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CULTUURHUIS
DE ZEEPZIEDERIJ
(AGB BREE)

Malta 11, 3960 Bree
089 84 85 65
cultuur@bree.be
IBAN BE80 0017 5554 2877
BIC GEBABEBB
Bancontact beschikbaar aan de ticketbalie
www.zeepziederij.be
www.facebook.com/zeepziederij
www.youtube.com/cultuurhuisdezeepziederij
www.instagram.com/dezeepziederij
Openingsuren ticketbalie
ma: 9.00 u - 12.00 u en 13.00 u - 17.00 u
di: 9.00 u - 12.00 u en 13.00 u - 17.00 u
wo: 9.00 u - 12.00 u en 13.00 u - 17.00 u
do: 9.00 u - 12.00 u en 13.00 u - 17.00 u
vr: 9.00 u - 12.00 u
Onze ticketbalie opent één uur voor aanvang van
onze voorstellingen.
Het cultuurhuis is gesloten van 15 juli t.e.m. 28 juli
en van 23 december t.e.m. 1 januari.

Expositieruimtes
Cultuurhuis De Zeepziederij
Malta 11
3960 Bree
Exporuimte Kapel Pensionaat
Ingang via de Grauwe Torenwal
ter hoogte van het Stadsplein
Compartimenten
ZZY-S 100 stoelen scène sur scène
ZZY-M 177 stoelen
ZZY-L 255 stoelen
ZZY-XL 363 stoelen

Colofon
Samenstelling, programma en (eind)redactie: Het Zeepziederij-team
Vormgeving: don’t eat the cat - www.donteatthecat.be
Artwork cover en collage-art binnenwerk: Iwan Baeten - www.iwanbaeten.be
Drukwerk: www.drukkerijhendrix.be
Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, zijn fouten en wijzigingen
niet uitgesloten. Alle informatie in deze brochure geldt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen
en alle prijzen zijn inclusief BTW.
Het aanbod van 2019-2020 werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze fantastische
vrijwilligersploeg, stad Bree, AGB Bree en de Vlaamse overheid.
AGB Bree, Witte Torenwal 23/1, 3960 Bree, BTW BE0871.439.585
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Artiest in de kijker:
Iwan Baeten

Geschiedenis
De Zeepziederij

Praktisch

Voorwoord
Beste cultuurvrienden,
Het is zover. De Zeepziederij is een feit. Eindelijk.
Laten we het niet onder stoelen of banken
steken en er een cliché tegenaan gooien: een
bouwproces is vaker dan bijwijlen een
moeizaam, onvoorspelbaar traject, een werk
van lange adem. Maar uiteindelijk is het toch –
ondanks alle accidents de parcours – het
resultaat dat telt! En in deze mag het
opgeleverde resultaat er zijn. Correctie: moet er
zijn! Want met De Zeepziederij krijgt Bree het
cultuurcentrum – al prefereren we de term
‘cultuurhuis’ (of desgewenst: belevingscentrum)
– dat het verdient. Dat het nodig heeft!
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Maar we zijn er nog niet. Rome werd niet op
één dag gebouwd. En voor een cultuurhuis is dit
niet anders. Nu het architecturale bravourestuk
achter ons ligt, wacht het Breese cultuurteam
de uitdaging om Malta 11 te laten floreren. Te
laten uitgroeien tot een met de Italiaanse
hoofdstad vergelijkbare cultuurmetropool.

Voor minder doen we het niet. De kaart van het
bruisende, levendige cultuurcentrum wordt
resoluut getrokken. Einddoel: een out-of-thebox omgeving waar creatievelingen, cultuurfans,
verenigingen, artiesten, passanten en het
bedrijfsleven elkaar ontmoeten, vinden en
inspireren. Dit met ‘bedrijvigheid’ als
sleutelwoord en ‘cultuur’ in haar breedste
betekenis als rode draad.
Beknopt samengevat: we wuiven met De
Zeepziederij het traditionele cultuurcentrum
uit,
en
heten
het
toekomstgerichte
belevingscentrum welkom! Een ambitieuze
ommezwaai!
Betekent deze kentering het einde van het
geliefde beeldende- en podiumkunstaanbod
van wijlen Cultuurcentrum De Breughel?
Absoluut niet. Met De Zeepziederij opteren we
voor het plusverhaal. Een combinatie van het

alom gekende Breese aanbod uitgebreid met
al dan niet losstaande of gelinkte initiatieven
op het vlak van ‘projectwerking’,
‘omkadering’, ‘ontmoeting’ en ‘beleving’.
Laten we echter realistisch blijven. Half
werk is geen werk. Om een transitie van dit
formaat te doen welslagen zijn groei- en
broeitijd
onontbeerlijke,
maar
noodzakelijke factoren! Wat niet wil
zeggen dat we op onze lauweren gaan
rusten, maar des te meer dat we voor de
weldoordachte, gefaseerde aanpak kiezen.
Stapsgewijs doch gestaag, met verenigde
krachten richting het gedroomde eindresultaat:
De Zeepziederij, een cultuur(t)huis voor elke
bezoeker!
Dit geschreven zijnde rest ons enkel nog u met
gepaste trots en een flinke dosis graagte uit te
nodigen om ons – correctie: uw – nieuwe Breese
cultuurhuis te komen beleven!

Kortom: kom (be/ver)wonderen, laat
(be/ver)wond
er
en, kom en laat
genieten, maak actief of passief deel uit
van, participeer, …
Wij verzekeren u: minstens uw
cultuurleven wordt er een stuk
Zeepziederijker van!
Met frisgewassen, van-het-sop-schuimende, naar-lavendel-geurende, vriendelijke groeten,

Het Zeepziederij-team
Vrijwilligers en personeel
Jan Coonen
Cultuurfunctionaris-directeur
Liesbeth Van der Auwera
Burgemeester
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Kalender
September (openings-14-daagse)
Datum

6

Uur

Type

Locatie

Uitvoerder - Titel

Pagina

za 14 20.15 u concert ZZY-XL
zo 15 11.00 u concert ZZY-M
do 19 20.15 u concert ZZY-S
vr 20 20.15 u concert ZZY-M
za 21 20.15 u dans
ZZY-S
zo 22 15.00 u familie
ZZY-L
wo 25 20.15 u humor
ZZY-XL
					

The Flying Pickets - Strike again (seizoensopening)
Cosy Brass Quartet
Boris McCutcheon & the Salt Licks (USA)
Polly et les Quatre Snaar
Shake Lab & Tasty Town Big Band - Swing & shake it
Goochelaar Jahon - Verdwalen (4+)
Denis Nowé - Poëten minder maar drinken meer
(Voorprogramma: Frank Geelen & Tom Melotte)

22
23
24
25
26
27
28

vr 27
za 28
zo 29

Simone Milsdochter - Western civilization ...
Naragonia Quartet - Folkbal
Carry Goossens - Cowboy met pensioen

29
30
31

20.15 u
20.15 u
20.15 u

literair
concert
variété

ZZY-S
ZZY-S
ZZY-XL

Oktober
Datum
do
za
do
vr
za
wo
do
vr
do

Uur

10 20.15 u
12 20.15 u
17		
18		
19 20.15 u
23 20.15 u
24 20.15 u
25 14.00 u
31 20.15 u

November
Datum

Uur

Type

Locatie

Uitvoerder - Titel

concert
concert
school
school
theater
cabaret
concert
senioren
concert

ZZY-S
ZZY-XL
ZZY-L
ZZY-L
ZZY-XL
ZZY-XL
ZZY-S
ZZY-L
ZZY-XL

Chris Smither (USA)
Scala - Meisjesnamen
Collectief dOFt - Kapottepoppenkoppen
Collectief dOFt - Kapottepoppenkoppen
OpMaat - Woesten
Kommil Foo - Oogst
Grayson Capps (USA)
Stenzel & Kivits - Seniorenmatinee
Living Roots - Women of the 90’s

Type

Locatie

Uitvoerder - Titel

Pagina
34
35

36
37
38
39
40

Pagina

za 2
20.15 u dans
ZZY-XL
zo 3
20.15 u concert ZZY-S
di 5		
school
ZZY-S
wo 6
20.15 u humor
ZZY-XL
vr 8
20.15 u cabaret
ZZY-S
za 9
20.15 u concert ZZY-XL
zo 10 11.00 u concert ZZY-M
do 14		
school
ZZY-L
vr 15 20.15 u theater
ZZY-S
za 16 20.15 u theater
ZZY-XL
di 19		
school
ZZY-S
wo 20 20.15 u humor
ZZY-XL
do 21 20.15 u humor
ZZY-XL
vr 22 20.15 u variété
ZZY-XL
					

Lies Serdons - The missing
Jim Boyes & Maarten Decombel
Theater m u s t - Hen
Steven Mahieu - Full contact tour
Nele Bauwens - Wat een geluk
Raymond van het Groenewoud - Glorieuze bevrijding
Duo Vermeulen-Peeters
SKaGeN - Tsjick
David Dermez - Le dernier Flamand
echt Antwaarps teater - De Jos is gejost
Brandung - Boomjong
Alex Agnew - Be careful what you wish for
Alex Agnew - Be careful what you wish for
Sven De Ridder, Fokke van der Meulen en Brik Van Dyck Moppen aan de toog

za
zo
do
do
vr
za

Els de Schepper - heeft besloten er geen eind aan te maken
De KolonieMT - MuziekMekaniek (4+)
Villanella & Hanneke Paauwe - Dat begint hier al goed
Stash - CD-presentatie Limburg
Peter Thyssen - Zoek de zeven fouten
Judith Clijsters & Passerelle - Bored to death & I still remain

23 20.15 u
24 15.00 u
28		
28 20.15 u
29 20.15 u
30 20.15 u

cabaret
familie
school
concert
theater
dans

ZZY-XL
ZZY-S
ZZY-L
ZZY-S
ZZY-S
ZZY-S

41
42
43
44
45
46
47
48
49
49
50
51
52
53
54
55
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December
Datum

Uur

Type

Locatie

Uitvoerder - Titel

vr
za
wo
do
vr
vr

20.15 u
20.15 u
20.15 u
20.15 u
20.15 u
20.15 u

concert
theater
humor
concert
concert
theater

ZZY-XL
ZZY-XL
ZZY-XL
ZZY-S
ZZY-XL
ZZY-S

Rowwen Hèze - Allien de liedjes
Baar - Genoeg!
Bert Gabriëls - Eindejaarsconference
Dries
Willem Vermandere - 50 jaar op de planken
Elena Peeters - Johnyboy

Type

Locatie

Uitvoerder - Titel

concert
concert
concert
school
dans
familie
humor
concert
theater

ZZY-M
ZZY-S
ZZY-S
ZZY-L
ZZY-L
ZZY-XL
ZZY-XL
ZZY-S
ZZY-S

Duo Vermeulen-Verpoest - Nieuwjaarsconcert
Esther Van Hees
Snaarmaarwaar - CD-voorstelling
The Backyard - It’s gonna be horse
The Backyard - It’s gonna be horse
De Piepkes - Operaar poephaar (6+)
Stefano Keizers - Sorry baby
Sam Baker (USA)
Kwinten Van Heden - CruX

Type

Locatie

Uitvoerder - Titel

theater
school
school
school
school
theater
school

ZZY-XL
ZZY-L
ZZY-L
ZZY-L
ZZY-L
ZZY-XL
ZZY-L

Comp.Marius - De Schpountz
Blauwhuis - Richarken
Blauwhuis - Richarken
Arsenaal/Lazarus, KGbe & Kopergietery - BUZZ
De Mannschaft - Dethleff
De Komedie Compagnie - ‘t Schoon verdiep
Mich Walschaerts & Ineke Nijssen - Zonder u

6
7
11
12
13
20

Januari
Datum
zo
vr
za
vr
za
zo
wo
do
vr

Uur

5
11.00 u
10 20.15 u
11 20.15 u
17		
18 20.15 u
19 15.00 u
22 20.15 u
23 20.15 u
24 20.15 u

Februari
Datum

8

za
ma
di
do
vr
za
ma

Uur

1
20.15 u
3		
4		
6		
7		
8
20.15 u
10		

Pagina
56
57
58
59
60
61

Pagina
62
63
64
65
66
67
68
69

Pagina
70

71

Februari
Datum

Uur

Type

Locatie

Uitvoerder - Titel

di 11		
school
ZZY-L
do 13 20.15 u concert ZZY-S
vr 14 20.15 u cabaret
ZZY-S
za 15 20.15 u theater
ZZY-XL
ma 17		
school
ZZY-S
di 18		
school
ZZY-S
vr 21 20.15 u concert ZZY-S
za 22 20.15 u concert ZZY-XL
					

Mich Walschaerts & Ineke Nijssen - Zonder u
Old Salt
Els Dejonghe - 18 minuten
Herbert Flack & Bob De Moor - Een man een man
Salibonani - Arabella
Salibonani - Arabella
Jonas Winterland
Lady Linn, Gregory Frateur, Klaas Tomme & Stijn Meuris Murderballads extended

zo 23

11.00 u

Maart

concert

ZZY-M

Revue Blanche - Balticum

Datum

Uur

Type

Locatie

Uitvoerder - Titel

za
zo
vr
vr
za
zo
wo
do
za

20.15 u
20.15 u
14.00 u
20.15 u
20.15 u
15.00 u
20.15 u
20.15 u
20.15 u

theater
concert
senioren
concert
theater
familie
humor
concert
dans

ZZY-XL
ZZY-S
ZZY-L
ZZY-L
ZZY-XL
ZZY-S
ZZY-XL
ZZY-S
ZZY-XL

Judas TheaterProducties - Festen
Tondo (Voorprogramma: Cadansky)
De Bonanzas - The wonder years
De Bonanzas - The wonder years
echt Antwaarps teater - Mijne gebuur heeft het zuur
Valentijn Productiehuis - De kleine vuurtorenwachter (6+)
Joost van Hyfte - Keukengeheimen
Jim White (USA)
Cie Eguimodanz - Insula

Datum

Uur

Type

Locatie

Uitvoerder - Titel

do 23
wo 29

20.15 u
20.15 u

concert
humor

ZZY-S
ZZY-XL

Paris Texas
Bart Cannaerts - We moeten nog eens afspreken

7
8
13
13
14
15
18
26
28

April

Pagina
72
73
74

75
76
77

Pagina
78
79
80
80
81
82
83
84
85

Pagina
86
87
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Tickets &
Abonnementen
Conceptabonnementen
Was Cultuurcentrum De Breughel zonder haar
concepten en bijgevolg conceptabonnementen
uw alom vertrouwde oude-Breughel geweest?
We horen uw non-affirmatief gemompel wel!
Pssst … stop! Stop met dat wegpinken van
traantjes omwille van het gebruik van het
werkwoord ‘zijn’ in de verleden tijd, want
– en geloof ons vrij – in no time zal ook De
Zeepziederij achtereenvolgens uw harten
winnen en doen smelten!
Laten we even terugkomen op de in de
vorige paragraaf aangehaalde concepten
en conceptabonnementen! Uw geheugen is
ongetwijfeld van dusdanige kwaliteit dat u
ze zich nog herinnert. In een lekkere formule
gegoten voorstellingen die u zo goed passen
als uw oude, (niet) vers1 gewassen jeans, dat
aftandse stuk afgedragen spijkerbroek (om
niet wederom het woord ‘jeans’ te gebruiken)
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1

waarvan u onmogelijk afstand kan nemen.
Daarom: ook in De Zeepziederij – onze zalig
naar het nieuw ruikende majestueuze zaal – een
aanbod aan conceptabonnementen!
Maar liefst 12 conceptabonnementen met een
aangename spreiding doorheen het seizoen,
gegroepeerd op basis van genre of doelgroep
en voorzien van het allervoordeligste tarief.
 Met onze beste marktkramersstem  En alsof
dit nog niet voldoende is! Eén bijzonder en van
onschatbare waarde bijkomend voordeel: het –
tussen de gevestigde waarden – ontdekken van
nieuwe kleppers!
Een abonnement (met een minimale aanschaf
van € 45) geeft recht op het 5+ tarief voor alle
volgende persoonlijke voorstellingskaartjes
(voor het gedeelte eigen voorstellingen).

Afhankelijk van uw persoonlijke hygiënische en vestimentaire voorkeuren …

Humorfabriek
‘Het is een verloren dag als je niet gelachen hebt!’ … Met het citeren van
deze zinsnede van wijlen de heer Bosmans Phil begeven we ons op glad
ijs! Wat menen die van Bree zich wel niet? Ongevraagd en in de meeste
letterlijke zin leentjebuur spelen met die van Roy! Schaamteloos! En
als toemaatje gooien ze er ook nog een aardrijkskundige dwaling
tegenaan! En dan nog een exemplaar van het-kan-niet-meer-op!
Roy? Excusez-nous! Anno 2019 is het wel Noord-Oost Oudsbergen!
Ok. Ok. De boodschap is aangekomen. Nostra culpa, lieve buren.
Driewerf sorry. Alvorens volledig met de billen bloot te gaan, roepen we – ter onzer verdediging –
enkele verzachtende omstandigheden in:
a. We zijn fan van uw meest vooraanstaande nazaat (excuseer ons indien we iemand schromelijk
over het hoofd zien, of – mogelijkerwijs erger – voor de borst stoten).
b. We zijn enorme fan van Bosmans’ ‘Het is een verloren dag als je niet gelachen hebt’-quote,
alhoewel de extensie ‘op een Zeepziederij-humorwoensdag’ er niet zou bij misstaan …
c. Jullie (van Oudsbergen, en bij uitbreiding: van ongeacht waar) zijn op de in de vorige
verzachtende omstandigheid gedoelde voorstellingen meer dan gewoonweg hartelijk welkom!

datum

type

uur

voorstelling

wo 25 september 2019 humor 20.15 u Denis Nowé - Poëten minder maar drinken meer
				
(Voorprogramma: Frank Geelen & Tom Melotte)
wo 6 november 2019 humor 20.15 u Steven Mahieu - Full contact tour
wo 20 november 2019 humor 20.15 u Alex Agnew - Be careful what you wish for
wo 11 december 2019 humor 20.15 u Bert Gabriëls - Eindejaarsconference
wo 22 januari 2020
humor 20.15 u Stefano Keizers - Sorry baby
wo 18 maart 2020
humor 20.15 u Joost van Hyfte - Keukengeheimen
wo 29 april 2020
humor 20.15 u Bart Cannaerts - We moeten nog eens afspreken
Uw voordeel: abonnementsprijs € 100 ipv € 135 in losse verkoop.

pagina
28
43
49
58
67
83
87
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Kluchtenluik
‘I’ll make you an offer you can’t refuse!’. Tot u spreekt Ruud de Ridder, de Vlaamse peetvader van
het goedlachse theater. Al klinkt voorgaande Don Corleone-imitatie – naar alle waarschijnlijkheid
– eerder als ‘iek doeng à eun veurstel da ge nie kùnt loate liegge’ uit de mond van de Antwaarpse
Marlon Brando. En de boodschap die de kluchten-godfather van ‘t stad hiermee wil brengen is de
volgende: ook De Zeepziederij wordt uw hofleverancier voor een uitgebalanceerd kluchtenaanbod.
Weiger ze niet: de kilo’s abonnementsprofijt! Wacht niet te lang. De kans dat treuzelaars dan gejost
zijn is reëel. Ook in een zaal met een grotere capaciteit is uitverkocht uitverkocht!

datum

type

uur

voorstelling

pagina

za 16 november 2019 theater 20.15 u echt Antwaarps teater - De Jos is gejost
48
za 8 februari 2020
theater 20.15 u De Komedie Compagnie - ‘t Schoon verdiep
71
za 14 maart 2020
theater 20.15 u echt Antwaarps teater - Mijne gebuur heeft het zuur 81
Uw voordeel: abonnementsprijs € 45 ipv € 70 in losse verkoop.

En Scène
Sla er gerust Van Dale op na! Niet de verklarende, maar de vertalende uitgaven Deens-Nederlands,
Zweeds-Nederlands, of Noors-Nederlands en vergewis uzelf ervan dat het woord ‘Festen’ feest
betekent in het Scandinavisch.
Sla er gerust Van Dale (correct, wij zijn influencers van de woordenboekmagnaat) op na! Niet de
vertalende, maar de verklarende en leer dat de verklaring van het woord ‘feest’ de volgende is:
{vrolijke bijeenkomst ter viering van een heuglijk feit}.
Sla er gerust de allereerste editie van de Zeepziederij-brochure op na en overtuig uzelf ervan dat ons
‘En Scène’-abonnement bestaat uit een aaneenschakeling van vrolijke bijeenkomsten ter viering van
een heuglijk feit genaamd toptheater …
Samengevat: In voor (een) feestje(s)? Schuif dan aan aan onze theater-‘Festen’-tafel!

datum

12

type

uur

voorstelling

za 19 oktober 2019
theater 20.15 u OpMaat - Woesten
za 7 december 2019 theater 20.15 u Baar - Genoeg!
za 1 februari 2020
theater 20.15 u Comp.Marius - De Schpountz
za 15 februari 2020 theater 20.15 u Herbert Flack & Bob De Moor - Een man een man
za 7 maart 2020
theater 20.15 u Judas TheaterProducties - Festen
Uw voordeel: abonnementsprijs € 70 ipv € 100 in losse verkoop.

pagina
36
57
70
74
78

Zeepmeerminnen
‘Madam(men) en meesteres(sen)’. Het had gekund als concept-titel voor onze Zolderdames-opvolger.
Doch uw – alsook onze – dubbelzinnige interpretatie-natuur indachtig, werd hiervan afgestapt. Zeg nu
zelf, het lag er vingerdik op, de mogelijkheid tot connoteren met *ahum* bazinnen en werkneemsters
van welbepaalde lustoorden. Plan B trad in werking: het aantrekken van bravere schoenen, en het
boven het doopvont houden van ‘Zeepmeerminnen’.
In ‘Zeepmeerminnen’ wordt – na ettelijke Zolderjaren – het vrouwelijke geslacht in ere hersteld!
Van zolder gehaald, afgestoft, opgeboend en gepromoveerd naar de plek waar ze thuishoren1: de
voorkamer! Topvoorstellingen van de allerschoonsten der geslachten: de vrouwen!
1

Voor de grapjassen onder ons: dit is niet de keuken.

datum

type

uur

voorstelling

vr 27 september 2019 literair 20.15 u Simone Milsdochter - Western civilization ...
vr 8 november 2019 cabaret 20.15 u Nele Bauwens - Wat een geluk
vr 20 december 2019 theater 20.15 u Elena Peeters - Johnyboy
vr 10 januari 2020
concert 20.15 u Esther Van Hees
vr 14 februari 2020 cabaret 20.15 u Els Dejonghe - 18 minuten
Uw voordeel: abonnementsprijs € 40 ipv € 65 in losse verkoop.

pagina
29
44
61
63
73

Zeeprovers
‘He(e)r(en) en meester(s)’. Omwille van weinig – of zeg maar geen – mogelijkheid tot dubbelzinnig
interpreteren: de perfecte abonnementstitel voor onze Wolkenkrabbers-opvolger! Hoe simpel kan het
zijn? Echter was dit zonder onze quasi dwangneurotische drang naar naamgeving-uniformiteit gerekend.
Kort gezegd: ‘Heren en meesters’ werd naar de prullenbak verwezen! Helaas, maar het is niet anders.
Echter niet getreurd. Met ‘Zeeprovers’ bieden wij u een alsnog betere concepttitel met dito inhoud!
In ‘Zeeprovers’ dalen onze op-het-voorplan-tredende venten – na ettelijke Wolkenjaren – af naar onze
surrogaat-mancave1! Topvoorstellingen van de allerstoersten der geslachten: de mannen!
1

Waar tegen alle principes indruisend ook dames welkom zijn.

datum

type

uur

voorstelling

vr 15 november 2019 theater 20.15 u David Dermez - Le dernier Flamand
vr 29 november 2019 theater 20.15 u Peter Thyssen - Zoek de zeven fouten
vr 24 januari 2020
theater 20.15 u Kwinten Van Heden - CruX
vr 21 februari 2020 concert 20.15 u Jonas Winterland
Uw voordeel: abonnementsprijs € 32 ipv € 52 in losse verkoop.

pagina
47
54
69
75
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Geallieerden & Bevrijden
Kenners zullen het noch ontkennen, noch betwisten: menig grote naam binnen het americana-genre
maakte de afgelopen seizoenen reeds zijn of haar opwachting in onze ‘Geallieerden & Bevrijden’formule. Opsommen doen we ze niet allemaal – simpelweg omdat de lijst te uitgebreid is – maar, al is
het maar ter stoeferij, toch even langs onze neus weg melden dat onder andere wijlen Greg Trooper,
Dayna Kurtz, Diana Jones, Slaid Cleaves en Fred Eaglesmith reeds het spreekwoordelijke stof – of in
deze misschien correcter het tumbleweed – deden opwaaien op onze gezellige zolderprairie.
U voelt hem al aankomen … ook in seizoen 2019-2020 wordt er een vanzelfsprekend vervolg gebreid
aan onze americana/singer-songwriter-cyclus. Met onvervalste trots presenteert het Zeepziederijteam1 u na ‘The Magnificent Seven’ en ‘The Hateful Eight’:  The Wonderful Nine . Negen quasi
nieuwe topnamen (er kwam een ietsepietsie recyclage aan te pas) die schieten-om-harten-te-raken
in onze geïmproviseerde Zeepziederij-scène-sur-scène-saloon!
1

Terwijl wij zachtjes – ter introductie – een nummertje van Ennio Morricone neuriën (fluiten is niet
aan ons besteed) … pfieuw pfieuw pfieuw ta-da-daaaa …

datum

type

uur

voorstelling

do 19 september 2019 concert 20.15 u Boris McCutcheon & the Salt Licks (USA)
do 10 oktober 2019
concert 20.15 u Chris Smither (USA)
do 24 oktober 2019
concert 20.15 u Grayson Capps (USA)
do 28 november 2019 concert 20.15 u Stash - CD-presentatie Limburg
do 12 december 2019 concert 20.15 u Dries
do 23 januari 2020
concert 20.15 u Sam Baker (USA)
do 13 februari 2020 concert 20.15 u Old Salt
do 26 maart 2020
concert 20.15 u Jim White (USA)
do 23 april 2020
concert 20.15 u Paris Texas
Uw voordeel: abonnementsprijs € 75 ipv € 120 in losse verkoop.
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Folk U!
14

Uitgelachen? U kent ons. Altijd in voor een grap1, maar we hebben ze ondertussen wel gehad: die
oubollige folk-moppen! Eén voor één zijn ze de revue gepasseerd: de pseudo-grappige associaties
met boerenbals, klompendansen, botermelk en geitenwollen sokken! Kortom, het mag – wat ons
betreft – stilaan stoppen want het Zeepziederij-team has got some news for you … *Tromgeroffel*
… Wist-u-dat-u(tje) vanaf 2019-2020 in De Zeepziederij terecht kan voor een uitgebalanceerd folk-

luik? Geen willekeurig samenraapsel zelfverklaarde muziekgoden, maar een onder toeziend oog van
curatoren Luc Luyten en Maarten Decombel samengesteld muzikaal festijn! Een alle-vooroordelenwegnemend pakket folkconcerten met hieraan vrijblijvende gekoppelde activiteiten zoals een
folkbal, lezingen, een gitaar- en draailier-workshop …
We verklappen u een geheimpje: anno 2019 is folk hipper dan hop! En of u ons nu gelooft of niet …
we serveren u één en dezelfde boodschap: ‘Folk U!’.
1

Voor meer humor verwijzen we graag naar ons Humorfabriek en Kluchtenluik!

datum

type

uur

voorstelling

za 28 september 2019 concert 20.15 u Naragonia Quartet - Folkbal
zo 3 november 2019 concert 20.15 u Jim Boyes & Maarten Decombel
za 11 januari 2020
concert 20.15 u Snaarmaarwaar - CD-voorstelling
zo 8 maart 2020
concert 20.15 u Tondo (Voorprogramma: Cadansky)
Uw voordeel: abonnementsprijs € 32 ipv € 52 in losse verkoop.
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Mozart Enzo
Duo’s, trio’s *euhm*, kwarte…*euhm*, kwin…*euhm*, *euhm* … *euhm* … Vreemdsoortige
dubbelzinnige woordenschat die classico’s! Gezien er van-harte-welgekome kinderen meelezen,
censureert het Zeepziederij-team ten behoeve van uw leesorgaan, en dit van uw nageslacht. We zijn
namelijk de mening toegedaan dat een hagelnieuw seizoen gebaat is met een proper, opgeschoond
vocabularium. Ok, ok … zelfkennis enzovoort … voor zolang het duurt. Want onszelf kennende zal
dit niet zo gek lang zijn. We laten de taalgevoeligheden even voor wat ze zijn en komen to the point:
het klassieke aanbod van De Zeepziederij.
Voor 2019-2020 laten we niets aan het toeval over, en laten we ons oo(r/g) vallen op de even
nummers! Geen gegok, maar pure zekerheden! In de allernieuwste ‘Mozart Enzo’-editie gaan we
voor duo’s en kwarte…*euhm* … viertallen. Faites vos jeux!

datum

type

uur

voorstelling

zo 15 september 2019 concert 11.00 u Cosy Brass Quartet
zo 10 november 2019 concert 11.00 u Duo Vermeulen-Peeters
zo 5 januari 2020
concert 11.00 u Duo Vermeulen-Verpoest - Nieuwjaarsconcert
zo 23 februari 2020 concert 11.00 u Revue Blanche - Balticum
Uw voordeel: abonnementsprijs € 40 ipv € 64 in losse verkoop.
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Vloervegers & Parketboeners
Wie wind zaait zal storm oogsten. Wie een nieuwe, grote zaal plant, zal dans oogsten. Beweging.
Ritme. Actie. Passie. Adrenaline. Wervelende voorstellingen. Combineer dit met een hele resem
superlatieven en u heeft ‘Vloervegers & Parketboeners’, de nagelnieuwe dansformule van De
Zeepziederij. ‘You’ve gotta dance like there’s nobody watching’. We vergeten deze woorden van W.
Purkey en laten onze dansers al dan niet ingetogen razen terwijl we en masse toekijken! Voer ze,
geef ze de kost, die ogen. U gaat er tekort komen! Bereid u voor op een ademloze rit. Rusten kan …
als de storm is gaan liggen.

datum

type

uur

voorstelling

za 2 november 2019 dans
20.15 u Lies Serdons - The missing
za 30 november 2019 dans
20.15 u Judith Clijsters & Passerelle - Bored to death &
				
I still remain
za 18 januari 2020
dans
20.15 u The Backyard - It’s gonna be horse
za 28 maart 2020
dans
20.15 u Cie Eguimodanz - Insula
Uw voordeel: abonnementsprijs € 32 ipv € 52 in losse verkoop.
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Grijs & Wijs
Van platinablond over een ombre tot grijs. Geverfd of niet. Net zoals grijze haren, komt verstand met
de jaren. Vandaar dat uw grote grijze massa zonder twijfel weet dat geen haar op ons denkbeeldig
Zeepziederij-hoofd denkt aan afwijzen op basis van haarkleur. We zouden niet durven. Uitzondering
op de regel: de grijze muizen. Deze worden uitgesloten. Gelukkig halen exponenten van deze
categorie het niet in hun muizenhoofd te participeren aan ons door-de-jaren-ervaren abonnement!
Boodschap aan onze op-leeftijd-zijnde hipsters: beslis wijs, kies ‘Grijs & Wijs’!

datum

type

uur

voorstelling

vr 25 oktober 2019
senioren 14.00 u Stenzel & Kivits - Seniorenmatinee
vr 13 maart 2020
senioren 14.00 u De Bonanzas - The wonder years
Uw voordeel: abonnementsprijs € 12 ipv € 20 in losse verkoop.
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GoedGEZINdje (4+)
Boodschap van algemeen nut voor de verenigde aap(jes) of zeggen we belha... brave bengels: de
bananenbomen en het jungledecor ontbreken … Maar dit is dan ook het enige mindere nieuws!
Met andere woorden: laat deze vergetelheid de pret niet drukken. Hoezo geschoffeerd? Aapjes
en bengels? Ah zo, u heeft liever dat we de jongsten onder de jongsten categoriseren als plezante
peuters? Kittige kleuters? Drukke deugnieten? Krasse kadees? Geenszins was het onze bedoeling om
uw snotap… olijke oogappels te beledigen. Net zoals u houden wij van het energieke enthousiasme
waarmee ze tekeer gaan!
Gezien culturele opvoeding niet vroeg genoeg kan beginnen, leveren we in ons – qua doelgroep –
jongste abonnement een aanbod voor post-baby’s en pre-pubers. Misschien steekt u er zelf nog iets
van op! Laat uw jongste telg(en) zich kind aan (cultuur)huis voelen!

datum

type

uur

voorstelling

zo 22 september 2019 familie 15.00 u Goochelaar Jahon - Verdwalen
zo 24 november 2019 familie 15.00 u De KolonieMT - MuziekMekaniek
Uw voordeel: abonnementsprijs € 12 ipv € 24 in losse verkoop.
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Kinderen wonen deze voorstellingen bij aan het supervoordelige tarief van € 5 per voorstelling. De
bovenstaande abonnementsprijs is bijgevolg uitsluitend geldig voor volwassenen.

GoedGEZINd (6+)
Uitmaken doet het niet. Of het nu uw eigen vlees en bloed is, of uw kleinzoon of -dochter, of
uw mete- of petekind, of uw buurmeisje of -jongen, of uw nichtje of neefje, of wie dan ook als
aanvulling aan dit lijstje kan toegevoegd worden … Het heeft geen belang. Wij discrimineren niet:
één-voor-één zijn jullie even goedGEZIEN op onze zorgvuldig geselecteerde familievoorstellingen.
Zondagnamiddagen met een feelgood-garantie. Sluit met GoedGEZINd het weekend goedgezind af!

datum

type

uur

voorstelling

zo 19 januari 2020
familie 15.00 u De Piepkes - Operaar poephaar
zo 15 maart 2020
familie 15.00 u Valentijn Productiehuis - De kleine
				vuurtorenwachter
Uw voordeel: abonnementsprijs € 12 ipv € 24 in losse verkoop.
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Kinderen wonen deze voorstellingen bij aan het supervoordelige tarief van € 5 per voorstelling. De
bovenstaande abonnementsprijs is bijgevolg uitsluitend geldig voor volwassenen.
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Losse Voorstellingen
Te groot.
Te klein.
Te speciaal.
Te fijn.
Een schot in de roos.
Voorstellingen uit-de-doos (out-of-the-box) …
{ Cut the crap Gezelle }
Kleppers van formaat! Rebellen, niet onder te brengen in onze concepten! Neusjes van zalmen.
Enkel in 5+ of los te verkrijgen. Hoogstandjes die doen watertanden!

datum

18

type

uur

za 14 september 2019 concert 20.15 u
vr 20 september 2019 concert 20.15 u
za 21 september 2019 dans
20.15 u
zo 29 september 2019 variété 20.15 u
za 12 oktober 2019
concert 20.15 u
wo 23 oktober 2019
cabaret 20.15 u
do 31 oktober 2019
concert 20.15 u
za 9 november 2019 concert 20.15 u
do 21 november 2019 humor 20.15 u
vr 22 november 2019 variété 20.15 u
				
za 23 november 2019 cabaret 20.15 u
				
vr 6 december 2019 concert 20.15 u
vr 13 december 2019 concert 20.15 u
za 22 februari 2020
concert 20.15 u
				
vr 13 maart 2020
concert 20.15 u

voorstelling

pagina

The Flying Pickets - Strike again (seizoensopening)
Polly et les Quatre Snaar
Shake Lab & Tasty Town Big Band - Swing & shake it
Carry Goossens - Cowboy met pensioen
Scala - Meisjesnamen
Kommil Foo - Oogst
Living Roots - Women of the 90’s
Raymond van het Groenewoud - Glorieuze bevrijding
Alex Agnew - Be careful what you wish for
Sven De Ridder, Fokke van der Meulen en
Brik Van Dyck - Moppen aan de toog
Els de Schepper - heeft besloten er
geen eind aan te maken
Rowwen Hèze - Allien de liedjes
Willem Vermandere - 50 jaar op de planken
Lady Linn, Gregory Frateur, Klaas Tomme &
Stijn Meuris - Murderballads extended
De Bonanzas - The wonder years

22
25
26
31
35
37
40
45
49
50
51
56
60
76
80

5+ en groepsabonnement
U bent eigengereid, zelf-beslissend en/of
onderlegd in het samenstellen van uw eigen
pakket? Dan kiest u toch gewoon zonder
onze
Zeepziederige
conceptabonnementbemoeizucht! Vanaf minstens 5 verschillende
voorstellingen (uitgezonderd de seizoens
opening) geniet u van een verminderd tarief.
Koopt u na aanschaf van minstens € 45 aan
conceptabonnementen? Dan betaalt u al uw
hierop volgende losse kaartjes aan ons 5+ tarief.
Ditzelfde kortingstarief beiden we u ook aan
bij een bestelling van minstens 10 kaartjes
voor eenzelfde voorstelling (met uitzondering
van het ‘Grijs & Wijs’-abonnement en de
seizoensopening).

Studententarief
Jongeren tot 18 jaar en eigenaars van een geldige studentenkaart (< 26 jaar) genieten het
studententarief. Gelieve uw student-zijn te melden vóór aanmaak van uw kaartje en uw legitimatie
spontaan aan te bieden bij de kaartjescontrole.
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Openings14-daagse
Een seizoensopening van formaat, dat is hetgeen
onlosmakelijk hoort bij de doop van een nieuw
cultuurhuis. Toch? Huh? Maar … jullie deden toch
ook al jaar-na-jaar aan van-formaat-seizoensopenen in de oude Breughelzaal? Oeps. Betrapt!
Klopt, volledig correct, aandachticus! Maar – en
nu komt het – wat we in De Breughel groots
deden, willen we in De Zeepziederij groot –
groter – grootst doen.
Vanaf de bovenste tree van de overtreffende
trap kijken we uit over een mooi samengesteld
seizoen. Wat zeggen we? En dit is geen
verkoopspraatje: over zowat één van de – als
niet: hét – mooiste cultuurseizoen dat we in
elkaar puzzelden.

Hoe beter een schitterend seizoen aan
zwengelen dan met een al even schitterende
seizoensopening?
We zien het groot! Nee, grootser! Enkele weken
lang palmen we het podium in … om zowel onze
nieuwe infrastructuur, onze vrijwilligers als ook
onszelf te laten acclimatiseren aan het klappen
van de zweepziederij! Inwijden! Opwarmen!
Inlopen! … Niet één voorstelling, maar een hele
resem en dit aan een gestaag tempo! Uiteraard
ook met als hoger doel het wegwerken van
kinderziektes die onlosmakelijk verbonden zijn
aan een nieuwe locatie!
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Seizoensopening

The Flying

Pickets

Strike again
Hun stemmen zijn hun instrumenten. Eerlijk is
eerlijk: dit is geen doorsnee a capella groep,
dit is wereldklasse. Staande ovaties zijn dan
ook dubbel en dik verdiend voor een show die
dynamiek, humor en klasse verenigt!

Al 35 jaar zijn de Britse Flying Pickets de
bekendste a capella groep van West-Europa.
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concert

Ze scoorden een wereldhit met hun versie van
Yazoo’s ‘Only you’. Daarna volgden noteringen
met ‘When you’re young and in love’ en
‘Who’s that girl?’ én maar liefst 13 studio- en
live albums met hun parelende versies van
wereldhits (Michael Jackson, The Rolling
Stones, Prince, The Police, Stevie Wonder, The
Kinks, Bob Marley, Nirvana, … ).

www.pickets.co.uk

Losse Voorstelling

zaterdag 14 september 2019
Kassa: € 10

Vvk: € 7

Student: € 7

ZZY-XL
20.15 u

Abo 5+: -

Abo: -

Cosy Brass Quartet
Het Cosy Brass Quartet werd opgericht in 2000
en verovert sindsdien gezwind zijn plaats op
de concertpodia. Het koperkwartet groeide
uit de brass bandcultuur en bestaat uit twee
cornetten, een tenorhoorn en een euphonium.
Daarmee ontstaat een zachtere en warmere
klank dan met de klassieke trompet/hoorn/
trombone-formatie.

concert

Het Cosy Brass Quartet presenteert zijn
puur, charmant en zangerig timbre in een al
even boeiend repertoire: een brede waaier
van prachtige originele composities en

arrangementen van bekende melodieën,
feestelijke ouvertures en filmmuziek.
Hun debuut-cd ‘Acquaintance’ wordt onmiddellijk opgemerkt door radio Klara en geselecteerd
voor hun ‘Klara’s 10’.
Het kwartet staat garant voor een virtuoze
uitvoering en een innig warme klank, en
verbaast zo steeds weer het publiek met een
prachtig staaltje kopermuziek!
https://cosybrassquartet.be

Mozart Enzo

zondag 15 september 2019
Kassa: € 16

Vvk: € 13

Student: € 10

Abo 5+: € 11

ZZY-M
11.00 u

Abo ME: € 10
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Boris McCutcheon
& the Salt Licks
Zijn talent voor tekst en melodie is onberispelijk.
Hij is gezegend met een stem die gruizig, warm,
kalmerend en soulvol tegelijk is. Zijn muziek is
rauw, intens, sfeervol en er lijkt een constante
droge woestijnbries doorheen te waaien. In zijn
teksten klinkt een hang naar eenzame snelwegen
en brede horizonten.

enige tijd geworteld in de bergen van New Mexico,
de plek waar zijn muzikale ziel zich het meest
thuis voelt. Vandaar dat de term new mexicana
opduikt bij het omschrijven van zijn muziek:
americana aangevuld met een vleugje folk, blues,
soul, country, pop en rock. De invloeden van
Leonard Cohen, The Beatles, Steve Earle, Howe
Gelb en Neil Young zijn nooit ver weg.
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concert

Boris zijn roots liggen op het platteland van
Massachusetts, maar hij heeft zich inmiddels al

www.borismccutcheon.com

Geallieerden & Bevrijden

donderdag 19 september 2019
Kassa: € 14

Vvk: € 11

Student: € 9

Abo 5+: € 10

ZZY-S
20.15 u

Abo GB: € 9

Polly et les
Quatre Snaar
snaarinstrumenten bespelen: drie ukuleles en een
contrabas. U volgt nog? Goed zo!

Ukulele-orkesten. Dik gezaaid zijn ze niet. Uit het
blote hoofd kunnen we er welgeteld 5, 4, 3, 2
opnoemen, namelijk ‘The Fuckuleles’ en ‘Polly et les
Quatre Snaar’ …
‘The Fuckuleles’ (Arne Vanhaecke, Andries Boone
en Mathias Moors) passeerden al eerder de revue!
En dit tot – understatement – ieders tevredenheid!
We herformuleren: we meenden bij de Fuckulelesdoortocht zelfs een mate van tevredenheid te
constateren van zulke orde dat we schromeloos
durfden te besluiten dat Bree een mini-natie
van ukulele-lovers is … U kent ons: wij draaien, u
vraagt … vandaar dat we tijdens onze openingsweken
wederom een ukulele-orkest op u loslaten! En wat
voor één! Ja, wat voor één? Een niet-van-de-minste,
bronsgroen-eikenhout exemplaar!

concert

Met ‘Polly et les Quatre Snaar’ serveert De Zeepziederij
puur Limburgs ukulele-geweld! Polly en wie? ‘Polly et
les Quatre Snaar’ is een orkest bestaande uit 5 leden!
Reken met ons mee. Polly, vreemde eend in de bijt
en tevens eerste lid van de groepsnaam, slagwerkt.
Hiernaast nog vier andere musici die vier viersnarige

‘Polly et les Quatre Snaar’ speelt traditionals, maar
ook verrassende covers van onder andere Hank Williams, Talking Heads, Mötörhead, Muse, QOTSA (Koninginnen van het stenen tijdperk) en The Black Keys!
Blitzkrieg-geschiedenis-lesje! Het ging snel met Polly
et Les Quatre Snaar. Enkele maanden na hun eerste
optredens kregen ze al de kans om de Genk-on-stage-2017-fruitstage plat te spelen! Wat ze deden! Een
aantal passages op lokale festivals (Herenstraat Kermis en de Heidefeesten) volgden … Het duurde niet
lang voordat er een uitnodiging voor het Upton Ukulele Festival in Groot Brittannië in de bus viel ... en de
daaropvolgende historiek, alsook toekomst, valt kort
samen te vatten: de grote podia wisselden elkaar in
ijltempo af … waaronder zonder twijfel het Zeepziederijpodium op 20 september een hoogtepunt zal zijn!
Voor hun passage in Bree laat PELQS zich – net als
bij hun tweede passage op het festival ‘Genk on
mainStage’ (2018) – bijstaan door de blazers van
Em Brass. Nu we het toch over ‘Genk on Stage’
hebben: In de 2019-editie sluiten ze op zaterdag het
Stationsstraat-podium af!

Losse Voorstelling

vrijdag 20 september 2019
Kassa: € 10

Vvk: € 7

Student: € 6

ZZY-M
20.15 u

Abo 5+: € 6

Abo: -
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Shake Lab &
Tasty Town
Big Band

Swing & shake it
Heren, hou u vast aan uw bretellen en dames,
hijs u in uw mooiste retro outfit. We nemen
jullie mee naar de tijd waarin big band swing dé
hype was! De 20-koppige ‘Tasty Town Big Band’
zorgt voor een avond gevuld met swingende en
opzwepende tonen uit de swinging forties!
Enkele enthousiaste jazzmuzikanten besloten
zes jaar geleden hun passie voor big band
muziek samen te brengen. Gegroeid vanuit
het Hasseltse Conservatorium en genoemd
naar ‘de stad van de smaak’ (Hasselt), hebben
we voor jullie deze avond ‘Tasty Town Big
Band’ uitgenodigd. Ze spelen voor jullie een
swingende jazz-set en zetten de keet on fire!
Van blijven stilstaan is geen sprake! We starten
de avond met een dansinitiatie ‘lindy hop’ door
Shake Lab. Marijke Maes en Danny Leen startten
in september 2016 de dansschool ‘Shake Lab’

om het swingvirus te verspreiden en iedereen
de fun ervan te laten ontdekken. Deze avond
ontdek je snel hoe energiek en vreugdevol de
swingdans ‘lindy hop’ is, samen met enkele
lesgevers en studenten van ‘Shake Lab’! Laat je
hart veroveren, want we zorgen ervoor dat je
niet kunt blijven stilstaan!
Na de initiatie is het tijd voor een social dance,
mét demonstraties ‘lindy hop’ door ‘Shake Lab’,
op de swingende live-muziek van ‘Tasty Town
Big Band’.
We sluiten de avond af met een DJ, zodat er
lustig verder gedanst kan worden.
Programma
20.15 u: Dansinitiatie
21.15 u: Tasty Town Big Band: Social dance &
demonstraties
22.45 u: Afterparty
www.shakelab.be

dans

Losse Voorstelling
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zaterdag 21 september 2019
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

ZZY-S
20.15 u

Abo 5+: € 8

Abo -

Goochelaar

Jahon
Verdwalen 4
Een jongen, een appel en een bos.
Een boom, een specht tikt erop los.
Een jongen, een landkaart, ronddwalen.
Landkaart verdwijnt, verdwalen.

+

In zijn derde familievoorstelling ‘Verdwalen’
neemt Jahon je mee in een woordenloos verhaal
vol goochelen, muziek en poppenspel. Met
zijn goocheltrucs als bindmiddel ga je mee op
wandeling doorheen een bijzonder bos waarin
het eten van een appel zelfs een uitdaging is.
Jahon won in 2013 de eerste prijs op het
goochelkampioenschap van Vlaanderen. Dit
was zijn start om te werken voor televisie (VTM
Kzoom) en theaters. Met zijn unieke woordloze
goochelstijl behoort hij tot de weinig fulltime
goochelaars die Vlaanderen rijk is. Kom jij mee
verdwalen?

familie

www.goocheltheater.eu

GoedGEZINdje

zondag 22 september 2019
Kassa: € 12

Vvk: € 10

Student: € 5

Abo 5+: € 8

ZZY-L
15.00 u

Abo GGje: € 6
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Denis

Nowé

Poëten minder maar
drinken meer
Voorprogramma: Frank Geelen & Tom Melotte
Denis Nowé
Hij wordt overal aangekondigd als de beste en
grappigste puntdichter van Vlaanderen. Hoe
spijtig is het dan dat hij daar altijd moet aan
toevoegen dat hij eigenlijk ook de enige is. Een
puntdicht (epigram, light verse) is ’n kort, grappig
gedicht dat eindigt op ’n pointe. In de stijl waarin
Denis het brengt is het ’n soort mengvorm,
kruising tussen stand-up comedy en poëzie
(stand-up poëzie?), gortdroog en hilarisch.
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humor

Van Denis Nowé verschenen volgende dicht
bundels: ‘Mooie meisjes duren niet lang’, ‘Slapen
in een twijfelaar’, ‘De gedoodverfde schilder’ en
‘Nacht van de Nowézie’. Vanavond leest hij voor

uit z’n nieuwste dichtbundel ‘Poëten minder
maar drinken meer’.
Frank Geelen
Deze kleine friturist uit Tongerlo-Bree won de
jury- en publieksprijs op Comedymania 2017,
en praat over de dingen die hij meemaakt in de
frituur en wat zijn (eerder kleine) gestalte met
zich meebrengt!
Tom Melotte
Eind 2016 zette deze jongeman zijn eerste
stappen in de wereld van de grappen en grollen.
Intussen is hij met zijn ukelele een graag
geziene gast op comedypodia in Vlaanderen en
Nederland. Is het theater, stand-up comedy of
cabaret dat hij brengt? Lachen is het sowieso!

Humorfabriek

woensdag 25 september 2019
Kassa: € 10

Vvk: € 8

Student: € 5

Abo 5+: € 7

ZZY-XL
20.15 u

Abo HF: € 5

Foto © Johannes Vande Voorde

Simone

Milsdochter
‘What do you think of
Western civilazation?’
‘I think it would be a good idea’
Over goed en kwaad, over arm en rijk en andere toevalligheden
Nu, een halve eeuw later, kan ik niet anders dan
concluderen: Ik ben gelukkig.
Ik heb geluk gehad.

Ik ben Simone Milsdochter, geboren in de midsixties: De Gouden Jaren.
Groeide op in een middelgrote stad, in een mooi
huis, in een liefdevol gezin.
Boeken en muziek vanaf dag één.
De weg lag open, het was duidelijk vanaf het
begin; ik ging gelukkig zijn.

Een lecture performance van Simone Milsdochter.

literair

Ik ga in mijn eigen schoenen staan, zet mijn
voeten in de actualiteit en bezie de wereld waarin
wij nu leven … en die ons te wachten staat.

Tekst: W. Shawn, S. Milsdochter, Vrijenieuwsgaring
Muziek: Beethoven, F. Van de Moortel
www.simonemilsdochter.com

Zeepmeerminnen

vrijdag 27 september 2019
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

Abo 5+: € 9

ZZY-S
20.15 u

Abo ZM: € 8
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Foto © Ward Dhoore

Folkbal
Naragonia
Quartet

Een spetterend folkbal door Vlaanderens gekendste export-folkband

30

concert

Het Naragonia Quartet brengt sinds 2007 heel
eigenzinnige en fijnzinnige muziek gestoeld op
Europese folk. Melodieën zijn de leidraad van deze
groep, maar deze worden steeds omgetoverd tot
kleine pareltjes door de creativiteit en verfijnde
smaak van de vier muzikanten. Elk van hen
verdiende reeds ruimschoots zijn sporen in de
vaderlandse folk, en de bijzondere drive die hen als
band samenbrengt is het onophoudelijke streven
naar energie, finesse en muzikale dynamiek. De
Standaard omschreef hun laatste bekroonde
cd ‘Mira’ als ‘meeslepend, ontroerend en een
anachronistisch statement’. Het Eindhovens
Dagblad spreekt van ‘een pracht van een album
dat internationaal scoort’. Eén van de topbands
binnen de Europese balfolkscene!
Voor mensen die de kneepjes van het folkdansvak
nog willen leren, is er eerst een dansinitiatie met

Leen Devijver. Naast een getalenteerd grafisch
artieste, is ze tevens jarenlang gepokt en gemazeld
in de folkbalscène als dansinstructeur. Tijdens deze
initiatie leer je alle klassiekers van het doorsnee
folkbal.
De initiatie is inbegrepen in de ticketprijs, maar
niet verplicht. De initiatie start om 20.15 u, het
folkbal omstreeks 21.30 u.
Pascale Rubens: accordeon, viool
Maarten Decombel: gitaar, mandola
Luc Pilartz: viool
Toon Van Mierlo: doedelzakken, sax, accordeon
http://naragonia.com

Folk U!

zaterdag 28 september 2019
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

Abo 5+: € 9

ZZY-S
20.15 u

Abo FU: € 8

Carry
Goossens
Cowboy met pensioen
Wat als je in de stille herfst van je leven een brief
in je postbus krijgt waarin je vriendelijk, doch
met klem, verzocht wordt om met pensioen te
gaan? Dat doet iets met een mens. Want wat als
je eigenlijk niet met pensioen wil gaan?

variété

Acteurs gaan niet met pensioen, denk ik dan.
En cowboys ook niet. Dus ik ook niet. Wij
moeten doorgaan, tot het echt niet meer
gaat. Maar ondertussen sta je daar dan met je
pensioenbrief in je hand. Onvermijdelijk sta je
dan ook even stil bij de 65 jaren die als een flits
voorbij gevlogen lijken te zijn.

Acteurs willen niet ingelijfd worden bij de ‘Bond
van gepensioneerden’. Cowboys ook niet. Daar
hebben ze een goede reden voor.
Dat wil ik in mijn voorstelling op lichtvoetige
wijze toelichten, samen met mijn drie
muzikanten, mijn leeftijds- en lotgenoten in
gitaarakkoorden.
Cowboy met pensioen … over poen en fatsoen.
Daar is ‘t om te doen.
Met: Carry Goossens en drie muzikanten

Losse Voorstelling

zondag 29 september 2019
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

ZZY-XL
20.15 u

Abo 5+: € 8

Abo: -
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Voorstellingen

Chris
Smither

muzikanten, waaronder Bonnie Raitt die ‘Love
you like a man’ en ‘I feel the same’ van hem
coverde.

Toen hij in de twintig was, keerde Smither
zich af van zijn antropologische studies en
ging hij naar Boston op aandringen van de
legendarische folkzanger Eric Von Schmidt.
Het was midden jaren zestig en akoestische
muziek bloeide daar als nooit tevoren in de
straten en koffiehuizen. Smither smeedde
daar levenslange vriendschappen met vele

Smither is nu zo’n 18 cd’s ver. De songs van
Smither gaan over alles wat er gebeurt in het
leven, van klein tot groot, over leven, liefde,
en verlies. Ze verhalen op een intelligente,
indringende en poëtische manier, zonder ooit
pretentieus te zijn.

concert

34

Chris Smither, geboren in Miami tijdens de
Tweede Wereldoorlog, groeide op in New
Orleans, waar hij al jong met muziek begon.
Als zoon van een hoogleraar leerde hij de
beginselen van instrumentatie van zijn oom op
de ukelele van zijn moeder. ‘Oom Howard,’ zegt
Smither, ‘liet me zien dat je met drie akkoorden
veel nummers kon spelen die je op de radio
hoorde. En als je er vier kende, zou je vrijwel
de hele wereld kunnen regeren.’ En zijn eerste
verslaving was een feit.

Zijn muzikale ervaringen in New Orleans en
Cambridge zijn de grondslag voor zijn blijvende,
unieke gitaargeluid: een beatgestuurde fingerpicking, sterk beïnvloed door het spelen van
Mississippi John Hurt en Lightnin’ Hopkins,
gelaagd over de altijd aanwezige achtergrond
van zijn ritmische, tikkende voeten.

www.smither.com

Geallieerden & Bevrijden

donderdag 10 oktober 2019
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

Abo 5+: € 9

ZZY-S
20.15 u

Abo GB: € 8

Foto © Gert Daemen

U kent ze ongetwijfeld, de dames van Scala met
hun engelachtige stemmen. Ze wijken af van het
traditionele parcours en banen zich al jarenlang
een weg doorheen het muzieklandschap met
een indrukwekkend repertoire van pop- en
rockarrangementen.
Scala. Geliefd van in Duitsland tot in China. Maar
nu, met ’Meisjesnamen’ terug in de Vlaamse
theaters. En voor het eerst helemaal in het
Nederlands met als insteek liedjes over vrouwen:
Anne, Irene, Louise, Marijke, Jessica, Layla,
Annelies, …
Dat Scala kan en zal verbazen, moeten we u niet
vertellen.

concert

‘Voor mensen die graag iets échts, iets live, iets
gevoeligs zien … ik raad iedereen aan om te gaan
kijken.’ - Rocco Granata

Scala
Meisjesnamen
‘Ben heel vereerd want ‘Bladeren van goud’ zat
erin. Met zoveel stemmen dit zo juist brengen … Ik
vond het echt super.’ - Geert Verdickt (Buurman)
‘Heel mooi, soms breekbaar, soms heel uitbundig,
het is heel fijn dat er zoveel mooie afwisseling
is … en dan natuurlijk die engelenstemmen van
de dames … ’ - Sven Gatz
Met: Scala, Stijn Kolacny en Steven Kolacny
www.scalachoir.com

Losse Voorstelling

zaterdag 12 oktober 2019
Kassa: € 25

Vvk: € 22

Student: € 18

ZZY-XL
20.15 u

Abo 5+: € 18

Abo: -
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Foto © Eric Fimmers

OpMaat
Woesten
In Woesten, een dorp in de Westhoek, groeit het
vrolijke meisje Elisabeth op tot jonge vrouw. Mannen
cirkelen rond haar. Ieder van hen heeft zo zijn eigen
redenen. De dorpelingen kijken toe. Zij horen alles,
zien nog meer en geven voortdurend commentaar.
Elisabeth wordt zwanger van de jonge dokter
Guillaume Duponselle. Ze trouwen. Enkele maanden
later bevalt zij van een tweeling. Valentijn, een
prachtige baby van bij de geboorte. En dan zijn broer,
die zo mismaakt is dat het ernaar uit ziet dat hij snel
zal overlijden. Guillaume vindt ‘het gedrocht’ niet
eens een naam waard. Tegen alle verwachtingen in
blijft Nameloos leven. Een mens haakt zich vast aan
zijn verlangens. Tot de oorlog in de verte rommelt.
En in de hoofden van de mensen. Dan vallen er
doden. Altijd. Dat weet je zo.

36

theater

‘Tijd verglijdt. Je kan hem niet vatten. Klokken,
kerktorens, pendules, zakhorloges. Ze kunnen niet
verhinderen dat dagen en maanden en jaren,
ontdaan van richting of doel, voorbij slieren zonder
dat je ze kan omvatten. Men grijpt geen tijd, tijd
grijpt ons.’

Woesten, de debuutroman van Kris Van Steenberge,
was meteen bij verschijnen in 2013 een groot
succes. Het verhaal lijkt op het eerste zicht een
volkse vertelling, maar het is zoveel meer. De moed
waarmee de verschillende hoofdfiguren proberen
om het hoofd te bieden aan de vele beproevingen
die ze op hun pad tegen komen is vaak heel
ontroerend en zegt iets over de weerbaarheid van
mensen tegenover het noodlot.
Spel: Katrien De Ruysscher, Tom Van Bauwel, Bert
Verbeke, Wito Geerts en Johannes Wirix-Speetjens.
Regie: Ignace Cornelissen
Tekst en bewerking: Kris Van Steenberge
Vormgeving: Els Van Buggenhout
Een productie van OpMaat, K-partners en Koortzz.
Met steun van Cultuurhuis De
Warande, Tax Shelter,
Vlaanderen

ZZY-XL

En Scène

zaterdag 19 oktober 2019
Kassa: € 18

Vvk: € 16

Student: € 12

20.15 u

Abo 5+: € 14

Abo ES: € 12

Foto © Johan Jacobs

Kommil
Foo

Oogst
Een piano, een gitaar, een viool en hun twee
karakterstemmen: meer hebben de broers
Walschaerts niet nodig om hun publiek een
memorabele avond te bezorgen.
Dertig jaar onafgebroken maken en spelen.
Hoog tijd dus om uit al dat moois een nieuwe
voorstelling te destilleren.

cabaret

Zonder circus, intiem.

Raf, Mich, hun mooiste liedjes en hun strafste
verhalen. Kommil Foo op z’n best!
Regie: Ineke Nijssen en Walter Janssens
Decor: Kris van Oudenhove
Technische leiding: Koen Bellens
Productie: Caroline Lanoye
www.kommilfoo.be

Losse Voorstelling

woensdag 23 oktober 2019
Kassa: € 30

Vvk: € 26

Student: € 22

ZZY-XL
20.15 u

Abo 5+: € 22

Abo: -
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Grayson
Capps
Grayson Capps is relaxed. Hoewel hij een
tumultueus leven achter de rug heeft, spreekt
hij daar met een laconieke kalmte over die
typerend is voor zijn persoonlijke groei en
wijsheid. Grayson heeft zijn duistere kant en
ook zorgen zijn hem niet vreemd, maar hij
leerde die te accepteren, waardoor hij met
ontroerende eerlijkheid en menselijkheid over
het leven kan schrijven.

creativiteit zijn natuurlijke gang kan gaan. Het
is daar dat de nummers van ‘Scarlett roses’ in
een periode van 6 jaar ontstaan zijn, zonder
druk en verwachtingen.

Grayson is relaxed, maar dat was niet altijd
zo: ‘Tot in 2011 verwachtte ik van mezelf dat
ik elk jaar een nieuwe plaat klaar had, maar
toen knapte er iets. Ik zei tegen mezelf: ‘Stop
met je zorgen te maken over de timing, laat je
nummers en je carrière meevolgen op jouw
tempo.’’

Grayson wordt op deze tour vergezeld door
Corky Hughes (gitaar) en Sadie Morningstar
(bas).

De nieuwe plaat is dan ook van uitzonderlijke
kwaliteit, net doordat deze alle tijd en ruimte
kreeg om spontaan, in alle rust, tot stand te
komen.

www.graysoncapps.com
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concert

Daarna bouwde hij een schrijfhut in zijn tuin,
waar deadlines en doelen verboden zijn, en de

Geallieerden & Bevrijden

donderdag 24 oktober 2019
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

Abo 5+: € 9

ZZY-S
20.15 u

Abo GB: € 8

Seniorenmatinee

Stenzel & Kivits
Onmogelijke concerten geven, dat lukt alleen de
wereldbekende tenor Stenzel & meesterpianist
Kivits.

hun piano waarbij ze niets aan het toeval
overlaten om het publiek op het verkeerde
been te zetten.

Beide heren leveren al 20 jaar het bewijs dat
comedy en klassieke muziek op een heerlijke
manier kunnen smelten en perfect met elkaar
harmoniëren. Briljante muzikanten en komieken
zijn het.

Cultuurhuis De Zeepziederij biedt u bij deze
voorstelling een tas koffie en een stuk vlaai
aan.

www.stenzelkivits.nl

senioren

Na 20 jaar bundelen ze voor het eerst hun
allerbeste capriolen, onder, naast, op en met

ZZY-L

Grijs & Wijs

vrijdag 25 oktober 2019
Kassa: € 10

Vvk: € 7

Student: € 6

14.00 u

Abo 5+: € 7

Abo GW: € 6

39

Women of
the 9O’s

Living
Roots

Living Roots neemt je mee naar de tijd van
stoere rock chicks, hemelse singer-songwriters
en ware popdiva’s: dames die menig tienerhart
wisten te veroveren in de 90’s. Zo ook de
frêle hartjes van Hannelore Bedert, Jorunn
Bauweraerts en Lennaert Maes.

40

concert

Zij laten zich graag opnieuw inspireren door de
klanken van Alanis Morissette, Kate Bush, Skunk
Anansie, Jewel, Sheryl Crow, Tracy Chapman en
vele anderen. Maar zij staan er niet alleen voor.
Ook Gert Bettens neemt enkele songs onder
handen. Jawel, de man die met K’s Choice zelf
hits te pakken had in de 90’s.

Hannelore Bedert: zang, gitaar & piano
Jorunn Bauweraerts (Laïs): zang
Gert Bettens (K’s Choice): zang & gitaar
Lennaert Maes (Lenny & de Wespen): zang & gitaar
Thomas Vanelslander (Helsinki): gitaren
Luk Vermeir (Isolde et les Bens): toetsen
Laurens Billiet (Buurman, Douglas Firs): drums
Ben Brunin (Isolde et les Bens): bas
Koen Garriau (Living Roots): saxen
www.livingroots.be

Losse Voorstelling

donderdag 31 oktober 2019
Kassa: € 20

Vvk: € 18

Student: € 16

ZZY-XL
20.15 u

Abo 5+: € 16

Abo: -

Foto © KVRANCKEN

Lies
Serdons

The missing
In ‘The missing’ krijg je een groep mensen te
zien die al generaties lang afgezonderd leeft van
de buitenwereld. Deze intense dansvoorstelling
werpt een blik in een micro-maatschappij waarin
de kennis van een wereld buiten hun omgeving
compleet verdwenen is. Op een niet-lineaire
manier werd de thematiek omgevormd naar
momenten van lyrische horror, lust, romantiek,
verdierlijking en onhoudbare eenzaamheid. Hier
voor liet choreografe Lies Serdons zich inspireren
door de verhalen van Shin Dong-hyuk die, als
tweede generatie, geboren werd in een NoordKoreaans werkkamp, door de getuigenissen
van kinderen die opgroeide in sektes zoals
Jonestown en door de inbeelding hoe het zou
verlopen wanneer er eerste kolonies gevestigd
zijn op mars. In deze productie wordt klassiek
ballet gecombineerd met groteske bewegingen
en worden de bewegingen doorspekt met
metamorfoses die de toeschouwers meezuigt in
een wereld die niet eigen is aan die van hunzelf.

Concept en choreografie: Lies Serdons | Gast
makers: Irina Yakousheva, Johan Knuts, Sabine
Molenaar | Gecreëerd met en gedanst door:
Miguel do Vale, Rebecca Journo, Silvia Pezzarossi,
Francois Vincent, Tom Grand Mourcel, Mohamed
Boujarra | Scenografie: Joris Perdieus | Licht: Joris
Perdieus, Wim Hermans | Geluid: Oubys
Gesteund door: de Vlaamse Gemeenschap Het
Nieuwstedelijk, C-mine Cultuurcentrum, GC
De Kriekelaar, Provincie Limburg, Stad Hasselt,
Stiching de Moffarts | Gesponsord door: Group
Machiels, Trixxo, Omnibeton, Idéarte, Hands,
Vestio, Kolmont Woonprojecten, Comfort Energy,
Bouwbedrijf Houben, Mediahuis
Met dank aan: Kris van de Sande Fotografie, Kristof
Vrancken, Eric Donckier, Leen Verjans en Hilde
Thevis
www.liesserdons.net

ZZY-XL

dans

Vloervegers & Parketboeners

zaterdag 2 november 2019
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo VP: € 8
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Foto © Sammy Van Cauteren

Jim Boyes
& Maarten
Decombel
Engelse folklegende meets Vlaamse snarentovenaar
Jim Boyes is één brok pure Engelse folkgeschiedenis.
Hij is één van de strafste folkzangers van
zijn generatie, en stond aan de wieg van
grensverleggende a capella trio’s als ‘Swan
Arcade’ en ‘Coope Boyes & Simpson’. Hij zong
met de legendarische Watersons in de supergroep
Blue Murder en werkt vaak samen met Michael
Morpurgo, auteur van ‘War horse’.

42

concert

Sinds ze in 2015 uitgenodigd
werden op
verschillende evenementen die literatuur en
erfgoed in de kijker zetten, is de samenwerking
tussen Jim Boyes en meestergitarist/componist
Maarten Decombel uitgegroeid tot een volwaardig
muzikaal kameraadschap. Maartens sfeervolle
begeleiding en gevoel voor tekst is een perfecte
match met de subtiliteit en de geëngageerde
thema’s van Jims songs. In 2017 kregen ze de

vraag van de BBC om een song te leveren voor
de herdenking van ‘100 jaar Slag om Passendale’
in het kader van het programma ‘Radio ballads’.
Sindsdien speelden ze een hele reeks festivals en
clubs in binnen- en buitenland.
De avond begint met de unieke kans tot een meet
and greet met Jim Boyes & Maarten Decombel. U
kan hen werkelijk alles vragen! We geven een aantal
aanzetjes: hun (muzikale) parcours, artistieke
drijfveren, liefde voor songwriting, inspiratie, …
Jim en Maarten vertellen honderduit over de
achtergrond van hun tekst en melodieën. Het is
een absolute meerwaarde om het concert met die
achtergrondinformatie aan te vatten.
Jim Boyes: zang
Maarten Decombel: gitaar

ZZY-S

Folk U!

zondag 3 november 2019
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo FU: € 8

Foto © Jelle Vermeersch

Steven
Mahieu

Full contact tour
grote en kleine theaterzalen, van Hamont-Achel tot
Koksijde.

Geef toe, niemand is te overtuigen met een tekstje
over de inhoud van een nieuwe voorstelling. Laten
we daar dus geen inkt aan verspillen. De ‘Full
contact tour’ is de vierde zaalshow van Steven
Mahieu en toont de comedian op zijn best: heftig*.

Tekst en spel: Steven Mahieu | Support act: Pieter
Elias | Coaching: Wouter Deprez | Productie: 5to9
Management | Techniek: Giel Lavens

* ‘heftig’ in Van Dale:
1 driftig, onstuimig (in woord of gebaar)
2 hevig, krachtig, fel
3 erg goed, leuk
De ‘Full contact tour’ start met een reeks optredens
op comedypodia in alle centrumsteden, om daarna uit te zwermen naar de rest van Vlaanderen: in

humor

Op dertien jaar tijd is Steven Mahieu uitgegroeid
tot een vaste waarde: volle zalen, lovende
recensies en een steeds maar groeiend publiek.
Hoe langer hoe meer weet Steven waar hij voor
gemaakt is: onder de huid proberen te kruipen
van zichzelf en zijn publiek. Je zal hem niet snel
op televisie zien of in een of andere videoblog. Hij
voelt zich het best met het pure spul: het podium.

Deze productie kwam tot stand met de steun van
de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale
Overheid
www.stevenmahieu.be

Humorfabriek

woensdag 6 november 2019
Kassa: € 12

Vvk: € 10

Student: € 8

Abo 5+: € 9

ZZY-XL
20.15 u

Abo HF: € 8
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Nele
Bauwens
Wat een geluk
Cabaretière Nele Bauwens brengt haar tweede
solovoorstelling ‘Wat een geluk’. Ze gunt ons een
blik in haar hoofd met geestige, soms absurde
maar ook herkenbare vertellingen. Een gezonde
mix van humor, muziek, ontroering en actie.
Met een nostalgisch gemoed blikt Nele Bauwens in
‘Wat een geluk’ terug op haar eerste liefde Ronnie
De Sven. Met vuur vertelt ze over haar huidige
levensgezel Pièrre. Over zijn glutenallergie en over
’t zat beddeke. Met lichte ergernis heeft ze het over
de maandelijkse verplichte spaghetti-avonden.
En over haar meedogenloze vriendinnen. Die nu
allen 2 baby’s op de armen dragen. En luidkeels
meezingen met ‘Oya lélé’ alsof het hun nieuwe
levenslied is.

44

cabaret

Nele stelt zich luidop vragen, speelt complexloos
haar charmes uit en gunt je een blik in haar hart. Met
als compagnon de route haar vertrouwde Wurlitzer
piano. En een nieuwe reeks zelfgeschreven liedjes
en verrassende covers. Reken alvast op een
hilarische versie van Paul Severs.

‘De liedjes ontsporen, de romantiek blijkt
bedrieglijk. Bauwens speelt met taal en muziek.
Ze zingt, brult, huilt, fluistert en doet denken aan
Kommil Foo.’ - De Standaard
‘Hilarische anekdotes en goed gevonden moppen.
En wat is Nele een goeie zangeres!’ - Urbanus
Tekst en spel: Nele Bauwens
Grote dank aan: Els Dottermans, Fleur Hendriks, Frank
Mercelis, Randall Casaer, Renaat Van Hee, Sophie
Arras, Willy Bauwens, Wim Helsen, Vital Baeken
www.nelebauwens.be

ZZY-S

Zeepmeerminnen

vrijdag 8 november 2019
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo ZM: € 8

Raymond
van het
Groenewoud

Glorieuze
bevrijding
Raymond heeft ’t oud zot en trekt op tournee.
Zonder moraal.
Zonder vaste setlist.
Gewoon de songs waarmee hij die ochtend is
opgestaan. De ene avond zullen het meisjes
zijn, de andere twee meisjes.
Raymond soixante-neuf.

concert

Hij neemt de stem van zijn dag mee en vier
muzikale vrienden. Zoals een oude jazzmuzikant

die elke avond een nieuwe vrijheidsverklaring
speelt. Glorieus, maar nooit moe.
Raymond van het Groenewoud: zang, gitaar,
keyboard
Cesar Janssens: drums
Mich Verbelen: bas
Bram Weijters: keyboards, percussie
Rik Aerts: gitaar, zang
www.raymondvanhetgroenewoud.be

Losse Voorstelling

zaterdag 9 november 2019
Kassa: € 25

Vvk: € 22

Student: € 18

ZZY-XL
20.15 u

Abo 5+: € 18

Abo: -
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Duo
VermeulenPeeters
Schuberts vierhandige pianomuziek
De Schubertiade behoort tot een van de meest
tot de verbeelding sprekende begrippen uit de
19de eeuwse muziekgeschiedenis. Het waren
Schuberts geliefkoosde avonden, bij menig pot
en pint, waar hij vrienden rond zich verzamelde
om te musiceren en te discussiëren over van alles
en nog wat. Het waren ook de gelegenheden
bij uitstek om zijn nieuwste composities voor
pianoforte aan een select publiek voor te stellen:
niet enkel zijn grote sonates, maar onder meer
ook ruim 400 korte walzer, ländler, ecossaises en
andere vlot verteerbare juweeltjes.
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concert

Helemaal in zijn nopjes was Franz als er iemand
samen met hem aan het klavier ging zitten om
een van zijn talloze vierhandige werken boven
de doopvont te houden. Ook hier vinden we een
grote diversiteit wat opzet en vorm betreft: soms
groots orkestraal uitgewerkte meesterwerken
zoals de ‘Fantasie in fa klein’ of het ‘Divertissement
à la Hongroise’, maar evengoed rondo’s, variatie
reeksen, dansen en marsen.

Het is deze intieme sfeer van de Schubertiade
die Jan Vermeulen en Veerle Peeters willen
oproepen tijdens hun concerten. Centraal
Vermeulens schitterende Tröndlin-pianoforte uit
Schuberts tijd en beide muzikanten, het publiek
dichtbij of zelfs rondom.
Het vierhandig samenspel behoort tot een van
de delicaatste kamermuziekgenres. Het vereist
een absolute eensgezindheid qua toucher, timing,
emoties en interpretatie tout court. Vermeulen
en Peeters hebben via de talloze cd-opnames
samen met Schubert een jarenlange, boeiende
weg afgelegd. Hun liefde voor de sublieme muziek
van deze grootmeester is al die tijd enkel maar
toegenomen. In dezelfde mate zijn ook hun visies
omtrent de interpretatie ervan als vanzelfsprekend
en onvermijdelijk naar elkaar toegegroeid.
www.duovermeulenpeeters.com

Mozart Enzo

zondag 10 november 2019
Kassa: € 16

Vvk: € 13

Student: € 10

Abo 5+: € 11

ZZY-M
11.00 u

Abo ME: € 10

David
Dermez

Le dernier Flamand
heeft verdacht veel weg van een serieuze solo
voorstelling, maar onderhuids staat die bol van
de zwarte humor, subtiele ironie en steekjes
onder water.

De wereld loopt vol geschiften, gestoorden en
gekken van allerlei slag. Eentje kan er dus nog
wel bij …

theater

Met de solovoorstelling ‘Le dernier Flamand’
herneemt David Dermez het verhaal van
de losgeslagen Pajot die op eigen wijze de
Vlaamse cultuur wil redden. Het op hol
geslagen vechtersbaasje met de grote mond
groeit ongemerkt uit tot iets waarin ieder wel
wat van zichzelf of van zijn buurman herkent.
Een handspiegeltje dat pijn kan doen, maar
tegelijk bijzonder amusant kan zijn. Het geheel

De velden zijn aan ’t branden
mijn laatste frank is op
de mesthoop stinkt niet meer
mijn tractor is ontploft
ik vier kermis in mijn kelder
met een stukje Breughelbrood
ik en mijn Duitse herder
wachten rustig op de dood
mijn klompen worden bomen
maar ik ruk de wortels uit
mijn lichaam scheurt weer open
maar er stroomt geen bloed meer uit
mijn boerenkop geroosterd
en de varkens aan het spit
de hand nog in de lucht
salut vrienden, salut vrienden.

ZZY-S

Zeeprovers

vrijdag 15 november 2019
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo ZR: € 8
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echt Antwaarps teater

De Jos is gejost

48

theater

Laura en Koen hebben bouwplannen. Ze
hopen dat ze op de steun van hun ouders
kunnen rekenen. Laura’s ouders maken
daar geen probleem van en doen een gulle
schenking, maar de ouders van Koen hebben
een vechtscheiding achter de rug. Er zal dus

iets meer moeite gedaan moeten worden om
hen over de streep te trekken.
De ouders van Koen worden uitgenodigd om
de zaak te bespreken. Maar het zal spannend
worden! Geen van beiden weet namelijk dat de
andere komt! Hilariteit verzekerd!

www.echtantwaarpsteater.be

Kluchtenluik

zaterdag 16 november 2019
Kassa: € 23

Vvk: € 20

Student: € 15

Abo 5+: € 17

ZZY-XL
20.15 u

Abo KL: € 15

Alex
Agnew

Be careful what
you wish for
In het voorjaar van 2019 deed Alex Agnew
opnieuw het Sportpaleis aan met ‘Be careful
what you wish for’. Drie sportpaleiszalen waren
weer in een mum van tijd uitverkocht. But don’t
panic! Op vraag van fans en organisatoren volgt
nu de theatertour.

humor

Het genderdebat, feminisme, #metoo, neus
peuteren, Tarzan, Zwerkbal …
Benieuwd wat Alex Agnew over deze en tal van
andere onderwerpen te vertellen heeft?
Be careful what you wish for.

Humorfabriek

Tekst en spel: Alex Agnew
Productie: Smart-Lab.be
Setdesign en vormgeving: Manu Van Heuckelom
Visuals en beeldbewerking: Sam De Buysscher
en Kris Andreka
Affiche: Marleen Smolders en Sam De Buysscher
(toyfactory.be)
www.alexagnew.be

Losse Voorstelling

wo 20 november ’19 do 21 november ’19
Kassa: € 35

Vvk: € 35

Student: € 35

Abo 5+: € 35

ZZY-XL
20.15 u

Abo HF: € 35
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Sven De Ridder,
Fokke van der
Meulen en
Brik Van Dyck

Moppen aan de toog
Sven De Ridder, Brik Van Dyck en Fokke van der
Meulen brengen een hommage aan Tony Bell
en de kunst van het moppentappen. Tony Bell
overleed in 2006 op 93-jarige leeftijd. 60 jaar
lang stond hij op de planken als moppentapper,
zanger en acteur. In menig platenkast staat wel
een LP van Tony Bell en iedereen kent wel een
mop van hem.
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variété

Dit drietal met Fokke als moderator en Sven
en Brik als de twee hoofdrolspelers/vertellers,
schetsen in het eerste deel het leven en werk
van Tony Bell, doorspekt met sappige anekdotes,
plezante fragmenten en goede grappen. Ook
vertellen ze over de mop in het algemeen. Na de
pauze worden er voluit moppen getapt. Alsof Tony
zelf er weer bij is.

Fokke van der Meulen is uitbater van comedycafé
The Joker. Deze ingeweken Nederlander is
liefhebber van humor in de breedste zin van het
woord. Van Bill Hicks en Richard Pryor over Freek
de Jonge tot ... jawel Tony Bell. Hij coacht eveneens
verschillende comedians tijdens hun loopbaan.
Brik Van Dyck is naast acteur ook scenarist
van talrijke humorprogramma’s. Als levende
moppenencyclopedie is hij uiteraard fan van de
koning der moppentappers.
Sven De Ridder voorstellen aan het grote publiek
hoeft al lang niet meer. Wat weinigen weten is
dat Sven als jonge artiest de grote Tony Bell nog
persoonlijk gekend heeft.
Samen brengen deze 3 vrienden een eerbetoon
aan ras-entertainer Tony Bell.

Losse Voorstelling

vrijdag 22 november 2019
Kassa: € 16

Vvk: € 14

Student: € 12

ZZY-XL
20.15 u

Abo 5+: € 12

Abo: -

Els de
Schepper

heeft besloten er geen
eind aan te maken

Els de Schepper blijft bij haar besluit.
Ze zal blijven léven. En hoe!
Vanaf nu gaat Els zich enkel nog meer amuseren.
Al heeft het leven haar de afgelopen jaren
regelmatig dikke kletsen uitgedeeld en al weet
ze soms niet waar die allemaal voor hebben
moeten dienen. Eén ding staat als een paal
boven water: Els lééft met veel goesting! En ze
wil u ook aansteken!

cabaret

En dat zal ze niet op haar eentje doen. Zo krijgt
ze hulp van de ondertussen legendarische ‘Rita
uit Gent’, die deze keer haar immer optimistische
maar totaal politieke incorrecte vriend ‘de
Vettige Nonkel’ meebrengt. ‘Klein Elske’ belt met
de preventielijn en weet met haar kinderlijke
naïviteit alle harten te doen smelten. Bovendien
is er de deurenkomedie ‘Els is om zeep!’, waarbij

een voltallige alter ego-cast zich te goed doet in
een hilarische whodunit in zuivere slapstickstijl!
Denk dus maar niet dat je triest de zaal zal
verlaten. Integendeel. Els kijkt vanaf nu door een
eigenhandig geconstrueerde roze bril naar het
leven. En u binnenkort ook.
‘Els de Schepper heeft besloten er geen eind
aan te maken’ is al de 14de zaalshow van Els de
Schepper, die ze wegens groot succes herneemt.
Haar vorige ‘Red mij!’-tournee alleen al was goed
voor 40.000 bezoekers, verspreid over meer dan
60 zalen doorheen heel Vlaanderen. Ze blijft dan
ook ongetwijfeld de onnavolgbare grande dame
van het Vlaamse cabaret.
www.elsdeschepper.com

Losse Voorstelling

zaterdag 23 november 2019
Kassa: € 26

Vvk: € 22

Student: € 18

ZZY-XL
20.15 u

Abo 5+: € 18

Abo: -
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4+

MuziekMekaniek
De ene is maestro van de mekaniek.
Alles kwiekt en piept, kriept en scharniert
(meestal toch ... want soms doet het plots
BOEMMM - aiaiai)
De andere is maestro van de muziek.
Alles tingelt en tongelt, tokkelt en takkelt
(meestal toch ... want soms is het plots SSSSTIL
- oeioeioei)
In een wankelend, maar wonderlijk verhaal over
gevoelige snaren en zingende zagen, over lukken
en mislukken en het geluk van de mislukking,
over vriendschap die klinkt en botst langs alle
kanten ...

familie

Muziektheater De Kolonie maakt na hits ‘Bizar’
en ‘Manneke Tap’ opnieuw muziektheater dat
verrast en betovert, op maat van 4+.
In deze voorstelling vol beelden, clownerie
en weinig woorden ziet u de wonderlijke
circuskomediant Karel Creemers (Circus Ronaldo,
Ensemble Leporello, Cie Cecilia, internationaal
straattheater) als knoeier, uitvinder, verstrooide
professor en multimuzikant Jan Blieck als hulp
die niet helpt, rommelaar en tokkelaar ...
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Foto © Benny De Grove

De KolonieMT

De motor van de MuziekMekaniek zijn de unieke
poëtische ‘muziekmekanieken’ van beeldend kunstenaar Zjos Meyvis.
Er reist een mini-tentoonstelling mee met de
voorstelling. Achteraf kunnen alle toeschouwers
een tiental originele muziekmekanieken van
dichtbij bekijken. De spelers leiden u rond en
geven tekst en uitleg en ook zever en zottigheid!

Spel en livemuziek: Karel Creemers en Jan Blieck
Originele MuziekMekanieken: Zjos Meyvis
Originele muziek: Bo Spaenc
Concept, script, coaching: Mieke Laureys en Bo
Spaenc
Kostuums: Chris Snik
Klank en licht: Dries Bellinkx
Met steun van de Vlaamse Gemeenschap,
cultuurcentrum Berchem, de Tax Shelter maat
regel van de Belgische federale overheid en
Gallop Tax shelter.
www.dekoloniemt.be

GoedGEZINdje

zondag 24 november 2019
Kassa: € 12

Vvk: € 10

Student: € 5

Abo 5+: € 8

ZZY-S
15.00 u

Abo GGje: € 6

Stash

CD-presentatie
Limburg

‘Stash’, alias singer-songwriter Gunther
Verspecht, is één van die Belgische stemmen
die je meteen herkent.
In 2005 doorgebroken met ‘Sadness’, een
nummer dat sindsdien een vaste stek vond in
de top 100 van onze Belgische klassiekers.
Tien jaar na het laatste album komt er in oktober
2019 een nieuw full album van Stash. Op het
moment dat deze brochure in druk gaat mogen
we de titel van dit album jammer genoeg nog
niet vrijgeven.

Ht Roberts, Bruno Deneckere, Nils De Caster en
Niels Delvaux.
Zoveel talent en klasse in één band niet enkel
op de plaat maar met nog méér vuur en passie
op het podium, een mens zou er lyrisch van
worden.
Voor mensen die houden van muziek, muziek à
la Ryan Adams, The Eagles, Townes Van Zandt,
Neil Young, Bob Dylan, …
Met: Gunther Verspecht, Ht Roberts, Bruno
Deneckere, Nils De Caster en Niels Delvaux

concert

Het album werd opgenomen in het najaar van
2018 waar Gunther Verspecht zich terugtrok
in de oude kunstenaarssite ‘De Kluis’ in SintMartens-Latem, samen met topmuzikanten

www.facebook.com/stashtheband

Geallieerden & Bevrijden

donderdag 28 november 2019
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

Abo 5+: € 9

ZZY-S
20.15 u

Abo GB: € 8
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Foto © Luk Monsaert

Ontwerp © Dear Design

Peter
Thyssen
Zoek de
zeven fouten
Een jongen, een man vol ambitie leeft zijn
droom of probeert dat te doen. Zijn geestelijke
vader geeft commentaar vanop de zijlijn. De
ambitie ontdekt vreemde wegen en leidt ons
naar vreemde plaatsen.
De geestelijke, de Vader weet en wist alles
op voorhand maar hij laat zijn geesteskind
ploeteren en vechten tegen alles wat is en
wat altijd zal zijn. Door hem en met hem zie je
misschien een glimp van jezelf.
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theater

De geestelijke vader: ‘Spiegels zetten? Och,
laat hem, hij weet waar hij mee bezig is!
Denkt hij ... ’

Een theatrale monoloog waarin Peter Thyssen
om te beginnen de voorkant van zijn tong
laat zien, zoals het hoofdje zich meestal eerst
toont bij een geboorte, om door zijn verhaal
te eindigen aan de achterkant van zijn veel
te grote schedel. En vooral, wat zich daarin
afspeelt. Om mee te lachen, zonder uit te
lachen.
Peter Thyssen: verteller

ZZY-S

Zeeprovers

vrijdag 29 november 2019
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo ZR: € 8

Foto © Jemer de Haas

Judith Clijsters
& Passerelle

Bored to death & I still remain
Judith Clijsters (1986) ontdekte haar liefde voor
dans in de Balletschool van Marijke Clijsters in
Bree. Later studeerde ze af aan de Northern School
of Contemporary Dance in Leeds en tourde ze
internationaal met Verve Dance Company en Phoenix
Dance Theatre (UK). Ondertussen is ze al jaren
maker bij C-TAKT, DansBrabant (NL) en Makershuis
Tilburg. Judith maakt enorm graag de brug van het
professionele veld naar het amateurlandschap. Dit
doet ze vooral in haar job als artistiek medewerker
bij Passerelle, platform voor jonge dans. Vanuit
C-mine en Stad Genk verspreid ze dansprojecten
en danseducatie in Limburg. Vanavond zien we een
combinatie van Judith’s persoonlijke werk, ‘Bored to
death’ en het werk dat ze maakt met jongeren via
Passerelle, ‘I still remain’.
Bored to Death
‘Wanneer liet je je lichaam de laatste keer over
iets beslissen?’ Dat vraagt Judith zich af wanneer
ze kijkt naar mensen en hun leefgewoonten.
We leven, werken en zoeken ontspanning in ons
hoofd. Het lichaam verveelt zich daarbij dood en
krijgt geen enkele uitdaging. Het lijf is bored-out.
De verbinding is verbroken. ‘Bored to death’ gaat
over hoeveel we van onszelf vragen en hoe passief

ons lichaam daarvan wordt. Judith vertaalt de
overbevraagdheid van ons denken naar fysieke
beweging en zoekt, breekt en geeft zich over. Tot ze
haar strategie verandert en durft te kijken naar wie
en wat er altijd al was.
Dans/choreografie: Judith Clijsters | Muziek: Dyane
Donck | Licht: Raf Wouters | Dramaturgie: Anne-Marije
van den Bersselaar | ‘Bored to death’ is powered by
C-TAKT, DansBrabant en Makershuis Tilburg
I Still Remain
Thematisch op zoek naar een vervolg op ‘Bored to
death’ vertaalt Judith samen met zes dansers de
kracht die zich manifesteert als we ritme durven
volgen, voelen en er uiting aan geven. De potentie
die schuil gaat in de energetische groei tussen
mensen als de waarde van samen boven dat van
het individu staat. Ze legt hierin de focus op twee
aspecten: de confrontatie met jezelf als je beseft
dat alleen niet meer genoeg is, alsook de viering en
de kracht van het samenzijn boven het individu.
Choreografie: Judith Clijsters | Muziek: Patrick
Housen | Licht: Passerelle technical crew | Een
project van Passerelle i.s.m. C-mine en Stad Genk
www.judithclijsters.be

dans

Vloervegers & Parketboeners

zaterdag 30 november 2019
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

Abo 5+: € 9

ZZY-S
20.15 u

Abo VP: € 8
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Rowwen Hèze

Allien de liedjes
Schrijven, arrangeren en live spelen, drie dingen
die nodig zijn om een lied te laten leven.
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concert

Rowwen Hèze neemt u mee op een vlucht door
hun repertoire van toen, van nu, van rustig en
‘row’.

Over het ontstaan van een melodie en waar de
inspiratie voor een tekst vandaan komt, de eerste
kop koffie in de morgen, een blad op het water …
En dan op een goeie dag wordt het lied geboren.
Het wordt aangekleed door de muzikanten en
komt pas écht tot leven tijdens een optreden.
‘Rowwen Hèze, Allien de liedjes’ is ‘n avond
zonder thema met alleen maar muziek als rode
draad. Met liedjes die niet nieuw willen klinken
en daarom nooit oud zullen zijn.
www.rowwenheze.nl

Losse Voorstelling

vrijdag 6 december 2019
Kassa: € 30

Vvk: € 26

Student: € 22

ZZY-XL
20.15 u

Abo 5+: € 22

Abo: -

Foto © Diego Franssens

Genoeg!
‘Genoeg!’ vertelt het verhaal van een politieke
dynastie. Vader was een echte plucheplakker, tot
hij zijn zetel doorgaf aan zoonlief. De oogappel van
Wilfried De Leeuw schopte het zelfs tot premier.
Electoraal was hij de top, maar op persoonlijk vlak
zat Stefaan in een dal, bovendien had hij last van
de schaduw van zijn vader.
Het stuk begint wanneer Monsieur Assez voor de
deur staat van zijn zoon. Algauw wordt duidelijk
dat de premier midden in een schandaal zit.
Verwijten, politieke afrekeningen en felle debatten
volgen elkaar in recordtempo op. Dan komt er
ook nog een verloren zoon op de proppen, een
toekomstige ex en een internethype.
Een donkere komedie over familiebanden, een
lichte tragedie over postjes en portefeuilles.

theater

Baar brengt Warre Borgmans en Dimitri Leue
voor het eerst weer samen na de Lortchertrilogie.
Ze vullen hun theatraal genenpakket aan met
Michaël Pas, Alice Reijs en Sara Lâm.

Baar

‘De mensen interesseren zich niet in politiek. Ze
willen alleen weten of er nog vliegtuigen over
hun huis gaan vliegen en of dat er misschien
wat meer parkeerplaatsen kunnen komen in hun
straat. De mensen! Alles mag van de mensen,
maar not in my backyard want dan richten ze
plots burgerbewegingen op. Dan hebben ze
ineens interesse in de politiek. Burgerzin ontstaat
in eigen straat.’ - Stefaan De Leeuw

‘Een visverkoper stinkt naar vis. Een premier
krijgt doodsbedreigingen. Dat is nu eenmaal zo.’
- Wilfried De Leeuw
Van en met: Warre Borgmans, Michaël Pas, Alice
Reijs, Sara Lâm en Dimitri Leue | Luisterend en
ziend oog: Günther Lesage (onder voorbehoud) |
Tekst: Dimitri Leue | Muziek: Antoon Offeciers
| Kostuums: Eva De Mul | Decor: Dimitri Leue en
PTI BOOM | Lichtontwerp: Sylvia Cuyck (onder
voorbehoud) | Techniek: Stef Appelen | Productie: Baar | Met steun van: CC Berchem

En Scène

zaterdag 7 december 2019
Kassa: € 18

Vvk: € 16

Student: € 12

Abo 5+: € 14

ZZY-XL
20.15 u

Abo ES: € 12
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Foto © Johannes Vande Voorde

Bert
Gabriëls

Eindejaarsconference
Omdat het al lang op zijn verlanglijstje staat en
omdat een jaarlijkse conference nu eenmaal een
belangrijke traditie is geworden, maakt Bert in
2019 een jaaroverzicht. Met een overzicht van
politiek en economie in binnen- en buitenland,
de staat van het klimaat, het dagelijks leven
in de cybermaatschappij, de perikelen van de
hedendaagse papa en elke hype die 2019 ons
te bieden heeft.
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humor

Bert Gabriëls is een van de hardst werkende en
meest ervaren comedians van Vlaanderen. Hij
maakte al zes theatershows waarmee hij door
heel Vlaanderen en Nederland toerde. Hij werd
bekend dankzij tv-programma’s als ‘Comedy
Casino’, ‘Scheire en de Schepping’, ‘Absurdistan’,
‘Advocaat van de duivel’ en natuurlijk ‘Zonde
van de zendtijd’.

‘Gabriëls is een van de meest veelzijdige Vlaamse
komieken.’ - De Morgen

Tekst en spel: Bert Gabriëls
Productie: Gaya Scienza

www.bertgabriels.be

Humorfabriek

woensdag 11 december 2019
Kassa: € 18

Vvk: € 16

Student: € 12

Abo 5+: € 14

ZZY-XL
20.15 u

Abo HF: € 12

Dries
Wie één song van Dries hoorde, of hem live zijn gitaar zag aanslaan, kan het getuigen: niemand blijft
onbewogen bij het werk van deze Belgische singer-songwriter. Het duurt maar enkele seconden
voor je verkocht bent aan zijn doorleefde stem en
rauwe nummers die balanceren tussen blues en
folk. Eens fan, altijd fan.
Onder die fans ook bekende namen als Belgisch
bluesicoon Roland, de Amerikaanse Grammygenomineerde bluesman Guy Davis en de Noorse
folk-country troubadour Torgeir Waldemar, die
Dries meteen in Noorwegen uitnodigde voor
enkele voorprogramma’s nadat Dries voor hem
opende in België. Allemaal zijn ze het met elkaar
eens: deze man hééft het.

concert

Zijn solodebuut ‘For the light in thy heart’
verscheen in oktober 2017 en werd uitstekend
onthaald in de pers. Sindsdien speelde Dries al
ruim honderd concerten in binnen- en buitenland.

Van een ruwe diamant als straatmuzikant, over
frontman van New Rising Sun, tot nu op de
rand van de grote doorbraak met zijn solowerk:
Dries Bongaerts sloeg in zijn carrière geen
stappen over. Als Dries bezingt hij met tomeloze
strijdvaardigheid het kleine en het grote leven.
Doorheen de authentieke, emotionele songs
hoor je flarden van Bob Dylan, Will Oldham en Ry
Cooder. Maar vooral heel erg veel Dries.

‘Songbarden als Nick Drake, Will Oldham, Townes
Van Zandt en vooral de jonge, folky Dylan zijn
referenties. Toch biedt Dries de luisteraar veel
meer dan alleen die inspiraties. Vrijwel direct
word je geraakt door zijn warme, melodieuze
gitaarspel waarin eerbied voor traditie sterk naar
voren komt.’ - daMusic
‘Ontdekking met grote ‘O’!’ - Rootstime
‘Wat tijdens zijn optreden duidelijk was en met
dit album nog maar eens bewaarheid wordt,
is dat Dries een singer/songwriter is die weet
waar hij mee bezig is. Geen nietszeggende lyrics,
geen saaie melodieën, maar songs die gevat en
tijdloos klinken.’ - Keys and Chords
‘Dries ... onze eigenste Dylan.’ - Rootsville

Geallieerden & Bevrijden

donderdag 12 december 2019
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

Abo 5+: € 9

ZZY-S
20.15 u

Abo GB: € 8
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Foto © Stephan Vanfleteren

5O jaar op
de planken

Willem
Vermandere
Ik kan het zelve moeilijk geloven, maar ik
toer al vijftig jaar rond met mijn liedjes en
vertellementen.
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concert

Ja, daar was in den beginne (en nog altijd)
wat heimwee naar dat gezellige dorp van
mijn kinderjaren, tot je de gruwelijke
soldatenkerkhoven van 14-18 gaat bezingen,
en omdat je overtuigd bent dat er geen weg
terug is voor de bange blanke man, bots je. Je
botst zelfs op God en zijn vertegenwoordigers
in Rome, maar met veel humor en veel muziek
wordt een avond in het theater toch een feest.

Gelukkig zijn daar de muzikanten-trawanten.
Hoor hoe de snaren trillen en de klarinetten
donkere verhalen vertellen. Kom zanger, je
hebt misschien nog jaren voor de boeg. Laat de
rijmsels rustig rijpen. Schrijf en zing maar voort
tot in uw stokoude dag.
Dit weet ik al vijftig jaar: zingen houdt u jong,
zingen verlost, zingen is zot, zingen is durven,
zingen is bedroefd zijn, zingen is blij zijn, zingen
is zeer hevig leven.
www.willem-vermandere.be

Losse Voorstelling

vrijdag 13 december 2019
Kassa: € 18

Vvk: € 16

Student: € 14

ZZY-XL
20.15 u

Abo 5+: € 14

Abo: -

Na haar ontwapenende voorstelling ‘Elena’
(2015) brengt Elena Peeters in ‘Johnyboy’ verslag
uit van een roadtrip die je bij de lurven grijpt.
Drie jaar na haar voettocht naar Rome zoekt ze
de verbinding opnieuw op, op een iets minder
evidente manier. Geen pelgrimstocht dit keer,
wel een bezoek aan de zwaarst bewaakte
gevangenis van Texas. Daar ontmoette ze drie
pennenvrienden: eentje kreeg levenslang en de
andere twee de doodstraf. ‘Wie heeft het recht
om te beslissen over iemand zijn leven?’, vraagt
de theatermaakster zich af. ‘Ik probeer vooral
te tonen wat ik gezien heb en breng mijn eigen
twijfel in de voorstelling naar voren.’
Johnyboy is een ijzersterke monoloog en een
zoektocht naar schoonheid en antwoorden.

Elena Peeters

Johnyboy

‘Met haar minutieus gecomponeerd verhaal
schetst Peeters een loepzuiver beeld van de
Amerikaanse burger en zijn voor Europeanen
vaak choquerende visie op de doodstraf. …
Het maakt van Johnyboy een meeslepend
verteld (en soms zelfs gezongen) relaas
over een ontwrichtende trip.’ - Focus Knack
‘Op een mooie, kwetsbare manier toont
Peeters hoe moeilijk en frustrerend het is om
denkpatronen te veranderen. … Het beeld van
haar vriend maakt het stuk af en de ontroering
compleet.’ - Het Nieuwsblad
‘Johnyboy vertelt ons iets over onszelf in relatie
tot onze vrijheid. Zonder ontoegankelijk of
sloganesk te worden maar ontwapenend oprecht
en grappig.’ - Publieksreactie
Tekst en spel: Elena Peeters | Coaching:
Suzanne Grotenhuis | Dramaturgie: Sebastian
Müngersdorff, Rosa Vandervost | Scenografie:
Berten Vanderbruggen | Lichtontwerp: Sander
Salden | Soundtrack: Tom Tiest | Affiche:
Alexander Daems | Productie: SLAK | Coproductie: De Warande, De Nwe Tijd en hetpaleis

theater

www.gewoonslak.be

ZZY-S

Zeepmeerminnen

vrijdag 20 december 2019
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo ZM: € 8
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Duo
VermeulenVerpoest

Nieuwjaarsconcert

62

concert

Duo Vermeulen-Verpoest is het verhaal van
een toevallige, occasionele samenwerking die
uitgroeide tot een hecht duo. Bij de uitvoering
van de vioolsonate van Janacek op een
masterproef kamermuziek in 2016, ontstond
er een zekere magie op het podium. Na enkele
uitvoeringen besloten ze een volledig recital
op te bouwen rond deze sonate. In het seizoen
2017-2018 speelden ze met dit programma
hun eerste concertreeks in Vlaanderen en
Nederland. In 2019 won het duo de Supernova
kamermuziekwedstrijd. Kort hierna maakte ze
hun debuut op het Klarafestival in de Bozar.

Ook in seizoen 2019-2020 hebben ze een
drukke concertagenda. Ze spelen onder andere
op het Musiq’3 festival, op het Klarafestival in
de Singel en in de Bozar in het kader van de
Next Generation reeks.
Het duo onderscheidt zich door het brengen
van improvisatorische uitvoeringen. Door
hun avontuurlijke benadering op het podium
zetten ze de meerwaarde van live muziek in
de verf.

ZZY-M

Mozart Enzo

zondag 5 januari 2020
Kassa: € 16

Vvk: € 13

Student: € 10

11.00 u

Abo 5+: € 11

Abo ME: € 10

Foto © Kim Raad

Voor de Molse zangeres Esther Van Hees
staat de emotie en het overbrengen hiervan
centraal. Haar master jazz-zang behaalde ze in
Amsterdam, waar ze nog steeds verblijft, maar
binnen welke stijl ze precies valt is voor haar niet
van het grootste belang.
Met haar nieuwste project in duo met de
sublieme, lyrische jazzpianist Jeroen van Vliet
(winnaar Buma Boy Edgarprijs 2014) kiest ze
voor een repertoire wat haar na aan het hart ligt:
Nederlandstalige klassiekers, meestal van voor
haar tijd maar in haar geheugen gegrift omdat ze
thuis grijs werden gedraaid.

concert

Ze brengt nummers als ‘Rozane’ van Wim de
Craene, ‘Laat me’ van Ramses Shaffy, ‘Gelukkig
zijn’ van Raymond van het Groenewoud,
aangevuld met een karrenvracht andere pareltjes
uit haar vaders platencollectie.

Esther
Van Hees

Van Hees en van Vliet zoeken samen de vrijheid
van de jazz op binnen deze muziek met nieuwe
arrangementen, zonder de essentie van het
origineel te verliezen.
‘Nederlandstalige klassiekers in een jazzbenadering
brengen. Het getuigt van durf en klasse om als
jazz-zangeres deze nummers uit te kleden tot hun
pure essentie, ze naar je hand te zetten en er in te
slagen de originele versies te doen vergeten. Esther
Van Hees geeft haar eigen interpretatie aan deze
nummers. Door de emotie in haar stem bouwt ze
een spanning op waarmee ze de toeschouwer op
sleeptouw neemt. Van Hees bewees met het brengen van deze liedjes dat ze een persoonlijkheid is
met een eigen originele stijl en dat ze niet enkel in
een jazzhokje te vangen is.’ - Robert Kinable voor
‘Draai om je Oren’
www.esthervanhees.be

ZZY-S

Zeepmeerminnen

vrijdag 10 januari 2020
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo ZM: € 8
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Foto © Bart Vanoutrive

Snaarmaarwaar
CD-voorstelling
Snaarmaarwaar voorstellen is als een open deur
intrappen. Het avontuurlijke powerfolktrio laveert
bijna vijftien jaar op de snijlijn van oude en
nieuwe folk, steeds speurend naar sprankelende
sounds en donkere grooves op hun mandolines
en gitaren.
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concert

Op hun nieuwe plaat – die ze hier in première
komen voorstellen in Bree – verrijken ze
hun gekende klankwereld met de warme
stembanden van zangeres Eva Decombel. Zowel

ongekende liedboekparels als songs van onder
andere Wannes Van de Velde en Jacques Brel
krijgen na een West-Vlaams bad een radicale
Snaarmaarwaar-make-over.
Zet u schrap voor een avond uitgepuurde folksongs
op een bedje van swingend snarengeweld!
Eva Decombel: zang
Jeroen Geerinck: gitaar, keyboards
Maarten Decombel: mandola, zang
Ward Dhoore: mandoline, keyboards
www.snaarmaarwaar.be

ZZY-S

Folk U!

zaterdag 11 januari 2020
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo FU: € 8

Foto © Fred Maeck

The
Backyard

It’s gonna
be horse
‘It’s gonna be horse’ is een fysieke en visuele
dansvoorstelling voor en door jongeren.
Een voorstelling waarin alles kan en alles moet.
Op de achtergond staat zoals gewoonlijk YouTube
te spelen.
Een stuk geïnspireerd op de flitsende stroom van
informatie waar we tegenwoordig voortdurend
aan worden blootgesteld. In de voorstelling
wordt deze manier van kijken aan het publiek
aangeboden door een beeldenstroom te
creëeren via dans en video.
Daarnaast probeert de voorstelling andere manieren van kijken uit te lokken of aan te sporen.
The Backyard is een nieuw collectief dat bestaat
uit een groep enthousiaste dansers. De twaalf

dansers vormen een diverse groep met maar
liefst zeven verschillende nationaliteiten die
samen een krachtig geheel vormen. Ze creëerden
een zelfvoorzienend platvorm waar ze samen
rond dans en beweging kunnen werken en
elkaar ondersteunen als artiesten door het delen
van kennis en het aanwenden van individuele
talenten in functie van de groep.
We vroegen de dansers van The Backyard om in
de namiddag een workshop dans te geven voor
iedereen vanaf 12 jaar met een klein beetje
danservaring. De workshop kost maar € 5 als
je ook een ticket voor deze voorstelling koopt.
Meer info op pagina 93.
http://thebackyardcollective.be

ZZY-L

dans

Vloervegers & Parketboeners

zaterdag 18 januari 2020
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo VP: € 8
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Foto © Evy Ottermans

De
Piepkes

Operaar poephaar
6+

De ‘Operaar poephaar’ is een rare en verpiepte
opera, een volledig gezongen verhaal in de
traditionele vorm van een opera, gecreëerd door
Pieter-Jan De Smet. Hij staat samen met Piepkes
Frederik Sioen en Sarah Yu Zeebroek op de
scène. Gevierd acteur Jan Bijvoet regisseerde dit
raar stuk voor rare kinderen én rare kinderen op
leeftijd. Een knotsgekke opera met live muziek en
verrassende live beeld-projectie met overheadprojectoren door Sarah Yu. Je hoort en ziet het
allemaal in de ‘Operaar poephaar’!
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familie

Dirk droomt over poephaar. Bij het ontwaken
merkt hij dat zijn droom waarheid is geworden.
Raar maar raar! Wat zullen de mensen daarvan
denken? Kan De Rappende Kapper uit Kwetteren

helpen? Of de Prima Flatulina misschien? Met
vers gekamd poephaar gaan De Piepkes zingend
op zoek naar antwoorden.
De Piepkes zijn Frederik Sioen, Sarah Yu
Zeebroek en Pieter-Jan De Smet, met mentale
ondersteuning van Roland Van Campenhout.
Tekst en muziek: Pieter-Jan De Smet | Regie: Jan
Bijvoet | Beelden: Sarah Yu Zeebroek | Kostuums:
Ellen Kromhout | Licht: Kurt Bethuyne | Geluid:
Ruud Van Claerenberge | Een coproductie van De
Piepkes, Kopergietery en Handelsbeurs Gent
www.depiepkes.be

ZZY-XL

GoedGEZINd

zondag 19 januari 2020
Kassa: € 12

Vvk: € 10

Student: € 5

15.00 u

Abo 5+: € 8

Abo GG: € 6

Foto © Lotte Bronsgeest

Stefano

Keizers
Sorry baby
Sorry dat ik besta, dat je zoveel hebt moeten
huilen, dat ik er nog ben, dat je zo weinig aan me
hebt. Sorry baby dat ik niet opnam, dat ik geen
tijd wilde maken, dat ik het allemaal vergeten
ben. Sorry dat ik me zo gedragen heb, en dat
je zo weinig op mij hebt kunnen bouwen. Sorry
dat ik er niet altijd voor je was, dat ik er nooit
voor je was, sorry dat ik je ben tegengekomen,
sorry dat je mij hebt leren kennen. Sorry voor
de hele mikmak, sorry voor alle keren. Sorry
voor het huis en de spullen en het water, voor
de rook en voor de dieren. Sorry nog voor mij en
sorry ook voor alle andere mensen.
Script & spel: Stefano Keizers
Regie: Jelle Kuiper
Decor en lichtontwerp: Paul Reintjes
Kostuums: Tessel Brühl
Producent: Jelle Kuiper Producties BV

humor

www.stefanokeizers.nl

Humorfabriek

woensdag 22 januari 2020
Kassa: € 18

Vvk: € 16

Student: € 12

Abo 5+: € 14

ZZY-XL
20.15 u

Abo HF: € 12
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Sam
Baker

Sam Baker groeide op in Itasca, Texas, een
dorpje net buiten Dallas. Zijn rasperige bijna
gesproken stijl van zingen is karakteristiek,
daardoor komen zijn teksten dubbel zo hard
aan. De poëtische, zorgvuldige verwoorde
observeringen over schoonheid, complexiteit
en tragedies hebben grote raakvlakken met
Texaanse collega’s als Townes Van Zandt, Guy
Clark en John Prine.
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concert

Zijn stijl is sterk beïnvloed door de beperkingen
waarmee hij heeft moeten leren leven nadat hij
ternauwernood een bomaanslag overleefde op
de trein in Peru. Hij was de enige in zijn coupé die
het overleefde maar raakte zwaargewond: een
doorboorde dijbeenslagader, een verbrijzelde
linkerhand (die hem dwong linkshandig gitaar

te leren spelen) en gescheurde trommelvliezen.
In verschillende van zijn liedjes verhaalt hij
over deze aanslag, bijvoorbeeld in ‘Steel’ en in
‘Broken fingers’.
Zijn drieluik ‘Mercy’, ‘Pretty World’ en ‘Cotton’,
kregen veel aandacht in de media en eindigde
zeer hoog in eindejaarslijsten. Zijn laatste
album ‘Say grace’ stond twee maanden op
nummer 1 van de ‘euro americana chart’ en
werd zeer lovend ontvangen. In de zomer van
2017 verscheen zijn laatste album ‘Land of
doubt’, een album vol spanning en suspense
waarmee hij muzikaal een ander pad inslaat en
de elektrische gitaar ter hand neemt.
www.sambakermusic.com

Geallieerden & Bevrijden

donderdag 23 januari 2020
Kassa: € 14

Vvk: € 11

Student: € 9

Abo 5+: € 10

ZZY-S
20.15 u

Abo GB: € 9

Foto © Christophe Ketels

Kwinten

Van Heden

CruX
Op een zaterdagochtend zit ik bij nonkel thuis
hij komt de keuken uit met limonade, een schetsblok en een potlood
zal ik een paard tekenen vraag ik
dat is het eerste wat er in mij opkomt want dat kan ik goed
weet ge wat? teken mij
ge moet zo verbaasd niet kijken zegt hij
ge wilt toch kunstenaar worden? wel
Er gaat een schokgolf door Vlaanderen wanneer
de bisschop door zijn neef beschuldigd wordt
van seksueel misbruik. De aartsbisschop
probeert de gemoederen nog te bedaren,
maar the damage is done. De kerk hult zich
in stilzwijgen, terwijl de neef zijn woede
uitschreeuwt in een roman.

theater

Zeven jaar later doet Kwinten Van Heden een
poging om het onbegrijpelijke te begrijpen.
Veel meer dan een feitenrelaas is CruX een

herkenbaar verhaal over slachtoffers en
daders. Of hoe relatief dergelijke begrippen
soms wel kunnen zijn.
Kwinten Van Heden, pas afgestudeerd als
bachelor bij Luca Drama in Leuven, speelde reeds
bij HetGevolg, hetpaleis en Het Marthatentatief
en was een tijd lang te zien in Thuis.
Deze voorstelling kwam tot stand in samenwerking met Luca Drama.

ZZY-S

Zeeprovers

vrijdag 24 januari 2020
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo ZR: € 8
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Foto © Raymond Mallentjer

De
Schpountz

Comp.Marius
Satire waarin het lot van een jonge acteur wordt beslecht. Licht als een lentebries.
‘De Schpountz’ is een onnozele farce en een
ode aan de toneelspeler in 57 scènes en
34 personages, waarin het onbegrip tussen
een jonge artiest met een dikke nek en een
hardwerkende kleine middenstander tussen de
Roquefort en saucissen wordt beslecht.
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theater

Comp.Marius creëerde deze voorstelling in
openlucht en bij daglicht. In 2020 wordt De
Schpountz als zaalvoorstelling gespeeld. Na de
voorstelling trakteert Comp.Marius het publiek

een glas champagne, om Schpountz’ happy end
te beklinken.
Vertaling en bewerking: Waas Gramser,
Kris Van Trier | Spel: Waas Gramser, Kris Van
Trier, Koen Van Impe, Frank Dierens en Maaike
Neuville | Kostuums: Thijsje Strypens | Decor:
Koen Schetske | Coproductie: Comp.Marius i.s.m
festival Excentriques 2013
www.marius.be

ZZY-XL

En Scène

zaterdag 1 februari 2020
Kassa: € 18

Vvk: € 16

Student: € 12

20.15 u

Abo 5+: € 14

Abo ES: € 12

’t Schoon verdiep
De Komedie
Compagnie
het raam van de suite hangen, dan zou de nacht
gevuld zijn met gelach, drank en seks.

‘’t Schoon verdiep’ is een bewerking en tegelijk
een nieuwe creatie, gebaseerd op de originele
klucht ‘Out of order’ uit 1990 en geschreven
door de Engelse komedieschrijver Ray Cooney.
Het stuk is voor het eerst in Vlaanderen te
zien.

theater

De actie vindt plaats in Antwerpen in een
hotelsuite (of schoon verdiep) van een chique
hotel. Het stuk draait om een gevonden lijk en
een defect schuifraam. Mocht dat lijk niet uit

Gelukkig is de persoonlijke assistent van de
burgemeester de verkeerde man op de juiste
plaats om de puinhoop op te ruimen, letterlijk
en figuurlijk! Want aan het eind van de dag
heeft de burgemeester een reputatie hoog te
houden. Al zal het een hele uitdaging worden
om dit waar te maken …
Cast: Dirk Van Vooren, Roel Vanderstukken,
Manou Kersting, Karel Deruwe, Ivo Pauwels, Jits
Van Belle, Christophe Stienlet, Jeron Dewulf, Jan
Van den Bosch en An Nelissen als Antwerpse
burgemeester | Regie: Christophe Ameye

www.dekomediecompagnie.be

ZZY-XL

Kluchtenluik

zaterdag 8 februari 2020
Kassa: € 24

Vvk: € 21

Student: € 15

20.15 u

Abo 5+: € 17

Abo KL: € 15
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Old Salt
Met bandleden uit de VS, Zweden, Frankrijk,
Schotland en België kan Old Salt worden gecategoriseerd onder de noemer internationale-americana-bands.
Vanuit hun thuisbasis Gent wist de bevlogen en
gepassioneerde band al van bij het prille begin
vele folk- en americana-harten te winnen, wat
resulteerde in een opvallend en indrukwekkend
internationaal parcours: concerten in België
(Dranouter Festival, Stadsschouwburg Brugge,
Gentse Feesten, … ), Zweden (Urkult Festival)
en in het Guthrie Center in de VS ... met als één
van de hoogtepunten: het wegkapen van de
‘European World of Bluegrass Award’ in 2017.
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concert

Old Salt haalt haar invloeden uit de straten
van New Orleans, de Appalachia Mountains,
de folk revival in het Noord-Oosten van de
VS en weet deze te vermengen met de vele
klanken en tradities uit het oude Europa.
Strakke arrangementen die garant staan voor
een Amerikaans-Europese folk sound met pit,
dynamiek en spontaniteit. Songs die van een
grote maatschappelijke betrokkenheid getuigen

en de sterke wil om te verbinden over imaginaire
en reële grenzen heen.
In mei 2019 presenteert de groep hun tweede album ‘Commons’, de opvolger van ‘Up river overseas’. Een album dat tot stand kwam in nauwe samenwerking met producer Leander Meuris (YPIA)
in de GAM Studio in Waimes. Dit met knoppenvirtuoos Sean Sullivan (The Devil Makes Three, Del
McCoury Band, … ) achter de mengtafel.
Old Salt’s kern zijn vier muzikanten: Dan Wall (USA):
zang, banjo, viool, blues harp | Lotte Remmen (B):
viool, zang | Lara Rosseel (B): contrabas, zang |
Johannes Wannyn (B): gitaar, zang
www.oldsalt.us

Geallieerden & Bevrijden

donderdag 13 februari 2020
Kassa: € 14

Vvk: € 11

Student: € 9

Abo 5+: € 10

ZZY-S
20.15 u

Abo GB: € 9

Foto © Martin Oudshoorn

Els
Dejonghe
18 minuten
Els Dejonghe is consultant en werkt – zoals
een groot deel van de werkende mensen in
Vlaanderen – in een kantoor. Aan de andere kant:
over drie maanden geeft zij in California een
Ted Talk. Die komt zij oefenen in ‘18 minuten’.
Tussendoor doet zij een paar confidenties
en misschien danst ze ook. Achteraf zeggen
de mensen tegen elkaar dat iedereen er had
moeten bij zijn.
Om misverstanden alvast voor te zijn: de voor
stelling heet ‘18 minuten’, maar duurt er 80.

cabaret

Over Els: Els Dejonghe is afkomstig uit Gent,
zij bestormde de podia van de lage landen in
2017, won verscheidene Poetry Slams, bereikte
de finale in de NK Poetry Slam en stond in 2018

ineens in de halve finale van het Leids Cabaret
Festival. Zij wordt door kenners aanzien als het
grootste nieuwe podiumtalent van Vlaanderen.
‘Els is een intrigerende verschijning (…). Haar
voorstelling is stilistisch sterk gemonteerd, het
is een bijzonder verhaal over dromen en de
maakbaarheid daarvan. Het is rijk aan ideeën.
(…) Els klampt zich vast aan iets waarvan wij
allemaal al weten dat het haar ook niet gelukkig
gaat maken en dat is prachtig schrijnend om te
zien.’ - Jury Leids Cabaret festival
Spel: Els Dejonghe
Tekst: Els Dejonghe, Wim Helsen
Coaching: Wim Helsen

ZZY-S

Zeepmeerminnen

vrijdag 14 februari 2020
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo ZM: € 8
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Foto © Benny De Grove

Een man een man

Herbert Flack
& Bob De Moor
Is het erg als je je niet meer herinnert waar je
het over had voordat je naar de WC ging?
Nee, tenzij je samen met een collega uit eten
gaat om de vriendschap te versterken. Want
dan zou je willen dat je je herinnerde waar je het
over had voordat je naar de WC ging. Anders zou
het zomaar kunnen dat zo’n ogenschijnlijk klein
detail uitgroeit tot een avond vol wantrouwen,
verbaal geweld en miscommunicatie.
En dan zou het ook zomaar kunnen dat van de
gezworen vriendschap geen spaander heel blijft.

‘Een man een man’ is een komedie over twee
mannen, een tafel, een serveerster en vooral
dat je de dingen niet groter moet maken dan
ze zijn.
Bob De Moor en Herbert Flack, die tot nu toe
vreemd genoeg zelden de planken deelden,
brengen deze komedie samen met Fleur
Hendriks.

74

theater

Naar een tekst van Roel Bloemen en Kees Prins,
die zijn sporen verdiende bij Jiskefet.

Met: Herbert Flack, Bob De Moor en Fleur
Hendriks
Regie: Tania Poppe
Tekst: Kees Prins en Roel Bloemen
Techniek: Bart Mommerency
Productie en scènografie: PopOp Producties

En Scène

zaterdag 15 februari 2020
Kassa: € 18

Vvk: € 16

Student: € 12

Abo 5+: € 14

ZZY-XL
20.15 u

Abo ES: € 12

Jonas
Winterland
klassiekers. Naast ‘Mensen zijn gemaakt van
dun papier’ herkent u ongetwijfeld ook songs als
‘Altijd halverwege’, ‘Ik hou je warm’ of ‘Het meisje
uit het lied’, een eerbetoon aan wijlen Luc De Vos.

Jonas presenteert zijn nieuwe songs, aangevuld
met een eigenzinnige selectie van bekende
en minder bekende nummers uit zijn oeuvre.
Tussendoor ontpopt hij zich meer dan ooit ook
als een begenadigd verhalenverteller.
Jonas Winterland debuteerde in 2013 met
‘Mensen zijn gemaakt van dun papier’, een
plaat die ondertussen een moderne klassieker is
geworden. Ze leverde Winterland niet alleen een
nominatie voor de Mia’s op, maar ook eretitels
als ‘de Leonard Cohen van de lage landen’ en ‘de
Vlaamse E van Eels’.

concert

Intussen is de Leuvense troubadour een referentie
geworden voor al wie in het Nederlands schrijft en
heeft hij drie succesvolle albums op zijn palmares
staan, met daarop een handvol vaderlandse

Na zijn laatste tournee koos Winterland
doelbewust voor een sabbatjaar, en dat wierp
duidelijk zijn vruchten af. U krijgt een herboren
liedjessmid pur sang te horen, met veel honger
naar het podium.
‘Een concert dat intieme breekbaarheid aan
vrolijke zelfrelativering wist te koppelen. Een
magische combinatie.’ - De Standaard
‘Als tekstschrijver kan Winterland stilaan de
vergelijking met de grote Leonard Cohen
doorstaan.’ - De Morgen
‘Telkens slaagt deze woordkunstenaar erin om je
tot in je diepste vezels te raken. Geniaal bij elkaar
gesprokkelde hersenkronkels.’ - Menzo
www.jonaswinterland.be

ZZY-S

Zeeprovers

vrijdag 21 februari 2020
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo ZR: € 8
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Foto © Jimmy Kets

Lady Linn
Gregory Frateur
Klaas Tomme
& Stijn Meuris

Murderballads extended
True crime vertaald in muziek met songs die aan je ribben blijven plakken.
Freaks, minnaars, slechte verliezers, griezels, sociopaten en andere mensen die soms dodelijk uit de
hoek durven komen, dartelen op de scène.
De huis-, tuin- en keukenmoord wordt niettemin ook fel bezongen.
We bieden een garantie op slachtoffers.
Laat dat vooral geen domper zetten op de feestvreugde.
‘Murderballads extended’ wordt bloedmooi.
Murderballads was een doorslaand succes. U
was er misschien zelfs bij in Bree. Het was een
feest op het podium en in de zaal. Er is zin om
deze bloederige tocht nog eens over te doen.
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concert

Met nieuw materiaal maar ook met een aantal

nummers die erom schreeuwen om opnieuw
een plaatsje te krijgen op de playlist.
Met: Lady Linn, Gregory Frateur, Klaas Tomme,
Stijn Meuris, Bart Van Lierde en Karel De Backer
Techniek: Bart Dedecker

Losse Voorstelling

zaterdag 22 februari 2020
Kassa: € 20

Vvk: € 18

Student: € 16

ZZY-XL
20.15 u

Abo 5+: € 16

Abo: -

Foto © Kylli Sparre

Balticum

Revue Blanche
Revue Blanche duikt met Balticum in de
negentiende- en twintigste-eeuwse Baltische
Zee en brengt u een verrassend programma
rond Edvard Grieg, Arvo Pärt en Peteris Vasks.

concert

De contemplatie van de onnoemelijke schoon
heid, maar ook dreiging van de natuur wordt

afgewisseld met Scandinavische volkse
elementen. Revue Blanche breidt zijn repertoire
aanzienlijk uit en dit in een klankwereld die
voor het ensemble totaal nieuw is.

www.revueblanche.be

ZZY-M

Mozart Enzo

zondag 23 februari 2020
Kassa: € 16

Vvk: € 13

Student: € 10

11.00 u

Abo 5+: € 11

Abo ME: € 10
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Foto © Transparant

Festen

Judas TheaterProducties
Een musical van Allard Blom en Sam Verhoeven,
gebaseerd op de gelijknamige film van Thomas
Vinterberg.
De schijnbaar volledig geslaagde Helge viert
zijn zestigste verjaardag in het familiehotel. Zijn
vrouw Else, zonen Christian en Michael, dochter
Helene en tal van vrienden en intimi verzamelen
zich in het etablissement voor een groot, gezellig
feest. De enige grote afwezige is dochter Linda,
die kort daarvoor zelfmoord pleegde. Tijdens
het diner neemt Christian het woord voor een
speech. Daarin verkondigt hij, ten overstaan van
iedereen, dat zijn vader Linda en hem vroeger
seksueel misbruikte. Het blijkt de eerste van
een reeks gebeurtenissen waarin verschillende
aanwezigen hun ware gezichten tonen.
Met ‘Festen’ maakt Judas TheaterProducties
voor de tiende keer een eigen musicalcreatie.
Gebaseerd op de gelijknamige film van Thomas
Vinterberg uit 1998.
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theater

Een ensemble-cast van 9 acteurs en live begeleid
door een vijfkoppig orkest.

Met: Warre Borgmans, Karin Jacobs, Leendert
De Vis, Goele De Raedt, Eline De Munck, Brent
Pannier, Yemi Oduwale en Oonagh Jacobs
Regie: Eddy Habbema
Tekst: Allard Blom
Muziek: Sam Verhoeven
Choreografie: Tim Van der Straeten
Arrangementen: Pol Vanfleteren
Decorontwerp: Arno Bremers
Productie: Judas TheaterProducties vzw
www.judastheaterproducties.be

ZZY-XL

En Scène

zaterdag 7 maart 2020
Kassa: € 28

Vvk: € 26

Student: € 22

20.15 u

Abo 5+: € 24

Abo ES: € 22

Foto © Mathias De Smet

Tondo

Voorprogramma: Cadansky
Bezwerend, poëtisch en virtuoos folk-jazz-trio
met in de rangen draailier-grootmeester Gilles
Chabenat (Sting, I Muvrini, … ).
Een tondo is in de schilderkunst gekend als een
cirkelvormig doek, een nieuwe uitdaging als
het ware om zich los te trekken uit het strikte
stramien van het traditioneel rechthoekig
doek. Diezelfde cirkel vinden we terug in het
wiel van de draailier, de schijfvormige strijkstok
die de snaren doet zingen in hun eeuwenoude
zinderende melodieën.

concert

Tondo is in dit geval de ontmoeting tussen
drie bevriende muzikanten, geïnspireerd door
en met een passie voor twee verschillende
stromingen: folkmuziek en hedendaagse kunst.
Verschillend, met talrijke overeenkomsten, maar
steeds stimulerend. De titel van hun debuut-cd,
‘L’adorable leurre’, spiegelt zich aan het werk van
de Franse schilder Gérard Gasiorowski (19301986), wiens kunst zich situeert in het vage

gebied tussen illusie en realisme. Geïnspireerd
door hem, gebruiken de mannen van Tondo hun
instrumenten als kwasten waarmee ze laag voor
laag geluidslandschappen schilderen op het doek
van de stilte.
Gilles Chabenat: elektro-akoestische draailier
Maarten Decombel: gitaar
Fred Pouget: basklarinet

Voorprogramma: Cadansky
Cadansky brengt eigentijdse folk met hout,
bourdons en snaren. Ze zijn geaard in tradities
maar blijven er niet per se in steken.
Jeroen Vanesser: doedelzak, fluiten
Elsje Peeters: draailier, viool
Lander Frans: gitaar
Bert Appermont: accordeon, klarinet
Voor deze voorstelling geeft Gilles Chabenat
’s namiddags een initiatie draailier.
Meer info op pagina 96.

ZZY-S

Folk U!

zondag 8 maart 2020
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo FU: € 8
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Foto © Els Wuyts

De
Bonanzas
The wonder years
Ook het Amerikaanse antwoord op deze
Britse invasie ontbreekt niet met nummers
van The Byrds en The Monkees. Het mag
ook wat ingetogener met countrypareltjes
en protestsongs van onder andere CSN&Y en
Barry McGuire.

De aftrap wordt gegeven in eigen land op de
tonen van André Brasseur en The Cousins
om daarna het kanaal over te steken naar
het Verenigd Koninkrijk. Met onder meer
Merseybeat- en modbands als ‘Freddy and the
Dreamers’ of ‘The Small Faces’ waant u zich in
het Londen van de jaren 60.

Thomas Keersmaekers: zang
Dirk Roefs: elektrische gitaar, backings
Steven van Gool: basgitaar, backings
Hans Claes: keyboard, backings
Bert Rommes: drums

concert
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Met een aanstekelijk enthousiasme bladeren
De Bonanzas samen met u door de onuit
puttelijke sixtiescataloog. De Bonanzas gingen
voor u op zoek naar die geweldige songs uit de
sixties die vandaag de radio helaas niet meer
halen. Ze tonen aan dat er zoveel meer was dan
The Beatles en The Stones. Met hun frisse en
veelzijdige selectie aan nummers laten de heren
Bonanzas u deze geweldige periode herbeleven.
Al de belangrijke muzikale stromingen komen
aan bod.

Kortom, met de nodige dosis humor, hoge
dansbaarheidsfactor en overtuiging laten
De Bonanzas u opnieuw wegdromen naar
wonderlijke sferen.

www.debonanzas.be

14.00 u: Grijs & Wijs

20.15 u: Losse Voorstelling

vrijdag 13 maart 2020

Kassa: € 10

Vvk: € 7

Student: € 6

ZZY-L

Abo 5+: € 7

Abo GW: € 6

echt Antwaarps teater

Nadine woonde naast haar ouders met haar
man Harry, maar twee jaar geleden stierf Harry
aan een hartstilstand. Nadine kon niet langer
in het huis blijven waar alles haar aan Harry
herinnerde.

theater

Nu, twee jaar later, komt ze haar ouders
vertellen dat ze terug wil komen. Gust en Edith
kunnen hun geluk niet op, tot ze horen dat
Nadine een nieuwe vriend heeft.

Mijne gebuur heeft het zuur
Hoe zal vader Gust daar op reageren? Zijn
overleden schoonzoon Harry was immers zijn
beste vriend en ideale schoonzoon!

www.echtantwaarpsteater.be

ZZY-XL

Kluchtenluik

zaterdag 14 maart 2020
Kassa: € 23

Vvk: € 20

Student: € 15

20.15 u

Abo 5+: € 17

Abo KL: € 15
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Foto © Ruud Ploeg

Valentijn
Productiehuis
6+

De kleine
vuurtorenwachter
Valentijn maakt warme, knusse voorstellingen
voor een jong publiek. In hun voorstellingen staan
positieve thema’s centraal, zoals moed, geloof
in jezelf en vertrouwen. Valentijn Productiehuis
biedt jonge (poppen)spelers een podium en
stimuleert hen in hun ontwikkeling.
Stel je voor dat je opa vuurtorenwachter is en dat
je iedere dag boven in de vuurtoren mag zijn.
Opa weet alles over schepen, sterren, de zee en
verre einders. Wanneer opa dood gaat wordt
Sylke vuurtorenwachter. Maar dan gebeuren er
plotseling wonderlijke dingen.
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familie

Het lijkt wel alsof hij een opdracht krijgt, maar
van wie? Hij moet de zee op, een reis maken
naar het koude Noorden, maar waarom? Heeft
het met zijn opa te maken? En wat wil die walvis
van hem?

‘De kleine vuurtorenwachter’ gaat over afscheid
nemen, liefde en moed. Twee acteurs vertellen
het verhaal met muziek, woorden, schaduwen
en schimmen in een grote witte tent waarop
geprojecteerd wordt.
Regie: Sabine Osinga
Idee en concept: Elly Bakker
Spel en muziek: Sjoerd van Capelleveen en Job
Kühlkamp
Figuren: Pascale Snijders-Verheyden
www.valentijn-productiehuis.nl

ZZY-S

GoedGEZINd

zondag 15 maart 2020
Kassa: € 12

Vvk: € 10

Student: € 5

15.00 u

Abo 5+: € 8

Abo GG: € 6

Joost
van
Hyfte

Keukengeheimen
In zijn vorige drie shows ging Joost op zoek naar
uw gulle lach en liet hij u meekijken naar zijn
leven als restauranthouder.

humor

Zijn vierde show is anders … misschien heeft
Joost wel dingen op te biechten? Dit hoeven niet
noodzakelijk culinaire geheimen te zijn. Dingen
die je misschien niet weet … of misschien zelfs
liever niet zou willen weten!?

Het zijn ‘Keukengeheimen’. Of misschien wel
persoonlijke geheimen.
Eén ding is zeker. In zijn vorige shows ging Joost
vooral op zoek naar uw lach. En dat zal nu niet
anders zijn.

www.joostvanhyfte.be

ZZY-XL

Humorfabriek

woensdag 18 maart 2020
Kassa: € 18

Vvk: € 16

Student: € 12

20.15 u

Abo 5+: € 14

Abo HF: € 12
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Jim
White

Jim White is een gerespecteerde naam in de
hedendaagse alternatieve country- en roots
muziekscene. Hij werd eind jaren 90 ontdekt
door David Byrne, zanger van de legendarische
Talking Heads. Jim tekende op diens label Luaka
Bop. White werkte voor zijn platen samen met
ronkende namen als Joe Henry, Bill Frisell,
Morcheeba en Aimee Mann.
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concert

Jim haalt zijn inspiratie uit het jarenlange
globetrotten, waarbij hij baantjes had van
taxichauffeur in New York, bokser, dominee,
fotograaf, pro-surfer, tot fotomodel in Milaan. In
2003 brak hij door met de over hem gemaakte
roadmovie ‘Searching for the wrong eyed Jesus’.
In deze film wordt hij gevolgd op zijn tochten door
de Southern States, waar hij muzikale kompanen
ontmoet als 16 Horsepower, The Handsome
Family en Johnny Dowd, die eveneens als White
geïnspireerd zijn door de cultuur van het Zuiden.

Het Zuiden is de wieg van praktisch alle
Amerikaanse muziek, een vat vol fascinerende
tegenstellingen en een niet-aflatende bron van
inspiratie voor talloze muzikanten en schrijvers.
Jim White wordt wel eens ‘The king of country
noir’ genoemd. Hij maakt dromerige en donkere
nummers waarin folk, country, americana,
bluegrass en pop op een beklemmende manier
voorbij komen. Een poging om de geheimen van
het zuiden van de VS te ontrafelen, en tegelijk af
te rekenen met zijn eigen demonen. Of, zoals
White het zelf stelt, ‘proberen om de gouden
tand in Gods valse grijns te vinden’.
Jim werkt aan een nieuw album dat naar verwachting begin 2020 zal verschijnen. Hij speelt tijdens
deze tour oud en nieuw werk met zijn trio.
www.jimwhite.net

ZZY-S

Geallieerden & Bevrijden

donderdag 26 maart 2020
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo GB: € 8

Cie Eguimodanz
In onze wereld van contradicties en frustraties
verschilt de wereld van beelden sterk met de
alledaagse realiteit.
Een bonte mengeling van artiesten uit Argentinië,
Duitsland en België slaan de handen in elkaar voor
dit multidisciplinair spektakel. Verwacht u aan een
boeiende mix van dans, video en muziek.
Twee dansers voeren verschillende choreografieën
uit, van realistisch tot absurd, in een innovatief decor
van geluidseffecten en videoprojecties, en beroeren
daarmee de diepste emoties van hun publiek.

Op een ogenschijnlijk eenvoudige
manier brengen ze de elegantie en
de contradicties van tango samen.
Stoffen, kleuren en geuren verenigen
zich in de dansers, die afwisselend
confronteren, verbinden en samen
smelten.

Deze voorstelling van extremen onderzoekt de
grenzen van menselijke emoties, prachtig verbeeld
door de dramatiek van tango.
www.eguimodanz.com

ZZY-XL

dans

Vloervegers & Parketboeners

zaterdag 28 maart 2020
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Insula

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo VP: € 8

85

Paris Texas
Paris Texas is een vijfkoppige band rond
songsmid Gerrit Hüppertz. De inspiratie voor
zijn gebalde nummers vond hij in de vele
roadtrips door het Zuiden van de USA. Zijn
muziek is doorspekt van al het lekkers dat
die Amerikaanse bodem te bieden heeft: van
americana over de traditionele bluegrass
tot countrymuziek, steeds met oog voor
herkenbaarheid en melodie.
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concert

Live wordt hij bijgestaan door doorgewinterde
muzikanten die hun sporen eerder verdienden
in de akoestische muziek (Mazlov, Rawhide,
Four Wheel Drive, Blue Maxx, You Raskal You).
Met een steady groove, hot picking en verfijnde

samenzang probeert de band de songs naar een
hoger niveau te tillen.
In april 2019 dook de band met producer Pascal
Deweze (Sukilove, Broken Glass Heroes) in
diens Studio Jezus om live op analoge tape een
debuutalbum op te nemen.
Gerrit Hüppertz: zang, gitaar
Dave Crokaerts: zang, gitaar
Dirk Peeraer: zang, dobro
Jan Michielsen: mandoline
Maarten Michielsen: zang, contrabas.
www.facebook.com/paristexastheband

ZZY-S

Geallieerden & Bevrijden

donderdag 23 april 2020
Kassa: € 13

Vvk: € 10

Student: € 8

20.15 u

Abo 5+: € 9

Abo GB: € 8

Foto © Johannes Vande Voorde

Bart Cannaerts

We moeten nog
eens afspreken
Na een break van vijf jaar, is Bart Cannaerts
eindelijk terug waar hij het liefste is: op
een podium. Met zijn vierde avondvullende
voorstelling. En daarin gaat hij doen wat hij
het beste kan: verhalen vertellen over alles en
liedjes zingen over niks. Geloof ons: daar wil je
bij zijn.

Euh.
Dat was het eigenlijk.
Dus ja.
Goh.
Kaartjes kopen dan zeker?
Met tal van groeten,
Bart.

www.bartcannaerts.be

humor

Ik had een hele hoop potentiële titels voor
mijn nieuwe voorstelling, maar deze dekte het
best de lading. En daarmee is die het dan ook
geworden.
Voila.

ZZY-XL

Humorfabriek

woensdag 29 april 2020
Kassa: € 24

Vvk: € 20

Student: € 16

20.15 u

Abo 5+: € 18

Abo HF: € 16
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Uitstappen
Datum blanco! Datum tot nader informeren
onbekend! Locatie blanco! Locatie tot nader
informeren onbekend! Klinkt onheilspellend!
Alvorens in een kramp te schieten, of ons neer
te bliksemen met die vernietigende blik in uw
kijkers, stellen we u gerust: ook in seizoen 20192020 gaan we op de lappen, op de hort, op
zwier, … ofwel bondig samengevat: op uitstap.
En dit niet éénmaal, maar tot driemaal (1x
opera, 2x cultuur-dag-uitstap) toe …
Niettegenstaande we u niet verdenken van
het trekken van voorbarige conclusies, toch
een nederig verzoek: schrijf het ontbreken van
concrete data en locaties niet toe aan een vorm
van luiigheid! Althans niet aan onze luiigheid …
We expliceren: bij het ter perse gaan van onze

brochure, durfden een aantal interessante, te
bezoeken opera- en cultuurhuizen nog geen
zekerheid bieden over hun jaarprogramma.
Niet meer, niet minder. Iets met ‘het vel van
de beer verkopen’ … maar ga er vanuit dat er
gejaagd wordt! En geschoten! Raak! We willen
nu eenmaal enkel het allerbeste voor u!
Bonn, we gaan u niet verder watertandend
Leiden naar hetgeen we misschien in petto
hebben, mogelijkerwijs gaan we naar Mechelen.
Maar hierover lichten we u ten gepaste tijde –
zoals dat dan heet – graag in! Ah ja, moest u
– met uw argusogen – enige dwaling van een
spellingscontrole menen opgemerkt te hebben,
niet alles is wat het lijkt!

Interesse en inschrijven?
Als vanouds stonden de (dag)programma’s van de opera- en cultuuruitstappen bij het samenstellen
van de brochure niet volledig op punt. Inschrijven kan zodra het volledige programma en de prijs van
de uitstap bekend zijn. Hierna bent u welkom aan onze balie, of kan u ons bereiken per mail of telefoon
om uw zitje in de uitstappenbus te reserveren.
Om op de hoogte te blijven van ons uitstappenaanbod bezorgt u ons uw contactgegevens en wij informeren u ten gepaste tijde vrijblijvend per brief over de praktische details en inschrijvingsmodaliteiten.
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Om onze inschrijvingsgelden laag te houden en de bus goed gevuld, worden deze uitstappen
georganiseerd in samenwerking met Podium Oudsbergen en GC De Drieschaar As. Dit impliceert dat
de plaatsen per gemeente beperkt zijn, en – zoals de ervaring ons leert – erg gegeerd. Wacht niet te
lang met inschrijven!

Intelligentsia. Of intelligentsia-in-wording: kennis
is macht! ‘Grote macht, brengt grote verantwoordelijkheid mee’, aldus een vrije vertaling van oom
Ben in Spiderman … Word de verantwoordelijkste
(machtigste) m/v van uw gezin, van uw cubicle,
van uw sportclub, straat, dorp, stad, provincie,
land, … Of laten we de lat nog wat hoger leggen:
word de ultieme ‘Homo universalis’!
 Promopraatje  Een nobele, doch haal
bare, queeste met (of dankzij) het vormings- en
workshopaanbod van De Zeepziederij! Wij leren
u machtig!

Vorming
Vormingplus hanteert volgende tarieven:
Standaardtarief
€ 9 per sessie (+ eventuele extra kosten)

Belangrijke noot voor de kennisveelvraten (de
brein-a-holics) onder u: vergeet ook niet het
lezingen- en vormingsaanbod van de Breese
bibliotheek te checken!

Kortingstarief
€ 5 per sessie (+ eventuele extra kosten)
Korting voor: studenten, personen met een
werkloosheidsuitkering, gepensioneerden, personen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering,
personen die geen diploma hoger onderwijs hebben (maximum secundair onderwijs behaald).

Vormingen i.s.m. Vormingplus
Inschrijven kan enkel bij Vormingplus. U kan
online inschrijven via www.vormingplus-limburg.
be of telefonisch bij Vormingplus Limburg op
011 56 01 00. Houd hiervoor de code bij de hand
die u onderaan iedere cursus vindt.

Verhoogde tegemoetkoming
€ 2 per sessie (+ soms 20% van de extra kosten)
Korting voor: rechthebbenden ‘verhoogde
tegemoetkoming’ vragen dit aan bij het
ziekenfonds. De goedkeuring is zichtbaar op het
klevertje van het ziekenfonds.
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Genieten van klassieke muziek

Is klassieke muziek iets voor u? Wat moet u er over
weten om er volop van te genieten? Waar moet u
op letten als u luistert naar klassieke muziek?
Pianist en musicoloog Waldo Geuns neemt u mee
op een muzikale reis door de geschiedenis van de
klassieke muziek. Hij leert u de muziek ontdekken.

Van traditional tot folk

Maak uzelf wegwijs in de volksmuziek. U maakt
een verkenningstocht doorheen de volksmuziek.
U leert de traditionele Vlaamse volksmuziek
kennen, maar ook andere muziektradities uit
Europa en de wereld. U verkent de Keltische
folkmuziek die sinds de jaren 60 een opmars
maakte. Laat u verrassen door het aanbod van
modernistische muziek waarin heel wat tradities
en stijlen tot een nieuw en veelkleurig geheel
samensmelten. Na deze reeks bent u helemaal
‘into folk’.
Toets de theorie aan de praktijk en schaf u een
‘Folk U!’-abonnement aan! Zie pagina 14.
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Datum

Van

Tot

di 17 september 2019
di 24 september 2019
di 1 oktober 2019

19.30 u
19.30 u
19.30 u

21.30 u
21.30 u
21.30 u

Praktische info
Lesgever: Luk Indesteege
Locatie: Cultuurhuis De Zeepziederij
Standaardprijs: € 27 • Kortingsprijs: € 15
Verhoogde tegemoetkoming: € 6
Inschrijven via Vormingplus Limburg
met code: 191755SA

Voorkennis is niet nodig. Er is maar één vereiste:
laat u verwonderen en verrassen door de
schoonheid van muziek. Maar vooral: geniet!
Toets de theorie aan de praktijk en schaf u een
‘Mozart Enzo’-abonnement aan! Zie pagina 15.

Datum

Van

Tot

do 17 oktober 2019

19.30 u

22.00 u

Praktische info
Lesgever: Waldo Geuns
Locatie: Cultuurhuis De Zeepziederij
Standaardprijs: € 9 • Kortingsprijs: € 5
Verhoogde tegemoetkoming: € 2
Inschrijven via Vormingplus Limburg
met code: 191763SA

Snelle
en gezonde lunchboxes
Voor drukbezette mensen en ouders in tijdsnood
is het soms moeilijk een gezonde en gevarieerde
lunchbox klaar te maken. Samen maken we een
aantal snelle en gezonde lunchboxes: gezonde
boterhammen, gezonde wraps, salades, …
We overlopen ook tips voor een gezonde lunchbox
voor kinderen.

Datum

Van

Tot

do 14 november 2019

19.30 u

22.30 u

Praktische info
Meebrengen: keukenhanddoek en schort
Lesgever: medewerker Therafood
Locatie: Ontmoetingscentrum Bree
Standaardprijs: € 22 • Kortingsprijs: € 15
Verhoogde tegemoetkoming: € 4
Inschrijven via Vormingplus Limburg
met code: 191812SA
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Foto © Ward Dhoore

Gitaarworkshop
Open Tuning
DADGAD is en blijft de meest gebruikte tuning voor
folk naast standaardstemming (EADGBE). Hoe dat
komt? Door een aantal snaren lager te stemmen,
krijgt u een veel diepere en bredere sound, die
fantastisch klinkt voor folkmuziek. Als een compleet
nieuw jasje voor uw vertrouwde gitaar.
Dit systeem komt overgewaaid uit de Keltische
sferen, maar is evenzeer geschikt voor de
folkmuziek van bij ons. Ook singer-songwriters
verstemmen graag naar DADGAD omwille van het
speelgemak en de orchestrale klank, waarmee ze
in hun eentje een ruimte kunnen vullen en hun
zang ondersteunen.
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Tijdens deze initiatie bekijken we van dichtbij
hoe een open tuning werkt: het principe van
open tuning gaat vooral over hoe u grepen kunt
verschuiven tegenover de open snaren die steeds
meeklinken. We leren alle basisakkoorden, we
leren hoe u een eenvoudig melodietje kunt spelen
en simpele trucjes om uw akkoorden rijker te
maken. Er wordt vooral met plectrum gespeeld.
Laat u onderderdompelen in de wondere wereld
van DADGAD en vind nieuwe inspiratie voor uw
gitaarspel!

Maarten Decombel is liefhebber van vele
muziekjes en bezeten van alles waar snaren aan
hangen. Zijn muzikale reis begint op zijn negende,
hij ontdekt als tiener de folk en studeert gitaar
(klassiek & jazz) aan het Hoger Conservatorium.
De wereld van de open tuning is een echte
openbaring en hij verdiept zich onder andere in
de gitaarstemmingen DADGAD en CGCGCG. Zijn
stijl valt het best te omschrijven als een unieke
combinatie van krachtige energie en zachte lyriek.
Maarten Decombel treedt ’s avonds op met
zijn groep Snaarmaarwaar (zie pagina 64).
Tickethouders voor dit concert betalen de
kortingsprijs voor deze workshop.
Voor meer info, neem contact op met Cultuurhuis
De Zeepziederij.

Datum

Van

Tot

za 11 januari 2020

15.00 u

17.00 u

Praktische info
Lesgever: Maarten Decombel
Meebrengen: gitaar
Locatie: Cultuurhuis De Zeepziederij
Standaardprijs: € 10 • Kortingsprijs: € 5
Inschrijven via Cultuurhuis De Zeepziederij

Foto © Mathias Theisen

Dansworkshop
‘It’s gonna be horse’
Deze workshop is een unieke gelegenheid om
een kijkje te nemen achter de schermen van
het creatieproces van een dansvoorstelling. De
deelnemers worden begeleid door de dansers van
The Backyard en krijgen de kans om twee scènes
uit de voorstelling ‘It’s gonna be horse’ aan te
leren.

De workshop is bedoeld om het creatieproces van
‘It’s gonna be horse’ te delen met het publiek.
Op deze manier zullen de deelnemers met
andere ogen naar de voorstelling kijken, scènes
herkennen en de achterliggende methodes
kennen. De voorstelling bestaat uit verschillende
scènes dus het geheel blijft zeker een verassing
voor iedereen!

Met hulp van de dansers/leerkrachten gaan de
deelnemers exact te werk zoals de dansers, die
zelf deze scènes hebben gemaakt.

Voor iedereen vanaf 12 jaar met een beetje
danservaring!

Ze leren hoe ze een choreografie in elkaar kunnen
steken als groep door middel van een specifieke
creatiemethode die gebaseerd is op improvisatie
en compositie.

The Backyard danst hun voorstelling ‘It’s gonna be
horse’ ’s avonds in De Zeepziederij (zie pagina 65).
Tickethouders voor deze voorstelling betalen de
kortingsprijs.

In de tweede scène zullen de deelnemers op
‘upbeat’, populaire muziek, een energieke
choreografie aanleren. De bewegingen leunen
dicht aan bij jazz, disco en andere commerciële
dansstijlen. In deze scène leren de participanten
een heel andere bewegingstaal dan in de eerste
scène. Ze zullen hier exact dezelfde bewegingen
aanleren die later ook te zien zijn in de
voorstelling.

Datum

Van

Tot

za 18 januari 2020

14.00 u

15.30 u

Praktische info
Lesgevers: Dansers van The Backyard
Locatie: Cultuurhuis De Zeepziederij
Standaardprijs: € 10 • Kortingsprijs: € 5
Inschrijven via Cultuurhuis De Zeepziederij

93

1OO1 gezichten van
het boeddhisme
Drinken we te veel?

Het boeddhisme is een levensbeschouwelijke en
religieuze stroming die volgens de overlevering
werd gesticht door Gautama Boeddha.

Over de rol van alcohol
Een glaasje bier of wijn hoort erbij als we iets
vieren, omdat we het verdiend hebben en het
helpt ons ontspannen.
Niet iedereen apprecieert het als u ‘nee’ zegt en
de verlokkingen zijn overal.
Af en toe een glaasje kan geen kwaad? Of toch?
Drinken we met zijn allen te veel?
Ellen Gibney geeft ons duiding bij de ‘alcoholrichtlijn’ en kijkt samen met ons naar de aanwezigheid
en het gebruik van alcohol in onze samenleving.
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Datum

Van

Tot

di 28 januari 2020

19.30 u

21.30 u

Praktische info
Lesgever: Ellen Gibney
Locatie: Cultuurhuis De Zeepziederij
Standaardprijs: € 9 • Kortingsprijs: € 5
Verhoogde tegemoetkoming: € 2
Inschrijven via Vormingplus Limburg
met code: 201827SA

Sinds de vroege jaren zeventig inspireert en
fascineert deze diepzinnige boeddhistische
zienswijze met haar ruim aantal methoden een
groeiend aantal mensen in westerse culturen.
We krijgen een basisinzicht in de boeddhistische
filosofie en ethiek. Een must voor iedereen die het
boeddhisme nog niet of slechts gedeeltelijk kent
en tegelijk een verruiming voor beoefenaars die
reeds jarenlang praktiseren binnen een bepaalde
traditie.

Datum

Van

Tot

wo 5 februari 2020
wo 12 februari 2020
wo 19 februari 2020

19.30 u
19.30 u
19.30 u

21.30 u
21.30 u
21.30 u

Praktische info
Lesgever: Johan Jacques
Locatie: Cultuurhuis De Zeepziederij
Standaardprijs: € 27 • Kortingsprijs: € 15
Verhoogde tegemoetkoming: € 6
Inschrijven via Vormingplus Limburg
met code: 201822SA

Duurzaam en
gezond koken
Duurzaam en gezond koken is goed voor de mens
en zijn omgeving.
We leren koken met seizoensgebonden en lokale
producten, dit is milieuvriendelijk en verkort de
afstand tussen boer en bord. We bereiden het
eten met plantaardige producten. Ook krijgen we
tips om het eten afvalarm te bereiden.
Lekker eten op een natuurlijke en verantwoorde
manier!

Datum

Van

Tot

do 5 maart 2020
do 12 maart 2020

19.30 u
19.30 u

22.30 u
22.30 u

Praktische info
Meebrengen: mesje, snijplank, keukenhanddoek
en schort
Lesgever: Christel Vanderheyden
Locatie: Ontmoetingscentrum Bree
Standaardprijs: € 42 • Kortingsprijs: € 28
Verhoogde tegemoetkoming: € 10
Inschrijven via Vormingplus Limburg
met code: 201835SA
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Foto © Roland Melin

draailierbouwer Denis Siorat een nieuw type electroakoestische draailier dat hem in staat stelt om met
zijn instrument nieuwe horizonten te verkennen
onder andere in jazz, blues en hedendaagse
muziek. Hij speelde jarenlang met de Corsicaanse
band I Muvrini en Malicorne, momenteel speelt hij
voornamelijk met Muddy Gurdy en Tondo.

Workshop draailier
Tijdens deze workshop (initiatie) worden de
verschillende technische en muzikale aspecten
van de draailier onder de loep genomen: afregelen
van het instrument, ritmische slagpatronen,
toonaarden en modi, nuances en accenten, net als
de verschillende speelwijzen. Zo wordt er samen
gezocht hoe we op een fijne manier traditionele
melodieën kunnen interpreteren en verfraaien.
Gilles Chabenat is een absolute draailiertopper
uit Frankrijk. Hij ontwikkelde samen met
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Gilles treedt ’s avonds op in De Zeepziederij met
Tondo, waar hij deel van uitmaakt (zie pagina 79).
Tickethouders voor dit concert betalen voor deze
workshop het kortingstarief.

Datum

Van

Tot

zo 8 maart 2020

15.00 u

17.00 u

Praktische info
Lesgever: Gilles Chabenat
Locatie: Cultuurhuis De Zeepziederij
Standaardprijs: € 10 • Kortingsprijs: € 5
Inschrijven via Cultuurhuis De Zeepziederij

Minder plastiek gebruiken . .
het kan!

Toch kan het anders. Samen zoeken we naar tips
voor minder plastiek en laten we jullie heel wat
alternatieven zien.

Datum

Van

Tot

Plastic Attack
Plastiek is overal. We gebruiken heel wat verpakkingsplastiek en plastieken spullen die na een
malig gebruik in de vuilnisbak belanden.

do 2 april 2020

19.30 u

22.00 u

Dat betekent een regelrechte verspilling van
kostbare grondstoffen. Bovendien komt heel wat
plastiekafval op straat en in onze waterwegen
terecht, waar ze niet of nauwelijks afbreken.

Praktische info
Lesgever: Mieke Dury
Locatie: Cultuurhuis De Zeepziederij
Standaardprijs: € 9 • Kortingsprijs: € 5
Verhoogde tegemoetkoming: € 2
Inschrijven via Vormingplus Limburg
met code: 201785SA
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Expo
(Verschrikkelijke) impressionante Iwan (zie
volgende pagina) zal – we bleven ergens toch
in ons met grijze haren bedekte hoofd (zie
pagina 16) spelen met palmboomtoestanden
(zie pagina 17) – onze foyer in-palm-en. Andere
indrukwekkende of moeilijk-te-bewerkstelligentoch-simpel-doen-lijkende creaties plaatsen we
eveneens met plezier op een pedestal.
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Voorgenoemd voetstuk, of laten we het
voetstukken noemen, worden opgetrokken in
één van de expositieruimtes in beheer van De
Zeepziederij.

tijdelijk gemeengoed wil maken, kom dan bij
ons tentoonstellen! Doe ons een voorstel dat
we niet kunnen weigeren! Twijfelt u de sprong
te wagen? Vraag vrijblijvend meer informatie
over onze voorwaarden. We bijten niet!

Voelt u uw expositiedrang opborrelen? Zou u
ge-Iwan-Baet (flauwe woordgrap, we beseffen
het) zijn met de mogelijkheid tot tentoonstellen?
Wel, dan kan u – ongeacht uw familienaam – bij
ons terecht. Zet uw artistieke kunnen in de kijker
gedurende enkele weekends. Of u nu schildert,
beeldhouwt, fotografeert, juweel-ontwerpt,
kleit met Play-Doh™, miniatuur kerstdorpen
Pattext™ met tandenstokers of welke andere
kunstvorm dan ook … en u van uw creaties

Op www.zeepziederij.be vindt u een overzicht
van onze geplande tentoonstellingen. Dus
surfen maar voor de tijdelijk collecties van het
Breese Guggenheim … Klets! Ai! Klets! Op de
vingers getikt. Waarom altijd digitaal? Klets!
Klets! De digibeten en/of de ge-digi-detox-ten
duiken minder bits-en-bytes-gewijs in Klets!
Niet op de vingers, maar in dé ‘Klets!’ – het
Breese stadsmagazine – voor een overzicht van
onze exposities.

De Zeepziederij wil van haar seizoensbrochures
collector’s items maken. ‘Gebruiksvoorwerpen’
die bij het verlopen van een cultuurjaar
niet linea recta richting prullenbak worden
verwezen, maar de ‘boekenkast’ als
bestemming krijgen.
Doch, we beseffen al te goed dat dit niet enkel
en alleen op basis van inhoud zal gebeuren.
Tenzij u – onze lezer – een weergaloze nostalgicus bent. Onze doorsnee bezoeker kennende
is er meer nodig om ons gedrukte jaarprogramma bestaansrecht te geven na mei 2020.
Om de bewaarwaarde van dit kleinood
exponentieel te verhogen, wordt er vanaf dit
seizoen samengewerkt met een ontbolsterde1
jonge beeldende kunstenaar die – in samen
werking met onze grafisch vormgever – onze
brochure verfraait.

Artiest

in de kijker

Iwan Baeten
Alvorens eraan te beginnen, onze excuses voor
de hoogdravendheid die weldra aan boord
gelegd wordt bij het introduceren van onze
allereerste Zeepziederij-huisartiest …
Hier gaan we … Dames, heren, met gepaste trots
stelt het Zeepziederij-team aan u voor, onze
grafische spitsafbijter: Iwan Baeten, …

Drie vliegen in één klap.
Vlieg 1: De Zeepziederij een pracht van een
brochure.
Vlieg 2: De geëngageerde kunstenaar een
extra forum (met hieraan gekoppeld
een expo).
Vlieg 3: Een collector’s item voor u,
vergankelijk op vlak van inhoud,
maar tijdloos qua vormgeving!
Niks te dank-u-wellen! Met heel veel plezier
gedaan!
1

Of in staat van ontbolstering verkerende …

*ahum* Bij nader inzien durven we onszelf al
eens overschatten op het vlak van onbesuisde
hoogdravendheid! Zeg nu zelf: het viel nogal mee.
Soit, Iwan dus. Iwan de verschrikkelijke. Iwan de
verschrikkelijk-goed-in-wat-hij-doet welteverstaan.
Een flauw naamgrapje en dito rijmpje met als
enige doel: het slaan van een bruggetje tussen de
voorgaande introductie en de personalia van
onze – om het even chique te formuleren –
residentieartiest!
Negentienhonderddrieëntachtig staat geboek
staafd als het jaar waarin de heer Baeten I. voor
het eerst en in de meest letterlijke zin van zich
laat horen. Plaats delict: Reppel (Bocholt).

99

Een raadgeving waarmee we u, noch uw artistieke
vaardigheden, in twijfel trekken!
In de toekomst worden platenhoezen een speer
punt in de carrière van de protagonist van dit
hoofdstuk. De kunst- en muziekindustrie wist
Iwan namelijk te vinden, wat de jonge artiest
opdrachten opleverde als platenhoes- en affiche
ontwerper. Vandaar zijn keuze om zijn expositie in
De Zeepziederij rond platenhoezen op te bouwen!

Datzelfde Reppel dat in de post-adolescentie-jaren
wordt ingeruild voor het bruisende Gent. Doch,
rasechte Limburger zijnde, weerstaat ook Baeten
de lokroep van de heimat niet. Met als resultaat:
een verhuis van Gent naar Oudsbergen in het
tweede decennium van de jaren tweeduizend.
Genoeg koetjes, kalfjes en ge-ons-kent-ons. Het
serieuzere werk … de kunst.

Geniet van Iwans werken in onze brochure, maar
ook tijdens de expo die rond de kunstenaar in
De Zeepziederij wordt georganiseerd. Zijn expo
start met de seizoensopening. Op zondag 22
september zal Iwan vanaf 13.00 uur aanwezig zijn
in De Zeepziederij om aan projecten te werken.
Goochelaar Jahon speelt die dag om 15.00 uur
de familievoorstelling ‘Verdwalen’ (zie pagina
27). Alle kinderen krijgen de kans om – voor of
na de voorstelling – zelf een collage te maken. Ze
brengen een lege kader mee en gaan nadien met
een masterpiece naar huis. Al het materiaal wordt
voorzien door het cultuurhuis.

Het handelsmerk van Iwan is het componeren
van kleinschalige mixed-media kunstwerken. Op
weergaloze wijze weet hij – door onder andere het
plegen van micro-plagiaat – ultra-gedetailleerde,
gebalanceerde, uit lagen-opgebouwde taferelen
te creëren. Ontwerpen die bij elke kijkbeurt
nieuwe geheimen onthullen.
Eerlijk-is-eerlijk … Baetens kunst heeft een hoog
dat-kan-ik-ook-gehalte. Doch als behoeder van
uw welbelieven en uw zelfrespect, vullen we
ook hier razendsnel aan: ‘Niet alles is wat het
lijkt!’. Een waarschuwing alvorens u gewapend
met schaar, lijmstift en diverse schrijfmaterialen
richting de papierbak trekt: overschat uzelf niet!

iwanbaeten.be
instagram.com/iwanbaeten
mixcloud.com/iwanbaeten
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Geschiedenis
Dat we van gerangschikte lijstjes houden wist u
al. Dat we nog meer genieten van nek-aan-nekrace-lijstjes weet u bij deze! En we hebben een
lijstje van zo’n kaliber voor u! Graag even uw
aandacht voor de winnaar in de categorie ‘meest
gestelde vraag’ of desgewenst ‘meest geopperde
opmerking’ van de afgelopen twee jaar. Op
nummer 1: ‘Waarom in godsnaam de naam: De
Zeepziederij?’. Direct gevolgd door: ‘Waarom
geen naam gerelateerd aan het gebouw, de site,
de historiek, de omgeving?’.
Prangende vragen waarop we u in dit hoofdstuk
antwoorden verschaffen. Sta ons toe u even de
korte geschiedenis-les te spellen ...
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Voor de niet-lezers starten we met de beknopte
samenvatting: de site waarop uw nieuwe favo-

riete cultuurhuis gevestigd is, had reeds diverse
bestemmingen waaronder een groot warenhuis,
een school, maar ook … een zeepziederij!
Voor de wel-lezers … In 1842 vestigde zich op
de Zeepziederij-site de ‘Firma Janssens’ (onder
andere met ‘Houtzagerij Janssens’). Pieter
August Janssens diende in 1842 een aanvraag in
bij de koning voor het opstarten van een zeepen zoutziederij. Vanuit het vorstenhuis werd
toestemming verleend en voorgenoemde heer
Janssens bouwde zijn firma.
In deze periode van industrialisering vestigden
verschillende bedrijven zich in Bree. Onder
andere een stoomdestilleerderij en azijnmakerij
in de Kloosterstraat, terwijl de Gerdingerpoort
haar pijpenbedrijf had. Grote troef voor

de Breese industrie: het goed bevaarbare
kanaal, de Zuid-Willemsvaart. Bulkgoederen
konden makkelijk aangeleverd worden. Het
inwonersaantal van Bree groeide exponentieel,
er waren arbeidskrachten genoeg.
August was een goede econoom en speelde in
op vraag en aanbod. De hoogconjunctuur van
de Breese economie zorgde ervoor dat het assortiment aanzienlijk werd uitgebreid. Belangrijkst binnen het assortiment waren koffie en
tabak, maar het aanbod breidde al snel uit met
koloniale waren (levensmiddelen afkomstig uit
de voormalige koloniën, zoals specerijen, rietsuiker en thee). De firma werd steeds succes-

voller en mocht zich – door de grote vraag naar
haar producten – hofleverancier noemen.
In 1878 veranderde de naam naar ‘Firma
Janssens-Wadeleux’. Het assortiment breidde
wederom uit met meer koloniale waren:
gedroogd fruit, kleurstoffen (specialiteit: ultra
marijn blauw en blauwsel), gedroogde en
gezouten vis, azijn, raapolie, machineolie,
wagensmeer, lucifers en petroleum.
Om transport over verre afstanden zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen, slaagde August
Janssens er in om zijn firma aan te sluiten op
de tramlijn. Het tijdperk van bevoorrading van
verschillende buurtwinkels van het concern
Centra trad in.
In 1925 nam zoon Edouard Janssens (woonachtig
in het kasteel van Opitter) het roer over. Onder
zijn leiding fuseerde de firma een jaar later met
‘Firma Gilissen-Maris’ uit Hasselt en onderging
het ditmaal een naamsverandering naar ‘Firma
Koloniale Waren Janssens & Gilissen’. Vanaf dan
bestaat de firma uit twee vestingen: één in Bree en
één in Hasselt (Koningin Astridlaan - momenteel
thuisbasis van Kunstencentrum België).
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De in modernistische1
stijl opgetrokken gebouwen werden in 1931
gebouwd als magazijncomplex van de Firma
Janssens-Gilissen.
Tijdens de oorlogsjaren
hadden alle bedrijven
in Bree het moeilijk. De
Duitse bezetting maakte
het leven zwaar. De
ligging tegen de grens
en langs het kanaal
verloor zijn troef en zorgde voor een isolement
dat nefast bleek voor de Breese economie. De
import werd bemoeilijkt en de industrie viel stil.
Meningsverschillen in 1969 deden de samen
werking tussen ‘Janssens-Wadeleux’ en
‘Gilissen-Maris’ strandden. De naam bleef
echter behouden. In de jaren 70 van de vorige
eeuw gaf de opkomst van de grootwarenhuizen
en supermarktketens de buurtwinkels de
doodsteek. De ‘Firma Koloniale Waren’ had een
conservatieve ingesteldheid en bleef halsstarrig

1
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geloven in de traditie en het concept van de
kleine buurtwinkel en evolueerde niet mee.
Resultaat: in 1975 sloot de winkel de deuren.
In 1977 vestigde het Technisch Instituut
Sint-Michiel (TISM) zijn machinehallen in de
voormalige magazijnen, om de fakkel in 2019 –
na heropwaardering van het gebouw – over te
dragen aan Cultuurhuis De Zeepziederij.
De rest – of beter: het vervolg – is toekomst …

Modernisme: een kunststroming die opkwam aan het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw.
Na de Eerste Wereldoorlog werd deze internationale bouwstijl zeer populair. Kenmerken van het modernisme
in de architectuur zijn het gebruik van skeletbouw, prefabricaten en het streven naar functionaliteit. Doel van
modernistische architecten was licht en ruimte binnenhalen in de gebouwen via een nieuwe vormtaal. Nieuwe
materialen en technieken, zoals beton, glas, ijzer en staal, maakten dit mogelijk. De vormen die in de gebouwen
terugkomen zijn geometrisch, met veel horizontale lijnen.

Praktisch
Tickets
Aan alles komt een einde. Zo lazen we in
boeken over ‘not giving f*cks’ en OM-denken.
Een koe van een waarheid, althans voor wat de
eindigheid der dingen betreft. Illustratie: het
meest gerecycleerde stukje tekst, met name dat
over het ‘hoe bestellen van kaartjes’ komt heden
ten dage tot een eind. Niks meer te O-P-Q- of
R-rijen want in ons nieuwe zaalplan heeft u –
afhankelijk van onze compartimentering – de
keuze tussen respectievelijk 100, 177, 255 of
363 zitjes!
Laten we overschakelen naar spelmodus … Here
we go (hier gaan we)!

Spelregels

Het Zeepziederijspel is een heruitgave van
het sinds jaar en dag bekende Breughelspel.
Betrachting van het spel is om pleziertokens te
verzamelen. Dit doet u door ZZY-tickets (hierna
‘kaarten’ genoemd) te bemachtigen.
Winnaar is degene die het meeste pleziertokens
in zijn/haar bezit krijgt. Hoe meer kaarten, hoe

meer kans om pleziertokens te verzamelen. De
winnaar is niet noodzakelijkerwijs de speler
met het hoogste aantal kaarten in zijn/haar
bezit. Afhankelijk van het karakter van de speler
kan een-en-dezelfde kaart een verschillend
aantal pleziertokens opleveren. Uw kaarten
weloverwogen kiezen is de boodschap.

Voorbereiding

Het bemachtigen van kaarten, inwisselbaar voor
pleziertokens, doet u telefonisch of per e-mail.
Leer de openingsuren van het cultuurhuis
vanbuiten. Toets de code 089 84 85 65 in of
mail naar cultuur@bree.be. Het vergeten van
de titel van de voorstelling, de datum, voor- en
familienaam, adres, telefoonnummer en het
aantal kaarten levert strafpunten op.

Spelverloop

Elke gereserveerde kaart kan in het spel
gebracht worden na betaling en afhaling aan
de kaartenbalie van het cultuurhuis, … maar
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uiteraard zijn er hindernissen te overbruggen.
Zo leiden reservaties drie werkdagen voor de
voorstelling tot aankoopverplichting.
Beschikt een speler over de uitbreiding (stoel
met wielen1 of een andere special ability2),
geniet deze het voordeel van extra aandacht van
de spelleider3. Voor een vlot spelverloop nemen
deze spelers best tijdens de voorbereidingsfase
contact op met de spelleider.
Min-zesentwintigjarige spelers in het bezit van
een studentenkaart schaffen kaarten aan tegen
een speciaal tarief. Dit voordeel vervalt indien
de speler in kwestie nalaat de studentenkaart
te tonen bij aankoop van kaarten.
Tactisch spelen is een vereiste. Onderschat de
snelheidsfactor niet: wie het eerst komt, eerst
maalt. Uitverkochte voorstellingen worden
wachtlijst-gewijs nauwkeurig bijgehouden door
de spelleiding. Tragere spelers hebben kans
op een gelukstoken (meerdere pleziertokens
waard). Hiervoor dient ingeschreven te worden
op de wachtlijst.
Het beëindigen van een beurt gebeurt na het
betalen van de kaarten. Dit kan aan de balie
met regionale contanten4, Bancontact, Sodexo
cultuurcheques of via overschrijving (IBAN
BE80 0017 5554 2877 - BIC GEBABEBB). Welke
vorm van betaling een speler ook verkiest:
gereserveerde kaarten dienen uiterlijk twee
weken na reservatie betaald te zijn. In geval
1

Handige tips

Indien een speler zijn/haar beurt beëindigt
voordat er een betaling plaatsvond, kan hij/
zij deze kaarten kosteloos annuleren tot
twee weken na reservatie. Hierna kunnen
spelers kaarten annuleren tot drie werkdagen
voor de voorstelling, mits betaling van een
administratieve kost van € 2,5 per ticket. Het
restbedrag komt op een tegoedbon met een
geldigheidsduur van één jaar. Spelers kunnen
hiermee later terug meespelen en kaarten
kopen uit het eigen aanbod van De Zeepziederij.
Annuleren is niet meer mogelijk vanaf drie
dagen voor de voorstelling. Is een speler in
het bezit van een kaart voor een uitverkochte
voorstelling, dan betaalt de speler de vaste
annuleringskost en krijgt in ruil – op voorwaarde
dat het cultuurhuis de betreffende kaart kan
doorverkopen – een tegoedbon voor het
restbedrag.
Annuleringen binnen een concept- of 5+
abonnement zijn beperkt mogelijk. Bovenop de

Rolstoel
Beperking
3
Medewerker van het cultuurhuis
4
Er worden enkel betalingen in euro toegestaan. Valuta van andere landen of spellen is geen geldig betaalmiddel.
2

106

van betaling per overschrijving vermeldt de
speler zijn/haar naam en bestelnummer als
mededeling. Wanneer deze vorm van betaling
minder dan twee weken voor de voorstelling
gebeurt, dient de speler een betalingsbewijs mee
te nemen naar de kassa. De spelleiding behoudt
zich het recht om niet tijdig betaalde kaarten vrij
te geven zonder voorafgaande kennisgeving.

vaste annuleringskost wordt het verschil tussen
de abonnementsprijs en de voorverkoopprijs
van alle voorstellingen binnen dat abonnement
doorgerekend aan de speler.
Kaarten per post opsturen kan, indien de speler
dit wenst. Voor bestellingen onder de € 50
wordt hier een administratieve kost van € 2,5
aangerekend.
Tot 3 juni 2019 worden kaarten voor de Humorfabriek- en Kluchtenluik-voorstellingen enkel verkocht in de gelijknamige abonnementsformules,
en dit op de rijen A t.e.m. K.
Kaarten voor deze voorstellingen bestellen in de
5+ formule kan vóór 3 juni 2019 enkel op de rijen
L en M.
Vanaf 3 juni 2019 zijn deze voorstellingen ook beschikbaar buiten bovenstaande abonnementsformules. Reserveren kan al eerder, maar deze
reservaties worden pas (chronologisch) toegevoegd in het zaalplan na 3 juni, en dit zolang de
voorraad strekt.

De winnaar

De speler die zijn/haar kaarten inwisselt voor
de meeste pleziertokens.

Uitbreidingsregels

Cultuurhuis De Zeepziederij verwerkt uw
gegevens conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (GDPR) van 27 april
2016. U kan steeds uw gegevens raadplegen,
wijzigen of laten verwijderen via brief of e-mail.

De organisatie behoudt zich het recht om de
voorstelling uit te stellen naar een andere datum
of te verplaatsen naar een andere locatie.
Laatkomers worden bij de eerste geschikte
onderbreking of tijdens de pauze door het
zaalpersoneel in de zaal toegelaten. Het is niet
altijd mogelijk om na het vroegtijdig verlaten
van de zaal, de zaal opnieuw te betreden.
Gelieve uw GSM uit te schakelen bij het
binnengaan van de zaal.
Het gebruik van de gratis vestiaire gebeurt
geheel op eigen verantwoordelijkheid. De
vestiaire is bemand tot een half uur na het
einde van de voorstelling.
Het is absoluut verboden tijdens de voorstelling
opnamen te maken, van welke aard dan ook.
Er mag geen eten of drinken meegenomen
worden in de zaal.
Kaarten zijn uitsluitend geldig op de dag en
het uur vermeld op de kaart. Enkel kaarten
aangekocht in een verkooppunt erkend door
de organisatie of aan de avondkassa zijn geldig.
Namaak wordt gerechtelijk vervolgd.
Het feit dat Cultuurhuis De Zeepziederij nalaat
de strikte toepassing van een van de bepalingen
van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden
beschouwd als stilzwijgende afstand van de
rechten waarover ze beschikt en verhindert
haar niet om later de strikte naleving van die
bepalingen te eisen.
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Zaalplan
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ingang &
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ingang &
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Adres
Cultuurhuis De Zeepziederij
Malta 11
3960 Bree
089 84 85 65
cultuur@bree.be
www.zeepziederij.be
www.facebook.com/zeepziederij
www.youtube.com/cultuurhuisdezeepziederij
www.instagram.com/dezeepziederij

Ander cultureel aanbod

Openingsuren
ma:
di:
wo:
do:
vr:

9.00 u - 12.00 u
9.00 u - 12.00 u
9.00 u - 12.00 u
9.00 u - 12.00 u
9.00 u - 12.00 u

en
en
en
en

13.00 u - 17.00 u
13.00 u - 17.00 u
13.00 u - 17.00 u
13.00 u - 17.00 u

Onze ticketbalie opent één uur voor aanvang
van onze voorstellingen.

Parkeren
Wat te doen met meegebrachte auto’s, busjes,
mobilhomes, 4x4’s, hybrides, BMW’s, Dacia’s
en consoorten? Simpel: alle voertuigen met
vier wielen of meer kunt u gemakkelijk kwijt
langs de Toleikstraat, de Witte Torenwal en de
Stationswal (zie pagina 110).

Ere wie ere toekomt! Het is niet enkel en alleen
De Zeepziederij die aan het roer staat van het
Breese cultuurschip! Zoveel oneer durven
we onze collega-diensten (bibliotheek en
cultuurdienst), een heel assortiment aan Breese
socio-culturele verenigingen en individuele
kunstmakers niet aandoen. We hebben veel
aan jullie – echt waar – bedankt, dank u, dank
jullie, merci, dankie, shukran, hvala, gràcies,
tak, thank you, tänan, kiitos, danke, mahalo,
takk, grazie, arigatô, grazzi, gracias, …
Zakdoekmoment! Laat het sentiment welig
tieren … een toost op de sublieme synergie! Dat
het nooit hoeft te stoppen!
Laten we – voor de toekomst – als één entiteit
complementair de cultuurkoers blijven varen!
Snif, snif, snotter, snotter … schoon gezegd. Ja,
inderdaad!
www.bree.be/cultuurdienst
bree.bibliotheek.be
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Liggingsplan
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