EGGERS    sartre & de beauvoir
vr 25 februari - schouwburg - 20u15 - €24/21/18 
Na Socrates, Marx en Spinoza komt filosoof en theatermaker 
Stefaan van Brabandt met het vierde luik in zijn theaterreeks 
rond grote filosofen. Dit keer geen monoloog maar een 
dialoog. In 'Sartre en De Beauvoir' kijken dé cultfiguren van 
het Franse existentialisme terug op hun leven en denken. En 
op hun turbulente liefdeslrelatie natuurlijk. Dit is spek naar 
de bek van het gouden duo Frank Focketyn en Sien Eggers.
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RODE BOOM / realiteiten
do 17 februari - schouwburg - 20u15 - €21/18/15
'Realiteiten' is een artistieke en fantasierijke zoektocht die 
vertrekt vanuit het magische gevoel bij wetenschappelijke 
denkers. Mentalisme, muziek en scenografie van Kurt Demey, 
Joris Vanvinckenroye en Fabien Gruau bezorgen de kijker 
een unieke podiumervaring. 'Realiteiten' is een voorstelling 
die je blik op de werkelijkheid voorgoed verandert. Een 
goeie mindfuck kan af en toe deugd doen.

LES ROIS VAGABONDS / concerto pour deux clowns
do 10 februari - schouwburg - 20u15 - €20/17/14 - vanaf 8 jaar
Vivaldi, Strauss en Bach staan op het programma, maar 
in deze show zijn de muzikanten ook twee clowns. Ze 
nemen ons mee in een verhaal over het leven, over onze 
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!

ADMIRAL FREEBEE / in concert
za 5 februari - schouwburg - 20u15 - €27/27/27 
De admiraal zeer intiem, samen met Senne Guns op 
toetsen en electronica. Door een vervelende armblessure 
was Admiral Freebee verplicht om zijn gitaar tijdelijk aan 
de haak te hangen. Daarom stortte hij zich op keyboards 
en allerhande fijne electronica. Het resultaat: filmische 
pareltjes, ondergedompeld in uitwaaierende toetsenpartijen 
en met daar bovenop een stem die we goed kennen.

DOTTERMANS, MUYLAERT, CROONENBERGHS & DEX
za 12 februari - schouwburg - 20u15 - €26/23/20
Met de goedkeuring van Boudewijn de Groot vertolken deze 
zangeressen zijn werk van 1965 tot nu. De unieke stemmen 
van Els Dottermans, Riet Muylaert, Andrea Croonenberghs 
en Barbara Dex blenden prachtig voor unieke interpretaties. 
Met vijf muzikanten [waaronder zoon Marcel de Groot op 
gitaar] laten ze ons optimaal genieten van het prachtige 
oeuvre dat Boudewijn de Groot ons geschonken heeft.



RADIO CACHOT / justine
do 17 maart - schouwburg - 20u15 - €18/15/12
Na de succesvolle doortocht van ‘Radio Cachot’ brengt Fred 
Klee [zang/gitaar] het verhaal van Justine, gespeeld door 
Jolijn Antonissen. Justine is verpleegster in de gevangenis. Zij 
geeft eerste hulp aan moordenaars, dieven en verkrachters. 
Zij is moeder van velen, dat maakt haar kwetsbaar en 
geliefd. De jazzy blues komt van Alano Gruarin [piano], Jan 
Ieven [bas] en Arnout Hellofs [drums].

ABSYNTHE MINDED    20
vr 11 maart - schouwburg - 20u15 - €27/27/27
Bert Ostyn en zijn kompanen duiken in 2021-2022 het 
twintigste levensjaar van Absynthe Minded in. Het perfecte 
moment om een bloemlezing van die straffe carrière naar 
een intieme theatersetting te vertalen. Belpopklassiekers 
als ‘Envoi’ en ‘My heroics, part one’ zulllen hier fantastisch 
tot hun recht komen. In ‘Liefde voor muziek 2021’ [VTM] 
etaleerde Bert zich als een songwriter pur sang. 

CLEYMANS, REIJS, PAS, LEUE & BORGMANS    onderland 
do 10 maart - schouwburg - 20u15  - €24/21/18
Na het succes van ‘Genoeg’ slaan Dimitri Leue, Clara 
Cleymans, Alice Reys, Michael Pas en Warre Borgmans de 
handen in elkaar voor een verhaal over een goudmijn. De 
helft van de bevolking werkt er en de andere helft faciliteert 
de werkers. De stichter bleek echter niet zo stichtend te 
zijn. Zijn erfenis zijn zonden. Een spannende tragikomedie 
doorspekt met liefde en de lichtheid van het leven.

ROWWEN HÈZE / alleen de liedjes
za 12 maart - schouwburg - 20u15 - €26/23/20
Rowwen Hèze neemt ons mee op een vlucht door hun 
repertoire van toen, van nu, van rustig tot rauw. Over 
het ontstaan van een melodie en waar de inspiratie voor 
een tekst vandaan komt. Is het een gemiste trein of een 
regenboog? Jack Poels en consorten maken er steeds een 
prachtig lied over. In een aanstekelijk Limburgs dialect 
gedrenkt in een saus van pittige folk en americana.
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STEVEN GOEGEBEUR    mankracht
za 5 maart - schouwburg - 20u15 - €18/15/12
Het leven heeft Steven niet gespaard. Hij incasseerde slag 
na slag. Ging uiteindelijk op de knieën. En net niet uitgeteld 
gebeurde het wonder. Ergens vond hij de kracht om weer 
recht te krabbelen en de rug te rechten. Mankracht. Waar 
hij die kracht vond, wie hem die kracht gaf, hoe hij die 
kracht wist te gebruiken...?  Een supergeestig verhaal van 
struikelen, vallen en met een lach weer opstaan. 

HERMAN & DE ROOVERS / anatomie antigone 
do 3 maart - schouwburg - 20u15 - €24/21/18
De 4 acteurs van De Roovers en het jonge collectief Herman 
herwerken met 'Anatomie Antigone' de klassieker van 
Sofokles. Met een overvloed aan eerdere bewerkingen als 
scalpel dissecteren ze het stuk tot op het bot. Het resultaat 
is een verrassend actuele voorstelling die vragen oproept 
over de plaats van het individu in de samenleving. De straffe 
scenografie is ook dit keer van Stef Stessel.

LAIKA & HETPALEIS / vuurtoren
zo 27 februari - schouwburg - 15u - €8/7/6 - vanaf 6 jaar
Een energieke voorstelling geïnspireerd op het fascinerende 
en bijzondere beroep van de vuurtorenwachter. 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 voorstelling over de drie laatste 
vuurtorenwachters ter wereld. Voor iedereen vanaf 6 jaar.

WINTERLAND '76 / the beatles ... na the beatles 
vr 4 maart - schouwburg - 20u15 - €21/18/15 
Winterland ’76, met o.m. Gianni Marzo en Piet De Pessemier, 
gaat op zoek naar de verborgen parels en de vergeten 
diamanten uit het rijke repertoire van de vier Beatles nà de 
Beatles. Daarnaast krijgen hun bekendere songs een nieuw 
jasje. Verwacht u aan eigenzinnige versies van ‘Jealous guy’ 
[Lennon], ‘Maybe I'm amazed’ [McCartney],  ‘Dark horse’ 
[Harrison] of 'I'm the greatest' [Starr]. 



TONEELGROEP MAASTRICHT    een meeuw
do 21 april - schouwburg - 20u15 - €24/21/18 
Auteur Ilja Leonard Pfeijffer en regisseur Michel Sluysmans 
slaan de handen in elkaar voor een moderne interpretatie 
van Anton Tsjechovs ‘De Meeuw’. Wendell Jaspers en Thijs 
Römer spelen de hoofdrollen in deze ernstige komedie 
over onvervulde verlangens, getroebleerde familiebanden, 
generatieconflicten en tonnen liefdesverdriet. "Een feest van 
een voorstelling." [*****De Volkskrant]

COOKING WITH KNOPFLER    dire straits tribute
vr 15 april - compressorenzaal - 20u15 - €21/18/15
De gedeelde liefde voor de muziek van Mark Knopfler & 
Dire Straits is al 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!

OSAMA ABDULRASOL QUINTET / gypsy in baghdad
zo 10 april - compressorenzaal - 16u - €20/17/14 
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.

COMPAGNIE ESTRO / de utopie van urubu
za 16 april - schouwburg + milonga in de balzaal - 20u15 - €24/21/18
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 cabareteske 
muziek van o.a. Tomas Gubitch, Pierre Maret & Tom Waits. ©
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MATTHIAS ROMIR / life is ... [short stories]
za 9 april - zwarte zaal - 20u15 - €18/15/12
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.

LIVING HERO / paul mccartney
za 2 april - schouwburg - 20u15 - €24/21/18 
Na Springsteen, Waits en Young is het tijd om een andere 
grootheid te eren, met name Sir Paul McCartney. Nummers 
als ‘Blackbird’, ‘Yesterday’, ‘Live and let die’ worden met veel 
liefde uit de boxen geknald door 6 Vlaamse topmusici. Met 
Johannes Genard [School Is Cool], Thomas Van Elslander 
[Gorki], Hanne Torfs [School Is Cool], Bart Van Lierde [K's 
Choice], Laurens Billiet [Buurman] en bezieler Koen Garriau.

TOUT PETIT    niet vallen
zo 27 maart - schouwburg - 15u - €8/7/6 - vanaf 4 jaar 
Een energieke voorstelling van Ciska Vanhoyland en Lies 
Cuyvers waarin drie dansers proberen te ontsnappen aan de 
zwaartekracht. Ze vliegen door de ruimte en maken grootse 
sprongen. Dankzij een fascinerende wisselwerking tussen 
filmbeelden en de dansers ontstaat er een sfeer waarbinnen 
alles mogelijk lijkt. En ja hoor, uiteindelijk mag het publiek 
ook door de lucht zweven. Voor iedereen vanaf 4 jaar.

KWAAD BLOED & TUNING PEOPLE / simple machines
vr 8 april - zwarte zaal - 19u & 21u - €18/15/12  
Ugo Dehaes creëert een voorstelling waarin de menselijke 
artiesten vervangen worden door artificiële intelligentie en 
robots. Als toeschouwer neem je plaats rond een grote tafel 
voor max. 30 personen, waarop zich een voorstelling met 
kleine, erg organische robots ontrolt. Stilaan evolueren ze 
naar complexere machines. Kom genieten van dit tweede 
deel in de ‘Forced Labor’-cyclus en laat je verwonderen.



BRUNO VANDEN BROECKE & TOM VAN DYCK
vr 20 mei - schouwburg - 20u15 - €24/21/18
Tragikomische vertelling over twee broers die samen wonen 
in het enige huis dat er staat op 'Veldweg 1'. Ze leiden er 
een teruggetrokken bestaan. Volgens sommige dorpelingen 
komen er regelmatig Chinezen over de vloer. Niemand 
weet wat ze komen doen. En dan nodigt één van de broers, 
zonder medeweten van de andere, alle dorpelingen uit in 
hun huis. Hij heeft hen namelijk iets te vertellen. Spannend!

WIM OPBROUCK    ik ben de walvis
vr 13 mei - schouwburg - 20u15 - €26/23/20
Samen met 3 muzikanten brengt Wim Opbrouck een 
theatraal concert dat de toeschouwers meeneemt naar de 
onpeilbare dieptes van de zeeën. Wim Opbrouck schreef 
deze tekst vanuit het perspectief van de walvis. Het wordt 
een moderne parabel over het onbereikbare, en vooral een 
alibi om te blijven zingen, dansen, musiceren en zottekes te 
blijven spelen om niet te verdwalen. 

MAXIM STORMS & LOBKE LEIRENS / folks & fools
do 12 mei - schouwburg - 20u15 - €18/15/12
Lobke Leirens en Maxim Storms onderzoeken het absurde 
in zowel het komische als het duistere. In ‘Folks & fools’ 
vervoeren ze ons door een tijdloos landschap. Ze camoufleren 
zich naar twee onbezonnen gedaantes in hun rusteloze 
cadans. ‘Folks & fools’ is een raadselachtig brouwsel van 
middeleeuws getred, kosmische schobbejakken, maffe 
muziek en opgefokte bourgeoisie. Een unicum!

STEF BOS / in concert
za 14 mei - schouwburg - 20u15 - €28/25/22
De Nederlanse singer-songwriter Stef Bos werd vooral 
bekend met zijn nummer ‘Papa’ [1991] en zijn duet met 
Ingeborg ‘Door de wind door de regen’ [1989]. Nu hij de 
zestig voorbij is, kijkt Stef Bos samen met zijn band naar de 
stroom van de tijd en duikt hij in een repertoire van meer dan 
dertig jaar schitterende muziek. Dus kom gewoon genieten 
van de prachtige songs die hij ooit geschreven heeft.

ERHAN DEMIRCI  / doe rustig
za 7 mei - schouwburg - 20u15 - €21/18/15 
Druk, druk, druk… het standaardwoord als je iemand 
vraagt hoe het gaat. Maar doen we ons dit zelf niet aan 
door én carrière te willen maken, 3 hobby’s te hebben, 
aan zelfontplooiing te doen, een huis te verbouwen én een 
gezin te runnen? Neem even wat gas terug en geniet van 
anderhalf uur quality-time door naar deze voorstelling te 
komen. Erhan Demirci is uw lachtherapeut van dienst.

JUKEBOX 2020
za 30 april - schouwburg - 20u15 - €28/25/22
Zingen is één en al passie voor Lucas Van den Eynde, Tine 
Embrechts & Nele Bauwens. Daarom zullen ze voor de aller- 
allerlaatste keer hun keeltjes schrapen om hun liefde voor 
het Nederlandstalige lied te delen. Uit de 100 liedjes kan het 
publiek vooraf via de jukebox-website zelf bepalen wat er 
gespeeld moet worden. Een superdeluxe live-jukebox dus 
begeleid door een 10-koppig orkest.

FREEK DE JONGE    een kolfje
vr 29 april - schouwburg - 20u15 - €24/21/18 
Freek de Jonge heeft lang Vlaanderen niet aangedaan. Te 
lang vindt hij zelf. Voor hij volgend jaar de Nederlandse 
theaters induikt, passeert hij eerst in België voor een korte 
serie voorstellingen onder de titel ‘Een kolfje’. Voor deze 
kleine bezetting, samen met multi-instrumentalist Reyer 
Zwart, is gekozen om snel alle kanten op te kunnen want 
improviseren is een kolfje naar Freeks hand. Genieten!

ADRIAAN VAN DEN HOOF    't zal schoon zijn als het af is 
vr 6 mei - schouwburg - 20u15 - €26/23/20 
Noem het geen compilatie, geen greatest hits en al zeker geen 
nostalgische bui, maar na vijf succesvolle voorstellingen en 
twaalf jaar op het podium is Adriaan toe aan een terugblik, 
met muzikant en trouwe vriend Tom 'Pele' Peeters aan zijn 
zijde. Hij grasduint door zijn verzameld werk, op zoek naar 
een nieuwe betekenis en heldere inzichten. De aanstekelijke 
lachkrampen krijgen we er gratis bij.  ©
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JOHAN VERMINNEN   en daarna ga ik vissen
za 18 juni - schouwburg - 20u15 - €22/19/16
Zeventig jaar is hij geworden 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 de planken staat. Stel het vissen nog maar wat uit!

BRUSSELS JAZZ ORCHESTRA & KOMMIL FOO
za 11 juni - schouwburg - 20u15 - €28/28/28 -  i.s.m. motives for jazz
Kommil Foo bundelt de krachten met een bigband van 
wereldniveau. Een voorstelling als ode aan de ultieme vrijheid 
van jazz. Mich en Raf zingen, vertellen, spelen, struikelen, 
hakkelen en hijgen zich door hun songs en verhalen en BJO 
speelt… en hoe! De vertrouwde lach en traan van Kommil 
Foo met op de achtergrond de geluiden, muziek en sfeer van 
een broeierige jazzclub in New York.

DE FRIVOLE FRAMBOOS / troppo maturo
do 2 juni - schouwburg - 20u15 - €26/23/20
Het is al jaren dat zij in het vak zitten. Ze hebben getourd, 
rondgezworven, 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.

ASHTON BROTHERS / a medicine show
vr 17 juni - schouwburg - 20u15 - €26/23/20
Deze show is losjes gebaseerd op de successhow ‘Charlatans, 
a medicine show’, waarmee deze drie Nederlanders 
12 jaar geleden 5 sterrenrecensies ontvingen in zowel 
binnen- als buitenland. Rebels, onverschrokken, muzikaal 
en onwaarschijnlijk grappig. Een ongeëvenaard medicijn 
tegen de miserie want de Ashton Brothers garanderen het 
nogmaals dat lachen zeer gezond is!
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THE BOOTLEG SIXTIES / in concert
za 28 mei - schouwburg - 20u15 - €28/25/22 
De Britse muzikanten van The Bootleg Sixties brengen een 
swingende ode aan de beste muziek van de jaren zestig. 
The Doors, The Monkees, The Rolling Stones, The Who, 
Simon and Garfunkel, The Beatles, e.a. passeren de revue. 
Niet alleen muzikaal maar ook visueel waan je je met The 
Bootleg Sixties in de jaren zestig. Aan het eind van de avond 
staat de zaal gegarandeerd op zijn kop.

TAURUS QUARTET / harmonische verfijning
zo 22 mei - kerk zolder - 16u - €21/18/15
3 Limburgse en 2 Kempense cultuurcentra bundelen de 
krachten voor een strijkkwartetfestival rond de Belgische 
muziek uit de Belle Epoque en het interbellum. Het concert 
in Heusden-Zolder zet volop in op Ravel, d’Indy en de Jong, 
die op ontdekkingstocht gingen in het onmetelijke speelveld 
van de harmonische vernieuwing. En dat in het prachtig 
kader en de schitterende akoestiek van de kerk in Zolder.

ESMÉ BOS & BART VOET / dierenlied
zo 22 mei - zwarte zaal - 14u & 16u - €8/7/6 - vanaf 2,5 jaar
Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet brengen samen 
met vormgever Geert De Wit hun theatrale verbeelding van 
de combinatie DIER en LIED. Ze nemen het publiek mee 
in een klankrijke en poëtische wereld met zelfgeschreven 
en bestaande dierenliedjes. Over een ijdele kalkoen, een 
geduldige slak, een eenzaam aapje en een walsende walvis. 
Een diervriendelijk theaterconcert voor iedereen vanaf 2,5 jaar.

LAZARUS    misdaad en straf 
vr 27 mei - schouwburg - 20u15 - €24/21/18 
‘Misdaad en straf’ is de eerste van Dostojevski’s vier grote 
romans en bevat alle thema’s die kenmerkend zijn voor de 
man zijn oeuvre: geld, geweten, gulheid, geilheid en God. 
Koen de Graeve, Pieter Genard, Günther Lesage, Ariane 
van Vliet, Ryszard e.a. spelen een rol in de raadselachtige 
moord op twee ‘oude wijven’. Bewijzen zijn er niet, alleen 
het vermoeden van één rechercheur.  ©
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