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RAYMOND VAN HET GROENEWOUD
ZA 11 FEBRUARI ‘23

EEN HARTVERWARMENDE WINTER IN MUZE

Mensenlief, wat een prachtige cultuurmaanden hebben we beleefd. Het publiek
is massaal teruggekeerd naar onze zalen en daar zijn we bijzonder dankbaar
voor. Ook het project MIJN|KRACHT, dat nu op z’n laatste benen loopt, viel
erg in de smaak. Zo was het Martkplein gevuld met bijna 3000 toeschouwers
voor Erhan Demirci, hebben meer dan 2000 mensen genoten van ‘Wit goud,
zwart stof’, was de ‘Suite voor de laatste mijn’ uitverkocht en trok de expo
KOMPELKOPPEN al verschillende duizenden bezoekers. Ook de live uitzendingen
van Radio 1 & Radio 2 naar aanleiding van 30 jaar mijnsluiting werden fel
gesmaakt. Een teken dat de geschiedenis van de steenkoolmijnen nog diep in
de harten leeft. Ook tijdens de winter zetten we de mijngeschiedenis nog in de
kijker. Zo beleef je op 10 december het mooie project ‘Terug in het kolenspoor’
van La Baracca of kan je op 18 december wandelen of lopen tussen Zolder en
Beringen met de fameuze ‘Mijnentocht’. En, wegens groot succes, gaan we de
expo KOMPELKOPPEN van Stephan Vanfleteren & Stef Van Alsenoy nog enkele
weken verlengen in januari. Je leest er alles over in deze wintereditie van MUZE
met ons aanbod tot en met einde februari.

EEN GRAADJE MINDER

We hoeven niet te vertellen dat we met z’n allen worden geconfronteerd met
de hallucinante energieprijzen en de inflatie. De gemeente Heusden-Zolder
heeft daarom beslist om de verwarming te verlagen naar 19°, dus ook in
de gebouwen van MUZE. Doe dus een extra onderlijfje, een sjaal of dikkere
sokken aan en onze uitstekende voorstellingen zorgen zoals steeds voor warme
gevoelens in hart en geest.

INGANG SCHOUWBURG VIA ZLDR LUCHTFABRIEK MET GRAND CAFÉ

Zeker voor de uitverkochte producties zal de toegang tot de schouwburg
via ZLDR Luchtfabriek verlopen. Je bereikt ZLDR Luchtfabriek zowel via het
Marktplein als het Schachtplein [parking]. Op die manier kan je intens genieten
van het indrukwekkende erfgoed van de steenkoolmijn. Het MUZEcafé verzorgt
er de horeca zodat je kan genieten van een lekkere koffie, een streekbiertje of
een goed glas wijn. Heb je een ticket voor een voorstelling, dan sturen we altijd
enkele dagen op voorhand een mail met de laatste info met de aanduiding van
de juiste ingang en de timing van de avond.

PARKING SCHACHTPLEIN

Met de fiets of met het openbaar vervoer naar MUZE is altijd een goed idee.
Kom je met de wagen, dan kan je gratis parkeren op het Schachtplein. Bij
voorstellingen in de schouwburg zijn onze parkeerwachters steeds aanwezig tot
23u. Mogen we je vriendelijk vragen om de auto niet op de terreinen van de
omliggende bedrijven te plaatsen. Ook parking Brancardiershof is vlakbij.

SAMENSTELLING PROGRAMMA & REDACTIE: TOM MICHIELSEN, LIES CUYX, LUTGARDE RIEBUS, AN MAEX, DIMITRI COELS & GERT
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AN NELISSEN & INTGENIEP

‘Viva la muerte!’ - Leve het leven, lang leve de dood.

Op het eerste gezicht is de dood te
betreuren. Op het tweede gezicht
ook. Maar als je blijft kijken, lang
genoeg, valt er veel te feesten, te
vieren, te lachen. Met een traan.
Tranen met tuiten lachen. Het
mag al eens. An Nelissen en het
trio Intgeniep [Jo Tambuyzer, Maarten
Schuermans & Wouter Voorspoels]
zoeken in deze cabaretvoorstelling de
grenzen op van de dood. Intimistisch,
absurdistisch, extremistisch,
pragmatistisch, fantastisch,
musicistisch en fatalistisch. Kortom,
een vrolijke koffietafel in een regie
van Frans Van der Aa. Viva la muerte!
Een doodgewone voorstelling van
vier geestige geesten. Niet te missen,
tenzij je al dood bent natuurlijk.

© Jef De Smet

An Nelissen is een graag geziene gast
in MUZE. Nu gaat ze nog een stap
verder in haar humoristische shows
met het fantastische cabarettrio
Intgeniep.

www.annelissen.be
www.intgeniep.be

DO 8 DECEMBER ‘22

20u15 - SCHOUWBURG
€20 [KASSA] - €17 [VVK,-25/+60] - €14 [VRIEND]

december - januari - februari 2022-2023
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MORGANE JI

‘Woman soldier’ - bluesy electropop

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. [gitaar,
keyboard & samples], Olivier Carole
[bas] en Mogan Cornebert [drums].
Met haar vulkanisch temperament
en mysterieuze Afrikaanse, Indiase
en Aziatische wortels past Morgane
Ji helemaal bij haar geboorteplaats
Réunion. Haar breed vocaal bereik,
melodische lijnen en sjamanistische
kreten bieden toeschouwers
gegarandeerd entertainment en
opwinding. Ze produceert samen
met haar muzikanten een ongelooflijk
krachtig en transparant geluid dat
tegelijkertijd hypnotiserend en
dansbaar is.

4
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‘Woman Soldier’, de titel van haar
laatste album, symboliseert de
vechtlust van een onafhankelijke
vrouwelijke artiest en brengt hulde
aan de dagelijkse strijd van vrouwen
over de hele wereld.
In december komt de zangeres voor
2 concerten naar België. MUZE heeft
de eer om haar te mogen ontvangen
in de mooie setting van de zwarte
zaal. Dit is een dansbaar concert dus
we voorzien enkel staantafels en wat
barkrukken om wat uit te rusten.
Maximum 100 tickets dus wees er
snel bij!
www.morganeji.com

VR 9 DECEMBER ‘22

20u15 – ZWARTE ZAAL [STAAND]
€20 [KASSA] - €17 [VVK,-25/+60] - €14 [VRIEND]

LA BARACCA LINDEMAN
‘Terug in het Kolenspoor’

De steenkoolmijnen hebben de
voorbije decennia een grote invloed
gehad op de samenlevingsopbouw.
Vele mensen uit Europa, Noord-Afrika
en Azië hebben hun land verlaten om
in de mijn te komen werken, op zoek
naar levenszin en perspectief.
In 2022 is het 30 jaar geleden dat
de laatste steenkoolmijn van België
definitief de deuren moest sluiten.
Ontmoetingscentrum La Baracca
[Lindeman] wil de belangrijkste
sleutelmomenten van de migratie
opnieuw onder de aandacht brengen.
‘Terug in het Kolenspoor’ biedt
daarom tijd om stil te staan bij en
terug te denken aan de geschiedenis.
Maar ook de rijkdom en kansen
van een diverse en gemengde
samenleving worden gevierd. In het
café van de compressorenzaal kan je
ook een kleine expo beleven over de
migratiegeschiedenis, de mijnsluiting,
60 jaar OLV van de Vredekerk

Lindeman en de vernieuwde
Baracca ontdekken. Deze expo werd
samengesteld i.s.m. VZW Feniks.
De expo kan je op 10 december
beleven vanaf 15u. Om 18 uur
start een academische zitting in de
schouwburg en de boekvoorstelling
‘Schepping van Lindeman’. Om 19 uur
is er dan een bijzonder concert ‘Terug
in het Kolenspoor’ vol prachtige,
nostalgische muziek door strijkorkest
Falta de Tiempo ander leiding van
Felix Ceunen met o.a. solisten Pino
Falsone, Erica Fronczyk, Robert Luts
& Maurizio Ceccarini. Tickets voor dit
prachtig concert zijn te koop via
www.muze.be.

ZA 10 DECEMBER ‘22
19u - SCHOUWBURG
€15 - €12 [-12 JAAR]

december - januari - februari 2022-2023
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YEVGUENI

© Diego Franssens

‘Straks is ook goed’

Met de albums ‘Kannibaal’, ‘Aan
de arbeid’, ‘We zijn hier nu toch’,
‘Welckenraedt’ en ‘Van hierboven’
veroverde de vijfkoppige band rond
Klaas Delrue al enkele keren goud én
vooral een vaste stek in de Vlaamse
muziekscene. In oktober 2017 kwam
Yevgueni met een zesde album: ‘Tijd
is alles’. Het album kwam binnen op
plek 5 in de Ultratop albumcharts
en de singles ‘Adem’ & ‘Nooit naar
nergens’ kwamen in een mum van
tijd als vaste waarden te staan naast
de klassiekers ‘Als ze lacht’ & ‘Nieuwe
meisjes’.
Het is van januari 2019 geleden
dat Yevgueni de vorige theatertour
afrondde. Het spreekt voor zich dat
band en crew staan te popelen om
halt te houden in mooie theaters in
alle uithoeken van Vlaanderen met de
nieuwste show ‘Straks is ook goed’.

6
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Live is Yevgueni bij elk album straffer
geworden, een traditie die ook hier
zonder twijfel wordt verdergezet.
Band, frontman en crew slepen je
mee in een bijzonder universum van
klank, licht, verstilling, vertelling,
vertraging en versnelling. Om u
anderhalf uur later ontroerd, getroost,
hoopvol en uitbundig de nacht in te
sturen. De laatste tickets scoor je op
www.muze.be.
www.yevgueni.be

ZA 17 DECEMBER ‘22

20U15 – SCHOUWBURG
€28 [KASSA] - €25 [VVK,-25/+60] - €22 [VRIEND]

TUNING PEOPLE

© Clara Hermans

‘Fel’ - voor iedereen vanaf 3 jaar

Het licht is aan.
Of het licht is uit.
Zo zeggen we het toch.
Maar zo eenvoudig is dat niet.
Want tussen aan en uit zit een grote,
eindeloze wereld.
En daarin nemen we je mee. Een reis
van pikzwart naar fluoroze, langs
gebroken hoeken, draaiende cirkels
en slingerende figuren. Kleuren weerkaatsen elkaar, ze versterken elkaar
en wijzen elkaar de weg. En overal is
er licht, soms nauwelijks zichtbaar,
soms verblindend.
Dat licht, misschien zou je het willen
aanraken. Kom dan zeker kijken naar
deze bijzondere betovering voor alle
kleine en grote mensen vanaf 3 jaar.

‘FeL’ is de nieuwe voorstelling van
danser en choreograaf Karolien Verlinden. Ze was al eerder te gast in
MUZE met de fantastische voorstelling ‘Play!’ die ze maakte voor Het Paleis. Caroline Mathieu heeft het licht
en het decor bedacht . Alex Akuete
en Lucas Katangila dansen de roofing
van het dak. En Boris de Klerk zorgt
voor het geluid. Een kleurrijk feest in
onze zwarte zaal!
www.tuningpeople.be

ZO 18 DECEMBER ‘22

15u - ZWARTE ZAAL
€8 [KASSA] - €7 [VVK,-25/+60] - €6 [VRIEND]

december - januari - februari 2022-2023

7

STOOMBOOT

© Dries Pasteels

‘10 jaar Stoomboot’

Niels ‘Stoomboot’ Boutsen dwaalt al
10 jaar door het Nederlandstalige
muzieklandschap.Tijd dus voor een
gepast feest en een theatertournee.
Belpop-expert Jan Delvaux omschrijft
Niels Boutsen als een kruising tussen
de kleine prins en een doe-hetzelf-zaak. Met een zachte stem en
een gitaar vertelt Stoomboot in alle
eenvoud de verhalen die door zijn
hoofd varen.
Na vier platen, een MIA-nominatie,
samenwerkingen met Kommil Foo
en Raymond van het Groenewoud,
uitstapjes naar de wondere wereld
van de jazz, podcasts en het Franse
chanson... keert Niels terug naar de
essentie. Een stem, een gitaar en een
hoop verhalen. Met een akoestische
best-of plaat onder de arm trekt
hij door Vlaanderen en komt hij
natuurlijk ook naar MUZE.

8
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Hij neemt ons in de intieme zwarte
zaal mee door zijn decennium én zijn
universum. Een verhaal over hoe hij
ooit nummers leerde schrijven omdat
hij dacht dat hij zo aan een lief zou
geraken. Hoe hij trouwde met de
liefde van zijn leven, hoe zij uitviel
met een burn-out en de moeder van
zijn kind werd, en hoe hij de meest
uiteenlopende jobs beoefende om te
weten te komen dat hij toch het liefst
van al een muzikant is. Live is hij
ongemeen goed, bedrieglijk simpel én
grappig. Een must see!
www.stoomboot.be

VR 13 JANUARI ‘23

20u15 – ZWARTE ZAAL
€18 [KASSA] - €15 [VVK,-25/+60] - €12 [VRIEND]

SABIEN TIELS & EDDIE C.
‘Ebony and ivory’

Moeten we haar eigenlijk nog
voorstellen? Toch een kort
geheugensteuntje. In 1995
verscheen haar debuutalbum
‘Hou je morgen nog van mij’ met
daarop de onmiskenbare klassieker
‘Trein’. Sindsdien is ze niet meer
weg te denken uit het Vlaamse
muzieklandschap. Met de liedjes uit
haar recentste en inmiddels achtste
album ‘Licht’ heeft ze de snelweg
naar de hoogste regionen van de
hitparade duidelijk gevonden.
En toch is er nog tijd voor spannende
samenwerkingen zoals ‘Ebony
and Ivory’ met fenomeen Eddy
C. Een concert boordevol positive
vibes, RnB, gospel & soul. Dat zijn
de ingrediënten van dit magisch
muzikaal recept van singer-songwriter
Sabien Tiels en vocalist-percussionist
Eddie C. [Soulsister & laureaat van
The Voice Senior].

Met eigen muzikale bewerkingen
en virtuoos begeleid door pianist
Dirk Schreurs houden ze halt bij
hartverwarmende songs van o.a. Sam
Cooke, Aretha Franklin, Marvin Gaye,
Tammi Terrell, Stevie Wonder, Ray
Charles, Whitney Houston...
De unieke synergie van deze twee
prachtige stemmen, de aanstekelijke
percussieritmes en het groovy
pianospel maken van deze avond een
onvergetelijke black and white-trip
waar het plezier vanaf spat.
www.sabientiels.be

ZA 14 JANUARI ‘23

20u15 – ZWARTE ZAAL
€20 [KASSA] - €17 [VVK,-25/+60] - €14 [VRIEND]

december - januari - februari 2022-2023
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VERVLOET & DE STUDIO

© Karolina Maruszak

‘SOLO’ - een zotte theatertrip voor iedereen vanaf 12 jaar

Theatermaker en acteur Robbert
Vervloet neemt je mee in zijn
hyperfantastische wereld waarin
een personage grip probeert te
krijgen op wie hij is of op wie hij
denkt te moeten zijn. In al zijn
kinderlijke fantasie mislukken de
dingen al eens grandioos maar
wordt ook het onmogelijke mogelijk.
Een voorstelling die pendelt tussen
realiteit en fantasie.
‘Solo’ is Peter Pan op speed voor
iedereen vanaf 12 jaar, over de
zoektocht naar je eigen identiteit.
Met de inzet van de superpowers
zoekt het hoofdpersonage uit wie hij
wil zijn. Een dirigent? Of toch een
dj? Een breakdancer? Of eerder een
businessman? Een dokter of patiënt?
‘Solo’ wordt een dolle rit door de
wereld van beroepskeuzes, instanties,
loketten, werkvloeren, dromen en
ambities.

10
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Robbert Vervloet is een speelvogel
pur sang en acteerde onder meer
bij Het Paleis en Laika. Op televisie
was hij te zien in ‘Buck’, ‘Gevoel voor
tumor’ en ‘Loslopend wild’. Randi De
Vlieghe regisseert het geheel, Tim
Oelbrandt zorgt voor de techniekjes
en de muziek is van Linde Carrijn.
www.destudio.com

VR 20 JANUARI ‘23

20u15 – SCHOUWBURG
€12 [KASSA] - €10 [VVK,-25/+60] - €8 [VRIEND]

ERHAN DEMIRCI & BART HERMAN

‘Erhan & Herman’ - première

Erhan & Bart: een cruise langs Turkse
kleinkunst en Vlaamse Kebab. MUZE
mag de première presenteren van
deze zeer fijne heren. Wees er snel
bij want er is nog maar een handvol
tickets beschikbaar.
www.de-hofleveranciers.be
www.erhandemirci.be
www.bartherman.be

© Tine De Wilde

Op het eerste gezicht een vreemde
combinatie, maar Erhan en Bart zijn
al jaren zeer goed bevriend. In deze
voorstelling doen ze het verhaal van
hoe ze elkaar leerden kennen. Van
hun eerste ontmoeting op een cruise
tot een hilarische gidsbeurt in Knokke
en Schaarbeek. Aan de hand van
muziek, uiteraard van Bart zelf, maar
ook aangevuld met enkele Vlaamse
klassiekers en Turkse pareltjes, doen
ze het verhaal over hun gelijkenissen
en verschillen.

ZA 21 JANUARI ‘23

20u15 – SCHOUWBURG
€21 [KASSA] - €18 [VVK,-25/+60] - €15 [VRIEND]

september - oktober - november 2022
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DE ROOVERS

© Kaat Pype

‘Vloek!’ - ‘The curse of the starving class’ van Sam Shepard

Een bitterzoete satire over een
kwetsbaar middenklassegezin dat
spartelt om te overleven. Sam
Shepard levert met zijn tekst een
passioneel commentaar op ‘The
American Dream’. Hij laat de wanhoop
van de personages in vurige poëzie
transformeren en verstopt tederheid
onder de harde confrontaties. De
Roovers zetten hun tanden in deze
klassieker uit 1979 en brengen een
spetterende versie met Sara De
Bosschere, Luc Nuyens, Sofie Sente
& Michael Vergauwen. Met explosieve
live muziek, gemaakt door Bjorn
Eriksson en Elko Blijweert. In MUZE
wordt de muziek live op het podium
gebracht door Eriksson.
Het verhaal achter ‘Vloek!’: terwijl ze
hun woonst dreigen te verliezen aan
schuldeisers en projectontwikkelaars
probeert elk van de vier gezinsleden
op zijn eigen manier de harde realiteit
te ontvluchten.
12
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De vader drinkt zich dagelijks lam
en heeft overal schulden. De moeder
droomt van exotische oorden. De
rebelse dochter wil garagist worden
op een verlaten plek in het zuiden.
De zoon dagdroomt en probeert
ondanks alles de familie bij elkaar
te houden. Het hele stuk speelt zich
af rond de keukentafel, met enkel
een lege koelkast en een schaap
als gezelschap. De gesprekken zijn
brutaal en hard, niets of niemand
wordt gespaard. Maar ondanks al de
verwoede pogingen om uit te breken
blijft het gezin onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
www.deroovers.be

DO 26 JANUARI ‘23

20u15 - SCHOUWBURG
€21 [KASSA] - €18 [VVK,-25/+60] - €15 [VRIEND]

DUTCH EAGLES

‘New horizon‘ - muzikale trip doorheen de seventies

Een fantastische avond vol tijdloze
muziek met de Eagles van de
lage landen. ‘New Horizon’ is de
nieuwe show van The Dutch Eagles.
Met weergaloze gitaarsolo’s en
meerstemmige zang zijn de hits
en vergeten parels van toen weer
helemaal van nu. Verken samen met
Arto Boyadjian, Dennis Allaert, Ruben
van Mastrigt, André Kemp, Jens
Huigen & Ivo Dinkelaar een nieuwe
horizon van de Amerikaanse country
rock. Deze zes bevlogen muzikanten
voeren u mee op een muzikale
roadtrip door de seventies. Al vijftien
jaar brengen zij hun passie voor
deze muziek naar ons toe. Of het
gaat om ‘Lyin’ Eyes’, ‘Life In The Fast
Lane’ of een onverwachte muzikale
verrassing: The Dutch Eagles geven
steevast een eigen gezicht aan de
oneindige bron van klassiekers uit de
jaren zeventig.
www.dutcheagles.com

VR 27 JANUARI ‘23

20u15 - SCHOUWBURG
€24 [KASSA] - €21 [VVK,-25/+60] - €18 [VRIEND]

december - januari - februari 2022-2023
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NELE BAUWENS & THE WHODADS

© Francis Vanhee

‘Nele Bauwens swingt het jaar uit’

Een wervelende eindejaarsconference
met topmadam Nele Bauwens en
de maffe bigband The Whodads.
Een terugblik op het jaar 2022
met heerlijke feelgood muziek
en grappige, herkenbare en tot
nadenken stemmende verhalen
geschreven met Sam De Graeve &
Raf Walschaerts van Kommil Foo.
Nele Bauwens verdiende haar sporen
als cabaretière met hilarische, tedere
en snijdende voorstellingen. Als
vaste waarde van de mamboband
El Tattoo del Tigre en als lid van het
Jukebox-trio hoeven we je niet meer
van haar zangtalent te overtuigen.
Ook met The Whodads presenteert ze
de betere mambo en stevige swing
waardoor alle organen en ledematen
gaan kriebelen. Denk aan tintelende
oren, zinderende gevoelens in de
hartstreek en onbedwingbaar links en
rechts uitslaande knieën.

14
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Zet Nele Bauwens aan het hoofd
van The Whodads en het wordt
een groot feest. Humor, steengoeie
muziek én terugblikken op 2022. Na
deze eindejaarsconference keer je
ongetwijfeld met een warm gevoel
huiswaarts. En dat scheelt op uw
energiefactuur. Gaat het nu goed of
slecht met de wereld? En met u? En
met mij? U zal het nooit weten als u
er niet bij was.
www.nelebauwens.be

ZA 28 JANUARI ‘23

20u15 - SCHOUWBURG
€26 [KASSA] - €23 [VVK,-25/+60] - €20 [VRIEND]

BRONKS & THEATER ARTEMIS
‘Nietes’ - voor iedereen vanaf 4 jaar

Een voorstelling die een eind maakt
aan alles want in ‘Nietes’ zeggen
theatermakers Kim Karssen & Hendrik
Kegels volmondig NEE! tegen alles
wat zich aanbiedt.

‘Nietes’ is een parade van alles wat
niet mee mag doen, en alles wat niet
meer mee kán doen. Dinosauriërs
worden terug hun eieren ingeduwd,
de Romeinen hebben niet eens een
rijk, en ook Elvis Presley wordt al
van de beeldbuis gehaald voordat hij
zijn heupen heeft laten swingen. Het
belooft een vrolijke beeldenstorm
te worden over controle, woede,
loslaten en niet kunnen omgaan met
verandering. Niets kan er gebeuren.
Alles blijft voor altijd hetzelfde.
Welkom aan iedereen vanaf 4 jaar op
de zotste zondag van het jaar!

© Illias Teirlinck

Het publiek? Bah, NEE! Licht?
Jakkes, NEE! Applaus? NEEEEEE!
Een onvergetelijke opkomst? Boe,
NEE dank u! Ze keren de wetten
van het theater om, duwen alle
mogelijkheden van zich af en steken
ze voorgoed achter slot en grendel.

ZO 29 JANUARI ‘23

15u - SCHOUWBURG
€8 [KASSA] - €7 [VVK,-25/+60] - €6 [VRIEND]
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THEATER MALPERTUIS

© Kathleen Michiels

‘De kleine prins’ naar Antoine de Saint-Exupéry

Na een noodlanding in de woestijn
ontmoet een piloot een kleine jongen.
Het mannetje vertelt honderduit over
de planeet waar hij vandaan komt,
de bloem waarmee hij samenwoonde
en het gevecht dat hij levert met
het leven. ‘De Kleine Prins’ is een
klassieker die je generaties kunt
doorvertellen. Maar het is niet louter
een kinderboek.
Schrijver Antoine de Saint-Exupéry
schreef het verhaal toen hij in een
hotel in New York verbleef, een jaar
voor zijn dood. Het heeft er alle schijn
van dat hij toen behoorlijk aan de
grond zat en dat schemert door in
de tekst. Naar het einde toe sluipt er
een toon binnen die even poëtisch als
diepzinnig is. De dialogen die de prins
voert met zowel de vos als de slang
zijn doortrokken van weemoed en
levenswijsheid.
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In deze versie voor volwassenen
tasten de acteurs hun eigen ambities
af: wel of niet kinderen op de wereld
zetten, zijn er nieuwe mogelijkheden
buiten het traditionele gezinsverhaal,
bedank ik toch liever voor de
verantwoordelijkheid? De voorstelling
baadt in een sprookjesachtige
scenografie van licht en kleur en
wordt knap gespeeld door Nikolas
Lestaeghe, Thomas Janssens, Carine
Van Bruggen & Naomi Van der Horst.
www.malpertuis.be

DO 2 FEBRUARI ‘23

20u15 - SCHOUWBURG
€18 [KASSA] - €15 [VVK,-25/+60] - €12 [VRIEND]

CLEYMANS, PAWLOWSKI & DE SMET

‘De Bruyne, ’t wordt tijd voor een prachtig nieuw lied’

Kris De Bruyne [1950-2021] was en is nog steeds - één van de meest
interessante liedjesschrijvers van
zijn generatie. Ook MUZE draagt
hem een warm hart toe want hij was
meermaals te gast in onze zalen. Zijn
turbulente persoonlijkheid vertaalde
zich muzikaal in een ongezien
eerlijk en tegelijk rauw en gevoelig
repertorium. Zijn liederenschat
krijgt, 2 jaar na zijn overlijden, een
gloednieuwe aanpak door een prachtig
trio: Clara Cleymans, Mauro Pawlowski
& Jan de Smet.
Zij worden op het podium ondersteund
door topmuzikanten Stoy Stoffelen
[drums], Firmin Michiels [gitaar], Jo
Mahieu [gitaar], Guido Op de Beeck
[bas, synthesizer] & Dominique
Vantomme [toetsen].

De eerste elpee van De Bruyne uit
1973 wordt nu algemeen beschouwd
als de allereerste ‘Vlaamse’ rockplaat.
Maar... die plaat werd destijds na
4 weken door de platenfirma uit de
handel gehaald en zelfs vernietigd.
Hoog tijd dus voor een liefdevol
eerbetoon door een fenomenale bende
zangers en muzikanten.
www.garifuna.be

VR 3 FEBRUARI ‘23

20u15 – SCHOUWBURG
€26 [KASSA] - €23 [VVK,-25/+60] - €20 [VRIEND]
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LIVING ROOTS

‘Made in Belgium’ met o.a. Philippe Robrecht

Living Roots bestaat bijna 20 jaar
en dat wordt gevierd met muziek
van eigen bodem. In deze editie
gaan Chantal Acda [Isbells], Jan
Decampenaere [Venus in Flames],
Thomas Vanelslander [Gorki, Helsinki]
en Philippe Robrecht op zoek naar
hun Belgische helden. Samen met
Laurens Billet [drums] en Koen
Garriau [saxen] putten ze uit het
oeuvre van o.a. Raymond van het
Groenewoud, Technotronic, Wallace
Collection, Nacht und Nebel, Axelle
Red, Arno, Scooter, Will Tura, Red
Zebra, Jacques Brel… Ze meten
hun favoriete songs een eigenwijs
muzikaal jasje aan.

Zoals steeds neemt Living Roots
je mee op een verfrissende tocht
doorheen gekende muzikale mijlpalen
en vergeten pareltjes. Met ‘Made
in Belgium’ krijg je een blik op de
Belgische muziek zoals je haar nog
nooit hoorde.
www.livingroots.be

ZA 4 FEBRUARI ‘23

20U15 – SCHOUWBURG
€26 [KASSA] - €23 [VVK,-25/+60] - €20 [VRIEND]
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THE BOOTLEG BEATLES

‘From love me do to let it be‘

It’s not the Beatles but you simply
won’t believe it. The Bootleg Beatles
zijn fenomenaal met hun moptops en
de Chelsea-laarzen, de Sgt Peppertunieken en de Chesterfield-pakken.
Ze zijn ondertussen de bekendste
en de beste Beatles Tribute Band ter
wereld.
In maart 1963 werd het debuutalbum
van de Beatles ‘Please please me’
uitgebracht. Reden voor de Bootleg
Beatles om dit 60-jarig jubileum te
vieren met een nieuwe tournee en
een fantastische multimedia show.
Van ‘Love me do to let it be’, van
de Cavern tot het dak van Apple,
van zwart-wit tot psychedelische
technicolour. Alles is er om ons door
de swinging sixties te loodsen. Denk
daarbij nog een snuifje Britse humor
en ze veroveren uw hart. Haast je
voor de laatste tickets!

“Entirely Convincing.”
[The Times]
“Less a tribute, more a reincarnation.”
[The Daily Telegraph]
“Mind-bogglingly authentic.”
[The Mail on Sunday]
www.bootlegbeatles.com

VR 10 FEBRUARI ‘23
20u15 - SCHOUWBURG
€30
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19

RAYMOND VAN HET GROENEWOUD

© Els Malfliet

‘Op algemene aanvraag’

Toen Raymond op de Gentse feesten
2015 na 6 uur spelen en 3 toegiften
toch moest terugkeren van het
publiek, restte hem niets anders
dan een 3-akkoorden rif in te zetten
en wat zinnen te prevelen. En zo
ontstond à la minute het rockende
‘Op algemene aanvraag’. Het nummer
is ondertussen uitgekomen als single
en werd meteen ook de naam van de
nieuwe theatertour.
Onze onversleten volksheld put uit
zijn oeuvre van 500 liedjes, desnoods
mét toegift. Als prille zeventiger kan
hij niet zonder de roodfluwelen gloed
van de spots en zijn trouw publiek.
Zijn eeuwig brandend heilig vuur
en muzikantenbloed blijft immers
kruipen waar het niet gaan kan om
de mensen te verblijden met een
portie nieuw werk en een karrevracht
klassiekers.
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Samen met zijn straffe kompanen
Cesar Janssens [drums], Wouter
Berlaen [bas], Bram Weijters
[keybords] & Rik Aerts [gitaar],
staat hij alweer paraat om de
onweerstaanbare lokroep van
de podia te eren met zijn talloze
evergreens. Altijd weer leverfris,
en gebracht met zoveel branie, dat
je nooit genoeg krijgt van deze
onverslijtbare klasbak. Tijdloos
rockend, ontroerend, frivool, vurig en
puur. Gaat dat zien!
www.raymondvanhetgroenewoud.be

ZA 11 FEBRUARI ‘23

20u15 – SCHOUWBURG
€28 [KASSA] - €25 [VVK,-25/+60] - €22 [VRIEND]

GROF GESCHUD
‘Broeden’

Hoe gaan we verder na het einde van
de relatie? Wat delen we nog na de
breuk? Waarom zou ik met mijn ex op
het podium willen staan? Maar vooral:
wat doen we met de hond? Na het in
de pers bejubelde debuut ‘Lijmen’,
waarmee Lander Severins en Myrthe
van Velden als jongste ooit werden
genomineerd voor de Neerlands
Hoop, komt Grof Geschud nu met een
tweede cabaretvoorstelling: ‘Broeden’.
Hun relatie hield geen stand, het
cabaretduo wel. Voorlopig. Daar waar
ze eerst nog hun symbiotische liefde
tot op het bot analyseerden, proberen
deze ex-geliefden zich nu in een
hilarische en ontroerende poging te
verlossen van de verpletterende angst
om verlaten te zijn. Een poging die
duizend beelden krijgt in verhalen,
nummers en scènes. Afgelopen
seizoen speelde ‘Broeden’ in meer
dan zestig theaters in Vlaanderen en
Nederland. Daar komen dit seizoen
nog eens ruim zeventig theaters bij.

Onder de bekwame vleugels van
Minou Bosua [de Bloeiende Maagden/
Minoux], Janne Desmet [Studio Orka]
en Raf Walschaerts [Kommil Foo]
vliegt Grof Geschud uit.
‘Even fris en bloemrijk als ze in hun eerste
voorstelling Lijmen de grote liefde bezongen,
vertellen Lander Severins en Myrthe van
Velden nu hoe ze uit elkaar gingen.’
[***** De Standaard]
‘Uit elkaar of niet, de schoonheid waarmee zij
hun breuk analyseren is van een verfrissende,
allegorische klasse.’
[Theaterkrant]
www.grofgeschud.eu

VR 17 FEBRUARI ‘23

20u15 - SCHOUWBURG
€18 [KASSA] - €15 [VVK,-25/+60] - €12 [VRIEND]
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COMPAGNIE MARIUS

© Raymond Mallentjer

‘Anatole’ met Herwig Ilegems, Kris Van Trier & Evelien Bosmans

In ‘Anatole’ voeren losbandige
vrijgezellen en slimme vrouwen
de dans. Iedereen zoekt naar de
liefde in deze komedie waarin
uiteindelijk iedereen zowel bedrieger
als bedrogene blijkt te zijn. Dat
is uiteindelijk ook de tragedie.
De Weense arts en auteur Arthur
Schnitzler schreef ‘Anatol’ in 1893
al zijn eerste toneelstuk. Het is een
verzameling van zeven eenakters
waarvan Comp. Marius er vijf
bewerkte tot een vinnige voorstelling.
Anatole [Kris Van Trier] houdt er
als levensgenieter verschillende
minnaressen op na. Zelf neemt hij het
met trouw niet zo nauw maar hij is
wel beducht voor de ontrouw van zijn
vrouwen. Die zorgen deelt hij mee
aan zijn beste vriend Max [Herwig
Ilegems] die wat meer met beide
voeten op de grond blijft.

22
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Achter een masker van
wispelturigheid en nonchalance
verbergt Anatole twijfels en jaloezie.
De affaires volgen mekaar in snel
tempo op, maar zijn onrust blijft. Een
beetje zoals Don Juan lijkt Anatole
nooit echt gelukkig te worden omdat
al zijn relaties uiteindelijk mislukken.
Het duo Van Trier-Ilegems steelt de
show als de onafscheidelijke Anatol
en Max. Evelien Bosmans schittert
in haar subtiele invulling van de
verschillende vrouwenrollen. Kortom,
een lichtvoetige, frisse en grappige
voorstelling over de misverstanden
tussen mannen en vrouwen.
www.marius.be

ZA 18 FEBRUARI ‘23

20u15 – SCHOUWBURG
€21 [KASSA] - €18 [VVK,-25/+60] - €15 [VRIEND]

MAAIKE CAFMEYER & PETER DE GRAEF
‘Hullep’

Bent u oppervlakkig in het contact
met anderen? Vertelt u vaak sterke
verhalen? Probeert u zich beter voor
te doen dan u bent? Komt u charmant
over? Hebt u een sterk gevoel van
eigenwaarde? Schept u wel eens op?
Hebt u een positief oordeel over uw
talenten en vaardigheden? Klopt het
dat u geen enkele moeite hebt met
betrapt te worden op leugens? Vindt u
voor alles een uitleg of excuus? Belooft
u alles op uw erewoord? Bedriegt u
anderen en schenkt u daarbij geen
aandacht aan wat dat voor hen
betekent? Maakt u geen probleem van
overspel of betaalt u geleend geld niet
terug? Voelt u wel ’s spijt? Vindt u dat
mensen het mis hebben als ze u van
iets beschuldigen? Vindt u mensen
die geloof en vertrouwen in u hebben
achterlijk, dom en naïef als ze door u
in de problemen zijn gekomen? Hebt
u een sterke behoefte aan prikkeling?
Heeft u een afkeer van verveling?
Houdt u van risico’s?

Wanneer op 80 % of meer van deze
vragen uw antwoord ‘ja’ is, hoort u
niet tot deze categorie. Wanneer op
80 % of meer van deze vragen uw
antwoord ‘nee’ is, loopt u 50% kans
wel binnen dit profiel te passen.
Hullep is een bijzondere tragikomische
en muzikale theatervoorstelling van
toppers Maaike Cafmeyer & Peter
De Graef, geruggesteund door 3
muzikanten: Frans Grapperhaus, Tine
Roelens & Sara De Smedt.
www.hullep.be

DO 23 FEBRUARI ‘23

20u15 – schouwburg
€24 [KASSA] - €21 [VVK,-25/+60] - €18 [VRIEND]
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TIM OELBRANDT & DE STUDIO

© Lichtwaas

‘Heen en terug’ - magie voor iedereen vanaf 12 jaar

Laat je meevoeren in een absurde
wereld van magie en het onderbewustzijn. Is het echt of zijn het
truken van de foor? ‘Heen en terug’
wordt een waanzinnige avond, vol
humor en geniale hersenspinsels. Dit
magisch theater lijkt in niets op een
goochelshow. Tim Oelbrandt gaat op
verkenning in de negentiende eeuw:
de Victoriaanse periode van hypnose,
waarzeggerij en spiritisme. Een fascinerende psychologische trip.
Tim Oelbrandt is al jaren een grote
ster in de underground magic community. Met het magische ‘Heen en
terug’ zet hij de stap naar het grote
publiek, enthousiast onthaald door
jong en oud. Daarnaast is hij ook
magic consultant voor diverse theater- en tv-producties. Zo werkte hij
mee aan de reeks ‘Nicholas’ en ‘Dat
belooft voor later’ op VTM en ‘Donovan’ op RTL.

24
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“Of hij een meester in de magie of een charmante charlatan is, laat hij geniepig in het
midden. Ook fijn hoe Oelbrandt zijn magie
met poëzie, comedy en fascinerende feiten
mengt.” [Gazet van Antwerpen]
“Every inch a gentleman.” [De Standaard]
www.destudio.com
www.timoelbrandt.be

VR 24 FEBRUARI ‘23

20u15 – SCHOUWBURG
€18 [KASSA] - €15 [VVK,-25/+60] - €12 [VRIEND]

TIJS VANNESTE & DE PELIKANEN
‘Kempenverhalen in concert’

Tijs Vanneste is niet meer weg te
branden van het tv-scherm. Eerst was
er ‘De Kemping’ en onlangs liep zijn
laatste programma ‘Meneer Vanneste’
ten einde. De muziek van ‘De Kemping’
gooide hij samen op twee platen:
‘Hier is ‘t Goed’ en ‘Wildgroei’. Onder
de noemer ‘Kempenverhalen’ trekken
Tijs Vanneste & De Pelikanen erop uit
om hun nummers, geïnspireerd op
‘De Kemping’, live voor te stellen in de
Vlaamse culturele centra.
Tijs Vanneste is een creatieve
duizendpoot. Bij het grote publiek
raakte hij bekend als de helft van
het collectief Van Echelpoel. Maar
daarnaast veroverde hij ook de harten
van televisiekijkend Vlaanderen als
sympathieke campinguitbater met
negen werkzoekende jongeren.

Live omringt Tijs zich met een topband
van rasmuzikanten Mario Goossens,
Paul Van Bruystegem, Karel Van
Mileghem, Serge Feys, Jan Oelbrandt,
Sam Vloemans & Andries Boone. Goed
volk dus!
Verwacht een superfijne muzikale
avond waarin de nummers uit ‘De
Kemping’ centraal staan. De heren
nemen elk concert op als een unieke
jamsessie waardoor geen enkel
concert hetzelfde is. Het speelplezier
en het geluk spatten dan ook van
het podium. “Ge meugt da nie
overrepeteren hé”, aldus De Pelikanen.
www.greenhousetalent.com

ZA 25 FEBRUARI ‘23

20u15 - SCHOUWBURG
€26 [KASSA] - €23 [VVK,-25/+60] - €20 [VRIEND]

december - januari - februari 2022-2023

25

DE MAAN

© Diego Franssens

De vrouw die zich verslikte in haar ondergoed [en andere
onwaarschijnlijkheden] - voor iedereen vanaf 5 jaar

Ik zie een huis met een gat in de
vloer en een waslijn.
Wie woont er in dat gat?
Ik zie een trap met een deur.
Wat zit daarachter?
Ik zie een propje plakband met een
touwtje aan. Wat is dit? Een wolk?
Een verfrommelde vlag? Een verloren
poedel?
Een verzameling van gevonden
voorwerpen ontmoet een verzameling
van absurde verhalen. Greet
Jacobs & Salomé Mooij zochten
allerlei vergeten spullen bij elkaar
en bouwden er landschappen
mee. Deze werden getoond aan
kinderen over heel Vlaanderen
en zij probeerden de wereldjes te
benoemen en er verhalen bij te
verzinnen. De opgenomen stemmen
versmolten tot een compositie die
niemand onberoerd laat. Begeleid
door een koor van kinderstemmen
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ontdekken we in de voorstelling
miniatuurwereldjes en ruimtes waarin
niets is wat het lijkt. Het is een reis
doorheen het hoofd van kinderen,
doorheen hun verhalen en twijfels.
Een beeldende voorstelling waarin
bricolage, speelsheid en poëzie hand
in hand gaan. Een voorstelling over
durven kijken en verbeelden zonder
juist of fout met muziek van Benjamin
Boutreur & Jonas Van den Bossche.
“Het is een poëtisch speelse partituur die
steeds verrast en menigmaal ontroert. DE
MAAN zorgt met dit theater met dingen
voor een heerlijke reis in het hoofd van de
kinderen, van elke toeschouwer. Zo’n eigen
uurtje is in deze tijden meer dan welkom!”
[Theaterkrant]

ZO 26 FEBRUARI ‘23

15u - SCHOUWBURG
€8 [KASSA] - €7 [VVK,-25/+60] - €6 [VRIEND]

MJO INVITES THE REAL BOOK

jazzcomposities verzameld in de Belgian Limburg edition
Het begrip ‘Real Book’ klinkt
misschien wat vreemd in de oren,
maar voor jazzmuzikanten is het
een muziekbijbel. De oorspronkelijke
Real Books zijn verzamelingen
van bekende en veel gespeelde
composities uit de Great American
Songbook. Zij worden beschouwd
als het collectieve basisrepertoire
van alle jazzmusici ter wereld. In
2019 kwam ‘The Real Book - Limburg
Edition vol. 1’ uit. Het initiatief werd
destijds genomen door bassist Jo
Didderen die samen met trombonist
Tim Daemen en Stichting Jazz
Maastricht een 40-tal jazzcomposities
verzamelden van muzikanten uit
Nederlands Limburg.
Op zondag 8 januari wordt er ook een
Belgisch Limburgse editie boven de
doopvont gehouden. Marco Cirone
verzamelde voor Motives For Jazz een
resem partituren van componisten
met een Limburgse connectie. Het
wordt een feest met muzikanten uit Belgisch en Nederlands Limburg. Onze
leden van The Muze Jazz Orchestra nodigen collega’s uit van over de Maas en
zullen een aantal werken uit deze nieuwe Real Book spelen, gevolgd door een
pittige jamsessie. De toegang is, zoals elke eerste zondag, geheel gratis.
Verder zal onze MJO de eerste zondagen van de maand paraat staan voor
avontuurlijke muziekavonden. Op 5 februari ’23 nodigt MJO Lennert Baerts uit
en op 5 maart ’23 zit bassist Rob Vanspauwen aan het stuur om de roofing van
het dak te spelen. Volg de facebookpagina van The Muze Jazz Orchestra voor
alle details.
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FOODFILMFEST

DINSDAG 6 DECEMBER 2022 - 20u

Rikolto Heusden-Zolder presenteert de filmvertoning
‘Voedselbossen’ [Foodforest] in het teken van goed
eten. Deze inspirerende documentaire onderzoekt hoe je
voedsel kan produceren in samenwerking met de natuur.
Na afloop bespreken we met Jan Vanoppen [jarenlang
directeur van VELT vzw] het belang van voedselbossen
in Vlaanderen. Afsluiten doen we met een hapje en drankje aangeboden door
Rikolto, MUZE & Gemeente Heusden-Zolder. Deze film is gratis maar graag even
inschrijven via www.muze.be.

CINEMAMUZE IN SAMENWERKING MET SENIORENRAAD
WHITE CHRISTMAS / MICHAEL CURTIS
DINSDAG 13 DECEMBER 2022 - 14u

Amerikaanse film uit 1954 van Michael Curtiz met in de
hoofdrollen Bing Crosby & Danny Kaye. De film heeft het
liedje ‘White Christmas’ van Irving Berlin als uitgangspunt.
Een heerlijke feelgoodmovie en typische jaren ‘50 sfeer
met schitterende dansnummers en mooie songs. Dé film
bij uitstek voor de kerstperiode ! VS, 1945, 120 min.

THE WAR WITH GRANDPA / TIM HILL
DINSDAG 10 JANUARI 2023 - 14u

Wat zou jij doen als je jouw slaapkamer zou moeten
afstaan aan je opa? Dit overkomt de tienjarige Peter
[Oaks Fegley] omdat zijn opa Jack [Robert de Niro]
noodgedwongen bij de familie intrekt. Peter wil zijn
slaapkamer koste wat kost terug en doet er alles aan om
zijn opa uit zijn kamer te verdrijven… VS 2020, 140 min.

DOWNTON ABBEY 2: A NEW ERA / SIMON CURTIS
DINSDAG 7 FEBRUARI 2023 - 14u

Downton Abbey is het landgoed in Yorkshire waar de familie
woont met bedienden, butler, huishoudster. Violet Crawley
[Maggie Smith] weet ook op haar oude dag de familie te
verrassen. Een mysterieuze man uit haar verleden heeft haar
een statig landhuis nagelaten in het zonnige Frankrijk. Een
nieuw avontuur loert om de hoek. GB 2022, 125 min.

Met koffie en taart na de film, i.s.m. seniorenraad Heusden-Zolder
Tickets: 5 euro [vvk], 6 euro [kassa]
28
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WORKSHOPS VOOR KINDEREN
IN HET VOORJAAR
THEATERATELIER IN WONDERLAND

KROKUSVAKANTIE

VOOR IEDEREEN VAN 6 TOT 9 JAAR

In dit atelier gaan we verhalen verzinnen bij zotte, gewone of speciale
voorwerpen. Want heb je ooit al eens een kleurpotloodje horen praten of een
poes voetbalschoenen zien aantrekken? Samen met Lotte Willems maken we er
een écht wonderland van. Voor iedereen die héél veel fantasie heeft en graag
toneel speelt! Deelnemen kan maandag 20 februari 2023 van 14u tot 16u30
voor 6 euro.

EEN KIJKDOOS BOUWEN
VOOR IEDEREEN VAN 6 TOT 12 JAAR

In dit beeldend atelier gaan we een eigen uniek wereldje maken in een kijkdoos.
Droom je van een echte prinsessenkamer of toch liever een ruimteschip? Of zie
je liever een verzameling van allemaal kleine en grote gevonden voorwerpen of
knutselwerkjes rondom je? Alles kan in deze unieke kijkdoos waar je bovendien
zelf nog gekke verhalen bij kan verzinnen! Dinsdag 21 februari van 10 tot 12
uur begeleidt Lotte Leyssens deze workshop voor iedereen van 6 tot 12 jaar.
Deelnemen kan voor 6 euro én het meebrengen van een schoendoos.
Ook de makers van de familievoorstelling ‘De vrouw die zich verslikte in haar
ondergoed’ van De Maan hebben zo onwaarschijnlijke verhalen verzonnen in een
uniek decor. Check pagina 26 en kom kijken op 26 februari om 15u!

HOELAHOEPEN & CIRCUSTECHNIEKEN

PAASVAKANTIE

Klaar voor een fijne voormiddag vol leuke kunstjes? In deze workshop is er veel
om te proeven: Met de hoelahoep doen we aan ‘hoopdance’ en leren we coole
‘hoop tricks’ en ‘hoop dance moves’, we jongleren met de diabolo, ballen, doekjes,
flowersticks en nog veel meer. Zelfs ballopen en pedalo kunnen geprobeerd worden.
Wie durft?! Deelnemen kan op maandag 3 april van 9 tot 12u voor 6 euro.

Via de website www.aap-nel.be vind je nog meer leuke activiteiten voor
kinderen tussen 3 en 14 jaar in Heusden-Zolder.
Inschrijven voor de workshops van ‘Aap en Nel’ en voor de workshops in MUZE
kan via www.aap-nel.be vanaf maandag 24 januari. Voor meer informatie kan je
terecht op het telefoonnummer 011/80.80.85 of aap@heusden-zolder.be.
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KOMPELKOPPEN

© Huub Claessens

Stephan Vanfleteren & Stef Van Alsenoy

De prachtige expo KOMPELKOPPEN heeft al enkele duizenden enthousiaste
bezoekers over de vloer gekregen en dat is geheel terecht. Topfotograaf
Stephan Vanfleteren en zijn artistieke broer Stef Van Alsenoy hebben de juiste
emotionele toets gevonden met als resultaat een zeer waardevol eerbetoon aan
de mijnwerkers. Met fotografie, video, interviews en een bijzondere soundscape
duik je in de ziel van deze bijzondere generatie arbeiders van de Limburgse
koolmijnen.
Al de werken wordt gepresenteerd in een grote ‘black box’ in de magistrale
compressorenzaal van ZLDR Luchtfabriek. De expo wordt verlengd tot en met
zondag 22 januari 2023. Opgelet: we zijn gesloten op 25 + 26 december
en op 1 januari. Wil je de expo met een groep komen bezoeken en ook het
indrukwekkende mijnerfgoed ontdekken met een gids? Neem dan contact op
met toerisme@heusden-zolder.be of bel 011/80.80.88.
Je kan de expo beleven in de voormiddag [9u30-12u30] of namiddag [13u3016u30]. Tickets kosten 10 euro en kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis
binnen. Met lidkaart Vriendenkring KS, studenten- of lerarenkaart betaal je 5
euro. Reserveer nu je ticket via www.muze.be.
KOMPELKOPPEN is een organisatie van gemeente Heusden-Zolder & MUZE n.a.v.
30 jaar mijnsluiting en het project MIJN/KRACHT. Met steun van ECRU Cultuur &
Erfgoed, Vlaamse Gemeenschap, Vriendenkring KS, VZW Het Vervolg, Provincie
Limburg, Showtex, Face & CVO De Verdieping. Dank aan alle mijnwerkers die
zich hebben kandidaat gesteld voor deze expo en aan de Limburgse mijnmusea
voor de attributen en promotionele steun.
www.stephanvanfleteren.com
www.stefvanalsenoy.com
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EXPO

OPENING
EXPO 02/02
20U30
LOCATIE ZLDR
LUCHTFABRIEK
DATA 02/02-19/02
OPEN MA-ZO I 9U-17U
RONDLEIDINGEN MET
GIDS TELKENS OM 15U
5 FEB LIESBET LENAERTS
12 FEB PETER COUN
19 FEB VEERLE ACHTEN

studenten van alle ateliers (18+) van de academie voor beeldende kunsten
heusden-zolder van het derde t.e.m. het zevende jaar presenteren een
selectie van hun werk in zldr luchtfabriek marktplein 5 heusden-zolder
W W W.AC ADE M I E.BE I 011 80 80 89 I AC A D E MI E @ HE U SD E N-ZOL D E R.BE
VOLG ONS!

ACADEMIEHEUSDENZOLDER

ACADEMIE HEUSDEN-ZOLDER

januari - februari - maart 2022
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Well
Well Well

MUZE CAFÉ

11

DECEMBER
MUZE CAFÉ

15

JANUARI

SUNDAY
EVENING
BLUES
AANVANG CONCERTEN 20U00
INKOM €10
RESERVEREN VIA
BEM I N EBLUES.BE

MUZE CAFÉ

12

FEBRUARI
MUZE CAFÉ

5

MAART

The Fast Food
Kings
David Ronaldo,
Kathleen Vandenhoudt
& Charly Verbinnen

Özgür Hazar’s
Blues Syndicate

22BEB0008_SUNDAY EVENING BLUES_AD_122,6X86_1.indd 1
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ALGEMENE INFO
KANTOORUREN

• maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30
• woensdag van 10u tot 12u en van 13u tot 16u30
• MUZE is gesloten van 23 december 2022 t.e.m. 2 januari 2023

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:

Tickets 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!

CORONA Indien we gedwongen zijn een voorstelling te verplaatsen omwille van Corona-

omstandigheden, dan blijven uw tickets geldig voor de nieuwe speeldatum. Kan u niet
aanwezig zijn op deze nieuwe speeldatum? Dan bezorgen we u graag een tegoedbon.
Indien de voorstelling niet binnen redelijke termijn [2 jaar] kan worden verplaatst, worden
uw tickets terugbetaald.

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.
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]

facebook.com/CCMUZE
instagram.com/cc_muze
twitter.com/CC_MUZE
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Tickets seizoen 2022-2023
DATUM

UUR

VOORSTELLING

Kassa

VVK vriend
-25/+60

8.12.22

20u15

AN NELISSEN & INTGENIEP - ‘Viva la muerte!’

20

17

14

9.12.22

20u15

MORGANE JI - ‘Woman soldier’ in concert

20

17

14

17.12.22

20u15

YEVGUENI - ‘Straks is ook goed’

28

25

22

18.12.22

15u00

TUNING PEOPLE & KAROLIEN VERLINDEN - ‘Fel’ - vanaf 3 jaar

8

7

6

13.01.23

20u15

STOOMBOOT - ‘10 jaar stoomboot’

18

15

12

14.01.23

20u15

SABIEN TIELS, EDDIE C. & DIRK SCHREURS - ‘Ebony & ivory’

20

17

14

20.01.23

20u15

ROBBERT VERVLOET & DE STUDIO - ‘Solo’ vanaf 12 jaar

12

10

8

21.01.23

20u15

ERHAN DEMIRCI & BART HERMAN - ‘Erhan & Herman’ - première

21

18

15

26.01.23

20u15

DE ROOVERS - ‘Vloek!’

21

18

15

27.01.23

20u15

DUTCH EAGLES - ‘New horizon’

24

21

18

28.01.23

20u15

NELE BAUWENS & THE WHODADS - ‘Swingt het jaar uit’

26

23

20

29.01.23

15u00

BRONKS & THEATER ARTEMIS - ‘NIetes’ - vanaf 4 jaar

8

7

6

2.02.23

20u15

THEATER MALPERTUIS - ‘De kleine prins’

18

15

12

3.02.23

20u15

CLEYMANS, PAWLOWSKI & DE SMET - ‘De Bruyne, ‘t wordt tijd voor een prachtig nieuw lied’

26

23

20

4.02.23

20u15

LIVING ROOTS - ‘Made in Belgium’ - dernière

26

23

20

10.02.23

20u15

THE BOOTLEG BEATLES - ‘From love me do to let it be’ - LAATSTE TICKETS! *

30

30

30

11.02.23

20u15

RAYMOND VAN HET GROENEWOUD & BAND - ‘Op algemene aanvraag’

28

25

22

17.02.23

20u15

GROF GESCHUD - ‘Broeden’

18

15

12

18.02.23

18

15

20u15

COMPAGNIE MARIUS - ‘Anatole’

21

23.02.23

20u15

MAAIKE CAFMEYER & PETER DE GRAEF - ‘Hullep’

24

21

18

24.02.23

20u15

TIM OELBRANDT & DE STUDIO - ‘Heen en terug’ - vanaf 12 jaar

18

15

12

25.02.23

20u15

TIJS VANNESTE & DE PELIKANEN - ‘Kempenverhalen’

26

23

20

26.02.23

15u00

DE MAAN - ‘De vrouw die zich verslikte in haar ondergoed’ - vanaf 5 jaar

8

7

6

2.03.23

20u15

PROFOUND OBSERVER & BERT JORIS - ‘In concert’

18

15

12

3.03.23

20u15

NAIMA JORIS - ‘Theatertour 2023’

24

21

18

4.03.23

20u15

GUY SWINNEN & THE LADIES 2 - Soul - dernière

28

25

22

10.03.23

20u15

AMELIE ALBRECHT - ‘Zwaar leven’

20

17

14

11.03.23

20u15

KLEINKUNSTEILAND - ‘Best of: tussen Antwerpen en Rotterdam’

28

25

22

12.03.23

16u00

TRIO OSUNA & DE ZANDMUZE - ‘Langsheen de zijderoute’ - vanaf 6 jaar

18

15

12

18.03.23

20u15

PIETER EMBRECHTS & NOÉMIE SCHELLENS - ‘La serenata’

22

19

16

23.03.23

20u15

FRED DELFGAAUW & IDA VAN DRIL - ‘King Lear’

20

17

14

24.03.23

20u15

HAN SOLO - ‘Retro’

18

15

12
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Tickets seizoen 2022-2023
DATUM

UUR

VOORSTELLING

Kassa

VVK vriend
-25/+60

25.03.23

20u15

DEZ MONA - ‘Loose ends’

22

19

16

26.03.23

11u & 16u

THEATER DE SPIEGEL - Allemaal beestjes’ - van 1,5 t.e.m. 4 jaar

8

7

6

31.03.23

20u15

AAFKE ROMEIJN - ‘In concert’ + WINSTON [support act]

18

15

12

15.04.23

20u15

GRANT-LEE PHILLIPS - ‘In concert’

20

17

14

16.04.23

15u00

THEATER FROE FROE - ‘Zippi’ - vanaf 3 jaar

8

7

6

27.04.23

20u15

BOGAERT, HAECK & KUITENBROUWER - ‘De Beatrijs’

18

15

12

28.04.23

20u15

TUTU PUOANE & PAT DONNEZ - ‘Anything goes’

21

18

15

29.04.23

20u15

WIM HELSEN - ‘Niet mijn apen, niet mijn circus’ - UITVERKOCHT!

26

23

20

4.05.23

20u15

DIRK DE WACHTER & CO - ‘Van de schoonheid & de troost’

20

17

14

6.05.23

20u15

GUGA BAÚL & JONAS VAN THIELEN - ‘Badje vol met stroop’

22

19

16

12.05.23

20u15

WOODMAN - ‘Woody’

22

19

16

19.05.23

20u15

DE MANNSCHAFT & HET LAATSTE BEDRIJF - ‘Poupehan’

24

21

18

20.05.23

20u15

IVAN & GOELE - ‘Zij zei hij zei, hij zei zij zei’’

24

21

18

26.05.23

20u15

SPINVIS & SAARTJE VAN CAMP - ‘Neveldieren’

24

21

18

27.05.23

20u15

EVA DE ROOVERE - ‘Hier en nu’

21

18

15

9.06.23

20u15

KOMMIL FOO - ‘Grind’ *

30

30

30

10.06.23

20u15

KOMMIL FOO - ‘Grind’ *

30

30

30

16.06.23

20u15

CIRCUS RONALDO - ‘La cucina dell’arte’ - vanaf 12 jaar

20

17

14

17.06.23

20u15

CIRCUS RONALDO - ‘La cucina dell’arte’ - vanaf 12 jaar - UITVERKOCHT!

20

17

14

20u15

CIRCUS RONALDO - ‘La cucina dell’arte’ - vanaf 12 jaar

20

17

14

18.06.23

ENPAS

VRIEND

NPAS

VRIENDE

Heb jij al een vriendenpas? Als MUZE-vriend geniet je van talrijke voordelen:
- als eerste een ticket kopen voor nieuwe voorstellingen
- steeds de goedkoopste ticketprijs
- ruilgarantie: tot een week voor de voorstelling kan je kosteloos
omruilen voor een andere voorstelling of een tegoedbon
- uitgenodigd worden voor exclusieve try-outs of bijzondere expo’s...
Voor 10 euro ben je het hele seizoen 2022-2023 MUZE-vriend. De
MUZE Vriendenpas is strikt persoonlijk. Met één Vriendenpas kun je per
voorstelling één ticket aan het voordeeltarief kopen.

