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BESTE STUDENT,

Graag laten we je aan de hand van deze brochure kennismaken met  
wat de cultuurcentra in de regio jou zoal te bieden hebben. We vinden  
het namelijk zeer belangrijk dat jij (als toekomstige leerkracht) je weg naar de 
cultuurhuizen vindt, samen met je leerlingen. Daarom nodigen we je uit om te 
komen genieten van ons diverse aanbod avond- en jeugdvoorstellingen. 

Als student van de lerarenopleiding kan jij met een tijdbon tegen een lage prijs 
een podiumvoorstelling bekijken in de cultuurcentra van Genk, Hasselt, Heusden-
Zolder, Lommel, Maasmechelen en Tongeren.

De bundel tijdbonnen is geldig voor het seizoen 2020-2021. Je kan deze bonnen 
enkel gebruiken in de deelnemende cultuurcentra. Tijdbonnen kan je omruilen 
voor tickets van de voorstellingen die in deze brochure vermeld worden. 
Een tijdbon kost 7 euro voor een avond- en 5 euro voor een familievoorstelling.

Hopelijk zien we je gauw terug in één van onze cultuurcentra!



Extra 
maatregelen 
covid-19 
Houd er rekening mee dat elk 

cultuurcentrum maatregelen 

heeft genomen om een veilige 

theateravond te kunnen 

garanderen. Zo is er de 

verplichting tot het dragen 

van een mondmasker, kan je 

enkel samen met iemand uit 

je bubbel komen en dien je 

afstand te bewaren tussen 

jezelf en andere bezoekers. 

Deze maatregelen kunnen 

doorheen het seizoen wijzigen.

Check voor je bezoek 

de website van het 

cultuurcentrum dat je zal 

bezoeken en bekijk hoe je je 

het best voorbereidt op je 

bezoek. Bezoekers die zich 

niet aan de maatregelen 

houden, kunnen de toegang 

tot de theaterzaal ontzegd 

worden.  

Let op! 
Per voorstelling is een 

maximum aantal tijdbonnen 

per cultuurcentrum 

vastgelegd. Tijdig reserveren is 

dus de boodschap! Wanneer 

het maximum toegelaten 

aantal tijdbonnen bereikt 

is, nemen de cultuurcentra 

geen tijdbonreserveringen 

meer aan voor de voorstelling 

in kwestie. Kan je wegens 

onvoorziene omstandigheden 

toch niet aanwezig zijn in de 

voorstelling? Annuleer dan je 

ticket, zodat iemand anders 

gebruik kan maken van de 

vrijgekomen plaats.

Tickets die gereserveerd 

worden met een tijdbon 

zijn persoonsgebonden 

en kunnen dus niet 

doorgegeven worden. De 

tijdbonnen zijn een bijzonder 

voordeeltarief, enkel bestemd 

voor de studenten van de 

deelnemende opleidingen. 

Dit initiatief is het resultaat 

van de samenwerking tussen 

de vermelde cultuurcentra 

en PXLEducation, dep. 

Lerarenopleiding.

Extra info 
over de 
voorstellingen
Op de websites van de 

deelnemende cultuurcentra 

vind je meer info over de 

voorstelling die je gaat 

bekijken (recensies/foto’s/

video’s/etc. …). Bij een aantal 

voorstellingen kan je naar een 

gratis inleiding die we erg 

aanbevelen! 

Bezoek voor de laatste info 

en mogelijke wijzigingen 

steeds vooraf de site van het 

cultuurcentrum dat je gaat 

bezoeken.

www.cmine.be

www.ccha.be

www.muze.be

www.ccdeadelberg.be

www.ccmaasmechelen.be

www.develinx.be

Zo verloopt 
alles goed!

• Theater is geen film, theater

 is bijna niet te filmen!  

 En zeker niet met een  

 smartphone!

• Theater is hier en nu LIVE = 

  levende acteurs voor een   

 levend publiek. Theater leeft  

 bij de gratie van dat  

 publiek, van hun aandacht,  

 concentratie en meeleven. 

• Theater is uniek, elke  

 opvoering is anders. 

• Theater is geen film en  

 wordt niet onderbroken  

 door reclameboodschappen,  

 beltonen, sms’jes en

 afleidende gesprekken. 

• Theater speelt zich af in  

 een verduisterde zaal, zonder  

 dolby surround, vaak zonder   

   geluidsversterking tout  

 court. 

• Theater vereist concentratie,  

 van acteurs en publiek. 

• Theater vergt een  

 inspanning, van publiek en  

 acteurs. 

• Theater begint tijdig. 

• Theater vraagt intimiteit en  

 sfeer, jij draagt hiertoe bij. 

• Theater is broos en weerloos. 

• Theater verandert de wereld  

 niet maar kan wel jouw   

 wereld veranderen.



CC Maasmechelen 
Koninginnelaan 42, 

3630 Maasmechelen, 

tel. 089 76 97 97, 

info@ccmaasmechelen.be

 

Tickets voor het najaar zijn 

beschikbaar voor reservatie 

vanaf 1 oktober, tickets voor 

het voorjaar vanaf 1 januari. 

Reserveren per e-mail. 

De tickets kunnen vooraf 

worden afgehaald. Vermeld 

altijd naam, voornaam, volledig 

adres, telefoonnummer en 

gegevens van de voorstelling.   

de VELINX 
Dijk 111 bus 2, 3700 Tongeren, 

tel. 012 80 00 40, 

tickets@ develinx.be 

Tickets voor het najaar zijn 

beschikbaar voor reservatie 

vanaf 1 oktober, tickets 

voor het voorjaar vanaf 1 

januari. Reserveren kan per 

e-mail. Vermeld altijd naam, 

voornaam, volledig adres, 

telefoonnummer en gegevens 

van de voorstellingen. Geen 

telefonische reserveringen. 

De tickets moeten binnen 

de 10 dagen na reservering 

worden afgehaald.

Hoe reserveer ik 
een ticket? 
Omwille van de coronacrisis 

zijn de planningen in de 

cultuurcentra grondig door 

elkaar geschud: je zal dus 

niet op elke plek gelijktijdig 

terechtkunnen voor het 

reserveren van je ticket. 

Meer info vind je hiernaast, 

bij het cultuurcentrum 

dat je wenst te bezoeken. 

Een voorstelling kan ook nog 

steeds geannuleerd worden bij 

verstrengde coronarichtlijnen. 

Check dus altijd de website 

voor je bezoek!

OPGELET! Je kan de 
voorstelling enkel bezoeken 
met leden uit je bubbel. 
Je kan dus niet bij een 

studiegenoot zitten indien die 

niet tot je bubbel behoort. 

C-mine cultuurcentrum Genk 
C-Mine 10 bus 1, 3600 Genk, 

tel. 089 65 44 90, 

c-minebezoekersonthaal@genk.be 

Tickets voor het najaar zijn 

beschikbaar voor reservatie 

vanaf 1 oktober, tickets voor 

het voorjaar vanaf 1 januari. 

Reserveren kan enkel 

via mail of persoonlijk bij 

het bezoekersonthaal. 

De gereserveerde tickets 

moeten uiterlijk 10 dagen 

na de reservering worden 

afgehaald en betaald. Twee 

weken voor de voorstelling 

worden de niet gereserveerde 

tickets in verkoop gebracht 

voor het reguliere publiek. 

cultuurcentrum Hasselt 
(CCHA) 
Kunstlaan 5, 3500 Hasselt, 

tel. 011 22 99 33, 

kaartverkoop@ccha.be 

Tickets voor het najaar zijn 

beschikbaar voor reservatie 

vanaf 1 oktober, tickets voor 

het voorjaar vanaf 1 januari. 

Reserveren kan ter plaatse, 

telefonisch of via e-mail 

op kaartverkoop@ ccha.be 

(vermeld naam, voornaam, 

adres en datum, titel, uur  

van de voorstelling).  

De gereserveerde tickets 

moeten afgehaald worden 

binnen de 10 dagen na 

bevestiging van de reservatie.   

cultuurcentrum MUZE 
Marktplein 3, 3550 Heusden-Zolder, 

tel. 011 80 80 98, 

tickets@muze.be 

Check op de website vanaf 

wanneer de tickets voor een 

voorstelling beschikbaar zijn. 

Reserveren kan telefonisch, 

per e-mail en via de website. 

De tickets moeten binnen 

de 10 dagen na reservering 

worden afgehaald.  

CC De Adelberg 
Adelbergpark 1, 3920 Lommel, 

tel. 011 39 96 99, 

reservaties@ccdeadelberg.be 

Tickets voor het najaar zijn 

beschikbaar voor reservatie 

vanaf 1 oktober, tickets voor 

het voorjaar vanaf 1 januari. 

Reserveren kan telefonisch, 

per e-mail of ter plaatse.  

De tickets worden persoonlijk 

uitgereikt ten vroegste een 

half uur voor de voorstelling.   



familievoorstellingen

BATMAT
This side up (4+)
ZO 4 OKT 2020 – 15U – CC MUZE

Ze wonen met vier in een 

grote doos. Een doos die 

nog nooit open is geweest. 

Alles loopt gesmeerd in hun 

kleine wereld. Tot de doos 

kapot scheurt, openvalt en 

de bewoners oog in oog staan 

met het publiek… En dan 

volgt er een hilarisch spel van 

verstoppen en verdoezelen.

CIRCUS RONALDO
Applaus (5+)
VR 9 OKT 2020 - 19U -
CC MAASMECHELEN

Tijdens Applaus blijft  

de circustent leeg. Wandel 

van woonwagen naar 

woonwagen, van personage 

naar personage. In je eigen 

kleine bubbel stap je doorheen 

het circus en gluur je stiekem 

naar binnen en ontdek je nooit 

eerder ontdekte plekjes.

Deze voorstelling wordt 

bezocht in bubbels. Voor 

reservatie contact opnemen 

met de ticketbalie.

4HOOG
Wolk (3+)
WO 7 OKT 2020 – 15U – DE VELINX

4HOOG hercreëert Wolk, 

één van de succesrijkste 

kleutervoorstellingen over  

de magische wolkenwereld. 

Een acteur en een acrobate 

spelen deze intieme en 

poëtische voorstelling  

in een betoverend decor  

waar ook het publiek in  

zal plaatsnemen. Een 

wonderlijke ervaring!  

5

BONTEHOND
Wiedeedhet (6+)
ZA 10 OKT 2020 – 15U – CCHA

In een donkere kamer horen 

we een gil, het licht gaat 

aan en er ligt iemand op het 

kleed die - als niemand kijkt 

- toch weer opstaat. Kortom, 

wie heeft wat gedaan en 

waarom, wanneer en waar? 

Wiedeedhet gaat over vragen 

stellen en proberen die zelf 

te beantwoorden. Over goed 

opletten en verder kijken dan 

je neus lang is.
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HANNEKE PAAUWE & 
DE STUDIO
En braaf zijn! (6+)
ZO 18 OKT 2020 – 15U – 
C-MINE CULTUURCENTRUM

Sluit je ogen en stel je voor! 

Voor één middag verdwijnen 

plots alle volwassenen.  Maar 

ook de tv, de computer, 

de overvolle hobby- en 

huiswerkagenda én vooral 

het zinnetje: ‘En braaf zijn!’.  

Wat volgt is een ode aan 

de verbeelding, het samen 

fantaseren, creëren en spelen. 

Even ongeremd kind zijn! 

WALPURGIS
Drie Sterke Vrouwen 
(6 +)
ZO 11 OKT 2020 – 15U – DE VELINX

Drie sterke vrouwen is een 

muziektheatervertelling 

gebaseerd op een oeroud 

Japans sprookje waarin 

genderclichés op speelse 

wijze en met humor doorprikt 

worden. Spierballen en een 

dikke nek, dat zijn de grootste 

troeven van de beroemde 

worstelaar, genaamd ‘Eeuwige 

Berg’. Tot hij op zijn weg drie 

vrouwen ontmoet en de moed 

hem in de schoenen zakt.
THEATER 
SONNEVANCK
Edward Scharenhand 
(8+)
ZA 10 OKT 2020 – 19U – 
CC DE ADELBERG

Edward Scharenhand is een 

fantasievolle zoetzure komedie 

over goed en kwaad en de 

dunne grens daartussen. 

Een sprookjesachtige 

familievoorstelling met 

veel livemuziek, losjes 

gebaseerd op Tim Burtons’ 

film Edward Scissorhands. 

De voorstelling won de 

Zilveren Krekel in de categorie 

‘meest indrukwekkende 

jeugdtheaterproductie’.

TOUT PETIT
DRRRAAI (3+)
ZA 17 OKT 2020 – 15U – CCHA
WO 3 FEB 2021 – 15U – C-MINE 
CULTUURCENTRUM
ZO 28 FEB 2021 – 14U – 
CC MAASMECHELEN

Alles draait in deze woordloze 

dansvoorstelling! De dansers 

draaien om hun as. Ze draaien 

in de ruimte. Het decor 

bestaat uit cirkels en jawel 

objecten die draaien. 

De muziek kolkt door de 

ruimte. Draai jij mee?
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THEATER SALIBONANI
Mijnheer Blauwhemel 
(3+)
ZO 25 OKTOBER 2020 – 14.30 & 16U – 
CC DE ADELBERG

Welkom in de wondere wereld 

van Mijnheer Blauwhemel, 

waar voorwerpen zomaar 

beginnen te bewegen en de 

gekste geluiden produceren. 

Kom en stap mee in een 

wereld vol kleur, muziek en 

kleine toverkunsten. Een 

voorstelling op kleutermaat 

met een stevige knipoog naar 

de kleurige kunstwerken van 

Mondriaan.

BOOST PRODUCTIES
Pie in the sky (10+)
ZA 31 OKT 2020 – 20.15U – CC MUZE

Pie in the sky is een 

indrukwekkend acrobatisch 

beeldverhaal vol adem-

benemende trucs waarin 

het draait om veerkracht en 

vertrouwen; vertrouwen in 

jezelf, vertrouwen in elkaar en 

vertrouwen in je omgeving die 

geen moment hetzelfde is.

STUDIO ORKA
Pied de poule (12+)
VR 23 OKT 2020 - 20.15U –  CC MUZE

Een kleermakerszaak. 

Hier worden alle plooien 

gladgestreken, gaten 

toegedekt en als je met een 

knoop in je maag zit, lost de 

kleermaker het op. Buiten 

raast de stad en draait de 

wereld door. Af en toe klopt 

er iemand aan. Voor een 

retouche of ‘iets op maat, als 

dat gaat’?

GRENSGEVAL 
i.s.m. AIFOON
Murmur (4+)
ZA 24 OKT 2020 – 14U – 
CC MAASMECHELEN

Murmur is een acrobatische 

voorstelling waarbij het 

publiek rond het speelvlak 

zit en van dichtbij betrokken 

wordt. Een circusartiest 

beweegt met behulp van 

koorden op indrukwekkende 

wijze doorheen de ruimte. 

Overal klinken natuurgeluiden. 

Plots beginnen ook de 

rugzakjes van het publiek 

te zoemen. Alles en 

iedereen wordt deel van een 

wervelwind van geluid.
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AMINATA DEMBA & 
LAIKA
De binnenkamer van 
Binta (9+)
ZO 8 NOV 2020 – 14 & 16U – 
C-MINE CULTUURCENTRUM

Binta neemt je mee op een 

intieme zintuigelijke ervaring 

en vertelt een verhaal over 

enorme veerkracht! Over 

kinderen die lang of voor altijd 

gescheiden worden van hun 

ouders.

Via een fantasierijke vertelling 

en in een bijzondere setting 

wordt dit thema gebracht op 

kindermaat.

COMPAGNIE BARBARIE
Pak de poen! (7+)
ZO 15 NOV 2020 – 11U – 
C-MINE CULTUURCENTRUM
ZA 13 MRT 2021 – 15U – CCHA 

De meest hebzuchtige 

show van het jaar! Met de 

grootste prijzen, waanzinnige 

opdrachten en uitdagende 

vraagstukken waarin kinderen 

zelf bepalen hoe ver ze gaan 

om te krijgen wat ze willen. 

Altijd meer willen hebben 

groter, beter,… Pak de poen 
zet vraagtekens bij ons 

kapitalistisch systeem.

SPROOKJES ENZO
Kat met laarzen (5+)
ZO 15 NOV 2020 – 15U –  
CC DE ADELBERG

Kat met laarzen is poëtisch 

theater vol verbeelding. 

Alweer een betoverende 

voorstelling van Sprookjes 

enzo! Naar de bekende roman 

van Astrid Lindgren over  

twee dappere broers en  

hun avontuurlijke verhaal  

over dood, liefde en moed.  

De sterke Jonathan en de 

zieke Kruimel vluchten samen 

in een fantasiewereld. Hun 

band is onverbrekelijk!

4HOOG
Akke akke tuut (3+)
ZO 8 NOV 2020 – 15U – CC MUZE
WO 16 DEC 2020 – 15U – DE VELINX
ZO 20 DEC 2020 – 15U –  
CC DE ADELBERG
ZO 9 MEI 2021 – 15U –  
CC MAASMECHELEN

Er hangt een jongen aan de 

wasdraad! Echt waar! Tussen 

3 truien, 2 sokken en een 

hemd. Zalig wiegend in de 

wind … Eén van de eerste 

voorstellingen van Kommil 

Foo. Zovele jaren later een 

spiksplinternieuwe versie van 

deze klassieker in regie van 

Mich en Raf Walschaerts!
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DIMITRI LEUE & 
KIYOTAKA IZUMI
Wolinoti (8+)
ZO 15 NOV 2020 – 15U – DE VELINX

Wolinoti is het verhaal van  

een Saksische houthakker en 

zijn Saksische stadsvrouw.  

Ze wonen samen in een 

Saksisch bos in een Saksisch 

dak dat door Saksische takken 

wordt gestut. Ze zijn verliefd 

maar voelen geen gemis.  

Met veel verbeelding en liefde 

vullen ze deze leegte op. 

THEATER ARTEMIS
Het einde van het begin 
van het einde (8+)
ZA 21 NOV 2020 – 19U – CCHA

Deze familievoorstelling start 

waar normaal alle anderen 

eindigen: acteurs naar huis en 

alle spullen in de vrachtwagen. 

Klaar om door te rijden 

naar het volgende theater. 

Maar wat als er ondertussen 

helemaal geen theaters meer 

zijn? Of gesloten, omwille van, 

tja, je weet wel ….?

ARIANE VAN VLIET EN 
ALICE REIJS
Ans en Wilma verdwaald 
(6+)
ZO 22 NOV 2020 – 15U – 
CC MAASMECHELEN

Ans en Wilma zijn dringend 

aan vakantie toe. Ze gaan met 

de caravan op reis door het 

bos. Maar dan raken ze de weg 

kwijt. Hoe stoer is Wilma als 

het donker wordt? Kan bange 

Ans wel slapen in het bos? 

Een erg komisch voorstelling 

over een stel kibbelende en 

kwetterende tantes in de 

hilarische en ontroerende 

wereld van het bos. 

COLLECTIEF DOFT
Zozoöfzo (4+)
ZA 21 NOV 2021 – 16U – CCHA ZO 21 
FEB 2021 – 15U – CC DE ADELBERG

Een groepje toneelspelers, 

volledig in het wit, staan vol 

trots klaar om hun voorstelling 

eindelijk aan het grote publiek 

te laten zien. Maar dan 

krijgen ze onverwacht een 

brief van iemand die roet in 

het eten komt gooien... Wat 

nu te doen? En wat wil het 

publiek? Zo, zo of zo? Een 

humoristische, energieke 

voorstelling vol intens 

spelplezier!
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POST UIT HESSDALEN
Man strikes back (6+)
WO 2 DEC 2020 – 17U –  
C-MINE CULTUURCENTRUM

Een jongleur laat de ene bal 

na de andere botsen tegen de 

objecten in de ruimte. Wat fijn 

om naar te kijken! Maar dan 

komen de objecten tot leven. 

Wat nu gedaan? Zo ontstaat 

een muzikale choreografie 

tussen mens en robot. 

Spannend! Futuristisch! 

COMPAGNIE BARBARIE
Time goes bye bye (7+)
ZO 13 DEC 2020 – 15U – CC MUZE

Time goes bye bye speelt 

met het begrip tijd, want 

hoe ouder u wordt, hoe 

sneller de jaren. Voor 

kinderen daarentegen duurt 

een schooldag uren en een 

verjaardagsfeestje minder lang 

dan een toiletbezoek. Gelukkig 

wordt er hier veel gefeest en 

is plezier verzekerd dankzij 

Compagnie Barbarie.

FABULEUS/ 
HANNA MAMPUYS
Softies (6+)
ZO 13 DEC 2020 – 15U –  
CC DE ADELBERG

Softies is een virtuoze dans- 

en circusvoorstelling waarin 

alles draait om kwetsbaar 

durven zijn. Drie acrobaten 

nemen het tegen elkaar op 

in een fysiek spel, waarin ze 

gevaar opzoeken en tegelijk 

gevaarlijk dicht bij elkaar 

komen. Softies doorbreekt de 

clichés over wat stoer is en 

wat flauw, over hoe meisjes en 

jongens zich gedragen. 

THEATER GNAFFEL
Van mij (4+)
ZA 12 DEC 2020 – 15U – CCHA

Op een eiland staat een bont 

Hans en Grietje-huisje waarbij 

je zin krijgt alles aan te raken 

of op te eten. Op een bankje 

voor het huisje zitten een kind, 

een moeder en een opa.  

Het leven is goed, ze zijn 

tevreden. Dan komen plots 

vreemde dingen aanspoelen. 

Voor wie zijn die dingen?  

Wie mag het hebben en 

waarom? Waartoe dienen ze? 

Het begin van een boeiend 

verhaal!
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SPROOKJES ENZO
Sneeuw! (1,5-3)
WO 6 JAN 2021 – 15U – DE VELINX

Sneeuw! is een interactieve 

fabelachtige theater- en 

circusvoorstelling met 

lichtspel, livemuziek, acrobatie, 

poppentheater en talloze 

magische voorwerpen. Met 

weinig woorden en sterke 

beelden vol muziek en kleuren 

ademt de voorstelling de sfeer 

van het verre Noorden, stil en 

sprookjesachtig.
THEATER DE SPIEGEL
ImpulZ (1-4)
ZO 17 JAN 2021 – 11 & 16U – CC MUZE

ImpulZ wordt interactief  

met de allerjongsten aan  

de knoppen, een danser  

en een geluidsdokter.  

Wie geeft het startsignaal  

en wie reageert op wat of wie? 

Een maffe creatie waar alles 

kan, maar niets moet.  

Een unieke ervaring in het hier 

en nu, want het zal iedere keer 

anders zijn.

HETPALEIS & DE NWE 
TIJD/FREEK VIELEN
Doe de groeten aan de 
ganzen (6+) 
WO 27 JAN 2021 – 19U – DE VELINX

Eén jaar geleden ging de hond 

van broer en zus dood. En dus 

vieren ze feest. De taart is net 

aangesneden, de limonade 

uitgeschonken wanneer de 

bel gaat. Daar is het bezoek, 

genaamd De Dood. En dat 

blijkt heel gezellig. Freek 

Vielen creëert een wonderlijke 

wereld waarin ze samen met 

het publiek het leven én de 

dood vieren. Een magische 

voorstelling! 

HNTJONG
Erik of het kleine 
insectenboek (8+) 
ZA 16 JAN 2021 – 19U – CCHA

Erik is een fantasierijk 

jongetje dat verlangt naar 

iets bijzonders. Gekrompen 

tot het formaat van een vlieg 

komt hij terecht in stadspark 

de Wolleweide. Hij beleeft 

bizarre avonturen tussen 

grassprieten die hoger zijn 

dan flatgebouwen. Deze 

spectaculaire roadmovie-

voorstelling vol muziek, dans 

en een geweldige cast is een 

must-see voor de hele familie.
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LAIKA & HETPALEIS
Vuur/toren (6+)
ZA 30 JAN 2021 – 15U – 
CC MAASMECHELEN
ZO 14 FEB 2021 – 15U – CC MUZE

Vuurtorenwachters zijn 

moedige mannen die 

eenzaamheid en zware 

stormen verduren. Rare 

snuiters, gestrand tussen 

wal en schip, overgeleverd 

aan de natuurelementen en 

aan elkaar. Geniet van deze 

tragikomedie over de drie 

laatste vuurtorenwachters 

ter wereld die door iedereen 

vergeten zijn.

FRIEDA
Tattarrattat (3+)
ZO 21 FEB 2021 – 15U – DE VELINX
ZA 3 APR 2021 – 15U – CCHA

Ga mee op ontdekkingstocht 

in een verrassende wereld 

vol beelden en muziek. 

In Tattarrattat komen 

uiteenlopende dingen elkaar 

tegen. Een plan ontmoet een 

driehoek. Een uitroepteken 

botst tegen een blok 

marmer. Er wordt samen- of 

tegengewerkt, getrokken, 

onderhandeld en gekopieerd. 

Een festijn van herkenning. 

Een feestelijke ontdekking van 

het verschil.
 

LEUE
Quinnie & Quinn (6+)
WO 3 MRT 2021 – 15U – C-MINE 
CULTUURCENTRUM
ZO 14 MRT 2021 – 15U – DE VELINX
ZO 28 MRT 2021 – 15U – CC MUZE

Drie vrienden strijden voor 

het woord om zo het verhaal 

te sturen. Eén van hen hijst 

zich op de troon en verplicht 

de twee anderen om 

te luisteren. Quinnie & Quinn 
willen ontsnappen maar 

de verteller weet hen iedere 

keer weer te verrassen met 

een nieuw obstakel…

6+

THEATER TERRA
Jungleboek (4+)
ZO 31 JAN 2021 – 15U – 
CC DE ADELBERG

Laat je meevoeren in 

Jungleboek, een musical op 

het ritme van de jungle over 

avontuur en vriendschap! 

Natuurlijk over Mowgli, Baloe, 

Baghiera en Shier. Hoog tijd 

om uit te maken wie de koning 

van de jungle is! Met zang en 

schitterend poppenspel in een 

betoverend decor…
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HET LAAGLAND
Pippi Powerrrr (8+)
ZA 13 MRT 2021 – 19U –  
CC DE ADELBERG
ZA 24 APRIL 2021 – 19U – CCHA

Pippi Powerrrrr is een 

avontuurlijke ode aan trouw 

zijn aan jezelf, in de geest van 

de wereldberoemde Pippi 

Langkous én haar eigentijdse 

‘zusje’ Greta Thunberg.

Die onvoorspelbare Pippi, 

die zich niet in één hokje laat 

stoppen en zich door niets 

of niemand uit zijn lood laat 

slaan. 

HOLLAND OPERA
Meisje met de 
zwavelstokjes (6+) 
ZO 21 MRT 2021 – 15U – CCHA

Holland Opera presenteert 

deze klassieker naar Hans 

Christian Andersen waarin 

film, theater en live muziek 

in elkaar overvloeien. 

Prachtige muziek, een knap 

decor en dito kostuums, 

een ontroerend verhaal, 

kortom: een onvergetelijke 

middag voor de hele familie!

HETPALEIS & 
POST UIT HESSDALEN
Licht, lichter, liegt (4+)
WO 24 MRT 2021 – 14 & 16U – 

C-MINE CULTUURCENTRUM

Je kan anders naar dingen 

kijken, als je ze anders belicht. 

Over een dag die goed begon 

met een zonsopkomst. Maar 

de mist in ging toen iemand 

de sterren liet vallen. Oeps! 

Kom kijken, maar geloof je 

ogen niet.

KATRIEN OOSTERLINCK
Raaklijnen (7+)
ZO 14 MRT 2021 – 14 & 16U – 
C-MINE CULTUURCENTRUM

Drie dansers gaan op zoek 

naar de ruimte tussen jou 

en hen. Een armlengte? Een 

voet? Of eerder een vinger? 

In een vierkante ruimte 

gevuld met allerlei gekleurde 

en meetkundige vormen 

scheppen ze een bijzondere 

wereld waarin aparte 

spelregels gelden. Een unieke 

ervaring om nog lang over na 

te praten!
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HETPALEIS & ZONZO 
COMPAGNIE/ 
NATHALIE TEIRLINCK & 
LIESA VAN DER AA
SHEL(L)TER (9+)
VR 26 MRT 2021 – 19U – DE VELINX

SHEL(L)TER is een modern 

sprookje met thema’s als 

‘anders zijn’, naastenliefde en 

eigenwaarde. Over wat het 

betekent om kind maar ook 

mens te zijn, maar vooral ook 

over het universele verlangen 

naar bescherming en een 

thuis. Een voorstelling die 

kinderen niet onderschat in 

hun denkvermogen maar net 

stimuleert, eentje die niet 

betuttelt maar net uitdaagt.

ELASTIC & FRANCESCA
El Spectacolo! (6+)
ZO 18 APR 2021 – 15U – 
CC DE ADELBERG

Elastic toert al meer dan 30 

jaar met zijn onwaarschijnlijke 

trucs. In El Spectacolo! 
laat hij zich bijstaan door 

assistente Francesca. Een 

portie girlpower is zeker op 

zijn plaats in de machowereld 

van Elastic. Kan Elastic in 

deze situatie zijn concentratie 

behouden of wordt hij uit zijn 

lood geslagen? Clownerie en 

visuele acts van de bovenste 

plank in een weergaloze 

theatersfeer.

 

THEATER FROEFROE
Roodhapje (5+)
ZO 18 APR 2021 – 15U – CC MUZE
ZO 25 APR 2021 – 15U – DE VELINX

U kent het wel, Roodkapje 

die een mandje vol lekkers 

naar grootmoeder brengt 

door het grote bos. Gelukkig 

is ze niet bang. Ze houdt van 

dieren, vooral van eekhoorns, 

konijntjes en iets minder van 

grote, boze wolven. En wil 

het toeval nu dat ze juist die 

tegenkomt vandaag…
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BERLIN
True Copy
DO 8 OKT 2020 – 20.30U –  
DE VELINX

In 1994 vallen gendarmes 

binnen op het Franse 

landgoed van Geert 

Jan Jansen, de grootste 

meestervervalser van de eeuw. 

Ze stoten er op meer dan 

1.600 vervalste werken. Hij kon 

20 jaar lang de kunstwereld 

oplichten. BERLIN laat in haar 

multimediale stijl verschillende 

werelden en realiteiten 

samenvloeien. Razend 

spannende voorstelling met 

een ongelooflijk einde.

LOUIS VANHAVERBEKE
MIKADO REMIX
DO 15 OKT 2020 – 20U – CCHA

In deze “volstrekt unieke 

mengvorm tussen rapconcert, 

objecttheater en een doe-het-

zelf demonstratie”, onderzoekt 

Vanhaverbeke de grenzen 

van de normaliteit. We 

moeten altijd maar ‘normaal 

zijn’, maar in welke mate 

vormt dit isolerend denken 

een bedreiging voor onze 

persoonlijkheid? Vanhaverbeke 

opent deuren waar er 

voorheen grenzen waren.

BRUT
KNAUS
DI 6 OKT 2020 – 20.15U – CC MUZE

Als God dood is en de hemel 

leeg, zoekt KNAUS naar wat 

van waarde is in dit universum. 

We zien een man die tussen 

de luiers en de sterren 

zichzelf staande probeert te 

houden rond de vraag: ‘Wie 

ben ik?’ De monoloog zoomt 

genadeloos in op onze diepe 

behoefte om als mens gezien 

te worden.

avondvoorstellingen

CIRCUS RONALDO
Swing
VR 2 & ZA 3 OKT 2020 – 20.30U –  
DE VELINX

Circus Ronaldo begint met de 

voorstelling Swing een nieuw 

hoofdstuk! Nanosh Ronaldo 

creëerde samen met 5 jonge 

circusartiesten en zijn vader 

Danny de sfeer van circus en 

variété uit de eerste helft van 

de 20ste eeuw. De aanstekelijke 

speelsheid, heerlijke dynamiek 

en opgewektheid van Circus 

Ronaldo’s jonge garde laat je 

verliefd worden op circus.
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LOLA BOGAERT, 
SARA HAECK & YINKA 
KUITENBROUWER
Drie Griekse verhalen 
door drie vrouwen 
in (min of meer) drie 
kwartier
WO 21 OKT 2020 – 20.15U –  
CC DE ADELBERG

Drie jonge vrouwen vertellen 

drie eeuwenoude verhalen 

opnieuw vanuit een vrouwelijk 

perspectief: wat gebeurt er als 

de vrouwen uit deze verhalen 

niet langer tevreden zijn met 

hun bijrol of als onderdanige…? 

Wat als ze uit hun 

slachtofferrol kruipen en de 

actoren van hun eigen leven 

worden? Sterker nog: wat als 

de vrouwen het verloop van 

het stuk bepalen? 

PETER DE GRAEF
Henry
DO 15 OKT 2020 – 20.15U –  
CC MAASMECHELEN

In een suffig dorp staat ‘een 

huis met mogelijkheden’, waar 

een gefrustreerd manneke 

tegen het leven aan zucht. 

Wankelend tussen ambitie en 

wanhoop geeft de man veel 

ruimte aan zijn onderdrukte 

ellende. De afloop is helaas 

catastrofaal! Op vraag van 

het TheaterFestival herneemt 

Peter De Graef zijn succesvolle 

monoloog Henry uit 1997. 

DRIES GIJSSELS
Realtime
ZA 17 OKT 2020 – 20.15U – CC MUZE

Welkom in het absurde 

spiegelpaleis van Dries Gijsels. 

Hij presenteert een lichtvoetig, 

slim en poëtisch verhaal 

over een theatermaker die 

een voorstelling probeert 

te maken over ‘tijd’. Ontdek 

het intrigerend universum 

van vertraging, onthaasting, 

deadlines en te weinig slaap. 

RATAPLAN
Een Jihad van liefde
DI 20 OKT 2020 – 20.15U –  
CC MAASMECHELEN

Mohamed El Bachiri verloor 

zijn vrouw bij de aanslagen 

in Brussel. Auteur David Van 

Reybrouck schreef samen 

met hem het boek Een Jihad 

van Liefde. Het boek werd 

vertaald naar een beklijvende 

theatervoorstelling en vertelt 

het verhaal van Mohammed. 

Het is een indringende 

boodschap van liefde en 

medemenselijkheid. 
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KOEN DE PRETER 
Tender men

MA 26 OKT 2020 – 20U – CCHA

Tender men is een 

dansvoorstelling over mannen 

en gevoeligheden. Over de 

onbevreesdheid, schoonheid 

en poëzie van aanrakingen, 

maar ook over de chaos en 

de misverstanden die daar 

onlosmakelijk mee verbonden 

zijn. ALEXANDER 
VANTOURNHOUT/
NOT STANDING
Through the Grapevine
DI 27 OKT 2020 – 20.15U –  
CC MAASMECHELEN

Twee dansers/acrobaten 

tonen in een eigenzinnige 

pas de deux hun lichamen, 

ontdaan van elke franje. Ze zijn 

getraind, maar niet perfect, 

lijken niet op mooie Instagram-

plaatjes en proberen niet 

te overtuigen met virtuoze 

bewegingen, maar tonen de 

schoonheid van het échte. Ze 

zoeken naar balans, evenwicht 

en harmonie zonder de humor 

te schuwen. Fascinerend!

TIM OELBRANDT
Heen en terug (12+)
DI 3 NOV 2020 – 20.15U – 
C-MINE CULTUURCENTRUM

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. ‘Heen en 

terug’ is een bezwerende 

seance waarin gedachten 

en veronderstellingen 

overhoopgehaald worden. 

Een psychologische trip om u 

tegen te zeggen.

NOORD NEDERLANDS 
TONEEL
Oom Wanja
DI 10 NOV 2020 – 20U – CCHA

In Oom Wanja, één van 

Tsjechov’s bekendste 

theaterteksten, heeft Wanja 

zich jarenlang uit de naad 

gewerkt om zijn schoonbroer 

Alexander, een arrogante 

hoogleraar, te helpen. Die 

pogingen zijn tevergeefs 

geweest: de egocentrische 

Alexander blijkt een grote 

mislukkeling te zijn en Wanja 

probeert de scherven van zijn 

leven bijeen te rapen. 
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UGO DEHAES
Forced Labor Arena
VR 13 NOV 2020 – 19, 20 & 21U – 
CC MUZE

Een parcours rond dans en 

robotica, langs 9 sokkels. Het 

publiek ziet de robots die 

zich aan het voorbereiden 

zijn op een voorstelling: ze 

trainen zich in leren bewegen, 

dansen en artificieel intelligent 

worden. Een unieke beleving!

THEATER TIERET
Meneer Linh
ZA 21 NOV 2020 – 20.15U – 

CC DE ADELBERG

Theater Tieret bewerkte  
Het kleine meisje van meneer 

Linh, het meesterwerk van  

de Franse auteur Philippe 

Claudel, tot een heel eigen, 

bijtend actueel verhaal over 

vluchten en thuiskomen, over 

verlies en vriendschap. 

ABATTOIR FERME
De kersenvla
WO 18 NOV 2020 – 20.30U – 
DE VELINX
VR 22 JAN 2021 – 20.15U – 
CC DE ADELBERG
DI 2 FEB 2021 – 20U – CCHA

“Elke beschaving krijgt het 
theater dat ze verdient.” Enter: 

De kersenvla! Verwacht je in 

deze voorstelling aan veel 

gepraat, gehuil, een feest, 

een begrafenis en zelfs een 

scène waarin er een berg 

kersen wordt overgegeven in 

een esthetisch verantwoorde 

emmer. Bovenal is het een 

verhaal over het verlangen 

naar een wereld die niet meer 

bestaat.

ILSE DE KOE, TANIA 
VAN DER SANDEN, 
KARLIJN SILEGHEM & 
NILS DE CASTER
Papin
DI 10 NOV 2020 – 20.15U –  
CC DE ADELBERG

Een gewezen operazangeres 

woont samen met haar 

zoon. De tirannieke diva 

dwingt haar nageslacht in 

de ondergeschikte rol van 

begeleider. Dan doen de 

zussen Papin hun intrede 

en verstoren de balans.  

Uitvergrote situaties, 

verwrongen relaties, 

verblindende ego’s en 

afgedwongen slaafsheid leiden 

tot een broeierige sfeer in een 

wervelend theaterstuk.
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LUCINDA RA/ STEFANIE 
& BARBARA CLAES 
Mia Kermis + Jordy
WO 25 NOV 2020 – 20.15U – 
C-MINE CULTUURCENTRUM

Mia Kermis is een intieme 

miniatuurvoorstelling over een 

kind dat opgroeit en op zoek 

gaat naar haar eigen begin om 

zo te kunnen groeien.

Met Jordy gaat Barbara Claes 

dieper in op het verhaal 

van de 19-jarige Jordy die 

eind 2016 levenloos werd 

teruggevonden op de Gentse 

Blaarmeersen. Een verhaal 

over leven en overleven.

HET NIEUWSTEDELIJK 
Hybris
DI 24 NOV 2020 – 20.15U – 
C-MINE CULTUURCENTRUM

Theatermaker Christophe 

Aussems ging voor Hybris 

in gesprek met chirurgen en 

patiënten. Wat als het tijdens 

een operatie fout loopt? 

Met Tom Ternest en Inge 

Paulussen.

STEFAAN DEGAND & 
ELIEN HANSELAERT
Ashes to Ashes
DO 3 DEC 2020 – 20.15U – CC MUZE

Twee personages, Rebecca en 
Devlin. Ze confronteren elkaar 
in een kamer met schemerige 
verlichting, ergens desolaat  
in het midden van een stad.  
De wereld buiten is in 
beweging maar zij hebben 
enkel elkaar. Ze kunnen niet 
praten met de buitenwereld. 
Ze praten alleen met elkaar. 

HET NIEUWSTEDELIJK/ 
FIEN LEYSEN
Wie we zijn
MA 30 NOV 2020 – 20.15U – C-MINE 
CULTUURCENTRUM

In Wie We Zijn kijkt Fien 
Leysen terug op waar ze 
vandaan komt, en hoe 
identiteit gevormd wordt. 
Het onderzoek start bij haar 
eigen grootvader die piloot 
was voor het Belgische 
leger. Langs verhalen over 
vliegtuigen die beschoten 
werden, komt Fien via 
omwegen uit bij verschillende 
experts die haar meer 
vertellen over ‘Wie We Zijn’.
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DOOD PAARD/
TONEELHUIS 
De verse tijd
WO 9 DEC 2020 – 20.15U – 
C-MINE CULTUURCENTRUM

De twee theatermakers Rasem 

en Bakker voeren een reeks 

dialogen over hun verhouding 

met elkaar en hun omgeving. 

Humoristisch, pijnlijk, poëtisch, 

én jullie mogen banaal 

meedenken!

GROF GESCHUD
Lijmen
ZA 5 DEC 2020 – 20.15U –  
CC DE ADELBERG

Twee jonge acteurs (of zijn 

het cabaretiers?) gaan in 

Lijmen eindeloos op zoek naar 

de ander. Wanneer is twee 

een paar? Waarom herken 

ik mezelf in iedereen, maar 

niet in jou? Via een tiental 

personages die zich in een 

razend tempo aandienen, 

maken ze een hilarische maar 

ook ontroerende zoektocht 

om die ander tot op het bot te 

doorgronden. 

THEATER MALPERTUIS
De kleine prins
ZA 5 DEC 2020 – 20U – CCHA
DO 6 MEI 2021 – 20.15U – CC MUZE

Na een noodlanding in de 

woestijn ontmoet een piloot 

een kleine jongen. De jongen 

vertelt honderduit over de 

planeet waar hij vandaan 

komt, de bloem waarmee hij 

samenwoont en het gevecht 

dat hij levert met de zaadjes 

van de apebroodboom.

HET NIEUWSTEDELIJK
Geel hesje
VR 4 DEC 2020 - 20.15U – 
CC DE ADELBERG

Een tragisch voorval op een 

blokkade van gele hesjes in 

Luik vormt de aanleiding van 

deze productie. Een chauffeur 

sleurt een gele hesje mee 

onder zijn wielen. De woede 

slaat om in angst.  

Geel hesje is een pakkende 

voorstelling over dit nieuw en 

dubbelzinnig fenomeen van 

verzet en sociale strijd.  
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HET NIEUWSTEDELIJK
Paradise Blues
VR 8 JAN 2021 – 20.15U – CC MUZE
DI 19 JAN 2021 – 20.15U – 
C-MINE CULTUURCENTRUM

Jessa Wildemeersch gaat 

met verschillende mensen in 

gesprek over hun visie op het 

hiernamaals. Met een rugzak 

vol documentair materiaal 

vertrekt ze naar een Italiaans 

eiland. Een raadselachtige 

ontmoeting zorgt voor een 

kantelpunt in haar reis. Met 

muziek van Steven De bruyn.

MAARTEN WESTRA 
HOEKZEMA
Tired of being young
WO 9 DEC 2020 – 20.30U –  
DE VELINX

In Tired of being young vraagt 

Maarten zich af wat volwassen 

zijn nu eigenlijk is en vooral 

of het überhaupt wel nodig 

is volwassen te worden. 

Met zijn voorstellingen weet 

Maarten Westra Hoekzema 

op zijn geheel eigen wijze 

een mengvorm te brengen 

tussen theater en comedy.  

Aangrijpend oprecht theater 

van de bovenste plank! 

NTGENT
Wie is Bang?
ZA 9 JAN 2021 – 20.30U – DE VELINX

Een ouder acteurskoppel, 

gespeeld door Els Dottermans 

en Han Kerckhoffs - ook in het 

echte leven een stel – maakt 

na jaren de balans op van hun 

liefde voor elkaar en het vak. 

Terend op hun bekendheid 

willen ze goed geld 

verdienen met een populaire 

repertoireklassieker. Een 

bijzonder opzet en ijzersterke, 

venijnige voorstelling als 

resultaat. 

THERE THERE 
COMPANY 
Carrying my father
VR 15 JAN 2021 – 20.15U – 
CC DE ADELBERG

Carrying my father is 

een fysieke, acrobatische 

voorstelling over dragen 

en gedragen worden. Over 

vasthouden en loslaten. Over 

kracht en rivaliteit.  

Op scène staan vier 

circusartiesten met hun vader. 

Centraal staat het besef: zoals 

de vader de zoon droeg, zo zal 

de zoon ooit de vader dragen.  
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‘T ARSENAAL & 
HET KWARTIER/
FREEK MARIËN 
Eén of andere Rus  
ZA 6 FEB 2021 – 20.15U – 
CC DE ADELBERG
WO 24 FEB 2021 – 20.15U – 
C-MINE CULTUURCENTRUM

Eén of andere Rus is een 

hedendaagse tragedie, 

geïnspireerd op het leven 

en werk van straatboef, 

dissidente dichter, zwerver, 

butler, rock-‘n-rollschrijver en 

een strijder aan de kant van 

oorlogsmisdadigers: Eduard 

Limonov. Een verhaal over de 

Sovjet-Unie en het Westen, 

over roem en val…

THOMAS JANSSENS
De reuzendoder van 
Ernest Hemingway
WO 3 FEB 2021 – 20.15U – 
CC MAASMECHELEN
DI 16 MRT 2021 – 20U – CCHA

Vijf topacteurs, waaronder 

Clara Cleymans en Dahlia 

Pessemiers-Benamar (samen 

te zien in fictiereeks De 
Ridder), Mieke De Grootte 

(Cordon, Beau Séjour en 

De Twaalf), en Geert Van 

Rampelberg (De Dag, Studio 

Tarara) brengen de kroniek 

van Ernest Hemingway’s 

morbide drankverslaving, 

verteld door zijn belangrijkste 

getuigen: zijn vrouwen.

ARSENAAL
Race
DO 4 FEB 2021 – 20.15U – CC MUZE

Twee ervaren advocaten 

nemen de verdediging op zich 

van een rijke en beroemde 

man die ervan beschuldigd 

wordt een jonge vrouw 

verkracht te hebben. Er is 

ook nog een jonge stagiaire, 

die nog maar net met hen 

samenwerkt. Er staat veel op 

het spel.

WOLF WOLF
Who’s afraid of Virginia 
Woolf?
DO 21 JAN 2021 – 20.30U – DE VELINX

George en Martha leven 

thuis hun diepste frustraties 

op elkaar uit en slepen hun 

nachtelijke gasten, Nick en 

Honey, mee in een destructief 

psychologisch spel. Deze 

theaterhit op Theater en Zee 

sprak het jongerenpubliek 

enorm aan. Ook in deze 

uitvoering is één ding 

zeker: het belooft een lange 

afterparty tot het licht wordt. 

En niemand blijft gespaard.
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THEATER FROEFROE
De koning sterft
DO 11 FEB 2021 – 20U – CCHA

Koning Berenger I krijgt te 

horen dat hij stervende is maar 

negeert alle waarschuwingen. 

Zijn rijk verkeert in chaos. 

Het volk komt in opstand. 

Toch gaat hij rustig door met 

zijn dagelijkse routine: het 

beledigen van mensen in zijn 

omgeving en het nemen van 

idiote beslissingen. De koning 

blijft blind om zich heen 

schoppen terwijl de wereld 

rond hem instort…
BAEJJAHN DANCE 
COMPANY 
Ars est vita, vita est ars
ZA 13 FEB 2021 – 20.15U – 
CC DE ADELBERG

Ars est vita, vita est ars is  

een choreografie geïnspireerd 

op de kunst van het 

schilderen, schilderkunst 

als metafoor voor dans; 

stimulerend, creatief en  

de oneindigheid van 

het denken vertolkend. 

Zelfreflectie, bedwelming, 

verwondering, transformatie, 

onthulling. Kunst versus leven, 

eenheid. Vriendschap als 

verlengde van het lot.  

HET NIEUWSTEDELIJK
Man in de mist
WO 10 FEB 2021 – 20.30U – 
DE VELINX

Een gedreven ondernemer 

met een droom. Wanneer hij 

het familiebedrijf overneemt, 

lacht de toekomst hem toe. 

Hij heeft grote plannen, werkt 

dag en nacht, investeert hart 

en ziel. Tot zijn onderneming 

plots in woelig water belandt. 

Theatermaker Christophe 

Aussems gaat op zoek naar 

mensen achter de bedrijven 

die overkop gingen.

FABULEUS & 
7 LIMBURGSE 
CULTUURCENTRA
We go places (14+)
WO 24 FEB 2021 – 20.15U – CC MUZE
VR 26 FEB 2021 – 20.30U – 
DE VELINX
VR 5 MRT 2021 – 20.15U – 
CC MAASMECHELEN
WOE 10 MRT 2021 – 20.15U – 
C-MINE CULTUURCENTRUM
DI 20 APR 2021 – 20U – CCHA

Vanuit het niets verschijnt een 

horde passanten. Wie of wat 

hen drijft, is een mysterie. In 

We go places zet choreografe 

Carli Gellings de kracht van 

een individu tegenover de 

kracht van een groep en 

zoekt ze het onvoorspelbare 

moment waarop alles kan 

omslaan. Fabuleus werkt, in 

navolging van het succes van 

SNAP XL (2017), opnieuw 

samen met jong Limburgs 

danstalent.
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KLOPPEND HERT
De Barbaren
MA 19 APR 2021 – 20.15U – 
C-MINE CULTUURCENTRUM

Alles wat buiten een 

sportstadion nog nauwelijks 

veroorloofd lijkt, tiert welig 

erbinnen. Een herkenbare 

voorstelling tussen humor 

en tragedie, die vertrekt 

vanuit het machismo in de 

voetbalwereld. 

TG MAASTRICHT
Macbeth
VR 12 MRT 2021 – 20.15U – CC MUZE
DI 4 MEI 2021 – 20.15U – 
CC MAASMECHELEN

De heldhaftige generaal 

Macbeth heeft de vijand 

verslagen en keert terug uit de 

oorlog. Onderweg naar huis 

ontmoet hij drie heksen die 

hem voorspellen dat hij op een 

dag koning zal worden. Vanaf 

dat moment maakt zich een 

ambitie van hem meester, die 

niet meer te stoppen blijkt.

RAVEN RUËLL & BRUNO 
VANDEN BROECKE/
KVS
Ouder kind
DO 18 MRT 2021 – 20.15U – 
CC MAASMECHELEN

In Ouder kind gaan Raven 

Ruëll en Bruno Vanden 

Broecke samen op zoek naar 

de kwetsbaarheid van hun 

intense vriendschap en het 

engagement dat ze delen. 

Deze voorstelling werd in 

2019 geselecteerd voor het 

TheaterFestival als één van 

de meest belangwekkende 

voorstellingen van dat jaar.

ALICE REIJS, ARIANE 
VAN VLIET, LUCAS VAN 
DEN EYNDE, TOM VAN 
DYCK
EX.
DI 2 MRT 2021 – 20.15U – 
CC MAASMECHELEN
WO 10 MRT 2021 – 20.15U – 
CC DE ADELBERG
ZA 13 MRT 2021 – 20.30U – DE VELINX

Vier mensen proberen een 

leuke avond te hebben. 

Gescheiden en hertrouwd 

willen ze liefst helemaal 

opnieuw beginnen, maar 

het verleden kun je niet 

zomaar vergeten. Wat een 

gezellige avond had moeten 

worden, eindigt in een 

nachtmerrie. Een afwezige 

ex is de aanleiding. Vier 

topacteurs bijten zich vast in 

de tragikomische tekst van 

Theatergroep Carver. 
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DE KOLONIE
In topform
DO 22 APR 2021 – 20.15U – CC MUZE

Aanschouw deze charmante 

drievuldigheid: Warre 

Borgmans, Bo Spaenc en 

Gwen Cresens. Ze zijn in de 

fleur van hun leven ondanks 

een pijntje hier, een zalfje 

daar en wat stram ongemak. 

Verscheurende poëzie en 

ontroerende melodieën raken 

u tot in uw diepste vezels.

 

SILKE HUYSMANS & 
HANNES DEREERE / 
CAMPO
Pleasant Island
MA 26 APR 2021 – 20U – CCHA

Verborgen in de Stille Oceaan 

ligt het eiland Nauru, ooit 

Pleasant Island genoemd, nu 

een verwoest maanlandschap. 

Via een mix van filmpjes, 

soundscapes, WhatsApp-

berichten en audiofragmenten 

krijg je als toeschouwer dit 

verhaal voorgeschoteld. Welke 

uitzichten blijven er over op 

een plek die ecologisch en 

economisch ten gronde werd 

gericht?

FASO DANSE THÉÂTRE
Africa Simply The Best
WO 21 APR 2021 – 20.15U – 
CC MAASMECHELEN

Op het hele Afrikaanse 

continent werd in 2019 een 

danswedstrijd georganiseerd 

voor de beste danssolo van 

elk land. De absolute top drie 

kun je bekijken tijdens deze 

avondvullende show. Dit is 

een unieke gelegenheid om 

jonge Afrikaanse makers aan 

het werk te zien in hun rijke en 

uiteenlopende hedendaagse 

beeldtaal.

SYLVAIN GROUD & 
FRANCOISE 
PETROVITCH/CCN DE 
ROUBAIX/BALLET DU 
NORD
adolescent
WO 28 APR 2021 – 20U – CCHA

In adolescent storten tien 

jonge uitvoerders ons in 

de maalstroom van de 

adolescentie. Hun gespannen 

lichamen tonen de strijd 

tussen het intieme en de 

nood aan eigenheid en het 

collectieve en de nood aan 

een groepsgevoel. Adolescent 

fascineert en bevraagt dat 

essentiële moment dat ons 

vormt tot wie we zijn. Onzeker 

en ontroerend, wreed en teder.
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OSAMA ABDULRASOL 
QUINTET
Gypsy in Baghdad
ZO 9 MEI 2021 – 16U – CC MUZE

Osama Abdulrasol verrijkt 

met zijn magische spel op de 

qanun (schootharp) al jaren 

de Belgische en internationale 

wereldmuziekscène. Zijn 

muziek heeft duidelijk wortels 

in zijn geboorteplaats, het 

oude Babylon in Irak. Samen 

met zijn ensemble vormt hij 

een brug tussen oost en west. 





Een initiatief van:

•  C-mine cultuurcentrum Genk  
 www.c-mine.be

•  cultuurcentrum Hasselt   
 www.ccha.be

•  MUZE     
 www.muze.be

•  CC De Adelberg    
 www.ccdeadelberg.be

•  CC Maasmechelen   
 www.ccmaasmechelen.be

•  de VELINX    
 www.develinx.be

•  PXL     
 www.pxl.be


