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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
BTW BE 0871.439.585 

www.zeepziederij.be 
www.facebook.com/zeepziederij
www.instagram.com/dezeepziederij     #dezeepziederij
www.youtube.com/cultuurhuisdezeepziederij

Zaalindeling*
ZZY-S 100 stoelen (scène sur scène)
ZZY-M 177 stoelen 
ZZY-L 255 stoelen 
ZZY-XL 363 stoelen

  

Openingsuren ticketbalie 
Maandag Gesloten Gesloten
Dinsdag  10.00 u - 12.00 u 14.00 u - 17.00 u
Woensdag Gesloten 14.00 u - 17.00 u
Donderdag 10.00 u - 12.00 u 14.00 u - 17.00 u
Vrijdag 10.00 u - 12.00 u Gesloten

Onze ticketbalie opent één uur voor aanvang van 
onze voorstellingen.

Het cultuurhuis is – onder voorbehoud – gesloten 
van 13  juli  2020 t.e.m. 14 augustus 2020 en van 
21 december 2020 t.e.m. 3 januari 2021.

Colofon
Samenstelling, programma en (eind)redactie: het Zeepziederijteam
Vormgeving: don’t eat the cat - www.donteatthecat.be
Artwork cover en binnenwerk: Ben Peeters - www.benpeeters.com    

Hoewel we deze brochure met de grootst mogelijke zorg samenstelden, sluiten we fouten en wijzigingen niet uit (zie ook 
pagina 4). Alle informatie in deze brochure geldt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Het aanbod van 2020-2021 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 BE 0871.439.585

* Zolang de coronabeperkingen gelden, zijn deze zaalcijfers niet relevant. De maximum zaalbezetting wordt voorstelling per 
voorstelling bekeken.
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Donderdag 12 maart 2020. Het gaat pittig worden: nog één 
laatste weekend met zes voorstellingen op rij. Alles is in 
gereedheid gebracht. De voorbereidingen zijn getroffen. 
Nog één laatste keer knallen, om hierna – met nog enkele 
weesvoorstellingen voor de boeg – het anker van het 
allereerste Zeepziederijseizoen te lichten. Niet met spijt, 
want – cliché der clichés – elk einde is tevens een nieuw 
begin. En naar dit nieuwe begin wordt – met (en dankzij) een 
volgestouwd ruim aan culturele delicatessen – reikhalzend 
uitgekeken. Nog eerst de obligatoire tussenstop aan de 
Presentatiedag-haven en dan met de wind in de zeilen 
richting Zeepziederijseizoen twee. Op volle koers.

Te voorbarig, zo bleek. Het mocht niet zijn. Vrijdag de 
dertiende viel in 2020 uitzonderlijk op een donderdag. 
Cultuurseizoen 2019-2020 zal voor eeuwig en altijd op 95% 
blijven steken. Geen mens zag het aankomen, althans niet 
zo vroeg, laat staan in deze mate. Niemand vroeg erom. En 

toch werd het ons geserveerd. Wereldwijd, op een ongewenst 
dienblaadje: corona. Trouwens – en dit geheel terzijde – een 
veel te attractieve naam voor dit schmutzich, verderfelijk virus 
dat de algehele samenleving lamlegde. 

En nu? Hoe moet het verder nu we uitge-quarantaine-d 
zijn? Of – en dit zonder te pessimistisch te willen zijn – hoe 
moet het verder als we uitge-quarantaine-d zijn? Is/Wordt 
‘normaal’ terug ‘normaal als vroeger’ of ontstaat er een 
nieuwe ‘normaal’-standaard? Het zijn wazige tijden, met 
onzekerheid als enige zekerheid. 

De Zeepziederij wil hierin soelaas bieden. Ook al is het 
momenteel espresso-dik kijken, we willen uw steun en 
toeverlaat zijn en u – al is het onder voorbehoud – inlichten 
over hetgeen we in petto hebben. Maar hetgeen we u vooral 
op het hart willen drukken, is dat we u missen en hopen u snel 
terug te mogen begroeten ... en weet: ‘bij ons bent u veilig!’1. 

2 Hoe schizofreen dit ook moge klinken.1 Vrij naar de grote Wim Helsen.

Klare crisistaal
Op korte tijd diende er heel wat beslist te worden. In ons 
cultuurhuis, maar ook lokaal, regionaal, provinciaal, federaal, 
nationaal, internationaal ... Ad hoc beslissingen, op korte 
termijn genomen. Niet altijd even doordacht, puur en alleen 
omwille van een gebrek aan doordenktijd. Nood breekt nu 
eenmaal wet.

In seizoen 2020-2021 wordt solidariteit het nieuwe sexy. 
Solidair met de bezoekers, met de concullega’s, met de 
boekingskantoren, met de artiesten, met onszelf2, ... Vandaar 
dat we enkele standpunten als uitgangspunt innamen, waarvan 
we u in de onderstaande opsomming graag deelgenoot maken:

• Sexy uitgangspunt 1: Als eerbetoon aan het reeds geleverde 
‘redactiewerk’ voeren we deze brochure uit zoals we ze 
maanden geleden voor ogen hadden. Uiteraard met heel wat 
bricolage- en herwerk in het verschiet. Onvolledigheden, 
extra informatie, verduidelijking en berichtgeving die nu 
correct is, maar die door de tand des tijds als ‘incorrect’ zal 
bestempeld worden. Hopend op uw begrip, excuseren we 
ons hier bij voorbaat voor.

• Sexy uitgangspunt 2: Onze brochure wordt digitaal ont-
worpen. Punt. Hier stopt het proces, althans tot er duidelijkheid 
is (en hopelijk een consensus) over hoe onze regio-
concullega’s omgaan met hun gedrukte communicatie. Eens 
hier zicht op is, wordt er overwogen om – eventueel – ook in 
druk te gaan.

• Sexy uitgangspunt 3: Hetzelfde principe trekken we door 
voor wat betreft de start van de ticketverkoop. Gezien de 
extreme situatie waarin we ons bevinden, lijkt het ons niet 

meer dan ‘netjes’ om ons concurrentiejasje even op te 
bergen ten voordele van de collega-pantalon. Kortom: we 
bekijken met onze collega-centra of de mogelijkheid om tot 
een gezamenlijk gedragen startmoment te komen bestaat.

• Sexy uitgangspunt 4: Het verbaast u misschien, maar 
artiesten zijn – net zoals u en wij – mensen van vlees 
en bloed. Kleine bijkomstigheid: artiesten zijn mensen 
van vlees en bloed die zowat tot onze meest favoriete 
mensengroep behoren. Een kleine eigenschap van 
mensen: ze eten en drinken. Naar het schijnt is het zelfs 
een basisbehoefte. Eentje die geld kost. Een eenvoudige 
conclusie: Corona be-broodroofde (ook) artiesten. Van-
daar dat wij – nobel als we zijn – er alles aan deden om 
alle geannuleerde voorstellingen te verplaatsen als losse 
voorstellingen (Bart Cannaerts, Joost van Hyfte en Paris 
Texas), of de voorstellingen een nieuwe plaats te bieden 
in onze 2020-2021-abonnementen (De Bonanzas, Valentijn 
Productiehuis en Duo Vermeulen-Peeters) of als dit niet 
bleek te lukken seizoen-overschrijdende afspraken te 
maken met de gezelschappen. Proper nietwaar?

• Nu is het uw beurt: Toon u van uw sexyste kant! We staan 
aan de vooravond van één van de vreemdste seizoenen 
ooit. Niets zal zijn zoals voorheen, de uitzondering zal af 
en toe regeren boven de regel. Leuk is anders, maar het is 
nu eenmaal zo. Wij ruilden hierboven ons concurrentiejasje 
voor de collega-pantalon ... draagt u voor ons – als het 
even stroef loopt – uw mantel der liefde? Ja? Dan laten we 
samen alles op zijn pootjes terechtkomen!

Bedankt! Laten we het samen cultureel gezond houden! 

corona



Hooggeachte cultuurliefhebber,

Throwback, flashback, time warp, ... of eender welk inwisselbaar begrip dat een sprong naar een welbepaald moment 
in het verleden aangeeft. Neem plaats in onze teletijdmachine en vergezel ons naar vrijdag 13 september 2019. Fluit, 
neurie of zing ondertussen een onheilspellend deuntje. Accelerando, om de suspense nog net dat tikkeltje op te drijven. 
Of u nu een bijgelovige ziel bent of niet ... niet flauw doen. Onderwerp u een moment aan het spel. Speel mee en laat het 
spookachtige stigma verbonden aan ‘dertien’ in combinatie met ‘vrijdag’ tot u doordringen. Ja? Voelt u het? Die onvatbare, 
doch aanwezige spanning? Die onbestemde angst die – eerder vroeg dan laat – de duimen zal leggen tegen het samengaan 
van nieuwsgierigheid en spannende goesting?

Wel, de zonet beschreven gemoedstoestand illustreert – weliswaar in mindere mate – het sentiment dat zich sedert medio 
augustus 2019 meester maakte van menig prematuur Zeepziederijteamlid. Slapeloze nachten, overmeesterd door negatieve 
gedachten, onzekerheid troef ... Dit alles met als onovertrefbare climax: vrijdag de 13de september 2019. De dag die de 
annalen inging als ‘de dag van de collectieve-stress-stoelgang1’... Gaat ons teergeliefde publiek het überhaupt leuk vinden? 
Overspeelden we onze hand? Wrijft onze bezoeker ons weldra een overdosis branie aan? Lossen we al die geventileerde 
stoere bluf in? Overdreven we met dat ongebreideld gepoch over hoe knap, gezellig, fantastisch en uniek we het inrichtten? 
Wordt het ‘ik zeepzieder-ij, jij zeepzieder-ij-t, hij/zij zeepzieder-ij-t, wij zeepzieder-ij-en, jullie zeepzieder-ij-en, zij zeepzieder-
ij-en’? Of toch eerder ‘zeverzieder-ij-en jullie zoveel als jullie willen, wij gaan naar het voetbal!’? Laten we het als volgt 
stellen: er was sprake van een paniekje. 

14 september 2019: D-Day. De verlossing – al wisten we dat 
’s  morgens niet – nabij. Gestart met lood in de schoenen, maar 
verlicht bij elk compliment. Elke goedkeurende glimlach, elke 
gemompelde of uitgesproken ‘wow’ toverde die extra pluim 
aan onze verentooi ... Niet Rode Stier2, maar jullie gaven ons 
vleugels en deden ons dit loodzware seizoen vederlicht 
doorspartelen3. Waarvoor dank. 

Voor wat hoort wat: vandaar speciaal 
voor u als wederdienst een alsnog 
fantastischer tweede seizoen, met graagte 
gepresenteerd in de – al zeggen we het 
zelf – al even fantastische brochure die u 
nu doorbladert! 

Alles wat hierop volgt is toekomst ... 
wordt geschiedenis. Geschiedenis die wij 
– het Zeepziederijteam – samen met u, onze 
bezoekers, (willen) schrijven. Een gedeelde 
verantwoordelijkheid, dus laten we er samen iets 
schitterends van maken! Als het ons samen niet lukt, wie dan 
wel? 

Rest ons enkel nog welgemeend groetend te buigen als dank voor 
uw bijdrage aan het eerste overweldigende Zeepziederijseizoen. Verder 
wensen we u een ronduit fantastische en welverdiende zomer toe! Maar 
bovenal spreken we onze vurige wens uit om u vanaf september opnieuw vaak te 
mogen begroeten want ... we hebben u namelijk nogal behoorlijk graag! 

Dat we nog lang, gelukkig en fantastisch samen mogen Zeepzieder-ij-en!

Het Zeepziederijteam Jan Coonen Liesbeth Van der Auwera
Vrijwilligers en personeel Cultuurfunctionaris-directeur Burgemeester

2 Om toch maar die rechtszaak met de energiedrankjes-magnaat te vermijden.
3 Spartelende ‘gevederden’? We weten het: dichterlijke vrijheid. Wat trouwens ook voor ‘gevederden’ opgaat.

1  Hoe dubbelzinnig kan men zijn!

 voor woord
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  kalender
SEPTEMBER
Datum Uur Type Locatie Uitvoerder Datum Uur Type Locatie Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
wo 16 20.15 u humor ZZY-XL Bart Cannaerts - We moeten nog eens afspreken  
za 19 20.15 u concert ZZY-XL Manoesh - Today’s girls, yesterday’s songs (seizoensopening) 22
vr 25 20.15 u musical ZZY-XL vzw De Showmaekers - La femme fatale 24

OKTOBER
Datum Uur Type Locatie Uitvoerder Datum Uur Type Locatie Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
vr 2 20.15 u concert ZZY-S Lucky Fonz III (NL) - Buiten de lijnen 25
za 3 20.15 u theater ZZY-XL ’t Zesde bedrijf - Still 
di 6  school ZZY-S Ellen Smets Theater (NL) - Broemmm! 
za 10 20.15 u concert ZZY-S Broes 28
ma  12  school ZZY-XL Ans & Wilma - Verdwaald 
di 13  school ZZY-XL Ans & Wilma - Verdwaald 
do 15 20.15 u concert ZZY-S Anya Hinkle & Tellico (USA)  29
vr 16 20.15 u concert ZZY-S Neeka - Meisje, meisje  30
zo 18 11.00 u concert ZZY-M Firgun Ensemble 31
wo 21 20.15 u concert ZZY-XL Studio Guga - Ongehoord! 32

OKTOBER
Datum Uur Type Locatie Uitvoerder Datum Uur Type Locatie Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
vr 23 14.00 u senioren ZZY-L De Bonanzas - Old-time favourites 33
vr 23 20.15 u concert ZZY-L De Bonanzas - Old-time favourites 33
za 24 20.15 u theater ZZY-XL Theater Antigone - Paling 34
zo 25 15.00 u familie ZZY-S Valentijn Productiehuis (NL) - De kleine vuurtorenwachter 35
vr 30  school ZZY-XL Connor Schumacher (NL) - Funny soft happy & the opposite 
vr 30 20.15 u dans ZZY-L Connor Schumacher (NL) - Funny soft happy & the opposite 36

NOVEMBER
Datum Uur Type Locatie Uitvoerder Datum Uur Type Locatie Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
wo 4 20.15 u humor ZZY-XL Joost van Hyfte - Uitgekookt 38 
do 5 20.15 u concert ZZY-S Jeffrey Halford (USA)   39
vr 6 20.15 u theater ZZY-S Anke Jochems - Alone with everybody 40
vr 13 20.15 u variété ZZY-S Don Vitalski & Veston van Gool - De Kempenkrak 41
za 14 20.15 u theater ZZY-XL echt Antwaarps teater - Slecht te been? We kruipen bijeen! 42
zo 15 15.00 u familie ZZY-XL Kapitein Winokio - Kapitein Winokio vertelt sprookjes 43
do 19 20.15 u concert ZZY-S John Blek (IR) - Voorprogramma: Dixie Rose 44
vr 20  school ZZY-XL Starbugs Comedy (CH) - Jump! 
vr 20 20.15 u humor ZZY-XL Starbugs Comedy (CH) - Jump! 46
wo 25 20.15 u humor ZZY-XL Kamal Kharmach - Mag ik even 2020 (eindejaarsconference) 47

DECEMBER
Datum Uur Type Locatie Uitvoerder Datum Uur Type Locatie Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
do 10 20.15 u concert ZZY-S Paris Texas 48 
vr 11 20.15 u variété ZZY-S Nele Goossens - En nu? 49
za 12 20.15 u concert ZZY-S Brisk 50
zo 13 11.00 u concert ZZY-M Duo Vermeulen-Peeters - Schuberts vierhandige pianomuziek 51
wo 16 20.15 u humor ZZY-XL Steven Goegebeur - Mankracht 52
vr 18 20.15 u concert ZZY-S Stefan Dixon (ZA) - Afrivlaams  53
za 19 20.15 u literair ZZY-XL Stijn Meuris - Tirade #4 - Belgarije 54
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Gebaseerd op deze brochure drukten we een folder die in de Breese regio per post werd bedeeld. 
Al snel bleek dat ‘gedrukte werken’ in coronatijden zeer snel hun correct- en volledigheid verliezen. Voor onze gedrukte folder bleek dit niet minder waar ...Kortom: in deze digitale brochure vindt u accuratere gegevens dan in de gedrukte folder, maar om heel zeker te zijn, raden we aan om last minute onze website te raadplegen: www.zeepziederij.be

corona



JANUARI
Datum Uur Type Locatie Uitvoerder Datum Uur Type Locatie Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
zo 10 14.00 u concert ZZY-XL Het Limburgs Kamerorkest - Nieuwjaarsconcert 56
wo 13 20.15 u humor ZZY-XL Pieter Verelst - Amai 57
vr 15 20.15 u concert ZZY-S Pigeon 58
za 16 20.15 u theater ZZY-XL Dimitri Leue - Maura of de zeven magen der eenzaamheid 59
do 21 20.15 u concert ZZY-S Diana Jones (USA) 60
za 23 20.15 u theater ZZY-XL De Komedie Compagnie - ’t Groot lot 61
vr 29 20.15 u concert ZZY-S Tans - Nu! 62
za 30 20.15 u variété ZZY-XL Nicholas Arnst - Decipiatur 63

FEBRUARI
Datum Uur Type Locatie Uitvoerder Datum Uur Type Locatie Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
ma 1  school ZZY-L Rode Boom - Ongekende evidenties 
di 2  school ZZY-L Rode Boom - Ongekende evidenties 
vr 5 20.15 u dans ZZY-L Marta & Kim (NL) - Engel 64
za 6 20.15 u concert ZZY-S Aurélie Dorzée & Tom Theuns met Michel Massot - Elixir 65
wo 10 20.15 u humor ZZY-XL Michael Van Peel - Welcome to the Rebellion 66
vr 12 20.15 u concert ZZY-S Mon-o-Phone 67
za 13 20.15 u theater ZZY-XL Theater Malpertuis - T.A.N.I.A.! 68
zo 14 11.00 u concert ZZY-M Trio Koch (LUX) - Valentijnsconcert 69
do 18 20.15 u concert ZZY-S Everyone is Guilty 70
vr 19 20.15 u humor ZZY-S Raf Coppens - Mijn werk 71
wo 24 20.15 u humor ZZY-XL William Boeva - B30VA 73
do 25  school ZZY-L De Maan - De tuin van de walvis 
vr 26 20.15 u concert ZZY-XL Guido Belcanto - Zo goed als alleen 74
za 27 20.15 u theater ZZY-XL echt Antwaarps teater - Vader Appelspijs en moeder Babelutte 75
zo 28 15.00 u familie ZZY-L Ida van Dril & Michiel Schreuders (NL) - De rattenvanger 76

MAART
Datum Uur Type Locatie Uitvoerder Datum Uur Type Locatie Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
do 4 20.15 u concert ZZY-S Sweet Haze -  A first trip to Emmylou Harris’ ‘Wrecking ball’  77
vr 5 20.15 u concert ZZY-XL Floris and the Flames 78
za 6 20.15 u concert ZZY-XL Bart Herman - On tour 79
zo 7 15.00 u familie ZZY-S Sprookjes Enzo - Click 80
di 9  school ZZY-L De Mannschaft - LIV 
do 18  school ZZY-L Het Wolk - Zeep 
vr 19 20.15 u concert ZZY-S Cappaert - The naked gallery 81
za 20 20.15 u concert ZZY-S Margaux Liénard & Julien Biget (FR) 82
vr 26 14.00 u senioren ZZY-XL De Lassies - Naar Las Vegas 83
za 27 20.15 u concert ZZY-XL Rapalje (NL) - Scotland’s story 84

APRIL
Datum Uur Type Locatie Uitvoerder Datum Uur Type Locatie Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
do 1  school ZZY-L Theater FroeFroe - Killie Billie 
za 3 20.15 u theater ZZY-XL Tine Embrechts, William Boeva, Peter Thyssen en Bert Verbeke -  85
     Perpetuum mobile 
do 8 20.15 u concert ZZY-S Malcolm Holcombe (USA) 86
za 17 20.15 u dans ZZY-S Judith Clijsters & Patrick Housen | Passerelle - I still remain X | Wolvenberg 88
zo 18 11.00 u concert ZZY-M Chanel Perdichizzi (LUX) - Kaleidoscoop 90
wo 21 20.15 u humor ZZY-XL De Frivole Framboos - Troppo maturo 91
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    tickets &
abonnementen

Humorfabriek
De Humorfabriek 2019-2020, de wereld voor 15% op zijn kop. Oorzaak: ‘Keizers’ die zich koning waant. Weliswaar niet 
in koninkrijk Lachebek, maar in de agglomeratie Massaal-Vertrek. Berouw komt na de zonde. Levenslessen blijkbaar ook! 
Kortom: in de Humorfabriek 2020-2021 wordt alles weer 15% anders, of beter gezegd: 100% vanouds-er.1

Voor koning ‘Klant’ een hofhouding louter bestaande uit humorlakeien en comedy-narren van topformaat! Wees welkom 
en voel u thuis in Ha-ha-land!

1 Eigenlijk 40% vanouds-er. Maar liefst 4 comedians annuleerden hun tournee wegens corona. Er blijven helaas maar 3 comedy-narren over in Ha-ha-land.

Datum Uur Type Uitvoerder Datum Uur Type Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
wo 4 november 2020 20.15 u humor Joost van Hyfte - Uitgekookt  38
wo 13 januari 2021 20.15 u humor Pieter Verelst - Amai  57
wo 21 april 2021 20.15 u humor De Frivole Framboos - Troppo maturo   91
Uw voordeel: abonnementsprijs € 46 ipv € 66 in losse verkoop.

Kluchtenluik
Om met de prefab decordeur in huis te vallen: er bereikte ons zéér droevig nieuws vanuit Klucht-istan, het echt Antwaarps teater 
heeft de giechel-strijdbijl 6 meter diep begraven. Ruud De Ridder en zijn onderdanen hebben als schater-gezelschap de coronacrisis 
niet overleefd. Helaas. 

Het nieuws bereikte ons in de maand juni, en we zien ons genoodzaakt om het Kluchtenluik voor één seizoen over te slaan. 
Desalniettemin valt er nog heel wat te lachen: De Komedie Compagnie blijft in ons aanbod, als losse voorstelling. Kluchtgewijs 
maken zij 100% uit van dit aanbod en bewerkstelligen zo hun tijdelijke alleenheerschappij. 

En daarnaast, lieve vrienden van de gulle lach, vindt u hopelijk voldoende vervang-humorvoorstellingen in onze andere concepten. 
Bij de Humorfabriek uiteraard, maar ook bij onze Zeeprovers, Zeepmeerminnen en losse voorstellingen vindt u uw gading. 
Volgend seizoen zijn we er terug, mét een volwaardig Kluchtenluik! Beloofd!

12 13

1 Het echt Antwaarps teater heeft opgehouden te bestaan. Vandaar dit seizoen geen Kluchtenluik (slechts één klucht, volgend seizoen terug meer), dus 
eigenlijk een dozijn min één: 11 … 

² In de zin van voorzien van een serieuze korting (solden) ... lees: doe uw voordeel met ons supervoordelig tarief! 

³ In de zin van voorzien van een serieuze strik (feestelijk).

Conceptabonnementen
Twaalf. Twee keer zes. Vier maal scheepsrecht. De vierkantswortel van een gros. Samengevat: een dozijn1. Oftewel het 
aantal conceptabonnementen dat we in seizoen 2020-2021 op u loslaten. Concept-watten? We pre-teachen en teachen in 
één klap: conceptabonnementen zijn pakket(t/j)e(n/s) van voorstellingen die min of meer onder eenzelfde noemer vallen ... 
groot of klein, mannelijk of vrouwelijk, grappig of serieus, visueel of tekstueel, entertainend of educatief, voor jong of oud, 
kwalitatief of kwalitatief. 
Podiumaanbod speciaal – door ons voor u – gegroepeerd, gesoldeerd², gestrikkeerd³ en geëtiketteerd met labels met 
welklinkende namen als: Humorfabriek, Kluchtenluik, En Scène, Zeepmeerminnen, Zeeprovers, Geallieerden & Bevrijden, 
Folk U!, Mozart Enzo, Vloervegers & Parketboeners, Grijs & Wijs, GoedGEZINdje en GoedGEZINd.

En wat met de vreemde eenden in de bijt, de conceptlozen, de einzelgängers, de kind-alleen-en, de buitenstaanders, 
de eenzaten, ... de voorstellingen die zich niet laten vangen onder een-en-dezelfde noemer qua genre, doelgroep of 
welke andere rode draad dan ook en daardoor door het leven gaan als ‘Losse Voorstellingen’. Ze vallen niet onder 
een bepaald concept, maar zijn wel verkrijgbaar in onze 5+ formule, net zoals alle andere voorstellingen uit onze 
conceptabonnementen. Denk aan ‘vijf halen, minder betalen’, zie pagina 20 voor meer info. 



En Scène
Het podium is leeg. 
‘En scène Tania! T.A.N.I.A.!’
‘Ik kom er aan!’   
Wel ... Net zoals een perpetuum mobile1 beweegt er altijd wel wat binnen dit abonnement. Vier voorstellingen van de bovenste 
podiumplank. Verzeker u van uw geliefkoosde plaats of Maura of iemand anders neemt u in de (m/p)aling en gaat ermee aan de (h)aal2. 

1 Even opzoeken op Zepipedia: een perpetuum mobile is een toestel dat wanneer het in beweging is, uit zichzelf blijft bewegen en waarvan eventueel 
verwacht wordt dat het energie kan opwekken uit niets. 

2 Uit De Dikke Van Zepe, het groot woordenboek der zepige taal: een aal is een paling, m.n. een nog niet volgroeid exemplaar.

Datum Uur Type Uitvoerder Datum Uur Type Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
za 24 oktober 2020 20.15 u theater Theater Antigone - Paling   34
za 16 januari 2021 20.15 u theater Dimitri Leue - Maura of de zeven magen der eenzaamheid   59
za 13 februari 2021 20.15 u theater Theater Malpertuis - T.A.N.I.A.!   68
za 3 april 2021 20.15 u theater Tine Embrechts, William Boeva, Peter Thyssen en Bert Verbeke -  85
    Perpetuum mobile  

Uw voordeel: abonnementsprijs € 52 ipv € 72 in losse verkoop.

Zeepmeerminnen
Ssssssstttt ... Hoort u de lokroep van onze sirenen? Nee? Aarzel dan niet en vraag naar onze gratis gehoorversterking1 ... want ... 
onze Zeepmeerminnen-voorstellingen wil u voor geen parels van de wereld missen! Fris gewassen vissenstaartvrouwtjes verleiden 
u, bekoren u, dompelen u onder in zowel kalme waters als in woelige baren! Met – u raadt het al – De Zeepziederij als reddingsboei. 
Of u nu een zoet- of zoutwatertype bent ... vrijdag is v... rouwendag! Dat staat als een paal boven water!  
1 Uitleenbaar aan de ticketbalie voor aanvang van de voorstelling. Zie ‘Praktisch’, pagina 100.

Datum Uur Type Uitvoerder Datum Uur Type Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
vr 16 oktober 2020 20.15 u concert Neeka - Meisje, meisje   30
vr 6 november 2020 20.15 u theater Anke Jochems - Alone with everybody 40
vr 11 december 2020 20.15 u variété Nele Goossens - En nu?  49
vr 15 januari 2021 20.15 u concert Pigeon  58
vr 12 februari 2021 20.15 u concert Mon-o-Phone   67
vr 19 maart 2021 20.15 u concert Cappaert - The naked gallery  81
Uw voordeel: abonnementsprijs € 48 ipv € 78 in losse verkoop.

Zeeprovers
Ah zo, u staat terughoudend tegenover ons Zeeprovers-abonnement? Puur omdat we het vernoemden naar een (vl/z)ootje 
zeetuig? Bangebroeken, schijtluizen, ... Angst is een slechte raadgever. Wees koen: vrees onze podiumpiraten niet en laat onze 
stoere zeepbonken u van uw aarzeling beroven. Waag de stap, overmeester of word overmeesterd! Laat u op vrijdagen enteren 
en kielhalen door onze zeepschuimers. Met als scheepsschat: verroering. Mis deze boot niet. Of zoals ze in het ruime (minder 
schuimende) sop in de Caraïben zeggen: ‘Take what you can. (Give nothing back.)’

Datum Uur Type Uitvoerder Datum Uur Type Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
vr 2 oktober 2020 20.15 u concert Lucky Fonz III (NL) - Buiten de lijnen   25
vr 13 november 2020 20.15 u variété Don Vitalski & Veston van Gool - De Kempenkrak  41
vr 18 december 2020 20.15 u concert Stefan Dixon (ZA) - Afrivlaams   53
vr 29 januari 2021 20.15 u concert Tans - Nu!  62
vr 19 februari 2021 20.15 u humor Raf Coppens - Mijn werk  71
Uw voordeel: abonnementsprijs € 40 ipv € 65 in losse verkoop.

Geallieerden & Bevrijden
‘MAKE AMERICANA GREAT AGAIN’ in het hagelwit geblokletterd op een helrood hoofddeksel met zonneklep ... we namen het in 
overweging. Als gimmick. Als gimmick met dubieuze leuze weliswaar, want in De Zeepziederij is americana nooit not (dubbele 
ontkenning – denk hier maar eens over na) GREAT geweest. Van heinde en verre kwamen ze: de artiesten, maar ook de bezoekers. 
Vanuit onder andere Stuttgart, Rotterdam, het voormalige Opglabbeek en Frome werd – op publieksvlak – reeds de oversteek 
gemaakt. Op het vlak van tijdelijke werkneming begroetten we reeds Yankees, Vancouvies en Gentenaren, om er maar enkelen te 
noemen. Never change a winning formula! Ook voor 2020-2021 boekten we een grenzeloos (inter)nationaal allegaartje, met één 
gemeenschappelijke deler: de liefde voor (americana)muziek.

Datum Uur Type UitvoerDatum Uur Type Uitvoerder der -- Titel Pagina Titel Pagina
do 19 november 2020 20.15 u concert John Blek (IR) - Voorprogramma: Dixie Rose 44
do 10 december 2020 20.15 u concert Paris Texas 48
do 21 januari 2021 20.15 u concert Diana Jones (USA)  60
do 18 februari 2021 20.15 u concert Everyone is Guilty   70
do 4 maart 2021 20.15 u concert Sweet Haze - A first trip to Emmylou Harris’ ‘Wrecking ball’   77
Uw voordeel: abonnementsprijs € 42 ipv € 67 in losse verkoop.
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Folk U!
What the ‘Folk’ was me that?1 Zelden trok een nieuw geïntroduceerd concept zo veel (jong) (v/f)olk als onze ‘Folk U!’-formule. 
Geen idee wat u zich bij een folk-formule – of bij uitbreiding bij folk an sich – moet voorstellen? Simpel. Een zichzelf – van 
traditionele muziek startende – constant heruitvindende stijl gebracht door gepassioneerde, gedreven muzikanten die met hun 
geëtaleerde virtuositeit en passie het publiek opzwepen, op sleeptouw nemen, en unaniem doen smeken om meer! Smeekbeden 
die in Bree aanhoord werden. We verzekeren u dat de folk in de ‘Folk-U!-2020-2021-editie’ hipper dan hop is. Wat zeggen we? 
Hipper dan hop2. Als toemaatje wordt het daarbovenop een uitermate elegant en charmant luik! Hoe kan het ook anders met 
‘vrouwen en violen’ als rode draad?! ³
1 Wat was me dat in godsnaam?
2 Te lezen als: hipper dan hop tot de tweede (macht).
3 Nogmaals een educatief moment: ‘?!’ is de interrobang. Het is een combinatie van een vraagteken en uitroepteken en wordt gebruikt om een uitroepende 
 vraag weer te geven.

Datum Uur Type Uitvoerder Datum Uur Type Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
za 10 oktober 2020 20.15 u concert Broes  28
za 12 december 2020 20.15 u concert Brisk  50
za 6 februari 2021 20.15 u concert Aurélie Dorzée & Tom Theuns met Michel Massot - Elixir  65
za 20 maart 2021 20.15 u concert Margaux Liénard & Julien Biget (FR) 82
Uw voordeel: abonnementsprijs € 32 ipv € 52 in losse verkoop.

Mozart Enzo
Lijstjes, lijstjes en nog eens lijstjes. Eentje met componisten. Een ander exemplaar met mooi ogend vakjargon: arrangement, 
compositie, ensemble, oeuvre, recital, sopraan, sonate, symfonie, ... Mag niet op ons lijstjeslijstje ontbreken: het instrumentarium-
lijstje met strijkers, houtblazers, hoorns, klarinet, pauken, harp en piano. En dan ... last but not least het allerbelangrijkste – en 
meest relevante – lijstje: het oorstrelende ‘Mozart Enzo’-lijstje ... in uw agenda! Allez hup, neem die pen ter hand en schrijven 
maar. Mozart Enzo, te klasseren onder: zalige zondagen!
 
Datum Uur Type Uitvoerder Datum Uur Type Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
zo 18 oktober 2020 11.00 u concert Firgun Ensemble  31
zo 13 december 2020 11.00 u concert Duo Vermeulen-Peeters - Schuberts vierhandige pianomuziek 51
zo 10 januari 2021 14.00 u concert Het Limburgs Kamerorkest - Nieuwjaarsconcert 56
zo 14 februari 2021 11.00 u concert Trio Koch (LUX) - Valentijnsconcert 69
zo 18 april 2021 11.00 u concert Chanel Perdichizzi (LUX) - Kaleidoscoop  90
Uw voordeel: abonnementsprijs € 54 ipv € 84 in losse verkoop.

Vloervegers & Parketboeners
We durven er geld op inzetten. Niemand – maar dan ook niemand – van ons vers veroverd danspubliek hield er een ‘Bored 
to death’1-kater aan over. Aan onze allereerste ‘Vloervegers & Parketboeners’-editie. Integendeel zelfs. Paraplu’s dienden 
opengetrokken ter bescherming van de complimentenstortregen. Publiek content, het aanbod knap, wij tevreden ... Voldoende 
reden om te herhalen! 

Dus: ook in seizoen 2020-2021 boenen en vegen we tot driemaal toe de Zeepziederijvloer. Als keuzekompas riepen we de hulp 
in van niemand minder dan choreografe en danseres Judith Clijsters! Wedden dat u zich wederom niét hoeft dood te vervelen?

1 ‘Bored to death’ = tot de dood toe verveeld, maar tevens de titel van een dansvoorstelling van de Breese Judith Clijsters.

Datum Uur Type Uitvoerder Datum Uur Type Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
vr 30 oktober 2020 20.15 u dans Connor Schumacher (NL) - Funny soft happy & the opposite  36
vr 5 februari 2021 20.15 u dans Marta & Kim (NL) - Engel 64
za 17 april 2021 20.15 u dans Judith Clijsters & Patrick Housen | Passerelle - I still remain X | Wolvenberg  88
Uw voordeel: abonnementsprijs € 25 ipv € 40 in losse verkoop.

Grijs & Wijs
Aan wijzen geen gebrek. Aan grijzen evenmin. Dat correleert wel vaker. Iets met jaren, wijsheid, verstand en komen. Feit is dat 
onze seniorenvoorstellingen de laatste seizoenen zo drukbezocht worden door de wijste grijzen en grijste wijzen, dat ze steevast 
uitverkopen.  

Wees in 2020-2021 de wijste! Bestel op tijd, beste senioren, of u vist achter het net. Waarom zou u het ook niet doen? Hetgeen 
we voor u in petto hebben, is niet van de poes! Een aanbod om met eerbied te behandelen, net zoals wij dat met u doen, 
hooggeëerde grijs- en wijsaards. Het obligatoire stuk vlaai en de tas koffie zijn uiteraard inbegrepen in de prijs.1  

1 Indien er nog coronabeperkingen gelden, is het helaas onmogelijk om koffie en vlaai te serveren.

Datum Uur Type Uitvoerder Datum Uur Type Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
vr 23 oktober 2020 14.00 u senioren De Bonanzas - Old-time favourites 33
vr 26 maart 2021 14.00 u senioren De Lassies - Naar Las Vegas   83
Uw voordeel: abonnementsprijs € 16 ipv € 26 in losse verkoop.
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GoedGEZINdje (3+) 
Voor onze kleinste zeepbellen programmeerden we onze allergrootste zeeprover: Kapitein Winokio. Naast deze stoere zeevaarder 
en zijn matrozen serveren we ‘Click’, een wonderlijke voorstelling van ‘Sprookjes Enzo’. Dat in GoedGEZINdje de jeugdigsten hun 
jeugdige hartjes ‘ophalen’, staat buiten kijf! Als een anker! Of als een slotbrug! Topvoorstellingen voor GoedGEZINd1-ers in spé! 

Kinderen betalen steeds een zeer voordelig tarief. De abonnementsprijs is alleen geldig voor volwassenen. 

1  Zie het hierop volgende abonnement.

Datum Uur Type Uitvoerder Datum Uur Type Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
zo 15 november 2020 15.00 u familie Kapitein Winokio - Kapitein Winokio vertelt sprookjes   43
zo 7 maart 2021 15.00 u familie Sprookjes Enzo - Click   80
Uw voordeel: abonnementsprijs € 20 ipv € 30 in losse verkoop.

GoedGEZINd (6+)
Wanneer bovengenoemde zeepbellen uit de ‘3 tot 6 jaar’-categorie het kleuterbestaan afgezworen hebben, breekt de hoogtijd 
aan om van recht-toe-recht-aan kindertheater te genieten. Gedaan met dat kleuterachtige gedoe! Voorstellingen voor de senioren 
onder de kinderen! In GoedGEZINd staat De Zeepziederij garant voor een top-aanbod voor alle 6-plussers en hun (groot-)ouders 
uit Bree en omstreken. 

Kinderen betalen het supervoordelige kindertarief van € 5 per voorstelling. De abonnementsprijs is alleen geldig voor 
volwassenen. 

Datum Uur Type Uitvoerder Datum Uur Type Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
zo 25 oktober 2020 15.00 u familie Valentijn Productiehuis (NL) - De kleine vuurtorenwachter 35
zo 28 februari 2021 15.00 u familie Ida van Dril & Michiel Schreuders (NL) - De rattenvanger  76
Uw voordeel: abonnementsprijs € 12 ipv € 24 in losse verkoop.

Losse Voorstellingen
Zoals de logica niet wil, na 11 thematische conceptabonnementen, volgt een niet-gethematiseerd lijstje, zonder pakketprijs. 

Maatwerk voor degenen die: 
a) niet van thematische lijstjes houden,
b) niet van pakketprijzen houden,
c) liever zelf 5+ abonnementen knutselen,
d) 11 te weinig vinden, 
e) graag één of meerdere van onderstaande voorstellingen willen bezoeken. 

Grof Geschut en Groot Geweld. Helden en Heldinnen. Machtig en Prachtig. Groots en Grandioos. Kleppers en Klappers (op de 
spreekwoordelijke vuurpijl). 

Losse voorstellingen, uiteraard ook te verkrijgen in de 5+ formule (zie pagina 20):   

Datum Uur Type Uitvoerder Datum Uur Type Uitvoerder -- Titel Pagina Titel Pagina
za 19 september 2020 20.15 u concert Manoesh - Today’s girls, yesterday’s songs (seizoensopening) 22
vr 25 september 2020 20.15 u musical vzw De Showmaekers - La femme fatale   24
wo 21 oktober 2020 20.15 u concert Studio Guga - Ongehoord!  32
vr 23 oktober 2020 20.15 u concert De Bonanzas - Old-time favourites  33
vr 20 november 2020 20.15 u humor Starbugs Comedy (CH) - Jump!  46
za 19 december 2020 20.15 u literair Stijn Meuris - Tirade #4 - Belgarije  54
za 23 januari 2021 20.15 u theater De Komedie Compagnie - ’t Groot lot 61
za 30 januari 2021 20.15 u variété Nicholas Arnst - Decipiatur   63
vr 26 februari 2021 20.15 u concert Guido Belcanto - Zo goed als alleen  74
vr 5 maart 2021 20.15 u concert Floris and the Flames 78
za 6 maart 2021 20.15 u concert Bart Herman - On tour   79
za 27 maart 2021 20.15 u concert Rapalje (NL) - Scotland’s story   84
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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 
conceptabonnement-bemoeizucht! Vanaf minstens 5 
verschillende voorstellingen (uitgezonderd de seizoens-
opening) geniet u van een verminderd tarief.  

Koopt u voor minstens € 45 aan concept abonnementen, 
dan betaalt u al uw hierop volgende voorverkoop tickets 
aan ons 5+ tarief. 

Ditzelfde kortingstarief beiden we u ook aan bij een 
bestelling van minstens 10 tickets voor eenzelfde 
voorstelling (met uitzondering van het ‘Grijs & Wijs’-
abonnement en de seizoensopening).

Studententarief 
Mensen jonger dan 26 jaar die in het bezit zijn van een 
studentenkaart, genieten ons studententarief. Toon 
spontaan uw studentenkaart, zowel bij aankoop als bij 
de ticketcontrole op de dag van de voorstelling.



22 23Concert ZZY-XLLosse Voorstelling

Kassa: € 10  |  Vvk: € 7  |  Student: € 7

Zaterdag 
19 september 2020

20.15 u

  voor
 stellingen

Manoesh
Stel je voor: het belangrijkste in je leven wordt je 
ontnomen: je kompaan, je soulmate, je levensgezel, 
je gids, je toeverlaat ... is er van het ene moment op 
het andere niet meer ... *snif, snif* ... Samengevat: je 
verliest je smartphone! 

Niets minder dan dit overkomt de meisjes van Manoesh 
op zaterdag 19 september 2020! Redden ze het in een 

wereld zonder schermpjes? Lopen ze zonder Google 
Maps halverwege Memory Lane verloren? 

Kom het live te weten en vergezel ons op een nostalgische 
trip naar een tijdperk waarin draadvol telefoneren de 
norm was en beleef hoe de Manoeshjes op zoek gaan 
naar de beste versie van zichzelf.

     Today’s girls, yesterday’s songs
‘Today’s girls, yesterday’s songs’ wordt een gezellige 
show met heel wat vleugjes humor en ‘selfie-reflectie’. 
We laten u genieten van een strakke vaudeville 
ritmesectie als onderbouw voor de aanstekelijke 
(h)  eerlijke close harmony van drie kersen op één taart! 
U wordt op sleeptouw genomen op de cadans van zowel 
het aanstekelijke enthousiasme van de frontdames 
als door een overheerlijke combinatie van swing, 
tango, gipsy, jazzhits uit de oorlogsjaren en uiteraard 
romantische ‘ballads from the days of yore’ ... 

Kortom: spring in die auto (de uwe of die van iemand 
anders), trotseer die file (indien relevant), GPS je naar De 
Zeepziederij, bemachtig een parkeerplaats, ... en word 
deelgenoot van onze meest swingende seizoensopener 
sinds jaren!

Met: 

Marijke Hulsmans (Along Comes Mary, Al & Mary)

Kim Versteynen (Kim In the Middle) 

Joyce Vanderhoydonck (The Voice van Vlaanderen)

SEIZOENSOPENING



Musical ZZY-XLLosse Voorstelling

La femme fatale
vzw De Showmaekers  
Het waargebeurde verhaal van België’s grootste 
seriemoordenaar.

1 vrouw
12 moorden 
Durft u te komen kijken?

Op 12 oktober 1936 sloeg politie-inspecteur Castadot 
Marie Alexandrine Petitjean in de boeien. Ze had 12 mensen 
vergiftigd in het Luikse. De zaak was wereldnieuws. 

Bijna 85 jaar later pakken regisseur Hubert Schoenmaekers 
en componist Willem Claesen uit met een nooit eerder 
vertoonde musical over deze gruwelijke misdaden. De 
voorstelling ontvouwt zich als een rollercoaster van emoties 
en speciale visuele effecten. Er zijn momenten van suspense, 
maar het verhaal is tegelijk humoristisch en ludiek.

Omdat Marie Alexandrine’s echtgenoot niet meegaat in 
haar wensen besluit ze hem te vermoorden. Even later 
ontmoet de weduwe een dertig jaar jongere minnaar. Om de 
jongeman financieel te behagen besluit ze oppas te worden 
van oude dames. Ze vermoordt hen één voor één met giftige 
thee. Marie Alexandrine Petitjean, oftewel weduwe Becker 
werd zo de grootste Belgische seriemoordenaar ooit.

‘La femme fatale’ wordt vertolkt door Cynthia Knoch. Ze 
schitterde reeds in grote musicals als ‘West side story’, was 
verbonden aan André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest en 
is de vaste zangeres van het cabaretgezelschap ‘Lola Marie 
& Les Chats Noirs’. Zanger en radiopersoonlijkheid Maarten 
Cox kruipt in de huid van politie-inspecteur Castadot. Meer 
dan dertig Limburgse acteurs en zangers aangevuld met 
acht dames uit Bree vervolledigen de cast en zorgen ervoor 
dat u ‘La femme fatale’ nooit meer zal vergeten.

Spel: o.a. Maarten Cox, Cynthia Knoch en 8 dames uit Bree

Tekst en regie: Hubert Schoenmaekers  

Productie: vzw De Showmaekers 

Muziek: Willem Claesen

 www.lafemmefatale.be

24 25Concert ZZY-SZeeprovers

Kassa: € ??  |  Vvk: € ??  |  Student: € ??  |  Abo 5+: € ?? Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo ZR: € 8

Vrijdag 
2 oktober 2020

20.15 u

Vrijdag  
25 september 2020

20.15 u

Buiten de lijnen
Lucky Fonz III

Lucky Fonz III is één van Nederlands meest geliefde 
zangers, bekend van hits als ‘Ik heb een meisje’, ‘Linde 
met een E’, ‘App me’, en tv-programma’s als De Wereld 
Draait Door, Pauw en De Slimste Mens. 

Het theaterpubliek heeft Lucky Fonz inmiddels op 
een andere manier leren kennen: als bijzondere 
theatermaker, met shows waarin hij cabaret, kleinkunst 
en unieke liedjes combineert tot een onvergelijkbaar 
geheel. 

‘Telkens opnieuw verrast Lucky Fonz met verrassende 
observaties en originele humor ... een mix van muziek 
en verhalen die inderdaad superlekker te noemen is.’ 
- De Volkskrant (HHHH) over zijn vorige theatershow 
‘Superlekker’.

In 2020 keert Lucky Fonz eindelijk weer terug naar de 
theaters, met een geheel nieuwe show. In ‘Buiten de lijnen’

pakt Lucky Fonz de grote vragen aan, zoals ‘Wat is de zin 
van het leven?’ en ‘Waarom staat er die w in erwt?’ 

Naast de antwoorden brengt hij in ‘Buiten de lijnen’ 
wederom alle elementen die zijn shows zo origineel 
maken: mooie liedjes, aparte verhalen, humor, diepgang 
en – vooral – ontroering.

 www.luckyfonziii.com
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Theater ZZY-XLEn Scène

’t Zesde  bedrijf  
Sarah, een bekende oorlogsfotografe, wordt thuisgebracht 
door haar zielsverwant en geliefde James, nadat ze een 
bomaanslag in Irak op het nippertje overleefde. James, 
een buitenlandse oorlogscorrespondent, liet haar enkele 
weken voordien achter in Irak. De horror en stress werden 
hem teveel. Gebukt onder schuldgevoel droomt hij nu van 
een veilig leven, een huwelijk en kinderen. Sarah denkt dat 
ze de wereld moet blijven confronteren om het verschil te 
maken. Sarah en James’ vriend en uitgever Richard heeft 
intussen zijn intellectuele vrouw verlaten en is dolverliefd 
op zijn kersverse veel jongere vriendin Mandy.

Mandy is een schijnbaar eenvoudig meisje, zonder grote 
ambities, maar met het hart op de juiste plaats. Ze is de 
spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhoek. Aanvankelijk 
door het clubje gecategoriseerd als naïeve bimbo, stelt ze 
terechte vragen, die de vrienden doen reflecteren over hun 
daden. Zijn ze helden of net gewetenloze uitbuiters van de 
miserie van anderen en dit ter meerdere eer en glorie van 
zichzelf? Wat doe je als de liefde voor de ander begint te 
wringen met je eigen bestemming? 

Vier acteurs voelen de goesting om de handen in elkaar te 
slaan, hun eigen parcours te kiezen en uit te zetten. Met 
uitdagend tekstmateriaal is ‘Still’ een echt spelersstuk.

Vol overgave gebracht, met hoofd en hart. Intelligent en 
emotioneel.

Lotte Heijtenis maakte met Pieter Genard ‘Jawoord’, een 
voorstelling die via Lazarus uitgebreid toerde en laaiend 
enthousiast werd onthaald. Daarna verdween Lotte 
door het moederschap een tijd van de speelvloer. Lotte 
vond een nieuwe spelers- en makerskern: een hechte 
groep die via weloverwogen keuzes sterke stukken wil 
neerzetten.
 
Spel: Lotte Heijtenis, Sofie Joan Wouters, Steve Aernouts en Hans 

Haverals | Tekst: Donald Margulies | Vertaling: Steve Aernouts | Regie: 

Femke Heijens | Co-productie: Arenberg Antwerpen en CC Deurne | 

Kostuums: Joëlle Meerbergen | Techniek: Barbara De Wit

 www.tzesdebedrijf.be
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Kassa: € 18  |  Vvk: € 16  |  Student: € 13  |  Abo 5+: € 14  |  Abo ES: € 13

Zaterdag
3 oktober 2020

20.15 u
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Anya Hinkle & Tellico
Tellico is een topklasse bluegrass old-timey-band uit North 
Carolina met aan het hoofd van de band Anya Hinkle als 
zangeres, gitariste en songwriter. Ze brengen heerlijke 
rootsmuziek uit de Appalachen, in de lijn van Mandolin Orange, 
Gillian Welch en Old Crow Medicine. Met Tellico omringt Anya 
zich met sublieme snarenplukkers op onder andere banjo 
en mandoline. Tellico bestaat uit een all-star cast, met Billy 
Cardine op dobro, Julian Pinelli op viool, Thomas Cassell op 
mandoline en Johnny Calamari op bas. 

Slidegitaar grootmeester Billy Cardine treedt wereldwijd 
op en is daarnaast een gerespecteerd producer. Julian 
Pinelli is een ruimdenkende violist en samen met zijn viool 

valt hij regelmatig in de prijzen op competities zoals The 
2016 Fresh Grass Fiddle Award en The 2017 Rocky Grass 
fiddle competition. Thomas Cassell doceert bluegrass en 
old time music aan een universiteit in Tennessee, hij won 
zelf ook prijzen met zijn mandoline-spel en ondersteunt 
verschillende fantastische bands: Bryan Sutton, Billy Strings 
en Becky Buller. Daarnaast is hij stichtend lid van Circus No. 
9 en The Thomas Cassell Band. Bassist Johnny Calamari 
toert tegenwoordig met de fusion jam band Dangermuffin, 
maar speelde eerder ook samen met Peter Rowan, Dom 
Flemons (Carolina Chocolate Drops) en Gina Furtado. 

 www.tellicoband.com

Concert ZZY-SGeallieerden & Bevrijden

corona-annulatiecorona-annulatiecorona-annulatie

28 29Concert ZZY-SFolk U!

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo FU: € 8

Zaterdag
10 oktober 2020

20.15 u

Broes is een Gents kwintet dat ontstaan is in het 
conservatorium. Ze maken eigen composities geïnspireerd 
door ervaringen en ontmoetingen. Hun composities worden 
doorspekt met elementen uit gipsy jazz, balkan, folk en 
latin. Dansbare en energieke feelgood muziek met ruimte 
voor improvisatie, dat is het handelsmerk van Broes.

Dit kwintet bewandelde verschillende muzikale paden in 
de folkwereld en vergaarde een indrukwekkend palmares. 
Meteen na hun oprichting bekroonde Folkroddels hen al 
met de prijs voor ‘beste nieuwkomer van het jaar’. In 2013 

wonnen ze de Dranouterrally. Hetzelfde jaar speelden ze  
een concerttournee in China en waren ze zelfs in Wit-
Rusland te bewonderen. In 2014 waren ze weer te gast 
in China, deze keer een tournee van tien concerten op 
vier verschillende internationale world- en jazz music 
festivals, van Hong Kong tot in Peking. Ook zorgden ze 
voor de muzikale omlijsting op de Conventie van Europa 
in Straatsburg. Naast al die hoogtepunten, toerden ze ook 
door Frankijk, Roemenië, Nederland en Italië.  

Hun eerste album ‘Route du soleil’ is dan ook een weergave 
van ervaringen, ontmoetingen en vriendschap. 

Anouk Sanczuk: viool

Elke De Meester: accordeon

Florian De Schepper: gitaar

Zjef Van Steenbergen: contrabas 

Gielis Cautaers: drums en percussie

Broes

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo GB: € 8

Donderdag
15 oktober 2020

20.15 u



30 3130 31Concert ConcertZZY-S ZZY-MMozart EnzoZeepmeerminnen

Kassa: € 16  |  Vvk: € 13  |  Student: € 10  |  Abo 5+: € 11  |  Abo ME: € 10

Zondag 
18 oktober 2020

11.00 u

Vrijdag
16 oktober 2020

20.15 u

Meisje, meisje 
Neeka  

Firgun Ensemble

‘Eindelijk!’, zei Guido Belcanto toen hij hoorde dat singer-
songwriter Neeka (Ilse Goovaerts) na vijf albums in het 
Engels klaar was voor een nieuw Nederlandstalig avontuur. 
In 2012 schreef ze al het gevoelige pareltje ‘Jij kent de 
lijnen’, geïnspireerd door en over schilder Raoul De Keyser. 
Het leverde haar heel wat airplay op bij Radio 1. Toch duurde 
het nog enkele jaren voor ze besliste om verder te gaan in 
haar eigen taal. Vele fans en collega’s vroegen het nochtans: 
‘Wanneer doe jij nu eens iets in het Nederlands?’

Het positieve onthaal van ‘Jij kent de lijnen’ en een reeks 
optredens met Kris De Bruyne doen haar uiteindelijk 
overstag gaan. Samenwerken en muziek spelen met Kris 
voelt immers aan als thuiskomen. Kris vertaalde trouwens 
ook al Neeka’s grootste hit ‘Don’t hold me back’ (‘No por 
amor’ op het album ‘La Matanza songs’). 

In het voorjaar van 2018 nam Neeka tien prachtige songs op 
in de übergezellige Gentse Room 13 studio’s. Gezongen in 
haar moedertaal, alsof ze nooit iets anders heeft gedaan, puur 
en ontwapenend eerlijk. Enkele songtitels: ‘Herfst’, ‘Kersen’, 
‘Niet kwaad’, ‘Ik ben geen brave’(!) en ‘Meisje, meisje’. 

Neeka blijft ook in het Nederlands een melancholisch 
meisje: speels en vernuftig maar altijd een beetje donker. 

‘Dat ze schitterende songs kan schrijven, ook in het 
Nederlands, bewijst Neeka in zowat elk nummer op ‘Meisje, 
meisje’. Ons favoriete nummer uit deze plaat is het van een 
briljante tekst voorziene sfeervolle liedje ‘Herfst’, maar ook 
de melancholische pianoballad ‘Sirene’, het sublieme ‘Geen 
brave’ en ‘Hart en ziel’ en de muzikaal erg catchy titeltrack 
‘Meisje meisje’ kunnen ons zeer bekoren.’ - Rootstime

‘Neeka kan het ook in het Nederlands. Ze hoeft zich 
niet te spiegelen aan de grootheden van het betere 
Nederlandstalige lied. Ze toont aan het begin van dit nieuwe 
avontuur in haar carrière meteen een heel eigen gelaat.’ - 
Het Nieuwsblad

‘Een warme, open plaat. Vaak brede arrangementen maar 
nooit overladen, het blijft altijd licht en groovy. Mijn favorieten 
zijn ‘Herfst’ (prachtige tekst) en ‘Alles voor jou’. Goeie keuze 
dat Nederlands vind ik, past je erg goed!’ - Mich Walschaerts 
van Kommil Foo

 www.neekamusic.be

Het Firgun Ensemble is een kamermuziekgroep bestaande 
uit Emile Souvagie (klarinet), Ludovic Bataillie (viool), Ciska 
Vandelanotte (viool), Lotte Stuyck (altviool) en Fien Van 
Damme (cello). Het ensemble is ontstaan in het voorjaar van 
2017 uit bevriende studenten en alumni van de koninklijke 
conservatoria van Antwerpen en Brussel. Ze specialiseren 
zich in het repertoire voor klarinet en strijkkwartet.

In januari 2018 schreven ze de eerste prijs van het Storioni 
Willem Twee Concours op hun naam, alsook de publieksprijs. 

Als bekroning hiervoor werd het Firgun Ensemble 
uitgenodigd door NPO Radio 4 om hun radiodebuut te 
maken vanuit het Concertgebouw in Amsterdam.

Firgun is een onvertaalbaar woord uit het Hebreeuws en 
betekent zoveel als: ‘Blij zijn om het geluk dat een ander 
te beurt valt’.

 www.firgunensemble.com
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Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo ZM: € 8



Concert ZZY-XL

Studio Guga
We kennen Radio Guga, de band rond maestroloog Guga 
Baúl, als een coverband van formaat. Maar onder de 
nieuwe naam, Studio Guga, schreven ze een heel bijzonder 
nieuw verhaal: een eerste studioplaat.

Zoals vanouds haalt Guga zijn beste stemimitaties naar 
boven, maar deze keer met gloednieuwe, eigen nummers. 
Nummers die zó typerend zijn voor de geïmiteerde artiest, 
dat het lijkt alsof ze door henzelf zijn gemaakt. Vandaar ook 
de titel ‘Ongehoord!’. Want zelfs de geïmiteerde artiesten 
hadden hun nummer nog nooit gehoord. En zomaar in de 
muzikale krochten duiken van een bekende muzikant, dat 
hoor je eigenlijk niet te doen. Tenzij je Guga Baúl heet.

Muziekfenomeen Jean Blaute was zo enthousiast toen hij de 
eerste demo’s hoorde, dat hij de productie voor deze plaat 
meteen op zich heeft genomen. Want wie anders dan Jean 
weet beter hoe je de sound van elke artiest kan grijpen? 
Bart Peeters, Raymond Van het Groenewoud, De Kreuners, 
Clouseau of Het Zesde Metaal: in de gedaante van Guga Baúl 
en de zijnen krijgen ze allemaal een gloednieuw nummer. 
Beschouw Jean dus gerust als de vijfde Beatle van Studio 
Guga. De vraag is niet langer: ‘Welke artiest doet Guga nu 
na?’, maar: ‘Herken jij Studio Guga als je de nummers hoort?’

‘De manier van schrijven daar moest ik heel erg om lachen, 
om de grilligheid van sommige dingen toch nog in het metrum 
te krijgen, da’s super goed gedaan.’ - Kommil Foo over ‘Groei’

‘Doe die diftongeringen weg en maak die ‘Lierser’, 
‘Boechoutser’, ‘Hoveser’ en dan is het spot on.’ - Bart 
Peeters over ‘In balans’

‘’t Is gaaf! En als het begint dan denk je echt: ‘Oké, dat ben 
ik hé.’’ - Koen Wauters

‘Zeker als die eerste zinnen beginnen dacht ik even 
‘woooow’. Als Koen eens niet beschikbaar is, dan bel ik hé!’ 
- Kris Wauters

‘Ik hoor mezelf, da’s heel vreemd. Het is een soort spiegel. 
Ik vind het oprecht een goeie song, ik zou hem wel eens 
willen zingen.’ - Stef Bos over ‘Held’

Guga Baúl: zang | Joost Van den Broeck: drums | Bert Embrechts: bas | 
Filip Bollaert: gitaar | Jacques Motmans: toetsen | Met steun van: de Tax 
Shelter van de Belgische federale overheid

 www.studioguga.be

Ongehoord!

Losse Voorstelling

corona-annulatiecorona-annulatiecorona-annulatie

32 33Concert ZZY-L14.00 u: Grijs & Wijs 20.15 u: Losse Voorstelling 

Kassa: € 28  |  Vvk: € 24  |  Student: € 22  |  Abo 5+: € 22 Kassa: € 11  |  Vvk: € 7  |  Student: € 6  |  Abo 5+: € 7  |  Abo GW: € 6

Vrijdag 
23 oktober 2020

14.00 u & 20.15 u

Woensdag 
21 oktober 2020

20.15 u

De Bonanzas 

De ziel van de sixties heeft het wisselen van het decennium 
vlotjes overleefd. De vernieuwende en frisse wind die in 
de jaren 60 door de popmuziek waaide, horen we nu nog 
steeds als een zachte bries in onze hedendaagse muziek.

De Bonanzas zijn voor het samenstellen van het repertoire 
voor hun nieuwe show ‘Old-time favourites’ niet meer op 
zoek gegaan naar de letter, maar naar de geest van de sixties. 
The Kinks, The Stones, The Hollies en vele andere bands 
scoorden hun grootste hits misschien wel net ná de sixties, 
maar toch blijven deze nummers op-en-top hetzelfde 
gevoel uitstralen.

Soloartiesten als Roy Orbison, Bob Dylan en George Harrison 
bouwen voort op het succes dat in de sixties begon. Om 
nog maar te zwijgen van welke pareltjes er verschenen 
wanneer deze heren samen songs schreven met hun 
gelegenheidsgroep The Traveling Wilburys. Sixties-icoon 
Paul McCartney schreef dan weer een prachtig nummer 
voor de gebroeders Everly: ‘On the wings of a nightingale’ 
uit 1984.

U krijgt een dynamische, nostalgische en sfeervolle show 
met uiteenlopende golden oldies waaronder een vleugje 
country, de Elvis uit Las Vegas, het psychedelische van The 
Doors en zelfs een ode aan een van de beste songschrijvers 
aller tijden: Albert ‘I’m a train’ Hammond.

De Bonanzas vertolken al deze evergreens met de juiste 
passie en energie. U krijgt méér dan een concert en ook 
méér dan alleen sixties en toch zal het als vanouds weer 
herkenbaar klinken.

Thomas Keersmaekers: leadzang | Dirk Roefs: elektrische gitaar en 

backing vocals | Steven van Gool: basgitaar en backing vocals | Hans Claes: 

keyboard en backing vocals | Bert Rommes: drum en backing vocals

 www.debonanzas.be

Old-time favourites
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34 35Familie ZZY-S 6+GoedGEZINd
Zondag 

25 oktober 2020
13.00 u  &  15.00 u

Theater ZZY-XLEn Scène

Kassa: € 18  |  Vvk: € 16  |  Student: € 13  |  Abo 5+: € 14  |  Abo ES: € 13 Kassa: € 12 |  Vvk: € 10  |  Kind: € 5  |  Abo 5+: € 8  |  Abo GG: € 6

Zaterdag 
24 oktober 2020

20.15 u

Valentijn 
Productiehuis

Soms fantaseer ik dat mijn vader
niet mijn echte vader is.
Als kind verzon ik hele scenario’s over hoe mijn vader
verongelukt, gevlucht of ontvoerd was en
dan vervangen was door een andere man.
Hebt gij daar nog nooit over nagedacht?
Eerlijk?
Ik weet wel dat mijn vader mijn vader is, maar toch.
Het is makkelijker om dat zo te denken.
Het zou in ieder geval een hoop verklaren.

Mijn dochter ... tja.
Dan denk ik dat ik haar begrijp
maar dan glipt ze zo weer uit m’n handen.
FLOEP!
Hebt gij nooit getwijfeld?
Eerlijk hé.
Soms denk ik daaraan.
Dat mijn dochter niet mijn dochter is.
Ik weet het wel dat ze mijn dochter is, dat weet ik wel.
Het is makkelijker om dat zo te denken.
Het zou in ieder geval een hoop verklaren.

In de beeldende en muzikale voorstelling ‘Paling’ vangt 
theatermaker Michaël Vandewalle de bijzondere, soms 
stuntelige relatie tussen een vader en een dochter.

Op tragikomische wijze zoeken de twee toenadering. Vaak 
zoekend, soms botsend en soms als een vis in het water.

Spel: Joke Emmers en Jos Verbist | Tekst: Stefanie Claes | Regie: 

Michaël Vandewalle | Scenografie: Geert Vandewalle | Kostuums: Marij 

de Brabandere | Licht en geluid: Maarten Thorrez en Niels Vanherpe | 

Met de steun van: de Tax Shelter van de Belgische federale overheid

 www.antigone.be

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. 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.

Spel en muziek: Sjoerd van Capelleveen en Job Kühlkamp

Regie: Sabine Osinga

Idee en concept: Elly Bakker

Figuren: Pascale Snijders-Verheyden

 www.valentijn-productiehuis.nl

Theater Antigone
De kleine 
vuurtorenwachter

Fo
to

 ©
 R

en
é 

M
al

tê
te

Fo
to

 ©
 R

uu
d 

Pl
oe

g

Paling



3636 37Dans ZZY-XLVloervegers & Parketboeners
Vrijdag 

30 oktober 2020
20.15 u

Connor Schumacher  

Je ultieme fantasie wordt werkelijkheid in ‘Funny soft happy 
& the opposite’: het leven als een jazzmusical-danservaring. 
Als je het leven serieus neemt, dan is dit de generale repetitie. 
Terwijl het leven aan ons voorbij flitst, biedt ‘Funny soft happy 
& the opposite’ een uitweg. Zes dansers demonstreren een 
high-intensity training voor lichaam en geest, waarmee je 
uithoudingsvermogen voor het leven opbouwt. Dat hebben we 
hard nodig in deze wereld die steeds sneller draait en waarin 
waarden als zorg, compassie en luisteren naar elkaar onder 
druk staan. Hoe verhouden wij individuen ons tot elkaar in zo’n 
wereld? Of tot de groep? ‘Funny soft happy & the opposite’ 
bouwt samen met jou een nieuwe ruimte waarin deze vragen 
gesteld kunnen worden, vol met regenbogen, rookgordijnen 
en oogverblindende lichamen. 

Met dank aan Bob Fosse-musicals, neurowetenschap en 
work-outvideo’s uit de jaren 80, bieden zes uiteenlopende 
dansers je een glimp van hoe het leven zou kunnen zijn 
wanneer we toegeven aan dat waar deze voorstelling over 
gaat: dit leven dat we leven. Sluit je aan. Voel je vrij om je 
haar los te gooien, een drankje te nuttigen, een gedachte te 
delen en achteraf te dansen. 

Connor Schumacher is danskunstenaar en artistiek leider 
van Stichting ARK, waarmee hij raves, movement classes 

en voorstellingen produceert, met als doel om mensen in 
beweging te zetten. Het is zijn diepe overtuiging dat onze 
maatschappij beter af zou zijn als we elke dag zouden 
dansen. Connor is geïnteresseerd in wat dans ooit was, 
is en zou kunnen zijn. Daarbinnen ziet hij ruimte voor een 
revolutionair idee. Dus laten we vooral bewegen.

‘If human life is a performance, then we need a human 
performance practice to build stamina for life’ - Connor 
Schumacher 

Concept en choreografie: Connor Schumacher | Gemaakt in samen-

werking met en gedanst door: Mohamed Boujarra, Sandy Ceesay, 

Courtney May Robertson, Karlijn Roest (cover), Majon van der Schot, 

Paolo Yao en Jiaman Zhang | Dramaturgie: Maaike Schuurmans | 

Lichtontwerp en techniek: Edwin van Steenbergen | Kostuumontwerp: 

Noor Mulders (Dragadina) | Muziek: Animal Collective, Lex Baxter, 

Chassol, Doon Kanda, Fever Ray, Lamat Records, Evelyn Ida Morris, Nice 

As Fuck, Paramore, Raymond Scott, SOPHIE, Susanne Sundfør, Paula 

Temple, The Acid, The Books, Tina Turner en Tzuing | Publiciteitsbeeld: 

Noortje Stortelder | Productie: Stichting ARK en Dansateliers | Financieel 

ondersteund door: Fonds 21, Fonds Podiumkunsten, Prins Bernhard 

Cultuurfonds, Stichting Zabawas en Gemeente Rotterdam

 www.connorschumacher.com
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Kassa: € 14  |  Vvk: € 11  |  Student: € 9  |  Abo 5+: € 10  |  Abo VP: € 9

Funny soft happy 
& the opposite
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Concert ZZY-SGeallieerden & Bevrijden

Jeffrey Halford
Authentiek, funky, rustiek en rauw, dit is wat we horen 
op Jeffrey Halford’s nieuwe – zijn tiende! – release ‘West 
towards south’. Het is de fijnste hedendaagse verhalende 
americana, poëtische storytelling gebracht met een 
authentiek stemgeluid, humeurige slidegitaren, organische 
drums en vette baspartijen, hier en daar ondersteund met 
viool, piano en lap steel. 

Het interessante verhaal, over de avonturen van twee 
mythische broers die leven in het fabelachtige Amerika 
van vandaag, houdt de luisteraar vast en zet hem aan 
tot nadenken. ‘West towards south’ is een spannend en 
samenhangend geschreven verhaal.

Jeffrey Halford heeft samen met co-writer Don Zimmer 
en Adam Rossi (bandlid en co-producer) iets gemaakt

waar velen naar streven, maar waar weinigen in slagen: een 
volwassen en puur conceptalbum uitbrengen.   
 
‘De teksten op ‘West towards south’ zijn zo filmisch dat je de 
plaat zo een roadmovie zou kunnen noemen. Een muzikale 
rolprent over stoffige highways, gokhallen, eenzaamheid en 
de nooit aflatende strijd tussen goed en kwaad. Rusteloze 
muziek van een rusteloze ziel.’ - Harry de Jong, Lust For Life

‘Jeffrey Halford is misschien niet de bekendste roots-
muzikant van het moment, maar levert met zijn band een 
album af waar de meeste van zijn collega’s niet aan kunnen 
tippen.’ - Erwin Zijleman, Krenten uit de Pop

‘Jeffrey Halford & The Healers zijn verantwoordelijk voor een 
zeer indrukwekkend americana-album met een weliswaar 
niet zo ‘mooi’ verhaal maar wel een zeer indringend 
verhaal.’ - Peter Marinus, Blues Magazine

‘Het twee jaar geleden uitgebrachte ‘Lo-fi dreams’ overtuigde 
al moeiteloos, met zijn nieuwe langspeler trekt de in San 
Francisco residerende Texaan de stijgende kwaliteitslijn die 
zich vanaf ‘Rainmaker’ manifesteerde verder door met zijn 
verhalend songwerk dat zich in mythisch americanaland 
situeert. Op zijn tiende langspeler overtreffen Jeffrey 
Halford & The Healers zichzelf met beklijvende in americana 
gedrenkte verhalen.’ - Cis van Looy, Written In Music

 www.jeffreyhalford.com

38 39
Donderdag 

5 november 2020
20.15 uKassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo GB: € 8

Humor ZZY-XLHumorfabriek

Kassa: € 18  |  Vvk: € 16  |  Student: € 13  |  Abo 5+: € 14  |  Abo HF: € 13

Woensdag 
4 november 2020 

20.15 u

Joost van Hyfte

Vier shows lang beroerde Joost uw lachspieren via uw 
smaakpupillen. Het is echter tijd voor ‘van Hyfte 2.0’, want 
Joost is volledig ‘Uitgekookt’! 

Misschien is het tijd om andere zintuigen te stimuleren? 
Waarvan krijgt u goesting? Van te kijken? Te ruiken? Of is 
uw favoriete culinaire comedian ‘Uitgekookt’ genoeg om u 
op het verkeerde been te zetten en u op die manier aan het 
lachen te krijgen?

Kom kijken/luisteren/ruiken naar ‘Uitgekookt’ en u zal het 
geweten hebben.

 www.joostvanhyfte.be

Uitgekookt corona-annulatiecorona-annulatiecorona-annulatie



40 41
Vrijdag 

13 november 2020
20.15 u

Vrijdag 
6 november 2020

20.15 u

Anke Jochems  
‘Alone with everybody’ is een muzikale monoloog met als 
hoofdvraag: ‘Wat is liefde?’, opgehangen aan het leven en 
werk van enfant terrible Charles Bukowski.  

Het verhaal start op een ochtend, zo’n ochtend waarop 
je je miserabel voelt en je net dan het meest eenzame 
gedicht ter wereld tegenkomt: ‘Alone with everybody’ van 
Charles Bukowski. 

De jonge vrouw besluit dat het genoeg geweest is. 
Vastberaden om een antwoord te vinden op de meest 
gestelde vraag in het universum trekt ze haar schoenen en

jas aan en gaat de straat op.  Aan iedereen die voorbijkomt 
stelt ze dezelfde vraag: ‘Wat is liefde?’
 
Eindeloos veel mensen komen voorbij, een straatartiest, 
een comedian, een oude man, een priester, een prostituee, 
haar eigen moeder en ten slotte Bukowski zelf.

‘Alone with everybody’ is de muzikale, wervelende en 
ontroerende zoektocht van een klein individu, naar het 
grootste wat er is. 

‘Ik vind het een dappere, sterke en tegelijkertijd 
ontroerende voorstelling.’ - Michael Pas

‘Ik denk dat ik voor heel de jury spreek als ik zeg dat we 
het unaniem goed vonden.’ - Nico Boon
 
Tekst, spel en muziek: Anke Jochems | Coaching: Suzanne Grotenhuis  | 

Techniek: Jonas Franquet | Met dank aan: LUCA Drama en Suzanne Grotenhuis

 www.ankejochems.be 

Alone with everybody
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Theater ZZY-SZeepmeerminnen

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo ZM: € 8

Don Vitalski &
Veston van Gool 

Wat maakt de Kempen zo speciaal? De Kempen: van Goorend 
tot Witgoor, het fascinerende rijk van Essen tot Herselt, van 
Okselaar tot Balen, van El Paso in Wuustwezel tot Bobbejaan-
land in Lichtaart en van de Lilse Bergen tot het Zilvermeer. Dát 
ongelooflijk dynamische, soms wat onderschatte wonderland, 
wordt door Vitalski en Veston helemaal tot leven gebracht.  

Vitalski herinnert zich nog, hoe hij op een dag in november 
1979 samen met zijn moeder een nieuwe bureaustoel mocht 
gaan kopen bij Van de Ven, Olen. Vertrekkend in Vosselaar, 
bij Janssen Pharmaceutica, passeren ze langs dorpsscholen, 
steenfabrieken en vaarten met prachtige jaagpaden. Vitalski 
mijmert over de biografieën van Micha Marah, Staf van het 
IJsboerke, Staf van Shoeconfex. En hij definieert: wat is 
nu precies de ‘Kempische droom’? Wat zijn nu trouwens 
de meest typisch Kempische gerechten? Wat zijn ‘dobbele 
witjes’? En wat bedoelt een Kempenaar als hij zegt: ‘Slaagt 
uw eigen gaai’?

Kleischieter Steven van Gool weet Vitalski’s zoektocht naar 
de ware bronnen van de Kempenaar soms tot kalmte te 

brengen, met zijn adembenemend virtuoze interpretaties 
van ’s lands allergrootste Kempenbarden: Marc Dex, Louis 
Neefs, The Wolf Banes, Natalia, Margriet Hermans en Zjef 
Vanuytsel. Desgevraagd weet de zanger aan Vitalski uit te 
leggen waarom zijn kompanen uit Dessel de ‘Pezeriken’ 
worden genoemd. En waarom levert het Kempenland zoveel 
wereldberoemde motorcrossers en wat heeft Julius Caesar 
daarmee te maken? 

Vitalski en Veston, beiden geboren Kempenzonen, duiken 
voor deze voorstelling terug tot aan hun allerdiepste wortels. 
Nostalgisch, maar ook vooruitstrevend. Hilarisch, maar ook 
leerrijk. Het meest veelzijdige portret van de Kempen ooit. 
Terloops doorprikken zij de leugenachtige mythes rond de 
Kempen, die in waarheid dus helemaal niet ‘stil’ zijn, maar 
die juist rock-’n-roll zijn. Langzaam maar zeker wordt in deze 
voorstelling de harde kern blootgelegd, van de echte aard van 
wat voortaan officieel wordt genoemd: ‘De Kempenkrak’. 

Vitalski: verteller

Steven van Gool: zang en gitaar

De Kempenkrak
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Variété ZZY-SZeeprovers

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo ZR: € 8



Theater ZZY-XLKluchtenluik

echt Antwaarps teater
Lode is net met pensioen. Hij woont alleen en is van plan 
om met volle teugen te genieten van een rustig leven. Maar 
als hij plots onwel wordt en op spoed belandt, krijgt hij te 
horen dat zijn hart bijzonder zwak is, en dat het eigenlijk 
niet verantwoord is dat hij alleen blijft wonen.

Zijn vrienden vinden hem echter te jong voor een serviceflat. 
Als één van de vrienden ook verwarde momenten krijgt, 
besluiten ze om samen in het grote huis van vriend Felix te 
gaan wonen en voor mekaar te zorgen. Bijkomend voordeel: 
het leven wordt een stuk goedkoper want ze kunnen de 
kosten delen.

Beschikken zij echter over genoeg tolerantie, verdraag-
zaamheid en geduld om samen te wonen, of botsen de 
verschillende karakters teveel met elkaar?

Cohousing is erg in trek, maar lukt dat wel bij iedereen?
U zal het zien in ‘Slecht te been? We kruipen bijeen!’

Met: Ruud De Ridder, Nicole Laurent, Nick Delafontaine, Ludo De Wit, 

Marc Daems, Jef Caremans en Magda Peeters

 www.echtantwaarpsteater.be

Slecht te been? We kruipen bijeen!

42 43
Zondag 

15 november 2020
13.30 u  &  16.00 u

Zaterdag 
14 november 2020

20.15 u Kassa: € 23  |  Vvk: € 20  |  Student: € 15  |  Abo 5+: € 17  |  Abo KL: € 15

Familie ZZY-XL 3+GoedGEZINdje

Kassa: € 18 |  Vvk: € 16  |  Kind: € 10  |  Abo 5+: € 15  |  Abo GGje: € 13

Kapitein 
Winokio   

Kinderen houden van sprookjes: pareltjes uit ons 
literaire erfgoed die worden doorgegeven van generatie 
op generatie en die zo de tand des tijds doorstaan. 
Kapitein Winokio gaat terug naar de essentie van de 
vertelling en voegt er de kracht van muziek en zotte 
verbeelding aan toe.

Samen met Mevrouw de Poes en Muziekmatroos 
Ivanov brengt hij sprookjes zoals ze bedoeld zijn: 
spannend, ontroerend, fantasie- en leerrijk, grappig en 
griezelig. 

Met groot gemak neemt de Kapitein de kinderen mee 
naar een magische sprookjeswereld. Deze show is 
een heerlijke spel tussen muziek, sprookjes en humor. 
Commedia dell’arte voor kinderen!

Winok Seresia (Kapitein Winokio): verteller, zang, gitaar en drum

Marie-Anne Coppens (Mevrouw de Poes): zang en sprookjesfiguren

Ivan Smeulders (Muziekmatroos Ivanov): multi-instrumentalist en geluid

Sarah Fisette: tourmanagment en merchandise

 www.kapiteinwinokio.be

corona-annulatiecorona-annulatiecorona-annulatie
Kapitein Winokio 
vertelt sprookjes 



4444 45
Donderdag 

19 november 2020
20.15 u

Hij werd met ‘Salt in the water’ in 2018 al genomineerd 
voor beste song op de International Folk Music Awards, 
maar de Ierse singer-songwriter John Blek brak in 2019 
pas echt door met het bloedmooie album ‘Thistle & thorn’, 
met gasten als Joan Shelley en Nathan Salsburg. Hij won 
er in eigen land een IMRO-award mee voor zijn eerste 

plaats in de ‘Irish independent charts’. Ook in de Benelux 
werd het album uitstekend onthaald. 

Aan inspiratie en productiviteit geen gebrek, want op 
7  februari 2020 verscheen zijn volgende plaat al, ‘The 
embers’, met onder meer een prachtige bijdrage van Mick 
Flannery. Een internationale doorbraak loert ondertussen 
om de hoek. John Blek staat bekend om zijn boeiende 
liveshows vol humor, pathos en zijn gepassioneerde 
muzikale beleving. Een meesterverteller en een 
verbluffende fingerpicking-gitarist.

 www.johnblek.com

Concert ZZY-SGeallieerden & Bevrijden

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo GB: € 8

John Blek

Dixie Rose
Verhalende nummers over gebroken harten, inspirerende 
ontmoetingen, vreugde en tegenslagen, ... Songs geschoeid 
op een americana-leest, dan eens country, dan eens bluesy, 
maar altijd persoonlijk. Dat is Dixie Rose, een zijproject van het 
Breese muzikale koppel Dag Luyten en Anniek Raedschelders. 

Na het bijna 10 jaar opluisteren van uiteenlopende feestjes 
en evenementen met akoestische covers geven ze zich voor 
het eerst volledig bloot met eigen werk! Om deze oprechte 
zielenroerselen tot hun recht te laten komen, omringt het 
duo zich met muzikanten die de nummers kleuren met 
knappe arrangementen en meerstemmige zangpartijen.

Dixie Rose serveert nummers uit hun debuut EP ‘Life in a small 
town’ en laat kennismaken met nieuw, onuitgebracht werk.

Anniek Raedschelders: zang | Dag Luyten: gitaar | Kevin Bloemen: 

gitaar en backing vocals | Toon Meuris: piano, accordeon en backing 

vocals | Rico Hagemeijer: contrabas en backing vocals | Nico Camps: 

drum en backing vocals

 www.dixieroseband.com

VOORPROGRAMMA
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Humor ZZY-XLHumorfabriek

Kamal Kharmach
In 2019 verzorgde Kamal Kharmach voor het eerst een 
eindejaarsconference, met verbluffend succes. Een resem 
uitverkochte shows, goed voor zo’n 20 000 enthousiaste 
theatergangers, en een succesvolle oudjaarsuitzending op 
Canvas die door meer dan 800 000 kijkers werd bekeken.

Dat kan tellen als debuut! En voor de tweede editie geeft 
Kamal er een extra lap op. Met Brexit, Megxit, storm 
Ciara, het coronavirus en de regeringscrisis heeft hij nu al 
genoeg onderwerpen voor een nieuwe snedige, scherpe en 
hilarische terugblik. 

Kamal Kharmach is een van ’s lands bekendste komieken 
wiens carrière een blitzstart kende.  Dit rastalent reeg in 
zijn debuutvoorstelling ‘De schaamte voorbij’ de actuele 
(en hilarische) tegenstrijdigheden en moppen aaneen. 
Hij toerde twee jaar langs uitverkochte zalen en mocht 
het jaar erop meteen een eindejaarsconference maken 
voor Canvas. De kijkcijfers van zijn eerste conference 
logen er niet om: hij verdubbelde niet alleen het aantal 
kijkers dat Michael Van Peel behaalde, maar was tijdens 
de uitzending zelfs absolute marktleider op de Vlaamse 
televisie.

Als u Kamal nog nooit live aan het werk zag, kent u hem 
zeker van één van zijn vele passages bij o.a. De Slimste

Mens, Het collectief geheugen, De 3  wijzen, Everybody 
Happy en Qmusic. Amper een paar jaar geleden overtuigde 
hij jury en publiek tot in de finale van Humo’s Comedy Cup 
om daarna te toeren met een van de meest succesvolle 
debuutshows die comedy in Vlaanderen ooit gekend heeft. 
Die lijn zette hij overtuigend verder met een schitterende 
eindejaarsconference, die veel lovende recensies kreeg.

 www.kamalcomedian.be

Mag ik even 2020

EINDEJAARSCONFERENCE

corona-annulatiecorona-annulatiecorona-annulatie

46 47
Vrijdag 

20 november 2020
20.15 u

Humor ZZY-XL

Kassa: € 18  |  Vvk: € 16  |  Student: € 14  |  Abo 5+: € 14

Losse Voorstelling

Starbugs
Comedy

Starbugs Comedy is uw antidepressivum in donkere 
dagen! Hun shows zijn een combinatie van situatiehumor 
en slapstick. Met coole ironie vertellen drie acrobaten 
kleine verhalen, zonder rode draad of overtollige 
woorden, maar met een onweerstaanbaar gevoel voor 
humor en een onberispelijke timing. 

Hun nieuwe voorstelling ‘Jump!’ is – zo mogelijk – nóg 
gekker, nóg verrassender en nóg dynamischer dan hun 
vorige show ‘Crash boom bang’. Starbugs Comedy 
verlaat alle denkbare paden en gaat op verkenning 
into the unknown. ‘Jump!’ werd bekroond met de Prix 
Pantheon (2017) en de Hamburger Comedy Pokal (2017). 
Starbugs Comedy speelt ‘Jump!’ opnieuw in meer dan 

30 landen, van New York tot Tokio ... de airmiles lopen 
op, evenals het applaus. 

Woordenloos, in hun eenvoudige rood-wit gestreepte 
t-shirts, zetten de drie acrobaten de boel op stelten. 
Soms in slow motion, soms in vijfde versnelling. Jumps 
alom in een show die draait rond spel en bedrog en drijft 
op fenomenale moves. Don’t try this at home!
 
Met: Fabian Berger, Martin Burtscher en Wassilis Reigel

Regie: Nadja Sieger

 www.starbugs-comedy.ch

Jump!

Kassa: € 18  |  Vvk: € 16  |  Student: € 13  |  Abo 5+: € 14  |  Abo HF: € 13

Woensdag 
25 november 2020

20.15 u



Paris Texas

48 49
Vrijdag

11 december 2020
20.15 u
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Variété ZZY-SZeepmeerminnen

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo ZM: € 8

Nele Goossens

Zolang je bezig blijft, gaat alles vanzelf. Je leeft in een 
rush en je hebt geen tijd om je vragen te stellen. Maar 
wat, beste mensen, als je daarna stil komt te staan? Wat 
als je, al was het maar voor even, gaat zitten en jezelf de 
vraag stelt: ‘En nu?’

Halsoverkop is Nele Goossens terechtgekomen in het 
exacte midden van haar felbewogen bestaan. Nele 
Goossens’ vorige − alom geprezen − cabaretvoorstelling 
greep plaats te midden van het puin van bouwwerken, 
waar het publiek zich slap kon lachen bij haar gekke 
drukte: in één hand droeg zij een boormachine, in de 
andere hand een kind in een geel hesje temidden een 
huishouden om te beredderen. 

Maar ziehier: die hectische verbouwingen zijn nu achter 
de rug. Het leven van de cabaretière valt terug in de 
plooi, het lawaai schijnt te zijn gaan liggen − maar, 
zoals gevreesd − nu komen daar de grotere vragen. 
Een fles wijn gaat hier niet tegen helpen. Telefoneren 
met vriendinnen evenmin. Af en toe een lied zingen, dát 
misschien wel een beetje. Al staat één zekerheid wel 
100% overeind: nu nog eens verhuizen, dat nooit meer!

Nele Goossens is gekend van Chris & Co, Het Toneelhuis, 
Het Witte Paard, De Vaginamonologen en talloze 
andere glorieuze producties. ‘En nu?’, haar vierde 
onewomanshow, is Nele Goossens in de overtreffende 
trap. Met haar eigen, tomeloze energie smijt de 
vedette zich met ongemene virtuositeit in herkenbare 
bekentenissen, diepmenselijke bespiegelingen, genade-
loze fileringen en grollige observaties − nooit zonder een 
kwinkslag − van de onomwonden schaterlach tot de 
stillere, sympathiekere glimlach. Met prachtige muziek 
tussendoor.

Spel: Nele Goossens

Coaching: Colette Notenboom

 www.nelegoossens.be

En nu?

Donderdag 
10 december 2020

20.15 u

Concert ZZY-SGeallieerden & Bevrijden

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo GB: € 8

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 met 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.

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



50 51
Zondag 

13 december 2020
11.00 u

Concert ZZY-SFolk U!

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo FU: € 8

Zaterdag
12 december 2020

20.15 u

Duo Vermeulen-
Peeters

Lively & quick, sharp & stimulating: it just sounds Brisk!

Brisk is een levendig kwartet van gevestigde waarden dat 
focust op Angelsaksische en Bretoense muziek.

Brisk speelde in juni 2017 zijn première meteen in dé 
folkclub van ons land: Muziekclub ’t Ey. Na twee jaar heeft 
de band al een palmares om u tegen te zeggen. Zo was 
Brisk de huisband van De Ideale Wereld en gaf de groep 

een reeks stomende concerten op Dranouter Festival, 
Merode Festival, Schots Weekend, de Belgian Journey van 
Tomorrowland en ook op enkele plekken in Nederland. 
Van een vliegende start gesproken!

Met hun debuutalbum ‘To an isle in the water’ brengt Brisk 
één brok energieke muziek. Naomi Vercauteren (Ghent 
Folk Violin Project, Naomi Vercauteren Trio), Gunnar Van 
Hove (Daou, Moragh), Jeroen Knapen (Surpluz, Lies & 
Jeroen) en Wim Moons (Moragh) zijn klinkende namen in 
de folkwereld. Dat hoor je meteen als je deze cd opzet. 
Traditionals naast eigen composities, daverende reels en 
een intiem afscheidslied: deze folkgroep heeft het allemaal 
in huis!

 www.briskfolk.be

Brisk
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. 

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 het 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 l’Hongroise’, 
maar evengoed rondo’s, variatiereeksen, dansen en marsen.

Het is deze intieme sfeer van de Schubertiade die Jan 
Vermeulen en Veerle Peeters willen oproepen tijdens deze 
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

Concert ZZY-MMozart Enzo

Kassa: € 16  |  Vvk: € 13  |  Student: € 10  |  Abo 5+: € 11  |  Abo ME: € 10

Schuberts vierhandige 
pianomuziek



MankrachtSteven Goegebeur  
Als je in de hoek staat waar de klappen vallen, heb je 
twee mogelijkheden: neergaan of terugvechten. 

Het leven heeft Steven niet gespaard. Hij incasseerde 
slag na slag. Ging uiteindelijk op de knieën. En net 
niet uitgeteld gebeurde het wonder: ergens vond hij de 
kracht. Om weer recht te krabbelen, op te staan, de rug 
te rechten. Mankracht. Waar hij die kracht vond, wie hem 
die kracht gaf, hoe die kracht te gebruiken ... ? 

Steven vertelt het u allemaal in zijn vierde show. In 
een verhaal van struikelen, vallen en weer opstaan. 

Een verhaal van hoop, geloof en liefde. Een verhaal dat 
niemand onberoerd zal laten! 

Na afloop gaat u dartel naar huis, met een rugzak vol 
waardevolle ideeën en een laagje stof om over na te 
denken. En met wat geluk geeft ‘Mankracht’ ook u dat 
extra duwtje, de extra kracht die nodig is om te blijven 
geloven ... in jezelf. 

 www.stevengoegebeur.be

Humor ZZY-XLHumorfabriek

corona-annulatiecorona-annulatiecorona-annulatie

52 5352 53
Vrijdag

18 december 2020
20.15 u

Woensdag
16 december 2020

20.15 u

AfrivlaamsStefan Dixon
Een verfrissende kijk op onze Vlaamse muziek in het 
Zuid-Afrikaans.

Stefan Dixon maakt een muzikale reis van zijn thuisstad 
Kaapstad naar Brussel en brengt een mix van Afrikaanse en 
Vlaamse klassiekers. In zijn reeds veertienjarige connectie 
(de liefde) met Vlaanderen leerde hij tal van artiesten en 
hun repertoire kennen. Voor deze tour kiest hij zijn meest 
geliefde nummers om ze te vertalen in zijn moedertaal, 
met een verrassend resultaat. Superbekende Vlaamse 
hits in het Zuid-Afrikaans, in combinatie met nummers die 
Stefan Dixon in Zuid-Afrika muzikaal vormden.

Na Stefans verhuis (elf jaar geleden) naar Vlaanderen, 
komt hij meer en meer in contact met de Vlaamse muziek 

waarvan ‘Mia’ van Gorki het allereerste nummer is. Hij 
is er zó door gecharmeerd dat het op zijn eerste Zuid-
Afrikaans album belandt − gereleased bij Universal Music 
(SA). Hier wonende komt hij er pas achter hoe groot de 
nationale bekendheid van het nummer is. 

De voorstelling ‘Afrivlaams’ schijnt ook een licht op de 
geschiedenis van de Afrikaanse muziek. 

Stefan Dixon creëerde zijn eigen taal – een combinatie 
tussen Vlaams en Afrikaans – door Tom Lanoye (schrijver 
én inwoner van Zuid-Afrika) omschreven als ‘Afrivlaams’.  

Nieuwsgierig?! ... Wij ook!

Kassa: € 18  |  Vvk: € 16  |  Student: € 13  |  Abo 5+: € 14  |  Abo HF: € 13

Concert ZZY-SZeeprovers

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo ZR: € 8

Fo
to

 ©
 G

uy
 K

ok
ke

n



54 55
Zaterdag

19 december 2020
20.15 u

Stijn Meuris
Na drie zeer geslaagde voorstellingen, een eindejaars-
uitzending op Canvas en een jaartje pauze omwille van 
andere projecten (waaronder de reünie van Noordkaap), 
brengt Stijn Meuris in de winter van 2020-2021 de vierde 
editie van ‘Tirade’. Op eenvoudig verzoek, maar ook omdat 
de politieke en maatschappelijke actualiteit dit jaar alweer 
van geen ophouden weet − en Meuris evenmin. Wat had 
je verwacht?

Met bravoure, veel verse verhalen en een eigenzinnige 
kijk op de dingen, vol scherpe humor en rake observaties, 
fulmineert en analyseert Stijn Meuris in ‘Belgarije’ de stand 
én de stilstand van het land. 

Dat er gelachen kan worden is een feit. Dat er 
desgevallend geweend mag worden eveneens. De drie 
vorige edities werden gekenmerkt door een spitante 
verbaliteit, onverwachte wendingen en grappige 
anekdotes, en een verrassende inkijk in wat er op politiek 
vlak fout loopt in dit kleine maar oh zo complexe tochtgat 
aan de Noordzee.

‘Tirade #4 - Belgarije’, is geen stand-up comedy as you 
know it. Geen vrijblijvende moppentapperij en geen gratuite 
aaneenschakeling van dijenkletsers. 

Maar wel een anderhalf uur durende solovoorstelling, een 
wervelende conference in een knap decor waarin Stijn 
het publiek én zichzelf een spiegel voorhoudt. En waarin 
de geplogenheden van ons land, ons volk en onze leiders 
onder de loep worden genomen op een manier die op z’n 
minst ongebruikelijk is, en doet nadenken over wie we zijn.
Relevant, raak en broodnodig.

‘[...] dit is vintage Meuris, een topverteller met het hart 
op de tong ... De negentig minuten waren in een wip 
voorbij, altijd een goed criterium om de kwaliteit van een 
voorstelling te beoordelen.’ - Karel Michiels, De Standaard
 
Tekst en spel: Stijn Meuris

Techniek: Lucas Pellens

 www.stijnmeuris.be

Tirade #4 - Belgarije

Literair ZZY-XL

Kassa: € 18  |  Vvk: € 16  |  Student: € 14  |  Abo 5+: € 14

Losse Voorstelling
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Woensdag 

13 januari 2021
20.15 u

Zondag 
10 januari 2021

14.00 u

Het Limburgs Kamerorkest 
Het Limburgse Kamerorkest is sinds 1995 een vaste 
waarde in het Limburgs muzieklandschap. Een veertigtal 
gedreven amateurs vanuit heel Limburg spelen 
samen in de klassieke symfonische bezetting, die 

gangbaar is vanaf  1800: 24  strijkers, een volledige 
houtblazerssectie, hoorns en pauken. Voor dit type 
kamerorkest componeerden de klassieken Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert en vele anderen hun grote werken. 
Voor modernere componisten als Debussy, Ravel, 
Bartók, Devreese, ... werd er de harp aan toegevoegd.

 www.hetlimburgskamerorkest.be

Concert ZZY-XLMozart Enzo

Kassa: € 20  |  Vvk: € 18  |  Student: € 14  |  Abo 5+: € 16  |  Abo ME: € 14

Amai
Pieter Verelst Met keihard positivisme, knotsgekke sketches en 

ontroerende bespiegelingen treedt comedian en acteur 
Pieter Verelst de wereld tegemoet. Na het winnen van 
Cameretten in 2016 toerde hij met zijn succesvolle 
debuutvoorstelling ‘Mijn broer en ik’ door Nederland en 
België. 

Zijn voorstelling ‘Amai’ zit opnieuw vol met zijn 
typische humor en muzikale vondsten. Hij zoomt in op 
zijn generatie, materialisme, liefde, relaties, angst en 
wandelende takken. Want amai. Het is toch allemaal 
wat.

De pers over ‘Amai’:

‘Dé spannendste performer in de Nederlandstalige 
comedyscene’ - Theaterparadijs

‘Een briljante cabaretier [...] de talentrijkste Vlaamse 
cabaretier in lange tijd’ - De Standaard (HHHHH)

De pers over ‘Mijn broer en ik’:

‘Groot komisch acteertalent’ - Theaterkrant

‘Briljant absurdisme ... zelden was comedy zo spannend 
en onvoorspelbaar’ - De Standaard (HHHHH)

‘Veel meer dan grappig ... een cabaretvoorstelling die ik 
niet had willen missen’ - Theaterparadijs

 www.pieterverelst.be

Humor ZZY-XLHumorfabriek

Kassa: € 18  |  Vvk: € 16  |  Student: € 13  |  Abo 5+: € 14  |  Abo HF: € 13

NIEUWJAARSCONCERT



58 5958 59Concert ZZY-SZeepmeerminnen
Zaterdag

16 januari 2021
20.15 u

Vrijdag
15 januari 2021

20.15 u

Pigeon  

Dimitri Leue

De piano en de muziek van Katrien Verfaillie.

Met haar intuïtieve manier van componeren laat ze de muziek 
letterlijk onder haar vingers groeien, noot per noot. Kwetsbaar 
en zuiver. Voortdurend zoekend en tastend naar dat breekbaar 
evenwicht tussen vliegen en vallen. Melodieus, verhalend én 
elegant. Ontroerend in zijn eenvoud.

Katrien stelde haar eerste twee cd’s voor in de AB-club in 
2014 en 2017. 

 www.pigeononpiano.com

Een man zit vast in zijn liefdesverdriet.
Hij ontmoette de vrouw van zijn leven.
Haar leven besliste daar anders over.
Hij kauwt en herkauwt zijn geluk.
Hij weigert om het door te slikken.
Een gevecht met de wijzers van de klok,
hij wil terug. 

De taal wordt lijfelijk. 
‘Als ik een vlaag van geluk voel opkomen,
kijk ik even om me heen of zij bij me is,
alvorens ik het gevoel aanvaard.
Op geluk mag men niet zuinig zijn,
het moet met grote geuten geschonken worden.
Ik wil alles of niets.
Alleen een raket kan ontsnappen aan de 
aantrekkingskracht van de aarde.
Alleen de liefde overwint de dood.’

‘Ongelooflijk dat iemand zoiets op zo’n jonge leeftijd heeft 
geschreven.’ - Robby Cleiren (in 1996)

‘Allemaal iets te herkenbaar. Amai, dat kwam binnen.’ - 
Bruno vanden Broecke (in 1996)

Dimitri Leue speelt opnieuw zijn allereerste voorstelling.

Tekst en spel: Dimitri Leue

Muziek: Toon Offeciers

Techniek: Stef Appelen

Productie: Leue vzw

Met steun van en dank aan CC Deurne en CC Puursam.

 www.leue.be

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo ZM: € 8

Maura of de 
zeven magen der 

eenzaamheid
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Theater ZZY-XLEn Scène

Kassa: € 18  |  Vvk: € 16  |  Student: € 13  |  Abo 5+: € 14  |  Abo ES: € 13



60 61
Zaterdag

23 januari 2021
20.15 u

Donderdag
21 januari 2021

20.15 u

Diana Jones 
De Komedie
Compagnie

We zijn trots en blij dat we Diana Jones − ondertussen een 
vaste waarde in ons ‘Geallieerden & Bevrijden’-luik − voor 
een derde keer welkom mogen heten op Breese bodem. 

Degenen die er bij waren bij één van haar vorige passages, 
weten dat ze prachtige donkere liedjes schrijft, met hun 
oorsprong in de Appalachian folktraditie. Van duistere 
murderballads tot plattelandsromantiek, Diana weet het 
allemaal zeer beeldend te brengen. Haar murderballad 
‘If I had a gun’ bracht ze al eens ten gehore in de show 
van Jools Holland en Joan Baez nam haar ontroerende 
mijnwerkerslied ‘Henry Russell’s last words’ recent op. 

In het voorjaar van 2020 verscheen een nieuw studio 
album, ‘Song to a refugee’, wat geheel in het teken staat 
van de verhalen van vluchtelingen op zoek naar een goed 
heenkomen. Zowel degenen uit het Midden-Oosten en 
Afrika die over het water naar Europa trekken, als die 
uit Zuid-Amerika die aan de Amerikaanse grens worden 
tegengehouden onder erbarmelijke omstandigheden. 

Op dit album krijgt Diana medewerking van een aantal 
prominente muzikale gasten zoals Steve Earle, Richard 
Thompson en Peggy Seeger.

 www.dianajonesmusic.com

Veel lach voor weinig geld.

Dirk Van Vooren speelt Alain De Vlieger, een lusteloze 
maar brave kantoorbediende van middelbare leeftijd. 
Zijn vrouw, Sylvie, eveneens uitgeblust, is huisvrouw en 
compleet vastgeroest in hun saaie alledaagse leventje.

Op weg van het werk naar huis verwisselt Alain per 
ongeluk zijn koffertje met dat van een Russische gangster. 

Hij opent de koffer in een plaatselijk café en ontdekt 
daarin tien miljoen euro. Vanaf dat moment wil hij alleen 
nog maar zijn oude leventje van hard werken ruilen voor 
nietsdoen, het geld meenemen en zo snel mogelijk samen 
met zijn vrouw vluchten.

Thuisgekomen wacht Alain echter een verrassings-
verjaardagsfeestje met een bevriend koppel, dat Sylvie 
voorbereid had. Hij boekt heel impulsief meteen een 
vlucht naar de Braziliaanse zon en belt een taxi voor twee! 
Voor ze echter kunnen vertrekken komen de vrienden toe 
en dagen er ook heel wat onverwachte figuren op.

Het begin van een dolle avond met verrassende 
wendingen!

Spel: Dirk Van Vooren, Vicky Florus, Christophe Stienlet, Helga Van 

der Heyden, Dirk Lavrysen, Peter Van Asbroeck, Maarten Bosmans en 

Frank Hofmans | Auteur: Ray Cooney | Regie: Dirk Lavrysen

 www.dekomediecompagnie.be

Concert ZZY-SGeallieerden & Bevrijden

Kassa: € 15  |  Vvk: € 13  |  Student: € 10  |  Abo 5+: € 11  |  Abo GB: € 10

Theater ZZY-XL

‘t Groot lot

Kassa: € 23  |  Vvk: € 20  |  Student: € 15  |  Abo 5+: € 17

Losse Voorstelling



62 63Variété ZZY-XLLosse Voorstelling
Zaterdag

30 januari 2021
20.15 u

Vrijdag
29 januari 2021

20.15 u

Rik Tans richtte begin jaren 90 samen met Jan 
Carpentier de groep De Schedelgeboorten op waarvoor 
hij nagenoeg 25 jaar tekstschrijver en spelend lid was. 
Een van de vele hoogtepunten waren de uitnodigingen 
voor de Nekka Nachten in het Sportpaleis te Antwerpen 
met De Nieuwe Snaar en Kommil Foo.

‘Nu!’ is het eerste soloprogramma van Tans met een 
karrenvracht Nederlandstalige tragikomische liederen, 
over het leven en de liefde en alles wat daar bij hoort ...
 
Uw ketting lag eraf.
U heeft de wekker niet gehoord.
U bent gegijzeld door een Arabier.
Uw beste vriend had u nodig.
Uw batterij was plat.
Er is vanmorgen iets in uw rug geschoten.
Weer maar eens de boot gemist.
Jammer!
Nochtans barstte u van de goede voornemens.
Het zal niet meer gebeuren, dit was de laatste keer.
Thans komt er verandering, althans dat is het plan.
Afspraak is afspraak.
Horloges gelijk en start.
Niet te vroeg, niet te laat. 
NU!

 www.riktans.com

Na het succes van zijn eerste theatervoorstelling ‘Echt’, 
komt Nicholas met een volledig nieuwe voorstelling: 
‘Decipiatur’. Een voorstelling waarin hij af en toe een 
tip van de sluier licht, ja zelfs uitlegt hoe hij u om de 
tuin leidt, om u dan alsnog met verstomming te slaan. 
Verbazingwekkende acts waarvoor u niet alleen geen 
verklaring heeft, maar waar u rotsvast van overtuigd 
bent dat er helemaal geen verklaring voor kán bestaan. 

Geen toeters, geen bellen, geen rookgordijnen, geen 
dubbele bodems, gewoon puur Nicholas: groots in zijn 
eenvoud, ongeëvenaard in zijn vak.  www.nicholasarnst.be

Tans

Concert ZZY-SZeeprovers

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo ZR: € 8
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Decipiatur
Nicholas Arnst

Kassa: € 20  |  Vvk: € 18  |  Student: € 16  |  Abo 5+: € 16
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Zaterdag 

6 februari 2021
20.15 u

Vrijdag 
5 februari 2021

20.15 u

Engel
Marta & Kim  Aurélie Dorzée & 

Tom Theuns met 
Michel MassotWat is ons bewustzijn? Wanneer een gedachte bij ons 

opkomt, waar wordt die dan door ingegeven? We hebben 
vele manieren om de wereld om ons heen te ervaren. 
Maar dat wat zich niet in woorden laat vangen, kunnen we 
maar moeilijk accepteren. De angst voor het ongrijpbare 
weerhoudt ons.

In ‘Engel’ zien we twee performers – een circusacrobate 
en een hedendaagse danser – werken met lichaams-
gewicht, momentum en richting. Een fysiek duet over de 
innerlijke strijd van ieder mens met de verschillende kanten 
van onszelf en de dingen in ons leven waar we niet direct 
betekenis aan kunnen geven.

Sinds Kim en Marta’s ontmoeting in 2015 ontwikkelen 
ze hun eigen bewegingstaal door te duiken in de 
verschillende mogelijkheden en kwaliteiten die hun 
samenspel teweegbrengt. Ze creëren werk dat verder gaat 
dan de kaders van hun disciplines waarbij de onderlinge 
communicatie het vertrekpunt vormt.

‘Is het circus of is het dans? Die vraag pareren Kim en 
Marta met een zacht, vloeiend en sculpturaal spel met 
kracht, balans en verhouding [...]. Samen leggen Kim en

Marta nieuwe betekenislagen bloot in de motoriek van de 
ander.’ - Jury BNG Bank Dansprijs 2018

‘Engel is een mooi en teder symbiotisch duet van wezens 
die uit andere dimensies lijken te komen, maar elkaar 
toch volledig hebben gevonden en vertrouwen.’ - Wendy 
Lubberding, Theaterkrant (HHHHH)

Concept, choreografie, kostuums en performance: Marta Alstadsæter 

en Kim-Jomi Fischer | Muziek: Rutger Zuydervelt (Machinefabriek) 

en Paal Nilssen-Love (percussie) | Lichtontwerp: Loes Schakenbos 

| Techniek: Frank van Schie | Dramaturgie en artistiek advies: Petra 

Eikelenboom, Piet Rogie en Merel Heering | Voice-over gebaseerd op 

citaten van Anil Seth in ‘Guardian Science Weekly big unknowns: what 

is consciousness?’ | Een co-productie van: Dansateliers, Podium Bloos, 

Arctic Arts Festival en Dansearena Nord | Mede mogelijk gemaakt door: 

Eilertsen & Granados teaterkompani, Dansearena Nord, Scenekunst i 

Nordland en Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

 www.martaandkim.com

Bijzondere folk zonder grenzen! 

Dit concert wordt voorafgegaan door de 
kortfilm ‘A liquid poem’ met de muzikanten en 

hun muziek in de hoofdrol.

‘Elixir’, de zesde plaat van Aurélie Dorzée en Tom Theuns 
(aka Aurelia), werd zeer enthousiast in de pers onthaald. 
Voor dit album nodigden ze de legendarische koperblazer 
Michel Massot uit waardoor er een stevige live sound 
ontstaat.  

Het instrumentarium dat ze hierbij gebruiken is exotisch: 
viola d’amore, mandolauoto, trompetviool, psalterion, 
spijkerviool, sousafoon, tuba, trombone, mandoline ... 

‘Het levert een gevarieerd geheel op dat doet dromen: 
akoestische experimentele folk die een surrealistisch verhaal 
vertelt [...]. Het is de symbiose tussen de stemmen en de 
instrumenten, en de zoektocht naar onuitgegeven klank en 
structuur, die de luisteraar meesleept ...’ - De Standaard

‘Een meesterwerk’ - New Folk Sounds 

‘Our favourite new album’ - fRoots

‘They prove to be one of the most inventive European folk 
related groups.’ - FolkWorld

 www.aureliedorzee.com

 www.tomtheuns.com
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Dans ZZY-XLVloervegers & Parketboeners

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo VP: € 8

Elixir

Concert ZZY-SFolk U!

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo FU: € 8



Humor ZZY-XLHumorfabriek

Michael Van Peel

Toen Michael Van Peel uitkwam, was Star Wars één jaar 
oud. Van kindsbeen af wou hij rebel worden, dus trainde 
hij zijn tegendraadsheid, maar intussen is dwarsliggen 
ook al mainstream geworden. Iedereen is wel tegen iets 
(maar niemand staat nog voor iets). Het enige wat ons 
verenigt is de afkeer jegens de tegenpartij. De extremen 
lopen over en de mainstream droogt op. En alsof dat nog 
niet genoeg is, staat er alweer een nieuwe generatie 
verongelijkte millennials op om te rebelleren tegen de 
veertigers van Generation X. 

Welcome to the age of outrage. 
Welcome to the Rebellion!

De eindejaarsconferences van Michael Van Peel werden 
bejubeld in de theaters en verguisd in de politieke 
achterkamers. Dit keer duikt Michael dieper de tijdgeest 
in. Op zoek naar de Dark Side van de onderstroom.

‘Een zot die al lachend de waarheid zegt.’ - De Standaard 
(HHHHH)

‘Een pijnlijk grappig statement!’ - De Morgen (HHHHH)

‘Mijn vrouw vond het nog beter dan vorig jaar. En toen 
had ze gedronken.’ - Mark Coenen
 
Tekst en spel: Michael Van Peel

Design: Sam Pauwels

Techniek: T10

 www.michaelvanpeel.be

Welcome to the 
Rebellion
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66 67
Kassa: € 18  |  Vvk: € 16  |  Student: € 13  |  Abo 5+: € 14  |  Abo HF: € 13

Vrijdag
12 februari 2021

20.15 u

Woensdag
10 februari 2021

20.15 u

Mon-o-Phone

Zangeres/danseres Ciska Vanhoyland, samen met muzikant 
Koen Brouwers en producer Micha Volders (Whispering 
Sons, Gruppo Di Pawlowski, The Germans, ...) trokken zich 
terug in een studio in de Ardennen om aan het nieuwe 
album ‘Different shapes’ te werken met een volledig 
andere aanpak dan bij de voorgaande albums. De gitaren 
bleven in de koffers en de volledige plaat werd opgenomen 
met een arsenaal aan vintage piano’s gecombineerd met 
een keten van effectpedalen. Om tegengewicht te geven 
aan de hedendaagse manier van opnemen waar de nadruk 
op laptops en autotune ligt, koos de band ervoor om het 
album tegelijk op te nemen.  

De zang, toetsen en percussie zijn dus in één take 
simultaan opgenomen. Zelfs de soundscapes die door de 
nummers lopen zijn op hetzelfde moment gecreëerd en 
galmden door gitaarversterkers de studio in terwijl de band 
stond te spelen.

De eerste single ‘Fall in love again’ klinkt als de soundtrack 
van een onuitgebrachte film van David Lynch. De beklijvende 

klank van de Rhodes piano ondersteunt de frêle stem van 
Ciska en creëren samen een eigen wereld die zowel intiem 
als uitnodigend is.

Het is het eerste nieuwe materiaal van Mon-o-Phone sinds 
de release van het uitstekend ontvangen album ‘Escapism’ 
in 2014. In 2015 stond de groep onder meer op Pukkelpop 
en tourden ze met Emiliana Torrini, Blaudzun en The Sore 
Losers. 

‘‘Different shapes’ is een prachtig baken van verleidelijk 
escapisme en bitterzoete romantiek met een soms edgy, 
filmisch en verslavend randje.’ - Dansende Beren (HHHH)

‘De mooie, soms warme, soms smekende, soms fluiste-
rende stem van Ciska Vanhoyland wijst je weliswaar de 
richting, maar jij kunt je eigen wereld blijven projecteren, 
inkleuren en opnieuw beleven, als in een goed boek of bij 
een indrukwekkend schilderij.’ - Maxazine (8/10)

‘‘Different shapes’, wat ons betreft het beste en schoonste 
wat Ciska Vanhoyland en Koen Brouwers tot nu toe op 
muzikaal vlak presteerden!’ - Luminous Dash

‘Een plaat die net zo betoverend klinkt als de voorganger. 
Je duikt met plezier dieper in de betoverende klanken tot je 
er helemaal door bedwelmd bent.’ - daMusic

 www.mon-o-phone.be

Concert ZZY-SZeepmeerminnen

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo ZM: € 8

corona-annulatiecorona-annulatiecorona-annulatie
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Zondag

14 februari 2021
11.00 u

Theater ZZY-XLEn Scène

Kassa: € 18  |  Vvk: € 16  |  Student: € 13  |  Abo 5+: € 14  |  Abo ES: € 13

Zaterdag
13 februari 2021

20.15 u

Het is als een grap begonnen. Actrice Tania Van der Sanden 
en haar voorliefde voor grote cabaretiers als Toon Hermans 
en Brigitte Kaandorp. ‘Als je nu eens je eigen solo maakte’, 
stelde Malpertuis-directeur Piet Arfeuille haar voor. Met 
Frans van der Aa als medebedenker en regisseur ging 
ze aan de slag. En zie ... inmiddels nadert haar eerste 
onewomanshow de vijftigste voorstelling waarvan het 
publiek maar niet genoeg krijgt.

In ‘T.A.N.I.A.!’ entertaint Van der Sanden het publiek op 
haar eigen onnavolgbare manier, maar niet zonder de 
onverwachte ommekant te vergeten die haar zo dierbaar 
is: geen lach zonder traan. Met het grootste gemak en 
de vakkundigheid die haar eigen is, laat ze een waaier 
van personages los op het publiek: Guillaume van de 
toneelschool, moeder Liliane van Deurne, nonkel Warre en 
tante Lida, zuster Fredeswinde van het Sint-Servaescollege 
van Schoten en last but not least: Tania zelf. Maar jezelf ... 
bén je dat alleen maar? Of kun je dat ook spelen? 

‘‘T.A.N.I.A.!’, niet normaal schoon. Wenen van het lachen, 
wenen van ontroering. Respect! Ga dat zien!’ - Jennifer 
Vrielinck, Herzele

Tekst en spel: Tania Van der Sanden

Productie: Theater Malpertuis

Dramaturgie en regie: Frans Van der Aa

Coproductie: CC Lokeren

Met dank aan: de Tax Shelter van de Belgische federale overheid en de 

Vlaamse Gemeenschap

 www.malpertuis.be

Theater 
Malpertuis

Trio Koch
Trio Koch, bestaande uit twee violisten en een pianist, is 
een familieaangelegenheid. Vader Philippe en dochter 
Laurence spelen viool en zoon Jean-Philippe piano. 

Ze verkennen het originele en weinig uitgevoerde repertoire 
voor deze bezetting, waarbij ze muziek uitvoeren van alle 
tijden. Van de grootmeester van de barok, Bach, en de 

klassieke grootmeester Mozart, over de modernistische 
Moszkowski, Martinu° en Bartók tot de 20ste eeuwse 
Shostakovich en Milhaud.

Trio Koch is de Luxemburgse ‘Classical Music Export 
Artist of the Year’ 2016. Zij traden reeds op in Luxemburg, 
Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje en Japan. Het publiek 
is keer op keer getuige van de passionele bevlogenheid en 
muzikale empathie die de familie Koch aan de dag legt.

Voor valentijn in De Zeepziederij stelden zij een romantisch 
programma voor u samen. 

‘De manier waarop deze muzikale familie op speelse wijze 
met elkaar en het publiek communiceert is zeer charmant.’ 
- Isabel Herzfeld, Klassik Heute

 www.triokoch.com

T.A.N.I.A.!

Concert ZZY-MMozart Enzo

Kassa: € 16  |  Vvk: € 13  |  Student: € 10  |  Abo 5+: € 11  |  Abo ME: € 10
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VALENTIJNSCONCERT



70 7170 71
Vrijdag

19 februari 2021
20.15 u

Donderdag
18 februari 2021

20.15 u

Everyone 
is Guilty  

Voorafgaand aan het concert wordt de docu-
mentaire ‘The road of a lamb’ integraal vertoond.

Everyone is Guilty is een komeet die momenteel door 
het landschap van de Belgische roots-scene raast. De 
Luikenaars brengen americana van wereldklasse waardoor 
ze erkend en geproduced werden door ... Slim Cessna 
himself! 

Voor Mirco Gasparrini (Blue Velvet) begon het allemaal 
met de ontdekking van bands als Horsepower, Wovenhand 
en DeVotchKa, die de Denver sound in Europa populair 
maakten. Tijdens het lezen van interviews met zijn leden, 
realiseert Mirco zich dat de naam Slim Cessna constant 
terugkeert. Hij is daarom meer geïnteresseerd in deze 

kunstenaar die zowel in Europa als in de Verenigde Staten 
bekend is. Wat hij hoort, bevalt hem zo dat hij naar Denver 
gaat om samen met Slim Cessna en Dwight Pentacoast het 
debuutalbum van Everyone is Guilty op te nemen.

Het avontuur was het onderwerp van een documentaire-
film van Caroline Poisson. Deze documentaire ‘The road of 
a lamb’ is geselecteerd voor het filmfestival van Cannes 
en zal vanavond ook getoond worden. Een oprechte 
en ontroerende film en plaat, die alle liefhebbers van 
folkmuziek en grote open ruimten zal verrukken. 

Vergeet Trump, junkfood en blockbusters: Amerika heeft 
nog steeds mooie dingen te bieden.

Concert ZZY-SGeallieerden & Bevrijden

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo GB: € 8

Humor ZZY-SZeeprovers

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo ZR: € 8

Raf Coppens
Sneltreincomedy. 
Oneliners, 6 per minuut. 
Imitaties. 
Liedjes.

Na een uitgebreide cursus Engelse en Amerikaanse 
comedy kwam hij tot het besluit: het moet nog sneller, 
nog grappiger.

En het wordt nog sneller en nog grappiger. Op een uur 360 
keer lachen. Geen meningen, geen boodschap, geen rode 
draad. Enkel grappen.  

 www.rafcoppens.be

Mijn werk



Humor ZZY-XLHumorfabriek

William Boeva 
William Boeva is 30 geworden. Dertig. Toen we hem 
vroegen wat hij daarvan vond, riep hij: ‘Ik ben nog altijd 
jong!’, om ons daarna te bekogelen met flippo’s en 
Pokémonkaarten.

En daar wringt dus het schoentje: 30 jaar. Nog niet oud, maar 
ook niet echt jong meer. Er wordt namelijk zoveel verwacht 
van iemand die 30 is. Heb je al een huis? Ga je trouwen? Heb 
je kinderen? Heb je een extra oplader voor je smartphone? 

Wat dan met al het leuks dat tot je 29ste wel nog gewoon 
mocht? Waarom mag je plots niet meer last minute 
afspreken met vrienden en in het midden van de nacht 
takeaway bestellen? Waarom is Nintendo-merchandise 
verzamelen opeens voor kinderen? ‘En ja, ik weet ook wel 
dat die lege pizzadozen buitengezet moeten worden, maar 
ik heb er een fort mee gebouwd en dat is ook waardevol!’

Is zijn leven nu voorbij? Of stelt hij zich aan en moet alles 
nog beginnen? William voelt aan alles dat hij nu zijn leven 
echt in handen moet nemen, want het is nog niet te laat! 
Denkt hij.
Het is tijd om afscheid te nemen van de oude Boeva ...

 www.williamboeva.be

B30VA
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Kassa: € 18  |  Vvk: € 16  |  Student: € 13  |  Abo 5+: € 14  |  Abo HF: € 13

Woensdag 
24 februari 2021

20.15 u



echt Antwaarps teater
Sabine zit geplaagd met een ontstoken ruggenwervel. Mike, 
een collega van haar, bekommert zich over Sabine en helpt 
haar zoveel mogelijk met de dagdagelijkse beslommeringen. 
Dat komt haar goed uit omdat zij stiekem verliefd is op hem. 
Hij beantwoordt haar liefde en al snel wonen ze samen. 

Sabine’s moeder is echter een grote stoorzender. Ze betuttelt 
haar dochter en komt te pas en te onpas op bezoek bij het 
jonge koppel. Wanneer Mike’s vader, die van niks weet en via 
omwegen moest vernemen dat zijn zoon verhuisd is, ook op 
bezoek komt, stapelen de verwarringen zich op.

Krijgt het jonge paar een kans of wordt hun prille relatie 
alle kansen ontnomen door ... vader Appelspijs en moeder 
Babelutte?

Met: 

Ruud De Ridder

Nicole Laurent

Nick Delafontaine

Cathy Petit

 www.echtantwaarpsteater.be

Vader Appelspijs en moeder Babelutte

74 75
Zaterdag

27 februari 2021
20.15 u

Vrijdag 
26 februari 2021

20.15 u

Guido Belcanto
Toen Guido Belcanto 35 jaar geleden als straatzanger 
begon met het spelen van zijn levensliedjes in Antwerpse 
volkscafés, was er niemand die vermoedde dat hij ooit 
zou uitgroeien tot een ‘icoon van het Vlaamse lied’ ... 
waarschijnlijk ook Guido zelf niet, maar hij voelde wel 
een heilig vuur in zich branden dat hem uiteindelijk 
deed geloven dat hij de man was die het levenslied van 
de ondergang moest redden. Hij beschouwde dit als zijn 
missie waarin hij, ondanks de vele kritiek en tegenkanting 
in de beginjaren, hardnekkig bleef volharden. Dat geloof 
heeft hem uiteindelijk gebracht tot waar hij nu staat: een 
vaste waarde in het Vlaamse chanson, een invloedrijke 
figuur waar men niet omheen kan, een stroming op zich. 

Drie decennia lang bleef hij verder bouwen aan een 
geheel oorspronkelijk repertoire waarin hij de liefde, het 

leed en de lust van het leven bezingt op een poëtische 
en ontroerende wijze die niemand onverschillig laat. Met 
zijn warme, rijkgeschakeerde stem beroert hij de snaren 
in eenieders hart.

Uit dit onwaarschijnlijk mooie repertoire van levens-
liederen en chansons brengt hij nu een selectie met 
twee fantastische muzikanten aan zijn zijde: Lieven 
Demaesschalck op piano, gitaar en accordeon en Dimitri 
Versmissen op gitaar. 

Een muzikale avond met een lach en een traan, een 
vleugje poëzie en levensfilosofie, gebracht door ‘de koning 
van het levenslied’ himself.
 

 www.guidobelcanto.be

Zo goed als alleen
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Concert ZZY-XL

Kassa: € 20  |  Vvk: € 18  |  Student: € 16  |  Abo 5+: € 16

Losse Voorstelling Theater ZZY-XLKluchtenluik

Kassa: € 24  |  Vvk: € 21  |  Student: € 15  |  Abo 5+: € 18  |  Abo KL: € 15
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Donderdag

4 maart 2021
20.15 u

Zondag
28 februari 2021

15.00 u

Sweet Haze
Aan de rand van Hamelen woont Luca. Van afgedankt 
afval maakt hij de mooiste dingen. Als er maar muziek 
uit komt. Van oud ijzer maakt hij een magische fluit. 
Zodra hij daarop speelt, verzamelen alle ratten zich om 
te luisteren. 

Hamelen is in handen van de ijdele burgemeester Snijder. 
Hij belooft iedereen een schone stad maar dan moet je wel 
voor hem juichen en buigen. Dus alle mensen doen mee 
want de burgemeester is fantastisch en een schone stad, 
wie wil dat nu niet? Hamelen is geweldig. Zolang je maar 
niet klaagt. 

Op een avond wordt er op de deur van Snijder geklopt. 
Als hij opendoet, staart hij in de ogen van duizenden grote 
ratten. Een spannend avontuur begint ...

De rattenvanger van Hamelen wordt verteld door schoon-
maakster Adelien en is een spannend en magisch sprookje 
over moed, verleiding en anders durven zijn.

Ida van Dril en Michiel Schreuders wonnen met hun 
succesvolle voorstelling ‘Joris en de draak’ Het Gouden Eitje 
van de Parade. 

Met livemuziek, poppenspel en heel veel humor brengen zij u 
nu naar een stad vol ... ratten. 

‘De instrumenten zijn, samen met het kundige (poppen)spel 
van van Dril, zonder twijfel de sterren van de voorstelling.’ - 
Theaterkrant (HHHH)

‘[...] door de unieke vorm van communiceren lukt het Ida en 
Michiel om de stampvolle zaal in Hoofddorp vanaf de eerste 
minuut ademloos te boeien.’ - Musicalsites.nl  

‘Hoe spannend en boeiend kan je een verhaal, of beter gezegd 
de moderne versie van ‘De rattenvanger van Hamelen’, 
maken voor het hele gezin? Van Dril en Schreuders zijn daar 
bijzonder goed in geslaagd.’ - Theaterparadijs (HHHH)  

Spel: Ida van Dril

Muziek en composities: Michiel Schreuders

Regie: Fred Delfgaauw

 www.idavandril.nl

Ida van Dril & 
Michiel Schreuders Als straffe muzikanten vanuit hun passie met andermans 

werk aan de slag gaan, levert dat altijd vuurwerk op!

Sweet Haze is een nieuwe band rond zangeressen Soetkin 
Collier (Urban Trad,  Ambrozijn) en Leen De Haes (aka Katy Too). 
Samen met drie gepassioneerde muzikanten – gitarist Bart 
Boonen, bassiste Jill Delien en drummer Koen Mertens – gaan 
ze op een muzikale reis: voorbij de platgetreden paden, naar 
muziek waar hun hart warm van wordt en die een uitdaging 
biedt. Sweet Haze’s eerste trip gaat naar het legendarische 
album ‘Wrecking ball’ (1995) van Emmylou Harris. 

Harris’ ‘Wrecking ball’, in een productie van de 
onnavolgbare Daniel Lanois, bestaat 25 jaar! De plaat 
bevat voor het merendeel covers van onder andere 
Bob Dylan, Jimi Hendrix, Gillian Welch, Steve Earle en 
Neil Young en gaf de carrière van Harris een nieuwe

wending. Lanois noemt het tot vandaag de beste cd waar 
hij ooit aan heeft meegewerkt en dat wil in zijn geval wat 
zeggen. Hoog tijd om dit fantastische album te ‘bezingen’ 
vinden Leen De Haes (wiens kristalheldere stem door 
Rootstime vergeleken werd met die van Emmylou Harris) 
en Soetkin Collier (die bij het prille begin van haar muzikale 
carrière Emmylou Harris ontmoette op het Dranouter 
Folkfestival en door haar een ‘angelvoice’ werd genoemd). 

Deze twee zangeressen zijn niet alleen goede vriendinnen in 
het echte leven maar ook een perfect match uit het folk- en 
country-milieu om een ode te brengen aan de grote dame. 
Verwacht je niet aan een kopij van ‘Wrecking ball’ maar aan 
geïnterpreteerde versies van de songs door gepassioneerde 
muzikanten. ‘Stay true to the music in your heart’: dat devies 
gaf Emmylou die magische avond in Dranouter (anno 1996) 
aan Soetkin mee.

Soetkin Collier (Urban Trad, Ambrozijn): zang en backing vocals

Leen De Haes (Katy Too): zang, backing vocals en akoestische gitaar

Bart Boonen: elektrische gitaar en slidegitaar   

Jill Delien (Raymond van het Groenewoud, Urban Trad, Larry): bas gitaar 

en contrabas 

Koen Mertens (Jef Neve, The Bluesbones, Buscemi): drums en percussie

 www.wreckingball25years.be

Familie ZZY-L 6+GoedGEZINd

Kassa: € 12 |  Vvk: € 10  |  Kind: € 5  |  Abo 5+: € 8  |  Abo GG: € 6

De rattenvanger

A first trip to 
Emmylou Harris’ 
‘Wrecking ball’

Fo
to

 ©
 T

an
ja

 v
an

 R
oo

de
n

Concert ZZY-SGeallieerden & Bevrijden

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo GB: € 8
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Zaterdag

6 maart 2021
20.15 u

Vrijdag
5 maart 2021

20.15 u

Floris and the Flames

Bart
Herman

Vurige muziek met een veelzijdig karakter.
Vier artiesten met dezelfde passie ... én haarkleur!

Floris Willem (viool), Gert Peeten (piano, gitaar, 
elektronica), Dries Peeten (basgitaar) en Simon Schrooten 
(drums, percussie) volgden een klassieke opleiding, maar 
schuwen uitstappen naar andere genres niet. Daardoor 
is hun sound eigenzinnig, virtuoos en eclectisch. Naast 
eigen composities brengt Floris and the Flames originele 
herwerkingen van klassieke meesterwerken (Bach, Vivaldi, 

Paganini, Glass, ...), mede gearrangeerd door bevriend 
componist Laurent Beeckmans. Floris and the Flames tast 
de grenzen af tussen verschillende stijlen: klassiek, folk, 
pop, rock, jazz, latin, ...

Met hun energieke optredens, zowel in intieme settings als 
op grote podia, zetten ze de luisteraars in vuur en vlam en 
hopen ze de wereld iets ro(o)skleuriger te maken.

 www.florisandtheflames.com

Naar jaarlijkse gewoonte tourt Bart Herman langs de 
Vlaamse schouwburgen en cultuurcentra. Wat weinigen 
weten is dat deze singer-songwriter eigenlijk zijn hele 
leven ‘on tour’ is. Al van in zijn prille jeugd trok Bart als 
een echte bard, met de gitaar op de schouder, de halve 
wereld rond. Hij zong in kroegen, restaurants, clubs, 
hotels, zalen, tenten, tot op cruiseschepen toe. Zo zag hij 
een heel stuk van deze aardbol en deed hij ervaringen op 
die bijna allemaal hun weerslag hebben gevonden in één 
of ander liedje. 

In dit theaterprogramma verzamelt Bart Herman al deze 
zelfgeschreven songs en reconstrueert hij als het ware 
zijn levenstour. Veel van deze nummers zijn inmiddels 

klassiekers geworden maar niemand kende tot dusver 
de verhalen erachter. Deze worden op boeiende wijze 
verschaft door de zanger zelf, die zich tijdens deze show 
ontpopt als een begenadigd verteller. 

Bart Herman ‘On tour’: zingen en vertellen, lied en 
verhaal. Niet toevallig de twee dingen waar de artiest 
in uitblinkt en dé reden waarom zijn zalen immer tot de 
nok gevuld zijn.

Bart Herman: zang en gitaar | Dirk Naessens: viool en mandoline | 

Mario Vermandel: contrabas | Raf Helsen: drums 

 www.bartherman.be

Concert ConcertZZY-XL ZZY-XL

Kassa: € 16  |  Vvk: € 14  |  Student: € 12  |  Abo 5+: € 12 Kassa: € 20  |  Vvk: € 18  |  Student: € 16  |  Abo 5+: € 16

Losse Voorstelling Losse Voorstelling

On tour
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Vrijdag

19 maart 2021
20.15 u

Zondag
7 maart 2021

15.00 u

Sprookjes Enzo
Licht aan, click!

Een zolder waar de tijd is blijven stilstaan. Vergeten 
speelgoed, bestofte meubels en achtergelaten lampjes 
komen tot leven. Een betovering die een nacht lang 
duurt, elke nacht, de hele nacht. Een schommelende 
kroonluchter, gewichtloos als een droom, een kandelaar op 
de toppen van zijn tenen en een familie schemerlampjes 
die verstoppertje speelt.

Kom met lichtjes in je ogen. Wij zorgen voor de lampjes.

Licht uit, click!

Een lichtgevend acrobatisch sprookje. Na het succes 
van ‘Lampionaio’ maakt Sprookjes Enzo opnieuw een 
circustheatervoorstelling. ‘Lampionaio’ stond in 2018 in 
Bree als schoolvoorstelling voor alle kleuters. Zowel de 
kleuters als de juffen waren enorm enthousiast over de 
voorstelling. Een van de redenen om Sprookjes Enzo in 
2021 opnieuw naar Bree te halen! Breng je ouders mee 
in plaats van de juf!

Spel: Michela Henle, Marco Migliavacca, Pietro Chiarenza en Jakobe 
Geens | Concept en scenografie: Pietro en Marcello Chiarenza | Regie 
en licht: Pietro Chiarenza | Muziek: Michele Moi | Grafisch ontwerp en 
kostuums: Margot de Group | In samenwerking met: ccBe Antwerpen

 www.sprookjes.be

Ergens diep in het bos, waar een mistige wolk haar silhouet 
aftekent tegen de stammen van vergeten naaldboomen, 
wonen twee zussen.

Ze schrijven liedjesteksten en baren melodieën. Als twee 
vleugels van een zeeschelp, verlijmd door hun genetische 
roots, zingen ze hecht aaneen. Als twee uiteenlopende 
perspectieflijnen met twee aparte stemtimbres, kruisen 
ze elkaar in het oneindige. Mooie echo’s keren maar terug 
als ze ver genoeg vliegen ...

Hun songs hebben iets weg van blootvoets lopen op donzig 
mos. Daar, in het spiegelbeeld van hun tweestemmigheid, 
dansen ze op het water van hun eigen dromen: nu 
eens vurig extatisch op het ritme van hun passionele 
liefdestonen, dan eens schaduwrijk verdwaald in de 
doolhofgaten van hun meisjesharten.

Een concert zonder toeters en bellen – ‘naked’ – , maar 
met een ‘gallery’ aan kleuren en sferen. Een ode aan de 
reanimatie van ouderwetse romantiek, gedragen op de 
meesterlijke instrumenten van Steve Willaert.

Een avond waar het hart de kans krijgt even op adem te 
komen.

Sarah en Annelies Cappaert: zang, tekst en muziek

Steve Willaert: piano, harpejji, continuum, resonant garden en 

akoestische kelstone (ode aan Jan Van Kelst)

 www.cappaertmusic.com 

Click 

The naked gallery
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Familie ZZY-S 3+GoedGEZINdje

Kassa: € 12 |  Vvk: € 10  |  Kind: € 5  |  Abo 5+: € 8  |  Abo GGje: € 7

Concert ZZY-SZeepmeerminnen

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo ZM: € 8

Cappaert
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Vrijdag

26 maart 2021
14.00 u

Concert ZZY-SFolk U!

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo FU: € 8

Zaterdag
20 maart 2021

20.15 u

De Lassies

Ze combineren een hardanger d’amore en een Griekse 
bouzouki. Margaux Liénard en Julien Biget kleden hun 
blues aan met delicate folk en tonen dit in hun nieuwe 
voorstelling.

Door traditioneel repertoire en op maat gemaakte 
composities samen te brengen, leveren ze een programma 
dat zowel aangenaam als verrassend is.

Verweven met fijne melodieën bekomen de ruige liedjes 

van de Mississippi een nieuwe elegantie, bijna barok! 
Alles is er: stukjes leven, een feestelijke sfeer, verloren 
liefdes en herontdekte vreugde, alle emoties van een golf 
met een tijdloze ziel.

In de polyfone intimiteit van dit folkblues-rococo-duo 
worden stemmen vermengd, snaren geplukt en de 
strijkstok flink ertegenaan gewreven. 

 www.lienardbiget.com

Margaux Liénard & Julien Biget Voor de tweede seniorenmatinee van dit seizoen nodigen we 
De Lassies uit, oftewel top-entertainers Jelle Cleymans en 
Sam Verhoeven! In 2016 gingen ze in première met hun al-
lereerste revue. Deze overtrof alle verwachtingen en daarom 
worden De Lassies uitgenodigd om te gaan optreden in ... 
Las Vegas! Maar niet voordat ze nog één generale repetitie 
houden in ... De Zeepziederij! 

Met een aanstekelijk enthousiasme werken ze aan een pro-
gramma dat vriend en vijand met verstomming zal slaan. Er 
wordt gezongen, gedanst, gegoocheld en gelachen. Maar net 
op het moment dat ze naar Amerika willen vertrekken, ge-
beurt er iets heel onverwacht ...

‘Naar Las Vegas’ staat garant voor een namiddag vol nostal-
gie, humor en meezingers. 

Sam Verhoeven en Jelle Cleymans zijn al jaren vrienden. 
Ze weten dus van elkaar dat ze een zwak hebben voor 
Nederlandstalige liedjes en als ze heel eerlijk zijn: vooral voor 
liedjes die een beetje vergeten zijn. Samen met topmuzikant 
Pol Vanfleteren vormen zij De Lassies.

Een tas koffie en een stuk vlaai is inbegrepen in de prijs. 

Jelle Cleymans en Sam Verhoeven: zang

Pol Vanfleteren: zang en piano

Senioren ZZY-XLGrijs & Wijs

Kassa: € 15  |  Vvk: € 13  |  Student: € 10  |  Abo 5+: € 11  |  Abo GW: € 10

Naar Las Vegas
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Zaterdag

3 april 2021
20.15 u

Zaterdag
27 maart 2021

20.15 u

Scotland’s story

Perpetuum mobile

Rapalje  Tine Embrechts, 
William Boeva,
Peter Thyssen en
Bert Verbeke  

‘We’re all Scotland’s story and we’re all worth the same.’

Prachtige woorden met een diepe betekenis, direct uit de 
tekst van ‘Scotland’s story’ en niets geeft beter weer waar 
deze nieuwe theatershow van Rapalje over gaat.

Rapalje gaat weer op reis langs de theaters in Nederland en 
België en neemt het publiek mee naar de Schotse Hooglanden 
met de vurige doedelzak, gevoelige ballades en stampende 
jigs en reels.

Een gloednieuwe theatershow vol verhalen, muziek, 
zang en dans. Een feest der herkenning van klassieke 
Rapalje-nummers als ‘Caledonia’ en ‘The wild rover’, 
gecombineerd met nieuw repertoire van hun gelijknamige en 
spiksplinternieuwe cd ‘Scotland’s story’.

Dieb: zang, fiddle, tin whistle en accordeon 

David: highlandpipes, borderpipes, tin whistle en low whistle 

William: zang, gitouki, mandoline, bodhrán en tea-chest-bass

Maceál: zang, harmonica’s, gitouki, bodhrán en tea-chest-bass

Rosalie en Madelief: dans

 www.rapalje.com

Humor is zelden om te lachen en de tijd blijkt een 
wispelturige teef.

Een perpetuum mobile is een denkbeeldig apparaat dat uit 
zichzelf beweegt en uit zichzelf energie opwekt. Oftewel: de 
ijdele, naïeve hoop van elk gezelschap.

Vijf jaar na het uit elkaar klappen van Vlaanderens meest 
succesvolle cabaretgezelschap besluiten Gunter, Kaat en 
Tom weer samen te komen om hun gezelschap nieuw 
leven in te blazen na de dood van het vierde lid, Quinten.

Maar is er nog genoeg gemeenschappelijke grond om iets 
nieuws op te bouwen? Zijn de wonden die in het verleden 
geslagen zijn niet te diep om te helen? Kan een groep ooit 
hetzelfde blijven als het individu verandert? En zijn we 
feitelijk ooit écht in staat om te vergeven?

‘Perpetuum mobile’ is een tragikomisch verhaal in vijf 
bedrijven dat gaat over het faillissement van ambitie, faam, 
vriendschap en goede bedoelingen.

Elk bedrijf gaat vijf jaar terug in de tijd. Steeds dieper 
naar de kern. De kern van het probleem. Het zaadje van 
het faillissement. En boven alles is het toneelstuk een 
waarschuwing. Een waarschuwing over de potentieel 
desastreuze gevolgen van glazen tafels.

‘Perpetuum mobile’ is een toneelstuk van Jef Hoogmartens, 
die nadat hij in de tv-reeks ‘Amateurs’ de liefhebbers in de 
spotlights plaatste, ... ditmaal professionals onder de loep 
neemt. 

Spel: Tine Embrechts, William Boeva, Peter Thyssen en Bert Verbeke

Tekst en regie: Jef Hoogmartens
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Concert ZZY-XL

Kassa: € 20  |  Vvk: € 18  |  Student: € 16  |  Abo 5+: € 16

Losse Voorstelling Theater ZZY-XLEn Scène

Kassa: € 18  |  Vvk: € 16  |  Student: € 13  |  Abo 5+: € 14  |  Abo ES: € 13



Malcolm
Holcombe

De Amerikaanse singer-songwriter Malcolm Holcombe werd 
opgevoed met zijn moeders liefde voor muziek en lezen en 
vaders aanmoedigingen om door te zetten. Zijn vader kocht 
hem een gitaar, waar hij dankzij vriendjes in de buurt op 
leerde spelen. Die buurt, het westen van North Carolina, is de 
thuishaven van enkele ’s werelds oudste bergen en sommige 
van Amerika’s diepste muzikale tradities. 

De passie voor muziek werd bij Malcolm Holcombe reeds als 
kind gevoed door radio en tv. Nog belangrijker werd muziek, 
toen Holcombe beide ouders verloor op relatief jonge leeftijd.

Malcolm toerde met verschillende bands en kwam terecht in 
Nashville. Na enkele tegenslagen besloot hij zichzelf en zijn 
carrière beter te maken. En dat lukte.

Wanneer deze muzikant zingt, raakt hij je meteen diep. Zijn 
gruizige stem doet denken aan Tom Waits. Volgens eigen 
zeggen maakt hij ongepolijste rootsmuziek. Wat haalt ú uit 
zijn liedjes?

‘If you’ve not seen him in a live setting, this is what you 
have to do. [...] No emotional stone is left unturned.’ - Craig 
Havighurst, Nashville

‘If there’s one thing you can depend on Holcombe to deliver, 
it’s honesty − often searing, often painful, always with the 
sort of deft turn of phrase that has made ardent admirers out 
of his contemporaries.’ - Steve Wildsmith

‘Malcolm Holcombe is an artist of deep mystery and high art; 
he is who I listen to, and have for, for over 20 years. All the 
goods that I value in songs and artistry are in Malcolm.’ - 
Darrell Scott, singer-songwriter 

‘I think for most songwriters, songs are like clothing. 
Malcolm’s songs are his skin, they are a direct expression of 
who he is as a man.’ - David Olney

‘People like to say Malcolm Holcombe is a national treasure, 
and they got that right. He stands on all the old American 
music traditions and takes them his own way into a 
very individual music expression.’ - R.B. Morris, singer-
songwriter 

 www.malcolmholcombe.com

Concert ZZY-SGeallieerden & Bevrijden

corona-annulatiecorona-annulatiecorona-annulatie
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Donderdag
8 april 2021

20.15 u Kassa: € 15  |  Vvk: € 13  |  Student: € 10  |  Abo 5+: € 11  |  Abo GB: € 10
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Zaterdag

17 april 2021
20.15 u

‘Double bill’, samen met Passerelle (pagina 87).

Met een knipoog naar de wereld van games, brengen Judith 
Clijsters en Patrick Housen hun nieuwste voorstelling ‘I still 
remain X’. Danser en muzikant nemen je mee in een fysiek 
en auditief spel. Een fysiek spel dat in het moment ontstaat 
door hun intermenselijke dynamiek. De performers begeleiden 
de toeschouwer doorheen een ritmische rollercoaster van 
beweging en klank. Vertrekkend vanuit hun eigen discipline, 
raken ze verwikkeld in een gedeeld universum en is de 
uitdaging elkaar te vinden. Te midden van een wereld waar 
tegenstellingen steeds groter worden, zoekt ‘I still remain X’ 
naar speelsheid en verbinding. 

Deze voorstelling is een meeslepende trip over de kracht van 
het samenzijn. Een ode aan de verbondenheid die middels dans 
en muziek rechtstreeks het hart aanspreekt. Een toegankelijk 
visueel en auditief spektakel dat geschikt is voor een breed 
publiek vanaf 10 jaar. De voorstelling doelt op een multimediale 
beleving die bij de toeschouwers een gevoel van herkenning los-
weekt. De performers, elk met hun persoonlijke geschiedenis en 
leefwereld, spelen een cruciale rol in dit proces en nemen hierin 

artistieke vrijheid. Ze hechten zich aan het publiek door te hinten 
naar clichés met de nodige humor en verbeelding, want herken-
baarheid verbindt en geeft betekenis. ‘I still remain X’ zet in op 
het connecteren in het moment en de sterkte van het live spelen. 

Kunstenaarsduo Judith Clijsters en Patrick Housen pleiten 
in hun werk voor een lichamelijke zintuiglijkheid die puur en 
eenvoudig is. Bewegingen en klanken geïsoleerd in het moment 
verliezen hun context en komen terecht in een aanzwellend 
bewegings- en geluidssculptuur. De voorstelling zoomt in op de 
energetische mogelijkheden die schuil gaan in het ontmoeten 
en loslaten, het aantrekken en afstoten, de waarde van het 
samenzijn en het alleen-zijn. 

Dans en concept: Judith Clijsters | Muziek en concept: Patrick Housen | Licht 

en ontwerp: Raf Wouters | Kostuum en scenografie: Eline Van Herreweghen 

| Dramaturgie: Anne-Marije van den Bersselaar | Concepttekst: Lien 

Vanbossele | Coach: Merlijn Huntjens | Externe ogen: Lukas Huisman | 

Foto, video en productie: Roosje Horckmans | Partners: C-TAKT, Makershuis 

Tilburg, Via Zuid, Intro in Situ en wpZimmer

 www.judithclijsters.be

‘Double bill’, samen met Judith Clijsters (pagina 86).

In sommige landen is het verboden om een drenkeling te redden 
omdat dat tegen je lot ingaat. In andere landen mag je je varken 
niet Napoleon noemen of is het illegaal om op je handen over 
straat te lopen. Elders kun je vervolgd worden als je op zondag 
lekker in je neus zit te peuteren. Regels en restricties. 

In onzekere tijden als deze, met een coronacrisis vol 
regels, slepen de jongeren van Passerelle je mee in een 
danstheatervoorstelling voorzien van een eigen logica en 
regels. Samen met choreografe Manon Avermaete (Cie. Woest) 
bouwen ze een universum waar regels regelmaat worden. De 
dansers vinden in dit universum een vrijheid in de overvloed aan

regelgeving en de regels van beperking gaan over tot een absurd 
bevrijdend bewegingspatroon. Langzaamaan blijkt dat ook u 
invloed kan uitoefenen op wat u ziet. U kan meegaan of ertegenin 
gaan. Waar leidt deze voorstelling ons met z’n allen heen? 

 www.passerellevzw.be

Dans ZZY-SVloervegers & Parketboeners

Kassa: € 13  |  Vvk: € 10  |  Student: € 8  |  Abo 5+: € 9  |  Abo VP: € 8

I still remain X

Judith Clijsters 
& Patrick Housen  

Passerelle
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Kassa: € 16  |  Vvk: € 13  |  Student: € 10  |  Abo 5+: € 11  |  Abo ME: € 10

Woensdag
21 april 2021

20.15 u

Zondag
18 april 2021

11.00 u

Kaleidoscoop

Troppo maturoChanel
 Perdichizzi  

De Frivole
Framboos

Chanel Perdichizzi, geboren in 2000, begon op zesjarige 
leeftijd harp te spelen  Ze werd al snel bekend in Luxemburg, 
waar ze met de grootste onderscheiding afstudeerde in 
de klas van Liane Hames, aan het conservatorium van 
Luxemburg. 

Chanel heeft talrijke recitals gegeven, ook heeft ze als soliste 
opgetreden met het Filharmonisch Orkest van Luxemburg in 
het ‘Concierto de Aranjuez’ van Rodrigo. Ze speelde tevens als 
solist bij het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Luik in juni 
2017, tijdens het eerste deel van het concerto van Reinhold 

Glière. Chanel heeft zich onderscheiden in verschillende 
internationale wedstrijden.

Haar uitzonderlijke talent wordt benadrukt door haar lerares 
Sophie Hallynck, bij wie ze al jaren studeert: ‘Haar muzikaliteit 
is verbluffend. Ze is technisch uitzonderlijk vaardig en ze 
beschikt over een zeer fijngevoelig interpretatievermogen. 
Vanaf de eerste noot, betovert ze haar toehoorders met 
magische klanken.’

 www.chanelperdichizzi.com

Da’s al drieënveertig jaren dat zij in het vak zitten
Ze hebben getourd, rondgetrokken, gereisd
Van Nederland tot Zwitserland
En maar liefst acht keer een half jaar Parijs
 
Ze hebben zalen doen vollopen, 
ze hebben zalen doen overlopen
Ze hebben succes gekend, 
en toen nog meer succes gekend
 
Ze hebben toejuichingen gehad, 
bloemekes, verzoeknummers
Beethoven, Mozart, Hazes en Liszt
 
En nu is er ‘Troppo maturo’
Zo fruitig en fris 
Geestig, virtuoos  
Echt typisch Framboos
 
Twee tenoren, één cello, één vleugelpiano, en hopen humor

Met: Peter Hens en Bart Van Caenegem |  www.defrivoleframboos.be
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Humor ZZY-XLHumorfabriek

Kassa: € 30  |  Vvk: € 25  |  Student: € 20  |  Abo 5+: € 22  |  Abo HF: € 20
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‘Oost west, thuis best’, doch tevens ‘noord zuid, graag 
trekken we er eens op uit!’ 

Niettegenstaande we u veel ‘in eigen huis’ aanbieden, 
schuwen we het buitenshuis cultuur opsnuiven niet. 
Tenminste niet als het echt de moeite waard is. Vandaar 
ook dit seizoen drie uitstappen. We presenteren 
u  − weloverwogen, zorgvuldig gekozen, nauwgezet 
samengesteld: één opera-uitstap en twee culturele 
daguitstappen. 

Verklappen waar we naartoe gaan doen we via andere 
wegen. Indien u op de hoogte wenst te blijven van ons 
uitstappen-aanbod en met ons de bloemetjes wil najagen 
of – beter nog – ze wil buitenzetten in bijvoorbeeld 
Sint-Niklaas (onze bus naar ‘Coup de Ville – Chasing 
Flowers’ is gereserveerd), mail dan als de bliksem iets 
als ‘ik wil op de hoogte gehouden worden van jullie

superfantastischformidabelheerlijk1 uitstappen-aanbod’ 
en kom ons programma voor Sint-Niklaas, alsook onze 
overige twee bestemmingen te weten. Die laatste houden 
we hier nog even geheim – jawel, ditmaal écht – maar 
dat het fabuleus gaat zijn, dat geven we u nu al op een 
briefje!

Onze Folk U!-workshops bleken een enorm succes. Groot was onze verbazing bij het aanschouwen/aanhoren van 
zoveel ontluikende virtuositeit! Inderdaad, inderdaad, lichtjes overdreven, we doen hiermee een aantal would be 
snarenplukkers en lierdraaiers net iets teveel eer aan. Waar we niet in overdrijven is het vertellen dat het plezier van 
deze sessies afspatte! Van welk niveau het ‘spel’ ook was, hoe goed  (of net niet) de instrumenten ook gestemd ... 
we observeerden enkel lachende gezichten en gepassioneerd gemusiceer. 

Vandaar dat er in 2020-2021 geen instrumentworkshops ontbreken. Een workshop bij elke ‘Folk U!’-voorstelling 
zelfs. En ons musiceer-verhaal eindigt hier niet eens ... Op gezette tijdstippen zal De Zeepziederij in 2020-2021 
jam-sessies en gezamenlijke oefenstondes organiseren. Liederlijke uurtjes waar minder en meer begenadigde 
muzikanten elkaar kunnen vinden op het notenpad. 

Daarnaast sporen we onze Vloervegers & Parketboeners – oftewel onze dansgezelschappen – aan u weer de kans 
te geven om zélf onze bühne deftig onder ‘voeten’ te nemen tot ze weer helemaal Spic and span is. Met andere 
woorden: de kans is groot dat u ook aan dansworkshops kunt deelnemen. 

Normaliter schotelden we u op deze plek meer info voor, maar – u raadt het al – corona stak vroegtijdig een stokje 
voor de ‘waars’, de ‘wats’ en de ‘wanneers’ ... Toch even een kleine zekerheid: wij informeren via de Klets!, onze 
website en sociale media zodra er meer duidelijkheid is.

 uit
 stappen

workshops & 
jamsessies

1 Supercalifragilisticexpialidocious - zéér vrij vertaald uit Mary Poppins.

‘Stilstand is achteruitgang’. Welke Schriftgeleerde deze 
boutade liet optekenen is ons niet bekend. Doch ter eer 
en glorie van de createur van de openingszin van deze 
paragraaf bogen wij ons over ons vormingsaanbod om 
te concluderen: ‘op de instrumenten- en dansworkshops 
na, zou ons vormingsaanbod beter tot haar recht komen 
onder bibliotheekvleugels’. 

Vandaar in ons aanbod enkel nog workshops die doen 
likkebaarden, passend bij onze evenementen en vandaar 
ook te vinden op de correlerende pagina’s. Voor alle 
andere levenslang-leren-momenten bent u meer dan 
welkom in de Breese bibliotheek.
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In samenspraak met onze exposanten Tejo Van den 
Broeck, Codriez en Mrs. Annie Mation besloot het Zeep-
ziederijteam hun tentoonstellingen over te hevelen naar 
seizoen 2021-2022 omwille van de coronamaatregelen. 
Nog een jaartje geduld dus. 

We houden het dit seizoen uitsluitend bij de expo van onze 
huisartiest (Ben Peeters) op een nader te bepalen datum. 

Ben Peeters
Ik ben (geweldig), jij bent (geweldig) en hij is Ben (ook 
geweldig)! Ben Peeters. Het coverbeeld en het artwork 
dat u her en der in deze brochure terugvindt1 zijn van 
zijn hand. Met deze brochure bieden we Ben een mini-
portfolio. Daarnaast stelt hij ook tentoon in onze foyer 
(zie pagina 96 - artiest in de kijker). 

Tejo Van den Broeck
Tejo Van den Broeck, maar u mag vast gewoon Tejo 
zeggen, is wereldwijd bekend om zijn aquarelwerken ... 
Moest u hem nog niet (her)kennen (op een van zijn vele 
zelfportretten), bieden we u hiertoe de kans.

Tejo voelt zich verwant met het fotorealisme waarbij 
men zo natuurgetrouw en neutraal mogelijk te werk 
gaat. Natuurgetrouw: ja. Neutraal: iets minder ... neen 
eigenlijk. Tejo durft te spelen met de realiteit.

‘De kunst van Tejo Van den Broeck is de meest complete 
en ontwikkelde die ik ken. Het is niet mogelijk om het 
in enkele woorden uit te drukken, maar hem gewoon 
feliciteren is wat te weinig om hem te eren. Hij heeft 
techniek en symboliek en concepten en stijl en is 
vernieuwend en doet onderzoeken.’ - Anna Massinissa, 
curator van FabrianoInAcquarello

CODRIEZ 
Multidisciplinair kunstenaar Corneille Driezen – inder-
daad, vandaar het letterwoord CODRIEZ – is een 
teken- en schildertalent die een bonte verzameling van 
kleurrijke werken voorstelt, waarin veel te ontdekken 
valt.

‘Corneille schildert vrijuit én ongeremd. Het publiek krijgt 
een ongecensureerde inkijk in de wereld die achter zijn 
twee ronde brilglazen schuilgaat – een universum vol 
wezens, mensen en dieren. Zijners, Dromers, Zwervers. 
Wat hij niet met acryl en linnen kan uitdrukken, dat 
vertaalt Corneille in muziek. Het belangrijkste instrument 
is niet zijn penseel, zijn doek of zijn toetsen: [...] Het 
zijn alle mensen om hem heen, en wat daartussen. De 
liefde die mensen met elkaar verbindt en de relaties 
die mensen met elkaar aangaan werken eindeloos 
inspirerend.’ - Hanne Haels

Mrs. Annie Mation
Mrs. Annie Mation is het alter ego van Anne Neyens 
die haar leven besloot uit te bouwen rond haar passie: 
tekenen en schilderen. 

Met een masterdiploma animator in de ene hand en een 
diploma leerkracht in de andere, geeft ze momenteel 
les in kunstvakken, gecombineerd met het dagelijks 
tekenen en ontwerpen op zelfstandige basis.

‘Relatief divers’, zo beschouwt Anne haar – meestal 
digitale – werk. Naast zich verliezen in programma’s 
als Procreate en Photoshop, maakt ze ook kunst op 
een meer traditionele wijze: met acrylverf, potlood 
en papier. Met sterke vrouwen rondom haar als 
inspiratiebron, is het hoofdthema in Anne’s kunst (dan 
ook) ‘de vrouw’. 

1 De seizoensbrochure kan als zoekboek gebruikt worden! 

expo
corona-annulatiecorona-annulatiecorona-uitstel corona-annulatiecorona-annulatiecorona-uitstelcorona-annulatiecorona-annulatiecorona-uitstel
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Een tweede seizoen vroeg om een allertweede 
Zeepziederij-huisartiest ... Graag kondigen we de heer 
Ben Peeters aan als onze grafische brochure-kunst-
opvolger. Net zoals zijn voorganger Iwan Baeten kreeg 
deze artiest de kans zijn stempel op onze brochure 
te drukken ... Ben Peeters, woonachtig in Hasselt 
maar met roots in Bree, mixt beeld met (muur-)
schilderingen en is herkenbaar door zijn minimalisme 
mét gedetailleerde uitwerkingen en sterk kleurgebruik. 
Wij worden er blij van! 

Ben laat zich inspireren door de natuur: organische 
vormen die in elkaar overvloeien. Hij laat Zeepzieders 
en andere kijkers liefst zelf ontdekken wat er in 
zijn herschapen en gestileerde wereld schuilt. 
In zijn zoektocht naar de essentie vereenvoudigt 
Ben opzettelijk zijn onderwerpen, zodat enkel de 

belangrijkste elementen overblijven. Toeschouwers 
kunnen het eindresultaat van zijn zeer herkenbare en 
aparte stijl, waar fictie en realiteit elkaar ontmoeten, 
live bewonderen in De Zeepziederij. Bens werken − op 
vaak grovere achtergronden, gecombineerd met een 
fijn uitgewerkte compositie op de voorgrond − komen 
op onze foyergrond helemaal tot hun recht. 

Ben organiseert in de loop van het seizoen zijn expo 
bij ons, we wachten het moment af dat we zonder 
circulatieplan mogen opengaan, zodat u optimaal van 
zijn werken kunt genieten.

 www.benpeeters.com

 www.instagram.com/ben_peeters_

 www.facebook.com/Benpeetersartworks

 artiest in
  de kijker

Ben Peeters
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Tickets

Hoe bestellen?
Tickets reserveert u in het cultuurhuis. Dit kan tijdens 
de openingsuren, telefonisch op 089 84 85 65 of per 
e-mail via cultuur@bree.be. Vermeld steeds de titel 
van de voorstelling, de datum, het gewenste aantal 
tickets en daarnaast uw voor- en familienaam, adres en 
telefoonnummer.

Gereserveerde tickets haalt u af aan de ticketbalie van 
het cultuurhuis. Drie werkdagen voor de voorstelling 
leiden alle reservaties tot een aankoop. Cultuurhuis De 
Zeepziederij is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, doch 
vermeld zeker bij reservatie als u een rolstoelplaats wenst. 

Mensen jonger dan 26 jaar die in het bezit zijn van een 
studentenkaart, genieten ons studententarief. Toon 

spontaan uw studentenkaart, zowel bij aankoop als bij de 
ticketcontrole op de dag van de voorstelling. 

Het ontwerp van deze brochure gebeurt in volle corona-
crisis. De heersende onzekerheid omtrent het heropstarten 
van de werkzaamheden, zorgt er helaas voor dat de 
startdatum van de ticketverkoop niet vastligt. 

Hoe betalen?
Betalen kan contant of met Bancontact aan onze 
ticketbalie, of via overschrijving (IBAN BE80 0017 
5554 2877 - BIC GEBABEBB), met vermelding van uw 
naam en het bestelnummer (dat wij u meedelen bij 
uw reservatie). Gereserveerde tickets moeten uiterlijk 
binnen twee weken na reservatie én drie werkdagen 

voor de voorstelling betaald zijn (cash, overschrijving, 
Bancontact of Sodexo cultuurcheques). Indien u tickets 
per overschrijving betaalt minder dan 14 dagen voor de 
voorstelling, dient u een betalingsbewijs mee te brengen 
naar de kassa. De organisatie behoudt het recht om niet 
tijdig betaalde tickets vrij te geven zonder voorafgaande 
kennisgeving. Gereserveerde tickets haalt u af aan 
de ticketbalie van het cultuurhuis. Indien gewenst, 
worden uw tickets verstuurd per post, hiervoor wordt 
een administratieve kost aangerekend van € 2,5 bij 
bestellingen van minder dan € 50.

Hoe annuleren?
Annuleren kan kosteloos indien u nog niet betaald heeft, 
tot twee weken na reservatie. Daarna kunnen tickets tot 
drie werkdagen voor de voorstelling geannuleerd worden, 
mits betaling van een administratieve kost van € 2,5 per 
ticket. Het resterende tegoed ontvangt u in de vorm van 
een tegoedbon die één jaar geldig is en waarmee tickets 
gekocht kunnen worden voor voorstellingen uit het eigen 
aanbod van het cultuurhuis. 

Vanaf drie werkdagen voor de voorstelling is annuleren 
niet meer mogelijk, tenzij het om een uitverkochte 
voorstelling met wachtlijst gaat: in dit geval betaalt u de 
vaste annulatiekost en krijgt u een tegoedbon voor het 
resterende bedrag. Dit enkel indien het cultuurhuis het 
ticket kan doorverkopen.

Er geldt een beperking op het aantal annulaties 
binnen een concept- of 5+ abonnement. Bovenop de 
vaste annulatiekost van de betreffende voorstelling, 
wordt het verschil tussen de abonnementsprijs en de 
voorverkoopsprijs van alle voorstellingen binnen dat 
abonnement doorgerekend aan de klant. 

Wachtlijsten
Voor uitverkochte voorstellingen en abonnementen wordt 
een wachtlijst aangelegd. Op eenvoudig verzoek voegen 
wij uw gegevens toe aan deze wachtlijsten.

Online ticketing
Volgens de huidige planning zal Cultuurhuis De 
Zeepziederij in de loop van seizoen 2020-2021 online-
ticketing introduceren. Meer nieuws daarover vindt u 
ten gepaste tijde op onze reguliere kanalen zoals onze 
website, nieuwsbrief en social media. 

praktisch
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Goed om te weten

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 onder breking 
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. 

Er is gratis gehoorversterking aanwezig voor 10 perso-
nen, met of zonder hoorapparaat. Het cultuurhuis is vlot 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers, doch vermeld dit 
zeker bij reservatie. 

Gelieve uw GSM uit te schakelen bij het binnengaan van 
de zaal. 

Het gebruik van de gratis vestiaire gebeurt geheel op 
eigen verantwoordelijkheid. Indien de vestiaire bemand 
is, blijft deze geopend tot een half uur na de voorstelling. 

Het is zonder voorafgaande toestemming verboden 
tijdens de voorstelling opnamen te maken, van welke 
aard dan ook.

Eten en drinken is verboden in de zaal, tenzij dit expliciet 
wordt toegestaan.

Tickets zijn uitsluitend geldig op de dag en het uur 
vermeld op het ticket. Enkel tickets 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.

Adressen

Cultuurhuis De Zeepziederij (AGB Bree)
Malta 11
3960 Bree
089 84 85 65
cultuur@bree.be

www.zeepziederij.be
www.facebook.com/zeepziederij 
www.instagram.com/dezeepziederij    #dezeepziederij  
www.youtube.com/cultuurhuisdezeepziederij 

Maatschappelijke zetel AGB Bree
Witte Torenwal 23/1
3960 Bree
BTW BE 0871.439.585

Zaalplan
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Openingsuren ticketbalie

Maandag Gesloten Gesloten
Dinsdag 10.00 u -12.00 u 14.00 u - 17.00 u
Woensdag Gesloten 14.00 u - 17.00 u
Donderdag 10.00 u - 12.00 u 14.00 u - 17.00 u
Vrijdag 10.00 u - 12.00 u Gesloten

Daarnaast is de ticketbalie geopend een uur voor aanvang 
van eigen voorstellingen. 

Het cultuurhuis is gesloten van 13 juli 2020 t.e.m. 
14  augustus 2020 en van 21 december 2020 t.e.m. 
3 januari 2021. (onder voorbehoud)

Openingsuren theaterzaal

De theaterzaal van Cultuurhuis De Zeepziederij opent 
een uur voor aanvang van de voorstellingen, tot uiterlijk 
middernacht. Wanneer er geen voorstellingen plaatsvinden 
in De Zeepziederij is de theaterzaal gesloten. 

Parkeren

Parkeergelegenheid vindt u in de Witte Torenwal, de 
Stationswal en Malta. Deze wegen liggen in de blauwe 
zone waar u een parkeerschijf (2 uur) dient te leggen van 
maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 u tot 18.00 u. 

Zonder parkeerschijf kan u ook parkeren in de Kanaallaan, 
de Toleikstraat en de Millenstraat. Dit alles is op (kleine) 
wandelafstand van De Zeepziederij.

Meer parkeerinformatie vindt u op www.bree.be/mobiliteit/
parkeren.

Wegbeschrijving naar Bree

Vanuit Antwerpen, Brussel en Aken: neem afrit 31 op de 
E314. Vervolgens rijdt u via de N76 richting Oudsbergen 
tot in Bree. 

Vanuit Luik: neem afrit 30 op de E313 in Diepenbeek. 
Vervolgens rijdt u via de N76 richting Genk en Oudsbergen 
tot in Bree.

Openbaar vervoer

www.delijn.be - www.nmbs.be

De halte ‘Bree - Malta’ en ‘Bree - Opitterpoort’ bevinden 
zich op wandelafstand van Cultuurhuis De Zeepziederij.
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Cultuurhuis De Zeepziederij 
Malta 11, 3960 Bree

089 84 85 65
cultuur@bree.be

 www.zeepziederij.be


