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Onweerstaanbare visuele en muzikale humor 
voor jong en oud met Willem van Baarsen, 
Rogier Bosman, Ro Krauss, Sanne van Delft & 
Jon Bittman. Sinds 2003 speelt SLÄPSTICK, 
vroeger gekend als De Wëreldbänd, 
met veel succes verrassende muzikale 
theatervoorstellingen. De doorbraak kwam 
er met de voorstelling ‘SLÄPSTICK’ die 2017 
lovend werd ontvangen en inmiddels ook in 
het buitenland hoge ogen gooit. Meteen ook 
de gelegenheid om vanaf dan gewoon verder 
te gaan onder de groepsnaam Släpstick. 

Het grote succes is niet verwonderlijk.Släpstick 
is een voorstelling voor alle leeftijden, waarbij 
taal geen rol speelt. In een schitterend 
kermisdecor uit de jaren ’20-’30 beleef je in 
sneltreinvaart de mafste acts, dolle grappen, 
ontroering en muzikale virtuositeit. Op het 
podium hangen tientallen instrumenten 
[waarvan een deel zelfgebouwd] die in de 
loop van de avond allemaal met veel liefde, 
humor en vakmanschap bespeeld worden. 
Charlie Chaplin, Buster Keaton, Comedy 
Capers en Toon Hermans zijn nooit ver weg. 
Een echt huzarenstukje is de zelfgemaakte 
stomme zwart-wit film. 

“Een hele pagina in de krant zou amper 
volstaan om alle wijsjes, sketches, vondsten, 
decorstukken en special effects op te sommen. 
Maar ze horen allemaal thuis in dit prachtige 
fresco van authentiek variété, een eigentijdse 
evocatie van de Amerikaanse fairgrounds 
en medicine shows, en tegelijk een grote 
snoepwinkel voor muziekliefhebbers.”
[De Standaard] 

www.slapstick.nl

SLÄPSTICK
‘Släpstick’,  visuele en muzikale topcomedy 

ZATERDAG 7 DECEMBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG

Het is nauwelijks voor te stellen dat de dames 
van Laïs [Annelies Brosens, Nathalie Delcroix 
& Jorunn Bauweraerts] meer dan twintig 
jaar geleden doorbraken op het Folkfestival 
Dranouter met hun hit ‘’t Smidje’. Meteen het 
startschot van een lange carrière.

De laatste jaren waren de dames voornamelijk 
terug te vinden in de kerk. Niet zozeer 
vanwege een late roeping of herbronnende 
retraite, maar vanwege een zeer succesvolle 
tournee die het best tot zijn recht kwam in 
een sacrale omgeving. ‘Midwinter Tales 1’ 
& ‘Midwinter Tales 2’ waren ook te beleven 
in de prachtige kerk van Zolder-centrum. 
Daarnaast stelden ze een eigenzinnig 
programma samen rond kleinkunst. Helemaal 
in het Nederlands gezongen, met volledig 
gevulde zalen als gevolg.

En nu zijn de drie dames klaar voor een 
bloemlezing uit hun eigen repertoire. Een 
genereuze greep uit vijfentwintig jaar Laïs 
vol hoogtepunten en buitenbeentjes. Een 
muzikale terugblik die eens te meer hun 
unieke karakter bevestigt. Bjorn Eriksson 
[gitaar], Tomas de Smet [bas], Seraphine 
Stragier [cello, viool, harp], Hans Quaghebeur 
[draailier, accordeon] & Roel Poriau [drums] 
zullen hun engelenstemmen begeleiden.

www.lais.be

LAÏS
‘25 jaar Laïs’

DONDERDAG 5 DECEMBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG
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Na een kwart eeuw veelkoppig en vaak uitbundig samenspel gaat Steven De 
bruyn [gangmaker van El Fish & The Rhythm Junks] solo. Wanneer Steven 
aan het eind van de jaren tachtig mondharmonica begon te spelen, droomde 
hij dat dit kleine tuig zijn paspoort tot de wereld zou worden. Sinds dat 
moment leeft hij voor die droom en maakte hij van het ‘noeneke’ zowaar een 
sexy instrument. 

Het aftasten van de grenzen van de harmonica is voor Steven de normaalste 
zaak van de wereld. Zijn stijl is heel herkenbaar. Zijn muziek hopt tussen 
blues, jazz en wereldmuziek. Hij bezit een groot arsenaal mondharmonica’s 
en via allerlei effecten en loops creëert hij een heel eigen sound. Geen wonder 
dat hij al het podium mocht delen met de grote Toots Thielemans, Zap Mama, 
Raymond van het Groenewoud, Brussels Philharmonic... Voor dit concert laat 
de rasechte performer zich bijstaan door bassist Jasper Hautekiet, begenadigd 
muzikant en compagnon en route.

www.peterverstraelen.com

STEVEN DE BRUYN 
‘The Eternal Perhaps’  

ZATERDAG 4 JANUARI ’20
20u15 - ZWARTE ZAAL

In de Canvasreeks ‘Paradise City’ reist drummer Mario Goosens [Triggerfinger] 
naar zes wereldsteden die zware klappen kregen. In de Paradise City Tour 
vertellen muzikant/presentator Mario Goosens en muzikant/regisseur Karel 
van Mileghem het verhaal van de helende kracht van muziek. Met een 
fenomenale liveband en indrukwekkende videoprojecties laten ze muzikale 
getuigenissen tot leven komen. De laatste show beleef je in MUZE.

Opvallend veel genres uit de popgeschiedenis vinden hun oorsprong in miserie. 
Gospel, blues, jazz, soul, R&B, punk, techno, reggea, hiphop… Deze stijlen 
zijn ondertussen grote commerciële successen, maar in de kiem ontstonden 
ze bij een samenleving die het hard te verduren kreeg, met weinig kansen 
tot ontplooiing. 

‘Paradise City’ is een unieke mix van sterke getuigenissen, een flinke brok 
muziekgeschiedenis, filmische impressies van wereldsteden en vooral veel 
uitstekende live muziek met de volle overgave van Mario Goosens & Karel 
van Mileghem, David Poltrock [De Mens], Gertjan van Hellemont [Douglas 
Firs] & Jan Bas [Rusty Roots].

www.paradisecitytour.be

MARIO GOOSSENS
‘Paradise City Tour’

ZATERDAG 21 DECEMBER ’19
20u15 - SCHOUWBURG - dernière
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Wat ooit begon als een uitlaatklep van enkele brutale straatartiesten, is 
intussen uitgegroeid tot een wereldwijde en onbeschrijfelijke theatersensatie. 
Geen compromis, geen adempauze, geen genade maar een bulderende 
percussie-achtbaan vol rake klappen, scherpe humor en acrobatische 
capriolen. Freek Koopmans, Eric Robillard, Janwillem van der Poll & René 
Spierings gaan in een onderling gevecht waarin niets is wat het lijkt!

Op veler verzoek brengt Percossa twee van haar meest succesvolle shows 
op de planken. ‘Tien Jaar van de Straat’ & ‘Knock Out’ komen samen in een 
wervelende avond. Een ‘Double Bill’ met nog meer energiek drumvuurwerk, 
humoristisch muziektheater en breekbare acts. In een regie van Karel de 
Rooij & Hans Minnaert vliegen deze vier virtuoze komedianten letterlijk over 
het toneel, waarbij ze ons op hoog tempo verrassen.

“Wat een explosie van kracht en ritme; het is geen wonder dat blauwe plekken 
en bloedneuzen eerder regel dan uitzondering zijn.” [Weekkrant]

“De mannen zijn meester-slagwerkers, maar ook zangers en acrobaten. En 
clowns natuurlijk.” [AD]

 www.percossa.nl

PERCOSSA
‘Double Bill’

ZATERDAG 18 JANUARI ’20
20u15 - SCHOUWBURG

Stel je voor! Je smartphone, het belangrijkste ding in je leven, word je plots 
ontnomen. Het overkwam de meisjes van Manoesh. Zouden ze het redden in 
een wereld zónder schermpjes of lopen ze halverwege memory lane verloren 
zonder Google Maps?  Ga met hen mee op een nostalgische reis naar een 
tijdperk waarin de telefoon nog gewoon aan een draad hing en beleef hoe de 
meisjes op zoek gaan naar de beste versies van zichzelf. 

In deze gezellige show met een snuif humor en `selfie-reflectie´ brengen 
Marijke Hulsmans [Along Comes Mary, Al & Mary], Kim Versteynen [Kim In 
the Middle] & Joyce Vanderhoydonck [The Voice Van Vlaanderen] heerlijke 
close harmony, ondersteund door een strakke vaudeville ritmesectie. Met hun 
aanstekelijk enthousiasme combineren ze swing, tango, gipsy, jazzhits uit 
de oorlogsjaren en romantische ballads. Spring dus snel in je auto, trotseer 
de file, rij naar je geliefde cultuurcentrum, zoek een parkeerplaats, ga in 
de wachtrij staan en boek je ticket... Of tóch maar even snel online via je 
smartphone? ;-] 

www.alongcomesmary.com

MANOESH
‘Today’s girls, yesterday’s songs’

ZATERDAG 11 JANUARI ’20
20u15 - SCHOUWBURG - première
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Een man en een vrouw verliezen hun dochter. Daags nadien krijgt de vrouw 
een aanbieding om in Singapore aan de slag te gaan als onderzoekster in de 
nanotechnologie. Ze besluiten voor het leven te kiezen. Ze laten alles achter 
en verhuizen naar Azië. Tijdens wandelingen door de moessonregens meent 
de man zijn dochter op te merken. Hij ziet haar woorden in de regendruppels. 
Het geeft hem kracht. Hij neemt zijn vrouw mee uit het laboratorium, de 
moesson in. 

Na bejubelde stukken zoals ‘Hitler is dood’, de trilogie ‘Hebzucht’ - ‘Angst’ - 
‘Hoop’ en recent ‘Groupe Diane’ gaat regisseur Stijn Devillé voor de eerste 
keer een erg persoonlijk verhaal te lijf. Gebaseerd op de emoties en gedachten 
na een bijna-dood ervaring met zijn kind schreef hij een bijzonder rake tekst, 
virtuoos op de planken gebracht door Sara Vertongen & Tom Van Bauwel. Een 
imposant decor met een regenprinter die tekst en figuren laat regenen op 
het podium en in een fractie van een seconde reageert op een theatertekst, 
maakt het geheel compleet. Een huzarenstukje!

 www.nieuwstedelijk.be

HET NIEUWSTEDELIJK
‘Gesprek met de regen’

VRIJDAG 24 JANUARI ’20
20u15 - SCHOUWBURG

“Bertrand is van plastiek. Bertrand wil echter alles zijn, behalve van plastiek.” 

Een muzikale en beeldende ontdekkingsreis voor iedereen vanaf 4 jaar. 
In deze voorstelling krijgt alles in een zee van rommel de waarde die het 
verdient. Wat weggeworpen werd, komt tot leven. Wat aan de kant werd 
geschoven, verschuift weer naar het midden. Wat niet meer mocht bestaan, 
krijgt opnieuw een ziel.

Kostuumkoninginnen Valerie Le Roy & Leentje Kerremans duiken samen in 
hun grote liefde voor vermomming, texturen en de schoonheid van schijnbaar 
alledaagse, stomme dingen.

In deze heerlijke voorstelling gaat het natuurlijk over Bertrand. Bertrand 
wil 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 terug een ziel!

www.kopergietery.be

KOPERGIETERY & BEELDSMEDERIJ DE MAAN
‘PlastiekBERTRAND’

ZONDAG 19 JANUARI ’20
15u - SCHOUWBURG - voor iedereen vanaf 4 jaar
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Sinds haar deelname aan ‘De Slimste Mens’ is 
fenomeen Soe Nsuki al lang geen onbekende 
meer. Comédienne, journaliste bij Charlie 
magazine, B-girl en dit najaar ook te zien in 
‘Weg zijn wij’ op Eén.  

Opgroeien met vier broers, bloemetjes 
plukken, niet veel geld hebben en croque 
monsieurs eten... Dat is de wereld van Soe 
Nsuki. In haar eerste zaalshow neemt ze het 
publiek mee op reis door het onvoorspelbare 
landschap van Soetopia, het land der eeuwige 
positiviteit. Een land waar de glazen overvol 
zijn, de croques goed gebakken, maar waar 
tegenslag ook zijn plaats heeft. Een wereld 
waarin gelachen én geweend moet worden.

Kom kijken als u klaar bent om een avondje 
te genieten van de energiebom die Soe is. 
Eén belofte: u komt buiten als een gelukkiger 
mens! Soetopia, de ultieme feel good show!

www.soensuki.be

SOE NSUKI
‘Soetopia’

DONDERDAG 30 JANUARI ’20
20u15 - SCHOUWBURG

Al veertig jaar zijn Kama & Herr Seele dikke 
vrienden. Ze staken samen iconische tv-
programma’s in elkaar, creëerden kunst die 
door velen werd geprezen en evenzeer werd 
miskend, en tot op vandaag maken ze samen 
de strips van de legendarische Cowboy Henk. 

Maar, het was al meer dan 15 jaar geleden 
dat ze nog eens samen op de planken 
hadden gestaan. Jaren waarin ze weliswaar 
samenwerkten als schilders, tekenaars en 
schrijvers, maar niet als theatermakers. Het 
werd dus een vrolijk en creatief weerzien op 
de scène. Met alle gekheid op een stok!

De voorstelling belooft bijgevolg 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!

www.kamagurka.com

KAMAGURKA & HERR SEELE
‘The return of the comeback’ 

ZATERDAG 25 JANUARI ’20
20u15 - SCHOUWBURG
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De balzaal van MUZE verwelkomt de beste muziek van de jaren ’80 met 
een Britse topband: The Wild Boys. Twee uur lang knallen dé hits van o.a. 
‘Wham’, ‘Culture Club’, Frankie goes to Hollywood’, ‘Eurythmics’, ‘Depeche 
Mode’, Lionel Richie’, ‘Simple Minds’, Spandau Ballet’... van het podium.

Frontman Rich Knight rijgt de meezingers aan elkaar, met fantastische visu-
als en special effects. Vet dus die dansbenen nog maar eens goed in, haal 
de beenverwarmers van het schap, vis die legging opnieuw uit de onderste 
schuif en zoek snel naar een fout trainingsjasje... Want de jaren ’80 zijn terug 
in onze schitterende balzaal. Twee kinky deejays zorgen na het concert voor 
de kers op de synthetische taart!

www.thebootlegeighties.com

THE BOOTLEG EIGHTIES
Het beste van de jaren ‘80 met The Wild Boys + afterparty

ZATERDAG 1 FEBRUARI ’20
20u15 - BALZAAL

Samen met Jan Decleir en de elf top-
muzikanten van I Solisti nemen we u mee naar 
de wereld van kunstenaars die vechten tegen 
machtsmisbruik. Hoe [a]politiek kan kunst 
zijn? Met ‘Mars om de macht [te verspelen]’ 
beleeft u een schitterende productie waarin 
muziek, film en theater elkaar vinden in een 
schalkse satire op macht. 

Is de muziek van Igor Stravinsky écht zo 
onbezorgd of zit er een adder onder het gras? 
In ‘Octet for Wind Instruments’ [1923] klinkt 
subtiel de onvrede met het Russische regime. 

In de film ‘Glumov’s Diary’ [1923] drijft 
regisseur Sergei Eisenstein de spot met de 
Russische aristocratie. De surrealistische 
montage en de door Charlie Chaplin 
geïnspireerde commedia dell’arte is een 
commentaar op de grootheidswaanzin. De 
live muziek bij deze film is van de jonge, 
Belgische componist Jasper Charlet.

In het hoorspel ‘Der Tribun’ [1979] 
zette Mauricio Kagel het politieke 
populisme in zijn hemd met hoempapa en 
schuinsmarcheerdersmuziek. Dimitri Verhulst 
schreef een actuele tekst voor ‘Der Tribun’ die 
magnifiek wordt gebracht door Jan Decleir. 
Als hedendaags volksmenner kondigt hij een 
nieuw tijdperk aan: “De toekomst wenkt, 
de lucht klaart op en zelfs de rozen kleuren 
blauw. Morgen, morgen is van mij en jou.”

Jasper Charlet zet met een gloednieuw werk 
de symboliek van deze productie verder, van 
een fanfare tot een spectaculaire climax.

www.isolisti.be

I SOLISTI & JAN DECLEIR
‘Mars om de macht [te verspelen]’

VRIJDAG 31 JANUARI ’20
20u15 - SCHOUWBURG 
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Op zijn studio-album ‘Elsewhere Bound’ ruimt 
Tiny Legs Tim de akoestische bare-to-the-
bone intimiteit van voorganger ‘Melodium 
Rag’ in voor een vlezige productie met een 
uitgebreide bezetting. Voor deze theatertour 
brengt Tiny Legs Tim de big band terug 
samen. 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. 
De sfeer is gemoedelijk en feestelijk, maar 
de zilte geur van zweet en tranen verraadt 
sluimerende onrust.

‘Elsewhere Bound’ dompelt je onder in een 
dampende smeltkroes van blues, groovy soul, 
dronken rumba en authentieke americana, 
Met Tiny Legs Tim [gitaar & zang], Tom Callens 
[sax], Mark de Maeseneer [sax], Marie-
Anne Standaert [trompet], Yves Fernandez 
[trompet], Luc Vermeir [piano], Steven 
Troch [mondharmonica], Filip Vandebril [bas/
contrabas], Amel Serra García [percussie] & 
Frederik van den Berghe [drums].

www.tinylegstim.com

TINY LEGS TIM
‘Elsewhere bound’  

VRIJDAG 14 FEBRUARI ’20
20u15 - ZWARTE ZAAL

Lady Linn, Bart Van Lierde, Karel De Backer, Stijn Meuris, Gregory Frateur 
& Tijs Delbeke [Dez Mona] presenteren een vervolg op het fantastische 
‘Murderballads’. ‘Murderballads Extended’ omvat uiteraard nieuw materiaal 
maar ook nummers uit de vorige tournee, die te hard bleven plakken. 

True Crime vertaalt in muziek met songs die aan je ribben blijven plakken… 
Wist je dat ‘I don’t like Mondays’ van de Boomtown Rats eigenlijk een  
moordballade is? Freaks, minnaars, slechte verliezers, griezels, sociopaten 
en andere mensen die soms dodelijk uit de hoek durven komen, dartelen op 
de scène. De huis-, tuin- en keukenmoord wordt niettemin ook fel bezongen. 
We bieden een garantie op slachtoffers. Laat dat vooral geen domper zetten 
op de feestvreugde. ‘Murderballads Extended’ wordt sowieso bloedmooi en 
een beetje humor in de bindteksten kan zeker geen kwaad!

MURDERBALLADS EXTENDED
Lady Linn, Gregory Frateur, Tijs Delbeke, Stijn Meuris...

ZATERDAG 8 FEBRUARI ’20
20u15 - SCHOUWBURG
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Gitariste Raphaella Smits & zanger Guy 
de Mey [tenor] vormen een uitzonderlijk 
gelegenheidsduo op vraag van onze 
programmator Fred Brouwers. Daarmee 
brengt hij twee uitzonderlijke Belgische 
artiesten samen die internationaal worden 
geprezen. Op het programma staat muziek 
van Benjamin Britten, William Walton & 
Federico Mompou.

Raphaella Smits is virtuoos op achtsnarige 
gitaren en historische instrumenten. Ze 
wordt geroemd als ‘an uncommonly musical 
guitarist’ [New York Times] die steeds 
trouw blijft aan de ziel van de muziek. 
Haar solorecitals en haar optredens met de 
meest uitgesproken collega’s maken keer op 
keer publiek en pers enthousiast. Raphaella 
speelt de ‘Suite Compostelana’ van Federico 
Mompou [1893-1987]. Deze componist is 
vooral bekend als miniaturist: korte, relatief 
geïmproviseerde muziek die vaak wordt 
omschreven als delicaat of intiem. 

Vandaag begeleidt Raphaella Smits ook 
Guy de Mey in het stuk ‘An. In Love’ van 
William Walton. De Mey kan terugblikken 
op een indrukwekkend parcours met talloze 
optredens in tophuizen zoals De Munt, La 
Scala in Milaan, het Teatro Real in Madrid 
of de Opéra National in Parijs. Om ons 
in de prachtige kerk van Zolder-centrum 
helemaal in vervoering te brengen zingt Guy 
De Mey ook nog ‘Songs from the Chinese’ & 
‘Folksongs’ van Benjamin Britten.

RAPHAELLA SMITS & GUY DE MEY
‘In concert’  

ZONDAG 16 FEBRUARI ’20
16u - KERK ZOLDER

‘De Schpountz’ is een bewerking van het filmscenario van Marcel Pagnol uit 
1938. Een waterval aan personages en sprankelende dialogen, gesitueerd 
in het artistieke milieu, waar Pagnol met veel ornaat de kracht van de 
komedie verdedigt. Satire en een 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 de saucissen. Gespeeld door vijf topacteurs, met onder meer Koen Van 
Impe, Frank Dierens & Maaike Neuville. Na de voorstelling trakteert Comp. 
Marius het publiek op een glas champagne om het happy end te beklinken.

“De humor zit op verschillende niveaus. Een hoog Commedia dell’arte-
gehalte”. [De Morgen]

www.marius.be

COMP. MARIUS
‘De Schpountz’, topkomedie met o.m. Maaike Neuville

ZATERDAG 15 FEBRUARI ’20
20u15 - SCHOUWBURG
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Praga Khan behoeft nauwelijks nog een 
introductie. Tien jaar na de succesvolle 
theatershows ‘The Next Dimension’, ‘Code 
Red’ & ‘Frame By Frame’ keert Praga Khan 
terug naar het theater met een nieuwe reeks 
theatershows. Met ‘Khantasia’ wil Maurice 
Engelen opnieuw de grenzen van zijn 
artistieke mogelijkheden verleggen.

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. ‘Khantasia’ wordt 
een nieuwe trip doorheen Praga’s denkwereld 
waarover nog lang zal nagepraat worden.

www.pragakhan.com

PRAGA KHAN
‘Khantasia’

ZATERDAG 22 FEBRUARI ‘20
20u15 - SCHOUWBURG & MUZECAFÉ

Na haar eerste succesvolle voorstelling ‘Wat [niet] weg is’ gaat Fien Leysen op 
zoek naar een antwoord op de vraag: ‘Wie we zijn’. Fien kijkt terug op waar ze 
vandaan komt en hoe identiteit gevormd wordt. Het onderzoek start bij haar 
eigen grootvader die piloot was voor het Belgisch leger. Ze zoekt antwoorden 
bij een bioloog, een filosoof, een psycholoog, een ornitholoog, een boeddhist, 
een digital expert, een robotontwerper en zelfs een ruimtevaarder.

In de wereld van de digitaliteit, zijn onze online identiteiten onmisbaar 
geworden. Bijna ieder van ons is online terug te vinden, via een Facebook-
profiel, een twitter-pagina, een Linkedin-samenvatting of een instagram-
account. Deze digitale platformen zijn misschien wel net zo populair omdat 
ze ons telkens de kans geven een identiteit te construeren en uit het niets 
onszelf opnieuw uit te vinden of vorm te geven. 

Het lijkt wel of we nu, door deze social media, meer dan ooit bezig zijn met 
hoe we onszelf moeten profileren en dat we dat profiel dan ook werkelijk als 
onze identiteit aanzien. Toch lijkt het alsof we ons vandaag meer dan ooit de 
vraag stellen wie we zijn. Maar is “het kennen van de wereld” of het “kennen 
van onszelf” überhaupt mogelijk? Samen met muzikant Bert Hornikx zoekt 
Fien op een integere en ontwapenende manier de juiste antwoorden.

Gratis inleiding om 19u30 in de mezzanine van MUZEcafé.

www.nieuwstedelijk.be

HET NIEUWSTEDELIJK & FIEN LEYSEN
‘Wie we zijn’

DONDERDAG 20 FEBRUARI ‘20
20u15 - ZWARTE ZAAL
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Op beslissende momenten in zijn leven is het 
telkens de muziek geweest die Guy Swinnen 
kon redden. De oerkracht van de rock, de 
diepgang van de soul, de rauwheid van de 
country en de waarheid van de blues hebben 
hem gevormd tot de man die hij vandaag is. 

De songs die hem in zijn jonge jaren troost 
brachten, heeft hij zich na al die jaren eigen 
gemaakt. Wie ‘Hurt’ van Johnny Cash hoort 
in de uitvoering van Guy Swinnen, weet dat 
ze allebei over exact hetzelfde zingen, over 
het merg en het been van het ware leven. 

Met een vuistvol eigen klassiekers, 
aangevuld met gedurfde bewerkingen uit 
zijn lievelingsrepertoire deelt Swinnen het 
podium met enkele mooie en aparte stemmen 
van Vlaanderen. Met Annelies Brosens [Laïs], 
Eline de Munck, Chantal Kashala & Naomi 
Sijmons [Reena Riot] wordt hij geflankeerd 
door vier vrouwen die het beste bij hem 
naar boven halen. Muzikaal worden zij 
ondersteund door Axl Peleman [bas], Bjorn 
Eriksson [gitaar], Gianni Marzo [gitaar] & 
Ron Reuman [drums].

www.guyswinnen.com

GUY SWINNEN & THE LADIES
‘The duet sessions’

ZATERDAG 29 FEBRUARI ’20
20u15 - SCHOUWBURG 

Het meesterlijke duo Van der Laan & Woe 
komt voor het eerst naar België. Althans, om 
op te treden. In Nederland bespelen de heren 
al jaren uitverkochte zalen in het theater 
en bedienen zij wekelijks anderhalf miljoen 
kijkers met hun muzikaal-satirische show 
‘Even tot hier’. Eerder maakten zij acht jaar 
lang ‘De kwis’ met Paul de Leeuw. 

Van der Laan & Woe brengen met ‘Pesetas’ 
een heerlijk avondje totaalcabaret die bol 
staat van grappige scènes en muzikale acts. 
Het zou eeuwig zonde zijn het te missen, 
want ‘Pesetas’ is een virtuoze reis door de tijd 
die je alleen gelooft als je er bij bent geweest.

“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]

www.vanderlaanenwoe.nl

VAN DER LAAN & WOE
‘Pesetas’, topcabaret uit de lage landen

VRIJDAG 28 FEBRUARI ‘20
20u15 - SCHOUWBURG
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MUZE JAZZ ORCHESTRA
Gratis concert + jamsessies in het MUZEcafé

Ook het nieuwe cultuurcentrum blijft een plek voor avontuurlijke muziek. 
Een sterkhouder in dit verhaal is onze Muze Jazz Orchestra, een topensemble 
met een tiental muzikanten uit de regio. Deze band ontstond in 2010 uit de 
vele jamsessies die in het legendarische MUZEcafé werden georganiseerd. 
In 2020 bestaat onze MJO dus 10 jaar en dat zal uitgebreid gevierd worden.

Ondertussen smeden we ook aan een sterkere band met o.m. Jazz Maastricht 
om de uitwisseling tussen muzikanten uit de provincies Belgisch & Nederlands 
Limburg, Noord-Brabant & Zeeland te stimuleren. Het gevolg is dat onze 
Muze Jazz Orchestra haar horizon verder kan uitbreiden en dat we nog meer 
ontmoetingen kunnen organiseren tussen talent in de lage landen. 

De basisbezetting van MJO bestaat uit Marco Cirone [gitaar], Lieven Cambré 
[altsax], Daniël Vanderhoydonks [trompet], Koen Nys [tenorsax], Stien 
Carlier [baritonsax], Tim Daemen [trombone], Rob Vanspauwen [bas], David 
Demuynck [piano] & David La Mela [drums]. Elke eerste zondag van de 
maand zorgen zij voor een gratis concert en een bijhorende jamsessie.

Wil je meedoen aan deze jamsessies en je hebt nog wat twijfels, neem dan 
gerust contact op met bandleiders Marco Cirone & Lieven Cambré via mail 
muzejazzorchestra@gmail.com. 

Dit zijn de data tijdens de winter:
05/01/2020 : MJO invites MJO [nieuwjaarsconcert met volledige bezetting]
02/02/2020 : MJO invites TBC [check onze website voor line up]
01/03/2020 : MJO / Koen Nys invites Mazzle

www.muzejazzorchestra.be

AFTERMUZECAFÉ
Gratis concerten van talent uit de regio, geselecteerd door aftermuzeclip

CASPAR + ZENITH / ZO 26 JANUARI 2020 / 20u
Caspar Auwerkerken is nog maar 
20 jaar en komt uit Stokrooie. Hij 
staat al voor de tweede keer op 
ons podium van ‘aftermuzecafé’ 
en dat heeft zo zijn redenen.  
Deze talentvolle singer-
songwriter, enkel gewapend met 
stem en gitaar, creëert een heel 
intieme atmosfeer die je naar 
zijn droomwereld  leidt. Een 
wereld vol hoop, melancholie en 
licht. Breekbaar in het kwadraat.

Na de intimiteit van Caspar is 
het tijd voor Zenith. Deze band 
brengt eigen werk met een mix 
van pop, rock, singer-songwriter 
en hier en daar een bluesy tintje. 
De groepsleden  Sigi Aron [zang], 
Karel Liesenborghs  [gitaar], 

Dirk Blarinckx [bas], Kris Goven [drums] & Chris EnRoute [keys] zijn ervaren 
muzikanten die mekaar gevonden hebben na verschillende muzikale parcours 
te hebben doorlopen. De groep staat voor een frisse en avontuurlijke muzikale 
sfeer en toegankelijk voor iedereen die graag eens luisteren wil. 
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CINEMAMUZE
POMS / ZARA HAYES
DINSDAG 14 JANUARI 2020 -14u
Sun City is meer dan een bejaardengemeenschap, 
het is een luxe resort met palmbomen en blauwe 
lucht. Bewoonster Martha [Diane Keaton] verveelt 
zich stierlijk in het prachtige seniorenparadijs en 
besluit om daar verandering in te brengen door 
een cheerleading club op te richten voor vrouwen 
boven de 60. VS, 90 min. I.s.m. seniorenraad 
Heusden-Zolder met gratis koffie & gebak.

FISHERMAN’S FRIENDS / CHRIS FOGGIN
DINSDAG 11 FEBRUARI 2020 - 14u
Het waargebeurde verhaal van Port Isaac’s 
Fisherman’s Friends, een groep van tien vissers 
uit Cornwall die een contract kregen van Universal 
Records, en onverwacht een hit scoorden met hun 
album vol zeemansliederen. GB, 112 min. 
I.s.m. seniorenraad Heusden-Zolder met gratis 
koffie & gebak.

THE GREEN BOOK / PETER FARRELLY
WOENSDAG 12 FEBRUARI 2020 - 20u15
De Italiaans-Amerikaanse buitenwipper Tony Lip 
[Viggo Mortensen] verliest zijn baan wanneer 
zijn nachtclub moet sluiten. Vervolgens besluit 
hij als chauffeur rond te rijden voor een uiterst 
getalenteerde pianist. De twee kunnen elkaar 
in het begin niet luchten of zien, maar vormen 
geleidelijk aan een vriendschapsband. 
VS, 130 min. 

HUISDIERGEHEIMEN 2 / C. RENAUD & J. DEL VAL
DINSDAG 25 FEBRUARI 2020 - 15u
Deze heerlijke Nederlands gesproken animatiefilm 
volgt het wel en wee van een beestenboel. Want 
als de mensen van huis zijn, dan dansen de katten, 
de honden en alle andere huisdieren als broeders 
en zusters op tafel. Kortom, een ideale familiefilm 
tijdens de krokusvakantie.
VS, 85 min.

GIRL / LUKAS DHONT
WOENSDAG 15 JANUARI 2020 - 20u15
De vijftienjarige Lara wil carrière maken als ballerina 
en krijgt hierbij de steun van haar vader. Lukas 
Dhont serveert een door en door fysiek drama over 
de worsteling van een jonge transgenderballerina 
met haar lichaam en ambitie. Een haast onmogelijk 
volmaakt debuut, met een verbluffende Victor 
Polster in de hoofdrol. B, 100 min.

IF BEALE STREET COULD TALK / BARRY JENKINS
WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020 - 20u15
De jaren 70. De film focust zich op het leven van 
enkele arme Afro-Amerikanen in Harlem en op de 
negentienjarige zwangere Tish. Zij moet snellen 
tegen de klok om de onschuld van haar geliefde, 
Fonny, te bewijzen. Deze zit ten onrechte in de cel 
en wordt beschuldigd van verkrachting. 
VS, 119 min.

A STAR IS BORN / BRADLEY COOPER
WOENSDAG 29 JANUARI 2020 - 20u15
Countryzanger Jackson Maine [Bradley Cooper] is 
onder de indruk als hij op een avond beginnend 
zangeres Ally [Lady Gaga] hoort zingen in een 
bar. De liefde tussen Ally en Maine groeit en hij 
helpt haar op weg in haar muzikale carrière, terwijl 
zijn eigen leven langzaam uit elkaar valt door zijn 
alcohol- en drugsverslaving. VS, 135 min.

TICKETS: €4 VVK * €6 KASSA [GEEN KORTINGEN!]
Tickets op voorhand te koop aan het onthaal tijdens de kantooruren
of via www.muze.be, maar niet telefonisch te reserveren! 
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EXPO
JOS COENEN
Terra incognita
26 JANUARI - 1 MAART ‘20

 

Met de fotografische reeks ‘Terra Incognita’ presenteert fotograaf Jos Coenen 
weinig gekende industriële Limburgse landschappen. Jos Coenen fotografeert 
liefst landschappen. Het zijn meestal ‘gewone plekken’ waarvan hij het 
bijzondere in beeld brengt. Vroeger was hij gepassioneerd docent aan de 
MAD-faculty in Genk en is nu regelmatig te gast in CVO De Verdieping als 
gastdocent. 

Jarenlang droomde Jos Coenen ervan om afgelegen, onbekende plekken 
te gaan ontdekken en met fascinerende beelden thuis te komen. Als 
uitgangspunt koos Jos Coenen voor industriële activiteit. Industrie wordt in 
verband gebracht met tewerkstelling, productie en milieu. Maar veel minder 
met landschappen. Toch levert het enorm fascinerende beelden op. Jos 
Coenen kijkt telkens op een andere manier naar het landschap dat hij op 
diverse momenten van dag en nacht fotografeert. Uit al die beelden creëert 
hij een ultiem eindbeeld van een industrieel landschap dat bijzonder krachtig, 
poëtisch en onbestemd aanvoelt. Misschien is dit ‘onbekende landschap’ voor 
u toch niet zo onbekend als het op het eerste zicht lijkt. Tijd dus om de 
onbekende landschappen dicht bij huis te gaan ontdekken.

De expo opent op zondag 26 januari ’20 om 15 uur en is te bezichtigen op de 
mezzanine van het MUZEcafé van woensdag t.e.m. zondag van 17 uur tot 22 
uur. De expo loopt tot en met zondag 1 maart 2020. 

ACADEMIE.BE  •  011/80 80 89

Op donderdag 6 februari ‘20 wordt ‘de oude’ CC MUZE veroverd

door een 250-tal leerlingen van de Academie voor Beeldende 

Kunsten van Heusden-Zolder. Studenten van het 3e tot en met 

het 7e jaar presenteren een selectie foto’s, schilderijen, grafiek, 

tekeningen en beeldhouwwerken. Gelijktijdig stellen ook stu-

denten van het 1e en het 2e jaar tentoon in kasteel Meylandt.

locaties: 

‘de oude’ CC MUZE 
(Dekenstraat 40, Heusden-Zolder) 

Officiële opening: 6 februari om 20u

Bezoek: 8 februari t.e.m. 1 maart 

za - zo: 14u tot 18u

kasteel Meylandt
(Meylandtlaan 20, Heusden-Zolder)

Bezoek: 6 februari t.e.m. 23 februari 

weekdagen: 8u30-17u / 18u-22u  

zaterdagen: 8u30-12u30 

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

AAP IN DE KROKUSVAKANTIE PAASVAKANTIE

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

Inschrijven voor de workshops van ‘Aap in de vakantie’ - ook voor de 
workshops in CC MUZE - kan vanaf maandag 20 januari 2020 via heusden-
zolder.ticketgang.eu of via aap.heusden-zolder.be. Voor meer informatie kan 
je terecht bij de afdeling Vrije Tijd op het telefoonnummer 011/80.80.85 of 
aap@heusden-zolder.be.

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

LICHTGRAFFITI
VOOR IEDEREEN VAN 9 TOT 12 JAAR
Heb jij ook altijd al graag willen zien in het 
donker? Kom dan meespelen en maak zo je 
eigen wereld met behulp van lichteffecten, 
creëer geluiden en ontdek een nieuwe 
nachtelijke wereld die je tot hiertoe nog niet 
kende. Lichteffecten en fotografie staan 
centraal in deze workshop. Deelnemen kan 
op dinsdag 25 februari van 10u tot 12u30 
voor 10 euro. I.s.m. Artforum. 

DINER VOOR TWEE
THEATERATELIER VOOR IEDEREEN VAN 6 TOT 9 JAAR
Doe je graag een rollenspelletje of droom 
je ervan om acteur of actrice te worden? 
In dit atelier wordt er theater gespeeld met 
alles wat te maken heeft met koken: naar 
de markt gaan, koken zoals een échte TV-
kok, reclame maken voor je gerechten, 
hooggeëerde gasten ontvangen in het 
restaurant… Tussen de sissende pannen 
en stomende potten zal er veel fantasie 
naar boven komen. Plezier verzekerd! Lotte Willems begeleidt dit atelier op 
maandag 24 februari van 10 tot 12u. Deelnemen kan voor 8 euro.

BUITEN DE LIJNTJES 
KUNSTATELIER VOOR KLEUTERS VAN 4 TOT 6 JAAR
Teken of dans je graag, maak je soms 
muziek of speel je graag theater? Kom dan 
naar dit fijne atelier dat geïnspireerd is 
op lijnen in alle maten en vormen. Er zijn 
gebogen, rechte, dikke en dunne lijnen. 
Er zijn gekleurde, trillende en bewegende 
lijnen… en hiermee maken we een nieuwe 
wereld waarin verschillende kunstdisciplines 
ontdekt worden. Blijf vooral niet binnen de 
lijntjes. Siel Claes begeleidt deze workshop 
op woensdag 26 februari van 10 tot 12u. 
Deelnemen kan voor 8 euro.
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CROWDFUNDING ZLDR MINE. 
BOUW JE MEE AAN EEN OPENBARE 

ONTMOETINGSPLEK VOOR JONG EN OUD ?

Wat een prachtige plek is de steenkoolmijn van Zolder aan het worden! 
Je hoort het vaak van de vele bezoekers die even komen snuisteren in de 
kringwinkel, die passeren via het fietsroutenetwerk, op de markt hun inkopen 
komen doen, het cultuurcentrum hebben bezocht of een cursus volgen in 
CVO De Verdieping. Ook de komende jaren zal het bestuur sterk inzetten 
op de verdere ontwikkeling van deze bijzondere plek. Onder de werktitel 
‘MASTERPLAN ZLDR MINE’ worden alle troeven van de omgeving in kaart 
gebracht in dialoog met burgers, bedrijven en diverse overheden. 

ZLDR MINE wordt de komende jaren een gezellige hot spot en een openbare 
ontmoetingsplaats voor alle leeftijden en culturen. Een mooi parkje aan de 
balzaal van het nieuwe cultuurcentrum? Een leuke erfgoedbar met [h]eerlijke 
koffie? Een extra verbinding met het fietsroutenetwerk? Comfortabele 
zitbanken om even te pauzeren? Spelen in de schoorsteen? Een waterpartij 
om tijdens hete zomers wat verkoeling te zoeken? Mooie belichting om ’s 
avonds te komen flaneren. Het zijn maar enkele van de vele ideeën die op 
tafel liggen om de openbare ruimte nog mooier en aangenamer te maken 
voor iedereen. 

Maar de uitvoering van al deze ideeën kost handenvol geld. Het bestuur heeft 
al aanzienlijk geïnvesteerd met knappe projecten zoals CVO De Verdieping en 
CC MUZE. En vanaf 2020/2021 volgt nog de renovatie van de indrukwekkende 
schachttoren. Ook privé-investeerders zijn druk in de weer om de oude 
centrale, het mijnmagazijn en de badzaal een nieuwe toekomst te geven.

Ook burgers en bedrijven kunnen een financieel duwtje in de rug geven zodat 
het Marktplein kan omgetoverd worden tot één van de mooiste plekjes waar 
industrieel erfgoed, cultuur, toerisme, ondernemen en [re]creatie hand in 
hand gaan . Nog tot 31 december 2019 kan je een fiscaal aftrekbare gift [vanaf 
40 euro] storten op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting.

Heb je zelf nog een zinvol idee om de oude steenkoolmijn extra punch te 
geven? Laat het dan weten via mail aan paul.boutsen@hetvervolg.be of aan 
tom.michielsen@heusden-zolder.be. 

Masterplan ZLDR MINE is een initiatief van de gemeente Heusden-Zolder 
en wordt gecoördineerd door de dienst cultuur & toerisme i.s.m. VZW Het 
Vervolg. Het project krijgt de steun van Provincie Limburg / Provinciaal 
Centrum voor Cultureel Erfgoed [PCCE].

Steun ons met een fiscaal aftrekbare gift via de projectrekening
Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 euro per jaar geven aanleiding tot 
een belastingvermindering van 45% op het gestorte bedrag [art. 145/33 WIB]

Giften kunnen overgemaakt worden op rekening
 BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting 

met gestructureerde mededeling 128/2938/00092.

Jonny Vekemans fotografeerde de vervallen steenkoolmijn midden jaren ‘90 en de renovatie anno 2017



ALGEMENE INFO

facebook.com/CCMUZE

KANTOORUREN
•  maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30
•  woensdag van 10u tot 12u en van 13u tot 16u30
•  MUZE is gesloten van 24 december 2019 t.e.m. 1 januari 2020

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

TICKETS EN ABONNEMENTEN:
Tickets en abonnementen kan u als volgt bekomen:
• aan de balie tijdens de openingsuren
• telefonisch: 011/80.80.98 
• via de website: www.muze.be 
• via e-mail: tickets@muze.be      

DAGKASSA De ticketbalie is open +/- 30 minuten vóór aanvang van de voorstelling. Aan 
deze balie betaalt u de volledige prijs.

VOORVERKOOP De voorverkoopprijs is geldig voor op voorhand betaalde én afgehaalde tickets.
Tot 3 uur vóór aanvang van de voorstelling zijn de tickets nog aan voorverkoopprijs te verkrijgen 
online of tijdens de kantooruren.

BETALING Gelieve uw telefonisch bestelde tickets binnen de 10 dagen te betalen en af te 
halen. Wij behouden het recht te laat afgehaalde of te laat betaalde tickets terug in de 
verkoop te brengen. Verkochte tickets worden niet teruggenomen!

KORTINGEN -25/+60 Personen jonger dan 25 en ouder dan 60 krijgen bij de meeste 
voorstellingen ook aan de dagkassa de voorverkoopprijs. Dit kan enkel op vertoon van de 
identiteitskaart. Groepen vanaf 10 personen krijgen de groepsprijs, indien van toepassing.

ABO Vanaf 5 voorstellingen [gelijktijdig te bestellen] hebt u een zeer voordelig abonnement! 

VOORSTELLINGEN IN SCHOOL- OF KLASVERBAND Komt u met minstens 20 leerlingen van uw klas 
of school naar één van de avondvoorstellingen dan betaalt u slechts 7 euro per ticket. Per 
20 leerlingen is er één gratis toegangskaart voor de begeleidende leerkracht. Voorstellingen 
aangeduid met * in het overzicht op pag. 35-36 komen niet in aanmerking voor deze 
korting. Gelieve aanvragen te richten aan Lies Cuyx [lies.cuyx@muze.be] 

twitter.com/CC_MUZE

instagram.com/cc_muze

SAMENSTELLING PROGRAMMA & REDACTIE: TOM MICHIELSEN, LIES CUYX, LUTGARDE RIEBUS, AN MAEX & GERT DEHASQUE 
VORMGEVING: KRIS VANDEVENNE • CC MUZE WORDT ONDERSTEUND DOOR GEMEENTE HEUSDEN-ZOLDER EN HET MINISTERIE VAN 
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - AFDELING VOLKSONTWIKKELING EN LOKAAL CULTUURBELEID • HET DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 
MUZE IS EEN UITGAVE VAN GEMEENTEBESTUUR HEUSDEN-ZOLDER • HELDENPLEIN 1 • 3550 HEUSDEN-ZOLDER
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7 Limburgse cultuurcentra maken samen met fABULEUS de jongerenproductie 
‘We Go Places’. Daarvoor zoeken we 10 dansers/bewegers tussen 13 en 
21 jaar. We zoeken jongeren die tegen een stootje kunnen. Danservaring 
is mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk. Wat is wél belangrijk? 
Goesting! Engagement! Energie! Hoe explosiever, hoe liever! Repeteren en 
op tournee gaan zijn spannende en onvergetelijke ervaringen, dus als je 
denkt dat dit iets voor jou is, moet je niet twijfelen: schrijf je meteen in 
voor de auditieworkshop! ‘We Go Places’ is een samenwerking tussen de 
cultuurcentra van Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, 
Lommel, Maasmechelen en Tongeren en fABULEUS. Alle repetities en de 
eerste tournee vinden plaats in Limburg.

AUDITIEWORKSHOPS
Klinkt het woord audities eng? Zie het als een gratis workshop waaraan 
iedereen mag deelnemen. Bij ons geen strenge jury achter een lange tafel. 
Onze opdracht is om er samen met jou een leuke dag van te maken.
1ste ronde
- za 1/2/2020 CC Maasmechelen
- zo 2/2/2020 CC De Adelberg Lommel
- za 8/2/2020 CC MUZE Heusden-Zolder
- zo 9/2/2020 CC de VELINX Tongeren
2de ronde
- zo 16/2/2020 C-mine cultuurcentrum Genk

inschrijven: audities@fabuleus.be
meer info www.fabuleus.be/audities

KLAAR VOOR EEN ECHT PODIUM?
Auditie voor jongeren tussen 13 en 21 jaar



Tickets & abonnement Cultuurseizoen 2019-2020
Uit de onderstaande lijst kan u zelf een abonnement samenstellen. U moet minstens vijf verschillende voorstellingen kiezen om van de vermelde abonnementsprijs [abo] te 
kunnen genieten. Per voorstelling kan u uiteraard ook meerdere tickets aan de abonnementsprijs bestellen. 
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DATUM UUR  VOORSTELLING      Kassa VVK
-25/+60

Abo

05.12.19 20u15 LAÏS - ‘25 jaar Laïs’ * 23 20 17

07.12.19 20u15 SLÄPSTICK - ‘Släpstick’ 22 19 16

21.12.19 20u15 MARIO GOOSSENS - ’Paradise City Tour’ 24 21 18

04.01.20 20u15 STEVEN DE BRUYN SOLO - ‘The Eternal Perhaps’ [première] 18 15 12

11.01.20 20u15 MANOESH - ‘In concert’ [première] 18 15 12

18.01.20 20u15 PERCOSSA - ‘Double Bill’ 24 21 18

19.01.20 15u00 KOPERGIETERY & BEELDSMEDERIJ DE MAAN - ‘PlastiekBERTRAND’ [vanaf 4 jaar] 8 7 6

24.01.20 20u15 HET NIEUWSTEDELIJK - ‘Gesprek met de regen’ 22 19 16

25.01.20 20u15 KAMAGURKA & HERR SEELE - ‘The return of the Comeback’ 20 17 14

30.01.20 20u15 SOE NSUKI - ‘Soetopia’ 18 15 12

31.01.20 20u15 I SOLISTI & JAN DECLEIR - ‘Mars om de macht [te verspelen]’ 21 18 15

01.02.20 20u15 THE BOOTLEG EIGHTIES - ‘In concert’ 21 18 15

08.02.20 20u15 LADY LINN, GREGORY FRATEUR, STIJN MEURIS,... - ‘Murderballads extended’ 22 19 16

14.02.20 20u15 TINY LEGS TIM - ‘Elsewhere Bound’ 18 15 12

15.02.20 20u15 COMP. MARIUS - ‘De Schpountz’ 21 18 15

16.02.20 16u00 RAPHAELLA SMITS & GUY DE MEY 21 18 15

20.02.20 20u15 NIEUWSTEDELIJK & FIEN LEYSEN - ‘Wie we zijn’ 18 15 12

22.02.20 20u15 PRAGA KHAN - ‘Khantasia’ 23 20 17

28.02.20 20u15 VAN DER LAAN & WOE - ‘Pesetas’ 21 18 15

29.02.20 20u15 GUY SWINNEN & THE LADIES - The Duet Sessions’ 24 21 18

01.03.20 11u00 CASIER & DIES - ‘Moes’ [vanaf 1,5 tot 5 jaar] 8 7 6

01.03.20 16u00 CASIER & DIES - ‘Moes’ [vanaf 1,5 tot 5 jaar] 8 7 76

06.03.20 20u15 BEGIJN LE BLEU - ‘Toch bedankt!’ 20 17 14

07.03.20 20u15 FOREVER AMY - ‘Featuring Amy’s original band’ 33 30 27

12.03.20 20u15 AMARA RETA, RASHIF EL KAOUI & HANS VAN CAUWENBERGHE - ‘Een Jihad van liefde’ 21 18 12

14.03.20 20u15 WINTERLAND ‘76 - ‘The Beatles ... na The Beatles’ 21 18 15

15.03.20 20u15 BRAM WEIJTERS & CHAD MCCULLOUGH - ‘Pendulum’ 15 12 9

20.03.20 19u30 BRONKS & TUNING PEOPLE - Rita [vanaf 8 jaar] 8 7 6

28.03.20 20u15 BART HERMAN - ‘Tussen ons. Gezegd en gezongen’ 24 21 18

03.04.20 20u15 FRED DELFGAAUW - ‘Paradijsvogels’ 18 15 12

09.04.20 20u15 LIEVE BLANCQUAERT & GREET JACOBS - ‘Misschien Marieke’ 18 15 12

10.04.20 20u15 JAVIER GUZMAN - ’Guz-Màn’ 20 17 14
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EXTRA TICKETS VOOR LAZARUS ‘DE WERELD REDDEN’
OP VRIJDAG 20 DECEMBER 2019 OM 20U15.
INFO & TICKETS: WWW.MUZE.BE

LAZARUS

DATUM UUR  VOORSTELLING      Kassa VVK
-25/+60

Abo

11.04.20 20u15 ISBELLS + GEPPETTO & THE WHALES - ‘In concert’ 22 19 16

17.04.20 20u15 MORGANE JI - ‘Woman soldier’ 20 17 14

18.04.20 20u15 DE KOLONIE MT / BRUNO VANDEN BROECKE - ‘De Woordenaar’ 21 18 15

19.04.20 15u00 FROE FROE & DE ROOVERS - ‘Stella, ster van de zee’ [vanaf 6 jaar] 8 7 6

25.04.20 20u KHALID BENHADDOU & ERHAN DEMIRCI + IFTAR 18 15 12

26.04.20 16u00 GEORGINA SANCHEZ TORRES - ‘In concert’ 18 15 12

30.04.20 20u15 WIM OPBROUCK & WILFRIED DE JONG - ‘Jungfrau’ 21 18 15

10.05.20 16u00 TAURUS KWARTET - ‘Happening Beethoven strijkkwartetten’ 19 16 13

15.05.20 20u15 GINGERBLACKGINGER 18 15 12

16.05.20 20u15 LIEN VAN DE KELDER, MAURO PAWLOWSKI... - ‘smartschade’ 21 18 15

23.05.20 20u15 ZUIDPOOL - ‘De aanzegster’ 21 18 15

30.05.20 20u15 LAZARUS & ROBBIN ROOZE - ‘Iemand moet het doen’ 21 18 15

Verras je medemens met een gezellig avondje 
in CC MUZE. Onze stijlvol verpakte cultuurbon 
[bedrag naar keuze] is op smaak gebracht met 
100% Fair Trade Chocolade. 
Want MUZE is ‘puur cultuur’ en dat proef je!

MUZE CADEAUTIP

STUDIO GUGA YEVGUENI BART  CANNAERTSJUKE BOX 2020 ALEX AGNEW KOMMIL FOO

UITVERKOCHT!


