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Alles wat je je
kunt voorstellen
is echt”
Een waarheid voor Pablo Picasso, maar volgens ons ook de essentie van ons werk.
Voor u ligt onze brochure met al het verbeeldingsmateriaal voor seizoen 2022-2023
dat we tot nu toe samenbrachten.
Meer dan ooit hopen we natuurlijk dat u in grote drommen weer samen concerten,
voorstellingen en films komt beleven. Wij zijn met plezier uw ‘fournisseurs van verbeelding’
op het podium of actief in een workshop of atelier.
Meer dan ooit sluipt ook de wereld en de actualiteit onze schouwburg binnen. Soms met
meer vragen dan antwoorden. Je leest er alles over in de interviews in deze brochure.
Meer dan ooit gaan we samenwerken met andere partners voor deze fantastische queeste.
Met Westrand Dilbeek, al het 25e jaar op rij, maar ook samen met GC De Muze in Meise,
CC De Factorij en voor PeriferiK met Kaaitheater, dat de verbouwing van de grote zaal als
dé uitgelezen kans ziet om de theatrale vleugels uit te spreiden.
Verbeelding, emotie, ontroering, schoonheid. Voor minder gaan we niet. We laten je aan
den lijve voelen dat het voor de artiesten op onze planken net de kunst is om in het
moment te spelen. Zo maak je iets unieks mee, want live, dat is nooit twee keer hetzelfde.
En laat die gecreëerde realiteit in jouw hoofd net iets anders zijn dan die van wie op de
stoel naast je zit. Op de creativiteit van makers én publiek staan immers geen grenzen.
Dus durven we stellig onderschrijven dat “alles wat je je kunt voorstellen echt is”.
Welkom in uw en onze verbeelding.

Het Cederhuis
Goudsmeden Krista en Grety Vandevelde
Brusselsesteenweg 152  1850 Grimbergen  www.goudsmid.be

&

samenwerkingen
KLASSIEK & JAZZ
ONTDEK DE REEKSEN
Les Salons

Italiaanse Barok

De Oude Meesters

reeksen
Nieuwe tradities

Klankbad

LES SALONS verkent met een pianorecital en
een kamermuziekconcert de muziek van de
laat 19e en vroeg 20e eeuw van onder meer
Debussy, Ravel, Dutilleux, Mompou, Satie. Werk
dat vooral in de Franse salons furore maakte
en nu nog steeds fungeert als oneindige
inspiratiebron.

ITALIAANSE BAROK focust op de ongemeen rijke
18e-eeuwse Italiaanse barokmuziek, met een
instrumentaal programma en eentje gebaseerd
op de Opera Seria van toen.

DE OUDE MEESTERS brengt muziek uit de
late middeleeuwen en renaissance, met
een instrumentaal recital rond Guillaume
de Machaut (La Caccia) en een mystiek
programma rond de mysterieuze Mariaverering
en Hugo van der Goes door het internationaal
gelauwerde Ratas del Viejo Mundo.

NIEUWE TRADITIES focust op de kruisbestuiving
tussen oude muziek, tradities, en hedendaagse
jazz en improvisatie en op het zoeken naar hoe
die werelden versmelten tot een springlevend
en uitermate boeiend nieuw gegeven.

KLANKBAD is een reeks avontuurlijke muziekavonden geïnitieerd door muzikant/componist Eric
Thielemans. Het is opgevat als live radio-opname
met centrale gasten die praten over hun relatie
met muziek in leven en werk. De gast brengt
telkens inspirerende platen mee. Het eerste
Klankbad ligt vast. De andere ontdek je later op
onze website.
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Guillaume Coppola - 			
Musiques du Silence
Florestan Bataillie / Kurt Bertels /
Desguin Kwartet - Arts Nouveaux

Le Consort - Specchio Veneziano
Die Kölner Akademie / Lore Binon / 		
Alon Sariel - La Speranza

La Caccia
Ratas del Viejo Mundo

28.04

ONTDEK DE CONCERTPAS

CC De Factorij Zaventem

Omdat samen altijd meer is, bundelen Cc Strombeek en GC de Muze
van Meise de krachten voor het aanbod klassiek en jazz. Ontdek het
volledige programma voordelig met een CONCERTPAS. Die koop je
eenmalig voor € 50. Met de pas betaal je dan slechts € 5 voor elk
klassiek of jazzconcert van jouw keuze.

Ook in CC De Factorij zijn een paar niet te missen concerten
mee te pikken.
12.11
4.03
10.06

Geldig voor de concerten uit bovenstaande reeksen in Cc Strombeek
en voor onderstaande concerten in GC de Muze.
11.09
22.10
28.10
17.01
14.03
25.03
31.03
18.04

Meuzemuzeconcert
DOWLNDRAKEIn Darkness Let Me Dwell
aki
Hung Shao-Huan & Peter Jacquemyn
Grégoire Tirtiaux & Anaïs Moffarts
Kirsten Gedeshi
Profound Observer & Bert Joris
Sitardust Trio
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podium

The Free Orleans Rebel Band
Naima Joris
Brussels National Orchestra
& Julien Libeer

Supernova
Ontdek de drie winnaars van deze wedstrijd voor jonge,
veelbelovende kamermuziekensembles bij ons en bij de collega’s.
25.11
21.01
25.05

Ryelandt Trio in GC De Muze van Meise
Firgun Ensemble - in CC De Factorij
Goggles - in Cc Strombeek

Dear Uncle Lennie
Bram Stadhouders/ Baroque 		
Orchestration X - SUITE X
Lennart Heyndels Quartet Codex au Soleil

KLANKBAD: Cinema Paradiso
KLANKBAD
KLANKBAD

THEATER EN DANS
WESTRAND & Cc STROMBEEK
Het programma voor theater en dans komt
tot stand in nauwe samenwerking met onze
collega’s uit Dilbeek. Voorstellingen vinden
dus zowel in onze schouwburg als in die van
Westrand plaats. Met je Vriendenpas krijg
je ook in Westrand bij deze voorstellingen
een mooie korting. Nieuw dit seizoen is het
festival De Nieuwe Collectie, met makers die je
misschien (nog) niet (goed) kent, maar sowieso
het ontdekken waard zijn. Blokkeer alvast half
januari tot half februari in je agenda!

PeriferiK
PeriferiK is een samenwerking tussen
Kaaitheater en drie cultuurhuizen in de
periferie van de grootstad: Westrand, Cc
Strombeek en CC De Factorij. Samen brengen
ze zes bijzondere producties. Je vindt ze in de
brochure terug onder het label PeriferiK.

Uitgebreide info op

www.ccstrombeek.be

podium
info — 5

Het Gemeenteplein wordt in augustus weer het gezelligste plekje van Strombeek. Samen met Viva 1853 creëren we een strand
vol spel, sport, plezier, cocktails, workshops, acts en een streepje muziek… Op Strombeach krijg je het allemaal! Lees hier wat
wij graag alvast voor het strand in gedachten hebben.

De Jartellen

vr 19.08 - vr 2.09
Cc Strombeek

Cirk Strombeach

Bram & Lennert

De Jartellen
Tijd voor glimmende saxen en trompetten, zwetende muzikanten en een
uitgebreider repertoire dan eender welke hedendaagse coverband!
De Jartellen: jong, levendig blazersensemble dat covers brengt in
een volledig nieuw jasje. Zijn jullie klaar voor een gigantische dosis
enthousiasme en ambiance?
vr 19.08 | 21u30 (voorprogramma: 20u)

Familiefestival

Zomerafsluiter: PleZand

TeaTime Company, met Humbekenaar Bavo De Smedt, reist Europa rond
met hun buitenvoorstelling Stick-Stok. Hoog tijd om dit circusgezelschap
op Strombeach uit te nodigen op Cirk Strombeach. Check website en
sociale media voor het volledige programma van deze heerlijke circusdag.

Op de allerlaatste zomervakantiedag organiseren we een verrassend
PleZand speeldorp tijdens onze (hopelijk) zwoele zomerafsluiter. Je kan
ons met de voetjes in het zand terugvinden voor een hele namiddag gratis
animaties, spelletjes en creatieve inloopworkshops.
Samen bouwen we zandkastelen en knikkerbanen en knutselen we
papieren bloemen. Wist je dat je ook prachtige zandschilderijen kan
creëren? Probeer onze modderkeuken uit, of waag je aan een opgraving
van dino’s. En wie houdt de vlieger het langst in de lucht? Pik zeker ook
de muziektheatervoorstelling Zand van Warmoes mee.

zo 28.08 | vanaf 15u

wo 31.08 | 13u30 tot 17u30

Bram & Lennert

We sluiten Strombeach af met een stevig feestje!

Cirk Strombeach

Deze twee jonge Ninovieters staan al enkele jaren samen op de planken.
Zij spelen covers volgens het jukebox-principe: het publiek roept een
nummer en zij voeren het uit! Bedenk alvast welk nummer jij wil horen.
wo 24.08 | 20u

6 — strombeach

Zomerafsluiter: PleZand

3-10j

vr 02.09

Het hele programma vind je op

www.viva1853.be
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Wunderkammer, een festival om te
verdwalen in wonderbaarlijke muziek

© Wouter Vanhaelemeesch, Chloé D’hauwe, Floris Hoorelbeke

Wunderkammer
vr 30.09 en za 1.10
vr 10.02 en za 11.02

8 — interview

Dit najaar zijn we al aan de vierde editie van Wunderkammer toe. Hoog tijd dus om eens te praten
met bezieler en curator Jan De Vroede en vormgever Wouter Vanhaelemeesch.

Jan:
‘Het embryonale idee van Wunderkammer is
eigenlijk ontstaan tijdens de eerste lockdown. Veel
cultuurhuizen hebben toen de deuren gesloten,
maar in Cc Strombeek gooiden we het over een andere boeg en besloten we heel wat artiesten uit te
nodigen voor een residentie. Het was een heel open
vraag: zij kregen de mogelijkheid om infrastructuur
en techniek te gebruiken om iets te ontwikkelen,
zonder meer. Oorspronkelijk was daar zelfs geen
toonmoment aan gekoppeld, maar toen we merkten
dat er heel veel creativiteit was en er echt fijne dingen ontstonden, leek het ons ergens wel een gemis
om het daar te laten stoppen. Ondanks het feit dat
veel van deze artiesten en creaties geen logische
match waren met een cultuurcentrum, vonden we
toch dat dit ook hier kon worden gepresenteerd.
Wunderkammer wil graag die vrijplaats zijn. Een
festival waar samen gespeeld wordt, waar on
the spot samenwerkingen kunnen ontstaan. De
bedoeling was om een ontdekkingsparcours te
creëren met korte fragmentarische stukken muziek,
maar ook om linken te leggen met beeldende
kunsten. Het houdt ergens het midden tussen een
extreem gecureerd experimenteel platform en een
brocantewinkel: niet voor iedereen, maar wel met
voor iedereen iets.’
De samenwerking met Wouter Vanhaelemeesch was
dan ook niet zo vreemd. Voor Wunderkammer kenden Jan en Wouter elkaar nog niet. Jan kende enkel
Wouters werk via Instagram en zag er de ideale
sfeer in die hij zocht voor Wunderkammer.
Wouter:
‘Jan belde mij op met de vraag of ik de affiches
wou ontwerpen voor Wunderkammer en ik was
meteen gewonnen voor het concept. Het idee van
een Wunderkammer, een negentiende-eeuwse
verzameling van allerlei rariteiten, past helemaal
bij mijn werk en is een ideale kapstok om mee te
werken. We babbelden die eerste keren heel veel
over ons eigen netwerk en hoe inspirerend sommige
samenwerkingen kunnen zijn. We wisselden tips
uit. Zowel qua netwerk als qua muzieksmaak was
er een grote overlap tussen ons. De samenwerking
was dus een logische gevolg.’
En dus creëerde Wouter de tekeningen en de stijl
van artwork die perfect de sfeer van het festival
weerspiegelen. Het eclectische van een Wunderkammer zit er volop in, maar door de typische stijl
van het artwork wordt het allegaartje toch weer een
eenheid.

— interview —

Wunderkammer

“Wunderkammer houdt
ergens het midden tussen
een extreem gecureerd
experimenteel platform
en een brocantewinkel:
niet voor iedereen, maar
wel voor iedereen iets.”

Ik maak gebruik van de oude technieken van gravures zoals arcering, steeds in zwart-wit, met pen en
inkt. Mijn werk ziet er daardoor oud uit, maar als je
goed kijkt, zie je de hedendaagse blik, vooral in de
compositie. Zo heb ik zelf een hele nieuwe wereld
ontwikkeld, waar alles wat je maar kan bedenken
een plek kan hebben.
Ik hou zelf ook van mensen die 120 keer hetzelfde
doen met lichte variaties, die zichzelf telkens opnieuw uitvinden. Iemand die altijd iets anders doet,
is een dilettant voor mij. Dat interesseert me niet.’

Jan:
‘Een Wunderkammer kan alles zijn: een ingelegde
tand van een Viking, magische stenen, een foetus
op sterk water… Ondertussen kan er iemand op
een luit spelen en liedjes zingen over Maria. Het
festival is dan ook niet voor één gat te vangen en
mixt jazz met impro, ontoegankelijke muziek met
uitdagende riedeltjes. Toch zoeken we terwijl we het
programma samenstellen naar linken. Dat kan een
instrument zijn, een thema, of het feit dat we 50
procent vrouwelijke muzikanten willen.’

Wouter is selectief in de opdrachten die hij
aanvaardt. Er moet een match zijn tussen zijn werk
en waarvoor het gebruikt wordt. Hij is echter niet
geboeid door de wereld van tentoonstellingen en
expo’s. Het feit dat zijn werk op affiches of platenhoezen verschijnt, vindt hij boeiend en spannend.
‘Mijn werk kan opeens in een platenwinkel in Tokio
of New York liggen, of op de hoes van een Bulgaarse
psychedelische band prijken. Een plaat kost 20
euro. Op die manier wordt mijn artwork heel
toegankelijk, democratisch en genereus.’

Wouter:
‘Mijn manier van werken past heel erg binnen dit
concept. Ik ben gefascineerd door gravures en
kunst van de vroege renaissance tot de 19e eeuw.
Doorheen de tijd werd er enorm veel gekopieerd. Je
ziet eigenlijk steeds opnieuw dezelfde elementen
terugkeren. Elementen die niet per se waarheidsgetrouw zijn en daarom iets geladen en symbolisch
krijgen. Ik werk altijd vanuit zulke modellen, knip
die uit en leg die soms weg voor jaren. Vervolgens
verknip ik ze en maak een collage. Zo ontstaan hele
grote werken en krijg je een volledige andere compositie dan op een A4. Wat eerst op de voorgrond
stond, kan plots een achtergrond worden of een
ander perspectief krijgen.

Dat democratische principe is ook voor Jan heel
belangrijk. ‘Er zijn tal van festivals in Europa waar
de muziek die Wunderkammer biedt aan bod komt,
maar vaak is het nogal een snobistische aangelegenheid waar je toch zeker het juiste T-shirt moet
aanhebben. Er is vraag om dit soort experimentele
muziek een podium te geven buiten de grote
steden, kunstencentra en kraakpanden, zowel van
makers als van publiek.’

“Ik maak gebruik van de oude
technieken van gravures
zoals arcering, steeds in
zwart-wit, met pen en inkt.
Mijn werk ziet er daardoor
oud uit, maar als je goed kijkt,
zie je de hedendaagse blik,
vooral in de compositie.”

Het einde van Wunderkammer is nog lang niet
in zicht, want het concept vindt zichzelf eigenlijk
telkens opnieuw uit. Na een paar edities staat Wunderkammer al internationaal op de kaart. Jan krijgt
vragen van artiesten uit Korea, Japan, Engeland en
meer die al hoorden van deze unieke vrijplaats. Ze
zien het als een kans om samenwerkingen aan te
gaan met artiesten over de grenzen heen en deel
uit te maken van iets dat vernieuwend en cutting
edge is. Jans grote droom voor Wunderkammer is
dan ook dat er terug ruimte kan zijn voor het maakproces, zoals bij de start met de residenties.
Benieuwd naar wat dit rariteitenkabinet
dit jaar te bieden heeft?
Wunderkammer #4 gaat door op
30 september en 1 oktober.
Wunderkammer #5 verleidt je op
10 en 11 februari.
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Rigoletto

Deschonecompanie
Raymond van het Groenewoud
Rigoletto © Olympe Tits

Verdi op mensenmaat. Deschonecompanie doet waarin het uitblinkt:
operaklassiekers vertimmeren tot geestig, wervelend muziektheater
dat bol staat van zelfrelativering én liefde voor muziek.
Met Stefaan Degand in de hoofdrol.
vr 23.09 | 20u30
Schouwburg

Humor

William Boeva
Voorjaarsontwaken © Lieselot Siddiki

Diptych © Maarten Vanden Abeele

Muziek > PREMIÈRE

Raymond
van het Groenewoud
Op algemene aanvraag

I just don’t understand
Nick Cave

do 15.09 | 20u30
Schouwburg

wo 21.09 | 20u30
Schouwburg

Theater

Dans

William Boeva © Studio Edelweiss

Muziek / Jazz / Avontuur

WUNDERKAMMER #4

Diptych

Festival

Peeping Tom

Vanuit een liefde voor het spelen, probeert het jonge collectief WOLF WOLF
repertoire toegankelijk te maken voor een breed publiek. Ze kozen voor
Voorjaarsontwaken van Frank Wedekind, over de stap naar volwassenheid
binnen een zwijgende maatschappij.

In Diptych word je meegezogen in een wonderlijk, macaber en mysterieus
labyrint. De scenografie, de soundscape en de virtuoze dansers scheppen een
bevreemdende, beeldrijke wereld die doet denken aan de surrealistische films
van David Lynch. Een waanzinnig straffe voorstelling!

vr 16.09 | 20u30
Westrand

wo 21.09 | 20u30
Westrand

10 — podium

za 24.09 | 20u30
Schouwburg

Kurt Overbergh

Een doorleefde monoloog aan de vooravond van Nick Caves 65ste verjaardag.
Een handvol persoonlijke verhalen van Kurt Overbergh, maar vooral véél
muziek en véél beelden.

WOLF WOLF

Ook voor William was 30 worden niet makkelijk. Je bent niet
oud, maar ook niet echt meer jong. Er wordt ineens zoveel van je
verwacht. Hoog tijd dus om het leven echt in handen te nemen en
de oude Boeva achter zich te laten.

Lezing

Tijdloos rockend, ontroerend, frivool, vurig en puur gaat Raymond op algemene
aanvraag opnieuw in première in onze schouwburg. Met veel liefde voor het vak
en het publiek plukt hij uit zijn oeuvre van 500 nummers, desnoods met toegift!

Voorjaarsontwaken

B30VA

I just don’t understand Nick Cave © Olivier Donnet

Festival voor wonderbaarlijke muziek en meer. Wars van genres,
met ontdekking en verwondering centraal – unieke performances,
het kruim van de (inter)nationale avontuurlijke muziek, spontane
interventies, intieme luisterervaringen, wilde feestjes en te
ontdekken pareltjes allerhande.

WUNDERKAMMER #4 © Chloé D’hauwe, Floris Hoorelbeke

vr 30.09 en za 1.10
Cc Strombeek

podium — 11

Man in de Mist en De zaak Shell:
de plaats van realiteit en actualiteit
op het podium

Christophe Aussems

In oktober staan er in Cc Strombeek twee theaterstukken geprogrammeerd met brandend actuele thema’s. Man in de Mist (13.10) gaat over de
impact van een faillissement. De zaak Shell (26.10) behandelt de klimaatrechtszaak die in Nederland liep tegen oliegigant Shell. Theatermakers
Christophe Aussems en Rebekka de Wit vertellen ons waarom deze thema’s voor hen een plaats op het podium verdienen.

12 — interview

“De kracht van theater ligt
vooral in de verbeelding. We
hoeven de oplossing niet te
geven als theatermakers,
maar we geven wel een
hele zaal iets om over na te
denken of te praten.”

Ik wou een voorstelling maken die inzoomt op wat
er met die mensen gebeurt. Dat werd dan Man
in de Mist. Het thema werd nog actueler toen
de coronacrisis toesloeg. Ik was al bezig met de
research en voorbereidingen, maar opeens kreeg dit
thema een extra persoonlijke dimensie omdat we
niet mochten spelen en moesten nadenken over hoe
we deze crisis de baas konden. Ook theatermakers
zijn ondernemers.’

Zijn er dan bepaalde stukken herschreven
omwille van de coronacrisis?
Christophe: ‘Nee, helemaal niet, maar zoals dat
steeds gaat, verschuift de betekenis van een voorstelling mee met de tijd en de actualiteit. De reacties van
het publiek zijn heel uiteenlopend. Sommige mensen
vragen zich af waar die ondernemers zich zo druk in
maken, want het is tenslotte toch maar werk. Andere
keren zitten er veel ondernemers in het publiek en
komt het verhaal loeihard binnen. Voor ondernemers
is en blijft een faillissement het toppunt van falen
en meestal lijken ze ook wel te denken dat het hun
persoonlijke verantwoordelijkheid is. Het gaat ook
over identiteit, want wat we doen bepaalt voor een
groot deel wie we zijn. Zo vertelde een ondernemer:
“Als ik mijn zaak verlies, wie ben ik dan nog?”
Verantwoordelijkheid is in beide stukken
wel een belangrijk thema.
Christophe: ‘De meest gehoorde zin in alle interviews
die ik deed met ondernemers is: ‘Ik ging het nog
oplossen.’ Ze straffen zichzelf voortdurend als ze
falen, terwijl ze niet altijd alles in de hand hebben.
Soms kan je er niets aan doen en zou je je minder
persoonlijk verantwoordelijk moeten kunnen voelen.
Pas op, dat vind ik niet over Rebekka’s thema!’

Theater

Rebekka: ‘De zaak Shell trekt daar niet echt conclusies over, maar laat wel zien dat er heel wat verwarring is over verantwoordelijkheid. Tijdens het debat
wordt het schaalverschil tussen de consument en
een bedrijf als Shell voortdurend genivelleerd. Alsof
een mier evenveel zou moeten kunnen dragen
als een dinosaurus. In een debat zie je altijd twee
individuen tegenover elkaar, alsof ze gelijken zijn,
maar ze representeren iets anders. Zo wordt het al
snel verleidelijk om te denken dat je als consument
te weinig verantwoordelijkheid opneemt, terwijl de
andere partij, Shell in dit geval, uiteindelijk wel een
veel grotere verantwoordelijkheid heeft. We zitten
eigenlijk met z’n allen opgesloten in een fossiel systeem. De consument is afhankelijk van en verslaafd
aan het systeem en het is onmogelijk om hem nog
meer verantwoordelijkheid toe te schuiven. Op dit
moment ligt de bal volgens mij in het kamp van de
overheid en de burgers.’
Jullie deden allebei heel wat research
voor deze voorstellingen. Rebekka, jij las
duizenden pagina’s verslagen en kocht
een aandeel van Shell om alles op de
voet te kunnen volgen. Christophe, jij
interviewde talloze ondernemers. Hoe
belangrijk is die research?
Christophe: ‘Ik begon als een leek in de materie
van faillissementen. Theater maken is een goede
aanleiding om je te verdiepen in iets waar je weinig
van weet. Het begint dan sowieso met studeren
en lezen. Ondertussen maak ik dan een lijstje van
mensen die ik wil spreken in een video-interview.

Man in de Mist
Het nieuwstedelijk
do 13.10 | 20u30
Schouwburg

Ik probeer dat te beperken tot een tiental personen. Op voorhand weet ik wat ik wil vragen, maar
ligt de verhaallijn van de voorstelling nog niet vast.
Die wordt bepaald door wat ik aangereikt krijg in
het interview. Voor Man in de Mist sprak ik met
een curatrice, belangenorganisaties, met de cel
Vermiste Personen en uiteraard ook met ondernemers in faillissement. Met ervaringsdeskundigen
praat ik toch al snel vijf uur. Voor het schrijven van
de voorstelling vertrek ik dan vanuit fragmenten
uit die interviews. Soms blijf ik heel dicht bij wat
ze vertelden en kopieer ik hun zinnen, hun mimiek,
ritme van spreken.’ Maar ik breng ook verschillende
getuigenissen samen in één verhaallijn en schrijf
zelf nieuwe fragmenten, geïnspireerd door mijn
research. Zo krijg je een fictionalisering, maar blijf
ik dicht bij de perspectieven van mijn getuigen.
Rebekka: ‘Bij mij was het wel een vrij monsterlijke
research en dat terwijl ik me net had voorgenomen
om niet te veel research meer te doen. Vaak had
ik het gevoel dat ik te veel wist en om dat dan in
anderhalf te proppen, was nooit een leuke oefening.
De vorige voorstelling die ik met Anoek Nuyens
maakte, ging over de verantwoordelijkheid die
we hebben als kunstenaars om het verhaal van
de klimaatcrisis te verbeelden. We kwamen toen
ook uit bij de rechtbank, als een baken waarin we
nog steeds geloven, maar waar ook steeds meer
grensverleggende dingen gebeuren. Rivieren en
dieren krijgen opeens een stem, een toekomstige
generatie heeft al rechten. Toen startte de zaak
tegen Shell in Nederland en dat trok meteen onze
aandacht. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling

om daar een stuk over te maken, maar dat hele
discours over de consument binnen die zaak fascineerde me. Voor het stuk hebben we uiteindelijk
partij per partij onder de loep genomen. Hoe maak
ik van al die verschillende consumenten één rol?
Wat is het dominante discours van de overheid?
Concreet hebben we alle speeches van CEO’s van
Shell gelezen, dag na dag het nieuws gevolgd, maar
ook filosofische werken gelezen over burgerschap
tot het Akkoord van Parijs en speeches van Greta
Thunberg. We hebben geprobeerd om in elke stem
een soort oerklank te verwoorden. We vonden het
vooral belangrijk om de stem van de burger, de
klimaatactivist en de toekomstige generatie zo
duidelijk mogelijk te maken, omdat ze in het echte
debat ondervertegenwoordigd zijn.’
Wat willen jullie graag bereiken met deze
stukken en met theater in het algemeen?
Christophe: ‘De kracht van theater ligt vooral in de
verbeelding. We hoeven de oplossing niet te geven
als theatermakers, maar we geven wel een hele
zaal iets om over na te denken of te praten.’
Rebekka: ‘In tegenstelling tot andere media heeft
theater vaak al wat meer abstractie. Het is minder
dan film een echte nabootsing van de realiteit. Er
zit een enorme vrijheid in dat tussengebied, een
plek waar je op een veel meer verbindende manier
kan praten over dingen. Die collectieve live ervaring
draagt ook bij aan het samen zoeken.’
Christophe: ‘Ik voel ook wel aan dat mensen net
daarom naar het theater komen: om dat samen te
beleven en om die collectieve denkoefening te doen.’

“We zitten in een soort
verantwoordelijkheidscrisis
waarbij die als een
estafettestokje steeds maar
doorgegeven wordt van
consument naar bedrijf naar
overheid en burger.”

De zaak Shell
De Nwe Tijd

wo 26.10 | 20u30
Schouwburg

interview — 13

links: Rebekka de Wit, rechts: Anoek Nuyens © Karin Jonkers

Rebekka: ‘De aanleiding om De zaak Shell te
schrijven was voor mij het grote verschil tussen het
publieke debat en de werkelijke rechtszaak. In het
gesprek over klimaatverandering was ik erg in de
war over wat mijn eigen verantwoordelijkheid is. En
die verwarring is dodelijk, want als iedereen in de
war is, kan er niks gebeuren. Hoe meer we (Anoek
Nuyens en Rebekka de Wit, de twee makers van het
stuk, nvdr) lazen over de zaak, hoe meer bleek dat
we in een soort van verantwoordelijkheidscrisis zitten waarbij die als een estafettestokje steeds maar
doorgegeven wordt van consument naar bedrijf naar
overheid en burger.’
Christophe: ‘Bij elke voorstelling die ik maak is er
een persoonlijke link en een maatschappelijke urgentie. In de zomer van 2019 stuitte ik in De Tijd op
de kop ‘Meer faillissementen dan ooit’. Tegelijkertijd
zag ik zelf in mijn omgeving drie keer de gevolgen
van een faillissement. Een kennis verloor niet alleen
zijn hebben en houden, maar ook zijn gezin. Een
neef ging failliet en betrok er ongewild zijn ouders
bij, omdat zijn ouderlijke woonst in de onderneming
zat. Een bekende vastgoedmakelaar parkeerde
zijn auto dwars over de spoorweg. Het thema werd
daardoor erg prangend voor mij. Vaak gaat het bij
een faillissement vooral over het materiële verlies.

— interview —

Lezing

Ish Ait Hamou
De 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid staat helemaal in het thema van
‘kracht’. Een uitgelezen moment voor ons om auteur Ish Ait Hamou uit te
nodigen voor een gesprek over veerkracht, een thema dat bijna als een soort
rode draad door zijn hele oeuvre loopt.
i.s.m. Bibliotheek Grimbergen

ma 3.10 | 20u30
Schouwburg
Ish Ait Hamou

Stok Paard Prins © Michiel De Vyver

Camping Koekoek

Theater / Klassiek

Egmont

I Solisti / Het Banket
Jan Decleir en Roy Aernouts laten je samen met I Solisti & Vlaams Radiokoor
huiveren bij de bloedstollende wendingen in het leven van de graaf van
Egmont, een biografie die leest als een spannend jongensboek.
wo 5.10 | 20u30
Westrand

TetraTown

Baraque Future

Egmont © Tristan Versteven

Familiefestival
Humor

Alex Agnew

Bos Op Stelten

3-12j

Best Beestig

Wake me up when it’s over
Dit is wat je krijgt wanneer je Alex twee jaar lang opsluit in zijn eigen hoofd!
wo 5.10 en do 6.10 | 20u30
Schouwburg

Yevgueni weet opnieuw te verrassen. Wat goed was, is gebleven en wat
nieuw is, voelt meteen goed aan. Het laat zich allemaal horen op Straks is
ook goed, een volbloed popplaat die pendelt tussen eigentijds en tijdloos.

Ga op ontdekking door het prachtige Prinsenbos en laat
je verrassen door bijzondere boswezens, groot en klein.
Overal ontdek je beestige acts, sfeervol straattheater
en geestige animaties. Dompel je onder in meeslepende
workshops zoals het mollenspel, allemaal beestjes,
boerengolf, kampvuurgerechtjes... Slinger als een aap
door het bos en galoppeer op je zelfgemaakte stokpaard
tussen de spectaculaire straatanimatie. Wist je dat je
kan weven door kippengaas? TetraTown tovert melk- en
sapverpakkingen om tot kleine feestige kunstwerken
voor op jouw hoofd. Breng een warm bezoek aan onze
knuffeltent en vergeet niet deze beestige dag vast te
leggen op de gevoelige plaat in een passend kostuum.

za 8.10 | 20u30
Schouwburg

zo 9.10 | 13u tot 18u
Prinsenbos Grimbergen

Alex Agnew © Tim Tronckoe & Bart Vliegen

Muziek > PREMIÈRE

Yevgueni

Straks is ook goed

Yevgueni © Diego Franssens

14 — podium

Bos Op Stelten is een fonkelend familiefestival voor
gezinnen met kinderen van 3 tot 12 jaar op een
uitzonderlijk groene locatie in hartje Grimbergen.
Deze 6de editie wordt best beestig, beloofd!

Val van de ene verbazing in de andere tijdens
verbluffende locatievoorstellingen, zoals Stok Paard
Prins van 4Hoog en Baraque Future van Theater Tieret,
waar we in een betoverend decor jouw dromen en
hersenspinsels zullen koesteren. Bij Camping Koekoek
van het gezelschap Warmoes zijn zowel trekvogels als
huismussen welkom om samen met Merel (en haar
koptelefoons) ondergedompeld te worden in een
verrassende carrousel van dierenverhalen. Als afsluiter
zorgen de vreemde vogels van Cie Balltazar voor een
lach op jouw gezicht tijdens de zotte kuren van Orkest
Bazar.
Koop nu reeds jouw festivalpas en reserveer later met
voorrang voor de vele activiteiten.
i.s.m. Lokaal Bestuur Grimbergen en verschillende Grimbergse
partners.

podium — 15

Dans / Muziek

VACUUM

Man in de mist © Boumedienne Belbachir

Poltrock & de Roover
Een unieke geluids-choreografie van Aïda Gabriels
(oester). Dans, video en de quadrophonic live
muziek door David Poltrock en Adriaan de
Roover dompelen je onder in een niet te missen
meeslepende totaalervaring.
wo 12.10 | 20u30
Schouwburg

De zaak Shell © Karin Jonkers

Willem Vermandere

VACUUM © Wim Piqueur

Theater

VLOEK! © Stef Stessel

Man in de mist
Het nieuwstedelijk

Peterschapsconcert

Theatermaker Christophe Aussems – zelf zoon van
een zelfstandige – ging op zoek naar de mensen
achter kleine en middelgrote bedrijven die overkop
gingen. Na Vuur en Hybris maakt hij opnieuw een
bijzondere voorstelling met maatschappelijke inslag.

Theater

do 13.10 | 20u30
Schouwburg

In De zaak Shell komen de belangrijkste stemmen uit het
klimaatdebat samen. Anoek Nuyens en Rebekka de Wit bezochten
aandeelhoudersvergaderingen van multinationals, lazen speeches, ploegden
akkoorden door en noteerden stelselmatig de opmerkingen van hun ooms
tijdens het kerstdiner. Met Suzanne Grotenhuis, Musia Mwankumi en Michaël Pas.

De zaak Shell
De Nwe Tijd			
Henk Rijckaert © KREW

Musiques du Silence © Lyodoh Kaneko

Klassiek
Theater / Muziek

Humor

Henk Rijckaert
Influencer

VLOEK!
de Roovers

Guillaume
Coppola

Musiques du Silence
Les Salons

Mensen die Henk Rijckaert al een tijdje volgen,
weten het: hij is niet van sociale media weg te
slaan. Instagram, YouTube, Facebook: Henk is
aanwezig! In Influencer richt hij zijn komische blik
op de hechte band met zijn volgers.

De Roovers zetten hun tanden in deze moderne
klassieker van Sam Sheppard en brengen een
spetterende versie met een kleine bezetting
van vier acteurs, ondersteund door explosieve
live muziek gemaakt door de weergaloze Bjorn
Eriksson en Elko Blijweert.

De Franse toppianist Guillaume Coppola gaat
in dit betoverende recital op zoek naar de stilte
in muziek, naar het muzikale van stilte, naar
puurheid en licht, en speelt fantastische pareltjes
van onder meer Satie, Mompou, Chopin en Ravel.

za 15.10 | 20u30
Schouwburg

wo 19.10 | 20u30
Westrand

do 20.10 | 20u30
Sacristie Abdijkerk

16 — podium

Roodhapje

Muziek

Peterschapsconcert

De Koninklijke muziekkapel van de marine
Voor de achtste keer organiseren de 10 Gp CIS uit Leopoldsburg en de
gemeente Grimbergen hun jaarlijks peterschapsconcert. Gebracht door de
Koninklijke Muziekkapel van de marine en onder leiding van Oppermeesterchef Kapelmeester Bjorn Verschoore.

wo 26.10 | 20u30
Schouwburg

vr 28.10 | 19u30
Schouwburg

Muziek

Familie

Willem Vermandere
Op naar de honderd

Roodhapje

5+

FroeFroe ft. Lili Grace			

Een concert van Willem is een must, niet alleen voor oud, maar zeker ook voor
jong. Van een generatiekloof is hier geen sprake, wel integendeel. Zijn invloed
op de hedendaagse Nederlandstalige muziek is niet te onderschatten.

Roodhapje is een komische en muzikale versie van het bekende sprookje, vol
twists die het verhaal dichter bij de tegenwoordige tijd brengen. Kortom: nieuwe
tijden, hetzelfde sprookje, of toch net niet…? Heerlijk geflipt en spannend catchy.

do 27.10 | 20u30
Schouwburg

za 29.10 | 15u
Schouwburg

podium — 17

Miet Warlop: “Het enige wat ik zeker weet,
is dat ik niets zeker weet”

Miet Warlop studeerde in 2004 af als beeldend kunstenaar aan het KASK en legde sindsdien een hele
weg af: van solo kunstenaar tot minibedrijf, maar ook van beeldend kunstenaar tot performer.
We gingen met haar in gesprek in de inspirerende omgeving van haar atelier in Molenbeek. Omringd
door spiegels, kostuums, sjaals en een gipsen paar benen, voelen we meteen de veelheid van
aspecten die ze in haar werk incorporeert. ‘Mijn werk is extreem visueel. Ik ben natuurlijk in essentie
ook een beeldend kunstenaar.

Dit najaar presenteren we twee van haar producties in Cc Strombeek: Ghost Writer and the Broken
Hand Break en One Song. Twee producties die
totaal anders zijn, maar die beide een inkijk geven
in wie Miet is en waar ze voor staat met haar werk.
De handrem

Ghost Writer and
the Broken Hand Break
Miet Warlop
vr 25.11 | 20u30
Schouwburg

One Song
NTGent / Miet Warlop
za 26.11 | 20u30
Schouwburg

18 — interview

Na heel wat complexe voorstellingen kwam Ghost
Writer and the Broken Hand Break enkele jaren
geleden tot stand. ‘We staan met drie op het podium
en behalve wat instrumenten en een flightcase
hebben we niks nodig. Het was voor iedereen een
verademing om zo iets kleinschaligs te maken.
Niet dat ik nu per se weg wil van het beeldrijke
en de overvloed, maar het kan wel een echte uitputtingsslag worden. Het idee achter Ghost Writer
was een manier zoeken om de energie te laten
zien waarmee ik iets creëer.’ De drie performers op
het podium draaien zomaar even 45 minuten om
hun as. ‘De cirkel is een vorm die vaak terugkeert
in mijn werk. Ik geloof namelijk niet dat het leven
alleen maar vooruitsnelt. Er komen niet steeds
nieuwe dingen bij, maar telkens kom je weer terug
bij oude herkenningspunten. Alsof alles in cirkels
of spiralen gaat.’
Ondanks het bijna ontbreken van decor en accessoires werd Ghost Writer toch een heel huzarenstuk. ‘Ik had een derwisj uitgenodigd om ons drie
weken lang onder te dompelen in het aanleren
van dat draaien. Ik verwachtte me aan een stevige
fysieke uitdaging - en dat was het ook wel -, maar
het was nog veel meer een mentale uitdaging. Het
gaat er vooral om je hersenen continu te voeden
met de boodschap dat alles oké is. Je omgeving
beweegt, maar je gebruikt je hand waar je voortdurend naar staart als vast punt voor je ogen om zo
je hoofd te misleiden. Je hand is dus ook letterlijk
je handrem. In die staat van hyperconcentratie
voel je je compleet vrij. Deze voorstelling voelt echt
ongelooflijk gezond aan. Die moet ik heel mijn
leven blijven spelen.’
De laatste twee jaren werden ook voor Miet getekend door corona. Het deed haar nadenken over
de praktische en zakelijke beslommeringen van
haar werking. ‘Toen corona toesloeg, besefte ik al
snel dat ik al die verschuivingen in de agenda niet
alleen kon afhandelen. Ik ging een samenwerking

aan met Frans Brood Productions die binnen- en
buitenlandse contacten onderhouden en verzorgen. Zo kunnen we nu After All Springville hernemen
met een nieuwe tournee. Ik kan me hierdoor
focussen op het creatieve luik.’ Het buitenland
lonkt, maar ook in Vlaanderen is er nog veel potentieel. ‘Vroeger sprong ik op een uitnodiging om in
Frankrijk te spelen, maar dan blijkt dat je daar ook
maar in het plaatselijke Lichtervelde staat, terwijl
ik hier nog nooit in Lichtervelde op een podium
heb gestaan.’

“De cirkel is een vorm die
vaak terugkeert in mijn
werk. In het leven kom
je telkens opnieuw oude
herkenningspunten tegen,
alsof alles in cirkels of
spiralen gaat.”
Van trauma naar connectie
Naast Ghost Writer komt ook de voorstelling One
Song van Miet op ons podium. Deze productie
wordt gemaakt op vraag van Milo Rau (NTGent) en
is het vierde luik van de reeks Histoire du Théâtre,
die hij zelf initieerde. Deze reeks is een reflectie
op wat theater nu eigenlijk is, waar het voor staat.
Miet Warlop nam deze vraag ter harte en zag het
ook als een uitnodiging om na te denken over wat
ze zelf al verwezenlijkt had. In die zin is One Song
voor haar een stuk dat een periode samenvat.
‘Ik besefte dat de start van mijn carrière samenviel
met de meest traumatische gebeurtenis uit
mijn leven. Toen ik afstudeerde, heeft mijn broer
zelfmoord gepleegd. Ik had toen net een prijs
gewonnen op Theater Aan Zee en moest daarvoor
een voorstelling uitwerken, maar ik wou gewoon
niks meer doen. Samen met een paar vrienden ben
ik er toen toch in geslaagd om een soort requiem
voor hem te creëren.’
De kiem van One Song ligt in dat requiem. ‘Het
idee was heel eenvoudig. Het was een soort wed-

— interview —

Miet Warlop

strijd. Een metronoom ging steeds sneller tikken en
verschillende muzikanten moesten proberen het
tempo aan te houden. Die voorstelling was voor
mij een soort van exorcisme. Ook in One Song werken we met het steeds herhalen en het opdrijven
van het tempo. Er is de band (een zanger, pianist,
drummer en contrabassist) die moet volgen. Er
is een klein juichend publiek op een tribune dat,
zoals een Grieks koor, steeds commentaar levert.
Het ene moment is dat ‘we love you’, het volgende
‘we hate you’. Zij spreken de dingen uit die we in
het echt nooit durven zeggen. Daarnaast is er ook
een echte cheerleader die de band aanspoort.’
Voor het eerst bevat haar werk ook tekst. ‘Ik werk
vooral vanuit beeldende kunsten, maar ondertussen heb ik performance, dans en theater in mijn
werk geïntegreerd, terwijl ik daar helemaal geen
achtergrond in heb. Het is een logische evolutie. Ik
voelde aan dat die extra aspecten nodig waren om
te vertellen wat ik voor ogen had.’ Jeroen
Olyslaegers werd sparring partner voor het
schrijven van de tekst en uiteraard werd het geen
klassieke theatertekst. ‘Jeroen vond zelf dat dat
niet kon aangezien het stuk gaat over collectiviteit.
Het werd dus één tekst die iedereen in het stuk
kent, één lied, één gigantische stream of consciousness, zodat die de eenheid, dat groepsgevoel
kan uitstralen.’
Miets eigen ervaring ligt aan de basis van dit stuk,
maar toch ziet ze het niet als een persoonlijk werk.
Integendeel. ‘Het gaat niet over mezelf en het gaat
ook niet over zelfmoord. Het gaat over hoe je net
op zo’n eenzame momenten zoekt naar connectie.
Ik veronderstel nu nooit meer te weten wat iemand
anders denkt. Rouw is iets dat groeit en evolueert.
Je probeert het liquide te maken, zodat het kan
vloeien in de andere dingen die je doet, zodat het
geen blok in je hoofd blijft. Iedereen krijgt zijn
eigen last toebedeeld in het leven en daar kan je
vanalles mee doen: je kan het in de zon zetten of
net in de sneeuw. Ik heb het gevoel dat dat is wat
ik doe met One Song.’
‘Ik weet nog altijd niet waarom ik dingen maak. Is
het om iets te begrijpen? Of eerder om iets aan
iemand uit te leggen? Omdat je zelf begrepen wil
worden? Of omdat je de ander wil begrijpen? Het
enige wat ik zeker weet, is dat ik niets zeker weet.’

interview — 19

Le Consort

Analoog © Koen Broos

Jan Verstraeten © Murielle Scherre

Apenverdriet © Seline De Maeyer

Meskerem Mees © Tina Herbots

Muziek
Theater

Analoog
DE HOE

Muziek

Jan Verstraeten Apenverdriet
Club S

Louis Janssens (Desnor) en Willem de Wolf (DE
HOE) leerden elkaar kennen toen Willem als
docent op de toneelschool Louis zijn klas zag
binnenkomen en even dacht zichzelf te zien als
student van 35 jaar geleden. Andersom herkende
Louis zich ook in Willem. Als iets dat je zou kunnen
worden, ook al wil je het misschien niet…

Jan Verstraeten bracht begin dit jaar zijn bejubelde
debuutplaat Violent Disco uit. Zijn stijl laat zich
nog het best omschrijven als orkestrale kamerpop
met funk- en soulelementen. Muziek is voor
Verstraeten een trip, een speeltuin. Geen rechte
lijn van A naar B. Club S is maar al te graag zijn
speeltuin die avond.

do 3.11 | 20u30
Schouwburg

za 5.11 | 20u30
Cc Strombeek (staand concert)

20 — podium

Theater

Tania Van der Sanden
& Lien Thys

Meskerem
Mees

Caesar Tour			

Bombino

Klassiek

Le Consort

Specchio Veneziano
Italiaanse Barok

In de late uren na het herenigingsfeest van de
vijftigjarige Juliette en haar man Johan zijn alle
gasten vertrokken, op één na. Een jonge vrouw van
eind de twintig, Mara, blijft achter. Juliette heeft
Mara nooit eerder gezien…

Neem een stemgeluid zo helder als bronwater,
voeg een gulle dosis puurheid toe en werk af met
een portie eigenzinnigheid, en je hebt Meskerem
Mees. Haar stem, haar akoestische gitaar en een
cello. Meer heeft ze niet nodig om onze harten te
veroveren.

Dit onder de prestigieuze muziekprijzen bedolven
Frans kamermuziekensemble van absolute
wereldklasse, o.l.v. de jonge viool-komeet Théotime
Langlois de Swarte en klavecinist Justin Taylor,
brengt het bruisende 18e-eeuwse Venetië van
Vivaldi en Reali tot leven op volstrekt eigen –en
onweerstaanbare– manier.

wo 9.11 | 20u30
Westrand

do 10.11 | 20u30
Schouwburg

do 17.11 | 20u30
Abdijkerk

Muziek

Bombino

Acoustic Desert Night
Gitaarvirtuoos Bombino brengt een funky
combinatie van Afrikaanse ritmes en psychedelica
die doet denken aan Jimi Hendrix, Led Zeppelin
en Tinariwen. Op plaat al geweldig, maar live
katapulteert hij je met gemak naar andere
dimensies.
wo 23.11 | 20u30
Schouwburg

podium — 21

Jazz > ALBUMPRESENTATIE

Familie

Dear Uncle Lennie

Bok

Nieuwe tradities

BATMAT

8+

Het nieuwste project van Zwitserse pianist Camille-Alban Spreng, met
ook Marco Giongrandi (banjo) en Benjamin Sauzereau (gitaar). Hun
haiku-achtige wolkjes van ongrijpbare maar zeer genereuze muziek
balanceert bedreven tussen jazz, folk, improvisatie en americana, en is
volstrekt uniek!

Hop naar school. Hop huiswerk maken. Hop over de bok… slik…
de BOK?!
In deze beeldende voorstelling met veel beweging en weinig woorden
onderzoekt BATMAT de spelregels van het leven in en rond de turnzaal.
Wie niet sterk is, moet slim zijn. Of niet?

do 24.11 | 20u30
Kerk Beigem

za 26.11 | 19u30
Westrand

Dear Uncle Lennie

Bok © FLaure-Anne Iserief

Kladderadatsch

Ghost Writer and the Broken Hand Break © Reinout Hiel

Dans

Ghost Writer and
the Broken Hand Break
Miet Warlop
PeriferiK 		
ONE SONG: Histoire(s) du Théâtre IV © Reinout Hiel

Een dubbelprogramma met ouder en nieuw werk van Miet Warlop i.k.v.
PeriferiK, een samenwerking van Kaaitheater / Westrand / Cc Strombeek /
CC De Factorij

22 — podium

Drie performers draaien drie kwartier lang rond hun as – een beweging
die in Sufi-ceremonies moet leiden tot een staat van religieuze
euforie. In Miet Warlops versie wordt het een experiment op de dunne
scheidslijn tussen controle hebben en verliezen. Een adembenemende
ervaring.
vr 25.11 | 20u30
Schouwburg

Theater / Dans

Histoire(s) du
Théâtre IV: ONE SONG
NTGent / Miet Warlop
PeriferiK 		

Familie

Kladderadatsch
4Hoog

3+

Twaalf performers betreden de arena voor een bezwerend ritueel over
afscheid, leven en dood, hoop en heropstanding. Ze gaan samen tot het
uiterste. Steeds opnieuw staat er iemand recht om zijn of haar grenzen
te verleggen.

Niets anders dan grijs… Tot een vleugje blauw binnendruppelt.
Een sprankeltje rood loopt over. In de verte een gele streep en daar
een gigantische oranje zweem. Om te eindigen in één kleurrijk feest.
Kladderadatsch ervaar je als een muzikaal kijk- en zoekboek,
gecreëerd uit een ongebreidelde fantasie.

za 26.11 | 20u30
Schouwburg

zo 27.11 | 15u
Schouwburg
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Douglas Firs, aka Gertjan Van Hellemont,
over sparren, meerstemmigheid
en de invloed van familie

In 2021 kwam de plaat Heart of a Mother van Douglas Firs uit. Het album is het muzikale afscheid
van Gertjan Van Hellemont van zijn moeder. Ondertussen bracht hij de nummers al voor een ruim
publiek en sluit hij zijn tournee af op ons podium op 16 december. Je laatste kans dus om deze
plaat live te beleven.

© Iwein De Keyzer

Gertjan, je hebt al diverse podia en zalen
gezien met Heart of a Mother. Aan welke
heb je fijne herinneringen?
In het najaar van 2021 deden we al een
theatertour en in het voorjaar van 2022 een
clubtour. De Roma was een zalige beleving. Een
volle zaal, een fijn publiek en voor het eerst
eens kunnen optreden met trompettist Dietrich
Strause. Hij heeft het laatste nummer op de plaat
ingespeeld. Tot voor kort woonde hij in Boston en
was het dus quasi onmogelijk om samen op te
treden, maar nu is hij naar Londen verhuisd en zal
de kans zich hopelijk wat vaker voordoen.
Nu we al vier platen hebben, is het ook
gemakkelijker om onze setlist aan te passen aan
de locatie. Ik heb het verschil tussen een staand
en een zittend publiek echt leren appreciëren.
In een theater is er meer ruimte om tussendoor
verhalen te vertellen. We kiezen ook voor andere,
meer breekbare nummers. Sinds kort speelt Roos
Denayer (van Rosa Butsi) bij ons en met haar is
het heel fijn om meerstemmige songs te doen,
soms samen rond één microfoon.

“Ik vind het mooi als een
concert een plaats is waar
emoties worden gedeeld.”

Douglas Firs > DERNIÈRE
Heart of a Mother
vr 16.12 | 20u30
Schouwburg

24 — interview

Vanwaar komt de naam Douglas Firs?
Het zijn bomen. Zo eenvoudig is het. Aan de
westkust van Amerika worden die douglassparren
echt gigantisch. De verdampte lucht van de
oceaan moet daar opklimmen tegen de bergen,
waardoor de bomen op grote hoogte nog water
vinden en zeer hoog kunnen groeien, tot 80m. Ik
denk dat ik ‘douglas firs’ voor het eerst hoorde
in Twin Peaks. Welke bomen ruiken er zo lekker?
vroeg agent Cooper zich af. En het is blijven
hangen bij mij.
Ik vond het wel fijn dat de naam van een boom
klinkt als een singer-songwriter. De eerste plaat
was ook veel meer dan nu in dat genre. Na vier
platen zijn we wel een echte band geworden. Mijn
broer die ook in de band speelt, heeft ondertussen
een tatoeage van de boom op zijn arm. Nu kan ik
hem nooit meer uit de band gooien!

Familie speelt op veel manieren een rol
bij Douglas Firs.
De nieuwe plaat heet Heart of a Mother en mijn
broer Sem speelt in de band, al van in het begin
trouwens. Daarvoor speelde ik als tiener in bands
samen met mijn zus, die zong. Van zodra ik ging
studeren, ging ik zelf meer zingen en kwam Sem
erbij op toetsen.
Sem heeft mij veel geleerd over muziek, want hij is
9 jaar ouder. Hij maakte compilatiecassettes voor
mij. Vooral op momenten dat ik naar iets luisterde
dat hij niet goed vond. Zo bracht hij mij meteen
terug op het juiste pad. In plaats van Hanson
moest ik dan naar Paul Weller luisteren. Daar ben
ik hem wel dankbaar voor. Hij was ook degene
die zei: kies maar iets anders dan piano, want
iedereen speelt al piano bij ons thuis.
Mijn vader heeft mij de noten geleerd, dat was
zijn job. We zijn met vier kinderen thuis en
hebben allemaal les gekregen van onze vader. We
hebben ook allemaal in zijn kinderkoor Komma
gezeten. Volgens mij was dat nog het leerrijkste.
Meerstemmigheid vind ik nog altijd supermooi, in
bluegrass en country. Eigenlijk leer je dat in een
kinderkoor ook al. Je staat ergens in de groep en je
hebt je eigen stem, maar je moet luisteren naar de
rest om daar in te passen. Luisteren terwijl je zingt.

Is je vader een harde criticus?
Over mijn muziek is hij niet superstreng. Hij is
muzikaal vooral nog met zijn eigen ding bezig. Mijn
moeder deed dat veel meer: ingaan op de teksten.
Mijn vader luistert eerder naar de melodie en de
akkoorden. Ik denk dat hij vooral trots is op ons.
Als ik op bezoek ga, neemt hij me mee naar de
piano en dan bekijken we wat hij gecomponeerd
heeft en doe ik soms wat suggesties.
Hij heeft een klassieke opleiding gehad en denkt
anders. Hij wil daar graag los van komen en meer
in akkoorden gaan denken, maar hij schrijft toch
nog alles uit, noot voor noot.
Het laatste nummer op de plaat is zijn nummer.
Ik heb er geen verdienste aan, behalve het op
de plaat zetten en het arrangement. Hij schreef
het voor de asuitstrooiing van mijn moeder. Papa
stuurde me een slechte opname van So this is it?
op telefoon door en ik hoorde er een contrabas,
pedal steel en trompet bij. En toevallig heb ik drie
vrienden die dat kunnen spelen. (lacht)

— interview —

Douglas Firs

“In een theater is er meer
ruimte om tussendoor
verhalen te vertellen.
We kiezen ook voor andere,
meer breekbare nummers.”
Een plaat schrijven over de dood van je
moeder was ongetwijfeld een soort van
verwerkingsproces. Wat doet het met je
om met deze breekbare en persoonlijke
nummers op het podium te staan?
Het was in het begin heel lastig om het op het
podium te brengen, maar nu zie ik er meer de
schoonheid van in. Als je een beetje in de traditie
van singer-songwriters zit, schrijf je toch altijd over
de dingen die je bezighouden. Ik vind het mooi als
een concert een plaats is waar emoties worden
gedeeld. Mensen vertellen me dat de plaat hen
troost geeft. Soms huilt er iemand tijdens een
concert.
Als ik voel dat de emoties mij zouden
overweldigen, begin ik te focussen op het merk
van het microstatief of zo. Een paar seconden
uitzoomen en een andere plek opzoeken in
mijn gedachten. Ik denk dat ik mezelf een paar
mechanismen heb aangeleerd. Vooral bij Until
it won’t, het nummer dat echt omschrijft wat er
gebeurd is, heb ik het soms moeilijk. Ik wil het
echter in de set, omdat het stom zou zijn om net
dat weg te steken.

In Cc Strombeek speel je de dernière
van Heart of a Mother, dus jullie denken
ongetwijfeld al aan de toekomst?
Normaal maak ik elk jaar een schrijftripje en ben
ik een viertal dagen weg. Meestal doe ik de eerste
twee dagen niks, behalve wat wandelen. Op dag
drie of vier komt de inspiratie en dan schrijf ik
wel twee nummers per dag. Ik voel dat ik dat nu
terug nodig heb, maar met een peuter in huis is
dat niet zo makkelijk te organiseren. Ik denk dat ik
dat deze keer graag eens met de band zou doen
in plaats van alleen. Samen tien dagen op een
heuvel. Het mag misschien een beetje rommeliger
of ruiger voor de volgende plaat.

interview — 25

Nele Bauwens & The Whodads © Francis Vanhee

Messia © Sara De Graeve

Klassiek

La Caccia

Le monde Machaut
De Oude Meesters
La Caccia

Prachtig programma vol verlangen naar liefde,
vreugde en hoop door topensemble La Caccia (Jan
Van Elsacker, tenor - Patrick Denecker, blokfluit,
dulciaan - Didier François, viola da Siena - Jan
Van Outryve, luit) rond de muziek van Guillaume
de Machaut (14e eeuw) en werk van anonieme
tijdgenoten.
vr 2.12 | 20u30
Sacristie Abdijkerk

Jan Martens © Luis Xertu

Theater

Messia
Leue

Humor / Muziek

Nele Bauwens
& The Whodads
Swingt het jaar uit

Nele Bauwens brengt samen met bigband The
Whodads een muzikale eindejaarsconference.
Een terugblik op 2022 met feelgood muziek en
grappige, tot nadenken stemmende verhalen. Zij
kan niet stilzitten en hoopt van jou hetzelfde.

za 3.12 | 20u30
Schouwburg

Dans

Elisabeth
gets her way
Jan Martens			

De wereld staat in brand. De mensen denken dat
maar één iemand dit kan blussen. Men noemt haar
de Messia. Jennifer Heylen incorporeert de verlosser,
de nieuwe weg. Dimitri Leue probeert haar te
overtuigen om te redden wat nog te redden valt.

Deze intrigerende solo is een gedanst portret van
de Poolse Elisabeth Chojnacka, een uitzonderlijk
getalenteerde muzikante die mede verantwoordelijk
was voor de revival van klavecimbelmuziek. Een ode
aan deze bijzondere vrouw, gedragen door docuaudiofragmenten en een soundtrack van Nyman
over Montague tot Ligeti.

wo 7.12 | 20u30
Schouwburg

do 8.12 | 20u30
Westrand

26 — podium

Mauro Pawlowski © Michiel Venmans

The Butcher © Kurt Van der Elst

Douglas Firs © Iwein De Keyzer

Thomas Smith © Filip Van Roe

Theater

The Butcher
LOD / Gorges Ocloo
PeriferiK 		

Mauro Pawlowski is wat je ‘rock royalty’ zou kunnen
noemen. Eén van de sleutelfiguren in de Belgische
muziekscene. Solo brengt hij een greep uit Eternal
Sunday Drive, zijn rijke oeuvre en een heleboel
nieuwe popsongs.
vr 9.12 | 20u30
Schouwburg

Humor

Thomas Smith
Rebel

2070, 100 jaar na de eerste staatshervorming. België bestaat niet meer.
Vlaanderen is, na 4 jaar oorlog, onafhankelijk geworden. Gorges Ocloo
regisseert, componeert en speelt samen met Josse De Pauw het verhaal over
een slagersfamilie…

Voor Thomas Smith is het glashelder: hij is zélf verantwoordelijk voor de
miserie in zijn leven. Een bevrijdend inzicht. Hoog tijd dus om zijn innerlijke
kind niet langer te verstoppen en op zoek te gaan naar positieve verandering
en hernieuwde energie!

za 10.12 | 20u30 en zo 11.12 | 15u en 20u30
Westrand

do 15.12 | 20u30
Schouwburg

Muziek

Mauro
Pawlowski

Hoe te leven © Tim Clement

Theater
Muziek > DERNIÈRE

Douglas Firs
Heart of a Mother		

Hoe te leven

Johan Petit & Herwig Ilegems

Het bejubelde Heart of a Mother bewijst opnieuw wat een rasartiest Gertjan
Van Hellemont is. Het album bevat krachtige maar vooral emotionele songs
die het publiek toestaan om in het diepst van zijn ziel te kijken.

In Hoe te leven gaan Johan Petit en Herwig Ilegems op zoek naar een
handleiding voor het leven. Elk selecteren ze vier wijsheden die ze op geheel
eigen wijze aan het publiek presenteren. Het publiek kiest in rondes welke
stelling ze de beste vinden. De avond eindigt met een grandioze finale waarin
de beste wijsheid ter wereld gevierd wordt.

vr 16.12 | 20u30
Schouwburg

za 17.12 | 20u30
Schouwburg

podium — 27

Comedy Café vraagt het aan
met Belgium’s Least Wanted

— interview —

Comedy Cafe

Cc Strombeek had een gesprek met Soe Nsuki, comedian, en Mourad Bekkour, programmator en oprichter van Belgium’s Least Wanted,
over de grenzen en uitdagingen van humor.
Wie zijn Soe Nsuki en Mourad Bekkour en
wat is jullie slechtste eigenschap?
Soe: ‘Ik ben stand-upcomedian, tv-presentator,
tv-maker en scenarioschrijver. Ik woon in Antwerpen
en ik zie mezelf als een positief en energetisch,
maar ook gevoelig persoon. Ik hecht veel belang aan
een persoonlijk en sociaal leven naast het werk. Dat
lukt niet altijd even goed. Mijn slechtste eigenschap
is de balans goed te houden tussen werk en privé.
Daar kan ik compleet in falen wegens te veel
enthousiasme en te weinig zelfzorg.’
Mourad: ‘Ik ben programmator voor ‘Nuff Said en
Arenberg en oprichter van Belgium’s Least Wanted.
‘Nuff Said doe ik intussen al 15 jaar. Mijn vrouw zegt
dat ik heel veel slechte eigenschappen heb (lacht).
Volgens haar smak ik als ik eet. Soms vergeet ik te
eten, ook buiten de ramadan, en daarna eet ik dan
veel te veel. Mijn slechte eigenschappen hebben
vooral te maken met eten dus.’

Moet humor licht zijn of net heel hard
aankomen?
Soe: ‘Humor kan alles zijn. Je kan niet van humor
eisen dat het iets is, behalve dat het grappig is. Net
zoals je van eten alleen maar kan verlangen dat het
lekker is. Een superzware cheeseburger met frieten
of een licht vegan slaatje met pijnboompitten, het
kan allemaal. Heel veel comedians snijden zware
onderwerpen aan. Dat wil niet per se zeggen dat ze
daarom ook een mening verkondigen. Humor is zo
ruim dat je zware onderwerpen licht kan maken en

28 — interview

Moeten we met alles kunnen lachen?
Soe: ‘Natuurlijk kan je met alles lachen, maar je
moet dan ook niet schrikken als mensen erop
reageren. Als je een racistische of homofobe mop
maakt, moet je het daarna ook niet ontkennen.
Zeggen dat we met alles mogen lachen, impliceert
dat er een soort van politie zou zijn of dat er
censuur is. Ook al komen er reacties op bepaalde
grappen die comedians maken, dat heeft geen

gevolgen. Dat kan hier allemaal en dat is prima.
Dat is waar cultuur voor dient. Het moet niet
gewoon vrijblijvend zijn, maar net reacties uitlokken.
Comedians lokken misschien wel net iets meer
reacties uit dan pakweg schilders.’
Heb je al aan zelfcensuur gedaan?
Soe: ‘Ik zou het woord censuur hier nooit gebruiken.
Je kan en mag hier alles zeggen zonder dat dat
gevolgen heeft. Empathie en begrip opbrengen
voor wat je woorden teweeg kunnen brengen is
iets helemaal anders. Als iemand gekwetst of
gechoqueerd is door wat je zegt, moet je bereid
zijn de dialoog aan te gaan. Je mag de kracht van
je woorden nooit onderschatten en je kan je soms
afvragen of sommige grappen echt wel moeten als
ze voor de zoveelste keer vooroordelen bevestigen of
bepaalde groepen viseren.’

“Je kan niet van humor
eisen dat het iets is,
behalve dat het grappig
is. Net zoals je van
eten alleen maar kan
verlangen dat het
lekker is.”

Comedy Café
met Belgium’s Least Wanted
do 19.01 | 20u30
Eldorado

Mourad Bekkour © Lien Van den Eynde

Soe Nsuki

Urbanus zei ooit: ‘Sinds ik op tv kom, zijn
er twee keer zoveel tv’s verkocht. Zelfs ik
verkocht de mijne.’ Is humor volgens jullie
noodzakelijk voor zelfrelativering?
Soe: ‘Dat is één van de functies van humor.
Zelfrelativering is één van de goede eigenschappen
om te hebben in het leven en op een podium is dat
niet anders.’
Mourad: ‘Het is belangrijk om dingen te kunnen
plaatsen. Om niet te lang kwaad te blijven.’
Soe: ‘Ik denk wel dat de meeste comedians dat
doen. Ik moet de eerste nog tegenkomen die geen
zelfrelativerende grappen heeft. Dat betekent
uiteraard niet dat je jezelf moet afbreken.’

lichte onderwerpen zwaar kan brengen. Het is niet
zo gemakkelijk in twee kampen te verdelen.’
Mourad: ‘Humor mag alles zijn en vooral variatie
is goed. Daarom steek ik graag line-ups in elkaar.
Zo kan je mensen laten proeven van verschillende
stijlen. Een comedian hoeft zich wat mij betreft ook
niet aan één stijl te houden. Die variatie maakt het
net leuk en verrassend.’

Je schrapt dus enkel als je iets niet goed
genoeg vindt?
Soe: ‘Ja, als ik het niet goed genoeg vind, of als ik
denk: dit staat helemaal niet voor wie ik wil zijn.’
Mourad: ‘De intentie en de timing is belangrijk. Als
je iemand gewoon wil uitlachen, is het geen goede
humor. Het publiek in de zaal kan ook bepalen of
iets kan. Een Marokkanengrap voor een volledig
witte zaal is fout. Dan bouw je geen bruggen, maar
viseer je met een hele zaal een andere groep. Ik
vind dat laf. Er zijn comedians die zich aanpassen
en die niks schuwen voor een witte zaal, maar
van zodra ze kleur zien, durven ze opeens hun
Marokkanengrapjes niet meer vertellen. Doe ze
altijd of doe ze nooit.’
Humor kan dus de spanning opdrijven,
maar kan die even goed verlichten?
Mourad: ‘Als je het kan gebruiken om kloven te
dichten, als je mensen dingen laat vergeten, pijn
doet verzachten of thema’s bespreekbaar kan
maken, dan is humor ontzettend sterk. Als je het
gebruikt om mensen uit te lachen, dan ben je geen
comedian. Dan ben je een pestkop. Dan doe je het
vakmanschap oneer aan.’
Soe: ‘In de praktijk merk ik vaak dat het gemakzucht
is. Als je aan iemand vraagt waarom ze een
islamofobe mop maken en ze antwoorden je dat
dat gewoon werkt, dan geven ze eigenlijk toe niet
de moeite te hebben genomen om beter materiaal
te schrijven. Alsof een muzikant er zich ook zo snel
vanaf zou maken. Het is niet omdat de mensen
dansen dat de muziek goed is, en het is niet omdat

“Als je het kan gebruiken
om kloven te dichten, als
je mensen dingen laat
vergeten, pijn doet verzachten
of thema’s bespreekbaar
kan maken, dan is humor
ontzettend sterk. Als je het
gebruikt om mensen uit te
lachen, dan ben je geen
comedian. Dan ben je een
pestkop. Dan doe je het
vakmanschap oneer aan.”

Soe, doe jij je huiswerk?
Soe: ‘Van zodra je begint als comedian, krijg je een
soort schakelaar in je hoofd die altijd aan staat.
Wanneer ik iets meemaak, of ik denk aan iets, dan
neem ik onmiddellijk mijn gsm om het te noteren.
Daarna begint het ambacht. Van die kleine ideetjes
en notities vertrek ik om het uit te schrijven. Ik schrijf
niet alles woord voor woord uit. Ik neem het op als ik
het uitprobeer, zodat ik nadien kan beluisteren wat
werkt of niet. Als je de originele tekst zou lezen, slaat
het nog nergens op. Pas op het podium vallen alle
puzzelstukjes in elkaar. Dan voel ik aan wat waar past,
waar ik de nadruk op moeten leggen, hoe ik een grap
moet opbouwen. Dat gaat zo een tijdje over en weer
tussen het schrijven en het op podium brengen en bij
iedere versie schaaf je er wat verder aan.
Je ontwikkelen als mens en comedian gaan hand in
hand. Op een podium staan en spelen is voor mij niet
moeilijk, maar het schrijfproces is iets wat ik moest
leren. In het begin compenseerde ik dat door veel te
spelen, maar je evolueert niet als je je niet ook gaat
toeleggen op het schrijven.’

de mensen lachen dat de grap goed is. Zo’n humor
kan op café of onder vrienden, maar dat heeft geen
plek op een comedy podium.’
Mourad: ‘Je moet jezelf uitdagen. Je moet lezen,
onderzoek doen en je meningen funderen. Je moet
zorgen dat je weet waarover je spreekt. Het moet
doordacht zijn, niet alleen grappig.’

Mourad, kan jij ons iemand tippen die
volgens jou echt de knepen van het vak
beheerst?
Mourad: ‘Als ik iemand zou moeten kiezen, zou het
Trevor Noah zijn. Hij is nog heel jong, maar alles wat
hij doet is doordacht en hij laat geen steken vallen,
hoewel hij enorm actief is. Hij is geboren in Zuid-Afrika,
maar heeft het echt gemaakt in de States. Ik heb hem
een drietal jaren geleden ontmoet en ik was echt onder
de indruk. Zo jong nog, maar toch al zo volwassen.’

interview — 29

Corps Secret / Demon © Bram Ollieuz

Flip Kowlier © Piet Stellamans

Circus Paljasso

Allemaal Beestjes © Senne Van Loock

Cinema Paradiso © Bache Jespers

Familie

Allemaal Beestjes

Muziek

1,5-4j

Theater De Spiegel			

Onder iedere vierkante meter vinden we honderden kriebelbeestjes. Lief,
vies, minuscuul, fascinerend. Oude filmbeelden, vergezeld van harp en
viool, gaan hand in hand met plastische kunstobjecten, geïnspireerd op de
wonderlijke insectenwereld. Een eerste filmconcert voor peuters en kleuters.
do 5.01 | 11u en 15u
Schouwburg

Jazz

Cinema Paradiso
Klankbad

Flip Kowlier
Voor het eerst sinds 2013 brengt Flip Kowlier nog eens muziek uit onder zijn
eigen naam. En wat voor muziek. Oorwurm September zit nu al in ons geheugen
gegrift. En met die nieuwe plaat trekt hij eindelijk terug de theaters in.
za 14.01 | 20u30
Schouwburg

Klassiek

Ratas del viejo Mundo
Corps Secret / Demon
De Oude Meesters

Lumineus | foodtrucks

Lumineus | lichtjeswandeling

Familiefestival

Lumineus

3-10j

Bij valavond steken we de vuren aan en toveren
het domein van PZ Sint-Alexius om in een feeëriek
landschap waarin licht en vuur centraal staan.
Intiem verlichte animaties in openlucht, creatieve
prikkelmomenten binnen, lekkernijen aan de foodtrucks
in een sfeervol kader.

Wandel door het prachtig verlichte domein en laat
je verrassen door wonderlijke visuele en muzikale
interventies her en der. Als apotheose trakteert Circus
Paljasso op het verrassende Perenlicht. Een vuurspuwer,
een vuurjongleur, een vuurdanser én een gezonde portie
humor: dit vuurspektakel heeft het allemaal.

i.s.m. Lokaal Bestuur Grimbergen, PZ Sint-Alexius en andere
Grimbergse partners

Cinema Paradiso, oftewel Kurt Van Herck (saxen), Eric Thielemans (drums en
percussie) en Willem Heylen (gitaar), is een jazztrio dat muziek brengt waaruit
rust, muzikale vrijheid en speelsheid spreekt. Geïnspireerd door de muziek van
Paul Motian gaat het trio aan de slag met zijn composities, aangevuld met
eigen werk, standards en improvisaties.

Deze zelfverklaarde ‘ratten van de oude wereld’ zoeken binnen de vroege
muziek naar onderwerpen die van de makers mensen maakt. Hier gaan ze
aan de slag met werk van Hugo Van der Goes en tijdgenoten. Over de eerste
gedocumenteerde casus van muziektherapie in het Zoniënwoud in Corps
Secret en over de lichtheid die schuilt in de soms duistere muziek in Demon.

Creëer samen met jouw kind(eren) een lampion of een
handige sterrenprojector. Doe mee aan ‘glow in the dark’
en lichtgevende party games. Maak een sterrenmobiel
of laat je fantasie de vrije loop in het schaduwtheater.

do 12.01 | 20u30
Schouwburg

do 26.01 | 20u30
Abdijkerk

za 28.01 | 18u tot 21u
Domein PZ Sint Alexius Grimbergen

30 — podium
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Theater

Baby

Januari is traditioneel soldenmaand, maar wij presenteren je liever
De Nieuwe Collectie. Van half januari tot half februari zijn onze podia voor
het grootste deel voorbehouden voor makers die je misschien (nog) niet
(goed) kent, maar die zonder meer de moeite zijn om te ontdekken.

Eleonore Van Godtsenhoven
& Arne de Tremerie

Humor

Comedy Café

‘De liefde moet opnieuw worden uitgevonden.’
Met deze zin trokken Eleonore Van Godtsenhoven
en Arne De Tremerie zich terug in een wereld van
iconische filmbeelden, absurde datingformats,
stukgelopen relaties, filosofische bespiegelingen,
algoritmische toevalligheden, ongeloofwaardige
clichés en groteske gebaren.

Baby © Wannes Cools

Belgium’s Least Wanted
Comedy Café meets Belgium’s Least Wanted.
MC Manu Moreau, Mohsin Abbas, Dara Sheiki,
Samir Fighil en Soe Nsuki hebben een alliantie
gevormd. Samen staan ze sterk en bundelen
ze hun superdiverse krachten. Denk aan The
Avengers, maar dan met grappen.
do 19.01 | 20u30
Eldorado

i.k.v. Eigen Kweek

do 9.02 | 20u30
Schouwburg

Comedy Café

Amelie Albrecht

Ndoto © Minh PH

Jazz > ALBUMPRESENTATIE

Dans

Hendrik Lasure

Ndoto

Het Wiel

Lucas Katangila

Hendrik Lasure (gekend van SCHNTZL,
Bombataz…) ontwikkelde tijdens de pandemie
een passie voor het Nederlandstalige lied. Hij
zingt directe, eigenzinnige teksten op breekbare
wijze. Begeleid door piano, gitaar, orgel,
strijkorkest en houtblazers gaat hij op zoek naar
een betekenis achter de dingen die ons omringen.

Deze geweldige danser en performer
experimenteert rond het samenvallen van
hedendaagse en ritualistische beeldtaal. Hij vertelt
zijn aangrijpend en belangrijk verhaal, waarbij
dans zijn taal is om te ontsnappen aan de oorlog
in Kivu. Winnaar van de Roel Verniersprijs 2020.

vr 20.01 | 20u30
Sacristie Abdijkerk

Soirée
Composée #1
Make some room

Onze steden vormen de broedplaats voor artiesten
die zich niet laten labelen en zich voeden met alle
denkbare invloeden. Mestizo Arts Platform (MAP) mixt
en matcht artiesten en kunstorganisaties. Samen
verbinden ze de rijkdom aan verhalen, artistieke talen
en brengen die op het podium. Een heerlijke Soirée
Composée van verrassende, korte voorstellingen.
Check de website voor het concrete programma.
vr 20.01
Westrand

32 — podium

Hendrik Lasure

Jade Mintjens © Fokke van der Meulen

Please (don’t) let me be (mis)understood

Kevin Trappeniers

do 16.02 | 20u30
Westrand

Theater

Soirée
Composée #2

Humor

Jade Mintjens
#Eindejaars 2022

Een tweede samengestelde dag met werk van
jonge makers die we tijdens onze omzwervingen
ontdekten en die we graag toevoegen aan onze
Nieuwe Collectie. Met interventies voor jong en
oud overal in het gebouw. Check ook hier onze
website voor het concrete programma.

Opkomend talent Jade Mintjens neemt de
eindejaarsfakkel over van Bert Gabriëls. Samen
met haar innemende glimlach en haar gitaar
zorgt ze voor een lach en een traan. Met veel
plezier en op onnavolgbare wijze fileert ze het
afgelopen jaar voor jou.

za 21.01
Westrand

wo 25.01 | 20u30
Schouwburg

Please (don’t)
let me be
Field of View
(mis)understood Amelie Albrecht Kevin Trappeniers
Theater

Humor

Geert Belpaeme

Zwaar leven

Theatermaker Geert Belpaeme gebruikt clownerie
om te onderzoeken wat het betekent mens te
zijn. Het resultaat is een fysieke voorstelling met
drie spelers over niet-menselijke verhoudingen
tegenover menselijke lichamen.

Over het leven van Amelie Albrecht kunnen we
kort zijn: niet noemenswaardig. Tot ze in 2018
Humo’s Comedy Cup won en geld verdiende door
zichzelf te zijn: charmant onverschillig. Pure
stand-up van het energiezuinige soort.

Over polarisatie, het innemen van tegengestelde
perspectieven en de mogelijkheid tot het
aanvaarden of verzoenen ervan. Voor Field of View
werkt Kevin Trappeniers (theater, performance)
met andere kunstenaars uit uiteenlopende
disciplines: tekst (Freek Mariën), geluidskunst
(Stijn De Meulenaere) en video (Gertjan Biasino).

do 26.01 | 20u30
Schouwburg

wo 8.02 | 20u30
Schouwburg

za 18.02 | 20u30
Schouwburg
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Jonge makers Eleonore Van Godtsenhoven en Arne De Tremerie schreven zich in voor Eigen Kweek
met de voorstelling Baby en veroverden zo een plekje in ons festival De Nieuwe Collectie. We praten
met hen in een gezellige koffiebar over samenwerken, kansen voor jongeren en natuurlijk de liefde…

De Baby
van Eigen Kweek

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Eleonore: We kennen elkaar van school. We studeerden beiden drama aan KASK. Ik ben afgestudeerd in
2018 en Arne speelde toen mee in mijn masterproef.
De eerste versie van Baby was Arnes masterproef.
Dat hebben we samen gemaakt. Mensen waren
enthousiast over het thema en we zagen er zelf ook
veel potentieel in.
Dit jaar werden er opnieuw selecties voor
Eigen Kweek georganiseerd, een traject
voor jonge makers. Eigen Kweek biedt niet
alleen ondersteuning, maar meteen ook
een tournee langs verschillende cultuurcentra. Eleonore, je woont in Gent, maar
voor Eigen Kweek keerde je even terug
naar Vlaams-Brabant waar je opgroeide.
Eleonore: Klopt, ik ben afkomstig van Grimbergen,
maar ondertussen eigenlijk in Gent gestrand na
mijn studies. Arne en ik vonden Eigen Kweek allebei
een heel fijn initiatief. Er zijn ook wel wat andere
trajecten in Vlaanderen voor jonge theatermakers,
maar Eigen Kweek focust op cultuurcentra, terwijl de
meeste trajecten voornamelijk in een stedelijke context doorgaan. Het is voor ons niet zo gemakkelijk
om ingang te vinden bij cultuurcentra en via deze
weg leren we veel programmatoren kennen.
Arne: Ja, en een groot pluspunt is ook dat we
gekoppeld worden aan een zakelijk leider. Zo krijgen
we meteen veel inzicht in het zakelijke aspect van
een voorstelling op poten zetten, hoe het werkt
om mensen in dienst te nemen, de budgettaire
aspecten… Die eerste voorstelling wordt zo meteen
een stuk professioneler.

“De liefde is onttrokken aan
het toeval en moet worden
heruitgevonden.”

Baby
Eleonore Van Godtsenhoven
& Arne de Tremerie
do 9.02 | 20u30
Schouwburg
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De voorstelling Baby maakt deel uit van
het festival De Nieuwe Collectie. Op
dit festival willen we, Cc Strombeek en
Westrand, nieuwe makers aan bod laten
komen.
Eleonore: Heel fijn! We merken dat het voor
cultuurcentra makkelijker en evidenter is om grote,
gekende gezelschappen te boeken. De zaal zit dan
meteen vol. Maar het is toch belangrijk om je publiek ook wakker te houden en te focussen op jonge
makers. Dat is misschien een iets minder veilige
keuze, maar het is nodig om die diversiteit te tonen.

Waarover gaat Baby?
Arne: Het grote thema is de liefde, en meer specifiek
hoe liefde wordt afgebeeld in Hollywoodfilms, op
het internet en in dating apps. We lazen een boekje
met een filosofische bespiegeling over liefde (n.v.d.r.
Alain Badiou, Ode aan de liefde) dat ons sterk inspireerde. Daarin stelt Badiou dat de liefde onttrokken
is aan het toeval en dat ze moet worden heruitgevonden. Wij waren heel erg getriggerd door die zin.
We wilden daarmee aan de slag. Eigenlijk willen
we zoeken naar de standaard beeldvorming rond
liefde. We vertrekken onder andere vanuit klassieke
romantische filmscènes en dating formats op tv.
Eleonore: Ook apps als Tinder nemen we onder
de loep. Zo’n apps maken van de liefde een
‘commodity’, een product dat je kan verkopen,
verhandelen of inruilen. Je schrijft je in op zo’n app,
vult je verwachtingen in en net als in een winkel
wil je dat die verwachtingen ingelost worden. Dat
komt natuurlijk ook door alle beelden die op ons
afkomen. Hoe liefde geïdealiseerd wordt. Daarom
willen we dat, eisen we dat de liefde voldoet aan
ons ideaalbeeld. Het werkt in essentie op dezelfde
manier als reclame.Zo mis je veel van wat toevallig
of onbepaald moet zijn aan liefde. Het zoekende,
het aftastende, het donkere, het onverklaarbare, dat
wordt allemaal weggenomen.
Arne: Dat maakt dat liefde heel erg wordt gestandaardiseerd. Je beperkt jezelf en de ander tot een
paar eigenschappen, terwijl liefde net bij uitstek
datgene is waardoor je in een ander daglicht kan
worden geplaatst.
Eleonore: We geloven dat de liefde tussen twee
mensen, of voor de natuur of een dier, dat dat een
superbreed veld is dat niet te standaardiseren valt.
Dat het allemaal zo binair wordt, normatief, zo
moet het zijn en niet anders, dat klopt niet. Liefde
heeft haar eigen waarheden. Dat vonden we een
heel mooi idee: liefde is voor iedereen anders en
toch noemen we dat allemaal liefde. Dat zijn we
wat vergeten in de huidige maatschappij. Wij willen
strijden voor meer fluïditeit, weg van het standaard
ideaalbeeld.

— interview —

Baby

“Wat licht je uit? Wat blijft er
in het donker? Hoeveel moet
er in het donker blijven om de
liefde levend te houden?”
Gaat het in de voorstelling vooral over de
romantische liefde?
Arne: Dat is inderdaad het startpunt van de voorstelling, maar het kan veel breder gaan.
Eleonore: Ik denk dat we in de voorstelling echt
willen onderzoeken wat nog allemaal mogelijk is en
vergeten wat de norm is.
Arne: We willen dat graag doortrekken in hoe we
spelen met licht. We zouden starten met een fel tllicht en verder in de voorstelling op zoek gaan naar
het duistere, het punt wanneer je niet verblind wordt
door beeld. Dat moment laat je toe het nieuwe te
ontdekken.
Eleonore: Liefde werpt ook veel vragen op over waar
je je licht op laat schijnen. Wat licht je uit? Wat blijft
er in het donker? Hoeveel moet er in het donker
blijven om de liefde levend te houden? Liefde heeft
veel te maken met verbeelding. Daarom blijven
mensen er wellicht ook over schrijven. Net omdat
het iets is wat sterk aanwezig is in onze verbeelding.
Door de liefde in het keurslijf van een ideaalbeeld te
steken, gaat er heel veel verbeelding verloren.
Hebben jullie nog een fijne anekdote over
de voorstelling?
Arne: We hebben voor de voorstelling tango geleerd.
We zijn op een avond naar zo’n dansles geweest en
nadien op Valentijn ook nog naar een dansavond.
We waren daar superslecht in. In de voorstelling
lukte dat helemaal niet door de stress. We stonden
voortdurend op elkaars tenen.
Eleonore: Misschien leren we nu eens een andere
dans?
Arne: Misschien ook niet?
Geloven jullie zelf in de liefde?
Arne (direct): Ja, zeker. Ik heb nu ook een heel leuke
vriendin. Geen reden om te twijfelen aan de liefde.
Eleonore (twijfelt iets langer): Ik ook wel. Het zou
erg zijn moest ik er niet in geloven. Maar of ik in de
romantische liefde geloof: tot op zekere hoogte. Ik
denk dat je vooral met jezelf oké moet zijn en dat
dan pas de romantische liefde erbij kan komen,
maar ik geloof niet dat dat je levensdoel moet zijn.
Dus ja, we geloven wel in de liefde. Anders zou het
wel een heel donkere voorstelling worden.
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Theater

9,6 (een verweer)
Het nieuwstedelijk

Stijn Devillé schrijft een nieuwe, ritmische en muzikale solo voor
Sara Vertongen, een ode aan de kracht van een stem, tussen slam
en spoken word. Met Groupe Diane en Geel Hesje vormt 9,6 (een
verweer) een nieuwe trilogie over protest en verzet.
do 2.02 | 20u30
Westrand

9,6 (een verweer) © Boumedienne Belbachir

Wooden Elephant

Theater

Ode to a Love Lost
Toneelhuis /
Benjamin Abel Meirhaeghe
PeriferiK 		

Benjamin Abel Meirhaeghe maakt een nieuwe creatie voor
Toneelhuis met drie performers. Ode to a Love Lost toont de
nagloed van een complex liefdesverhaal. Een persoonlijke, sobere
hommage aan de leegte, aan het moment na een afscheid.
vr 3.02 | 20u
CC De Factorij

Ode to a Love Lost © Benjamin Abel Meirhaeghe

The making of Berlin © Koen Broos

Astrid Stockman © Stephanie Smeets

Theater
Klassiek

Wooden
Elephant

plays Kid A (Radiohead)

Muziek / Jazz / Avontuur

WUNDERKAMMER #5
Festival

5e editie van dit festival voor wonderbaarlijke muziek en meer.

vr 10.02 en za 11.02
Cc Strombeek
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WUNDERKAMMER #5 © Wouter Vanhaelemeesch, Chloé D’hauwe, Floris Hoorelbeke

Muziek

Astrid
Stockman

Pardon my French

The making
of Berlin
Berlin

PeriferiK

		

Internationaal gevierd Brits strijkkwartet met een
adembenemend inventieve benadering van het
legendarische Kid A van Radiohead, o.l.v. violist
Ian Anderson (die met Jonny Greenwood van
Radiohead samenwerkte). Een spectaculaire en
betoverende concertbeleving.

Astrid Stockman neemt je van achter haar
piano mee naar Frankrijk. Ze put uit haar eigen
leven en tourneeverhalen: van slapen onder
schimmelplafonds in Marne-la-Vallée, over de
aanslagen in Parijs tot halfdoof optreden in
Martigues. Daarbij brengt ze de mooiste muziek,
van Piaf, Satie, Brel en Stromae, maar ook van
Gershwin, Elton John, Stef Bos en vele anderen.

Het sluitstuk van Berlins Holoceencylcus, met
live muziek op scène - en het orkest van Opera
Ballet Vlaanderen op film - neemt Berlin in haar
documentairestijl een uitzonderlijk verhaal onder
handen. De voorstelling spitst zich toe op een
onvoltooid hoofdstuk uit het leven van een oude
Berliner, met Wagners Götterdämmerung in een
cruciale rol.

do 16.02 | 20u30
Abdijkerk

vr 17.02 | 20u30
Schouwburg

vr 17.02 | 20u30
Westrand
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Kom hier, een voorstelling vol
fantasiewerelden die jong en oud prikkelt

Griet Herssens is een creatieve freelancer die voor Ultima Thule de waanzinnige voorstelling
Kom hier uitwerkt. We spraken met haar over haar werkproces en lichten al een tipje van
de sluier op over de voorstelling en het voortraject MEMO.

Wie is Griet Herssens?
Ik werk voor Kom hier als freelancer voor Ultima
Thule, maar ik heb voordien ook al projecten voor
hen gedaan als vormgever. Als vormgever maak je
de objecten en verzorg je de esthetische kant van
een voorstelling. Deze keer stelden zij de open vraag
of ik zelf iets wou maken voor hen en ze konden
zich meteen vinden in de eerste aanzet voor Kom
hier. Het basisidee en het schrijven komt van mij,
maar het is onder de vleugels van Ultima Thule dat
dit project tot stand komt. Ik word gecoacht door
artistiek leider Sven Ronsijn en creëer samen met
decorbouwer en technieker Rupert Defossez. Ook
Griet Pauwels speelt een heel belangrijke rol. Zij ontwikkelt het geluid en aangezien dit een woordeloze
voorstelling is, is geluid al even essentieel als beeld
en decor. Het gaat zowel om muziek als om soundscapes, vooral om de juiste sfeer te scheppen.
Wat houdt het voortraject MEMO in?
Ultima Thule zal de komende jaren jongeren nòg
meer betrekken bij de visuele voorstellingen die ze
maken. Ze ontwikkelen telkens weer een creatieve
vrijplaats waar jongeren en kunstenaars elkaar
kunnen ontmoeten, in dialoog kunnen gaan, aan
materiaalstudie kunnen doen en waar ze samen een
visuele vertelstijl kunnen ontdekken.
In MEMO legden Sven Ronsijn, Thomas Gerard en
ikzelf de Zes memo’s voor het volgende millenium
van Italo Calvino en een heleboel materialen tussen
kunstenaars en jongeren uit heel Vlaanderen in. Resultaat zal een soort wunderkammer zijn. Je krijgt er
een heel bijzondere inkijk in het hoofd van jongeren.

Kom hier (6+)
Ultima Thule

zo 12.03 | 14u, 16u en 18u
Op locatie

38 — interview

Heb je enkel kindervoorstellingen
gemaakt?
Ja, maar wat ik echt wil bereiken met mijn voorstellingen is dat ze voor iedereen werken. Ik heb enkel
woordeloze voorstellingen gemaakt, heel beeldrijk
ook. De verhaallijn is vaak heel eenvoudig, maar wel
surreëel. Met beeldende voorstellingen kom je al
snel in het circuit van familievoorstellingen terecht,
maar ik zie het ruimer. Ik wil voorstellingen maken
die kinderen en volwassenen raken, die universeel
zijn en daardoor bij bijna iedereen een snaar raken.
Ik vind het ook heel fijn om voorstellingen te
maken voor een minder ervaren publiek. Ik maakte
bijvoorbeeld twee voorstellingen die in Brussel en de
Vlaamse rand vaak werden geprogrammeerd. Iedereen kan het begrijpen omdat het zonder woorden
is en op zo’n (openlucht)festivals krijg je een heel
ander publiek dan in een theaterzaal.

“Ik wil voorstellingen maken
die kinderen en volwassenen
raken, die universeel zijn
en daardoor bij bijna iedereen
een snaar raken.”
Hoe schrijf je precies een woordeloze
voorstelling?
Wat voor mij goed werkt, is zoeken naar een heel
eenvoudige basisverhaallijn. Ik ga op zoek naar iets
wat heel duidelijk is, want een complex verhaal kan
je bijna niet verteld krijgen zonder woorden. Doordat
die verhaallijn zo eenvoudig en duidelijk is, kan je
net de gekste dingen laten gebeuren zonder dat het
publiek in de war geraakt.
Ik doe veel visuele research. Ik bekijk films, animatiefilms, heel veel afbeeldingen. Soms neem ik foto’s
onderweg. Zo ben ik heel erg gefascineerd door
hoogspanningsmasten en kranen en die fotografeer
ik om de vorm te onthouden. Ik maak moodboards
(op Pinterest). Maar het start vooral met heel veel
fantasie!
Waarover gaat Kom hier?
Als kijker volg je twee personages: beste vrienden
Marco en Kubo. Op een bepaald punt raken ze
elkaar kwijt. Ze ondernemen verschillende pogingen
om elkaar terug te kunnen bereiken. De belangrijkste inspiratiebron was het boek Onzichtbare Steden
van Italo Calvino. Toen ik het zelf las, sloeg mijn
verbeelding helemaal op hol. In het boek worden
allerlei verbeelde steden omschreven. Het ene
personage reist door die verbeelde werelden die
allemaal een verschillende invloed op hem hebben
en die continu transformeren. Het is een grootse
zoektocht naar elkaar. Soms is er heel veel te zien,
maar soms neemt het geluid ook de rol over van
dingen die je niet kan zien. Er is ook veel dat je zelf
kan invullen in het verhaal.

“Het is voor ons ook een echte
ontdekkingsreis. Terwijl we
dingen maken, zoeken we
uit hoe iets kan verschijnen,
verdwijnen of transformeren.”

— interview —

Ultima Thule

Hoe ziet het eruit?
Het is een echte figurentheatervoorstelling, maar
met ontzettend veel decor en objecten. Het is met
poppen, maar daarnaast heb je ook dat decor
met al die verschillende werelden die ontvouwen,
verdwijnen, verschijnen en transformeren. Er kruipt
ontzettend veel werk in het maken van maquettes
en objecten. Er gaat ook veel aandacht naar licht
en schaduw. Op een bepaald moment verdwijnt een
personage bijvoorbeeld onder water en die wereld
kan dan verbeeld worden in schaduw. Een visuele en
auditieve trip zou ik het noemen.
Jullie zijn nu nog volop in de voorbereidende fase.
Inderdaad, de première is nog niet geweest. Het
moeilijke aan deze voorstelling is dat ze veel
constructie vraagt. Alles vertrekt vanuit decors en
objecten. Blokken van repetities wisselen elkaar af
met blokken waarin we werken aan de decors. Het
basisverhaal moet al zo goed als af zijn vooraleer
je start met repeteren. Aangezien je al aan de slag
bent met decors en objecten, heb je niet meer alle
vrijheid om tijdens het repeteren nog veel te veranderen. Het is voor ons ook een echte ontdekkingsreis. Terwijl we dingen maken, zoeken we uit hoe iets
kan verschijnen, verdwijnen of transformeren. We
hebben zelfs een heus systeem met katrollen.
Heel veel knutselen dus?
Absoluut. Ik werk onder andere met pop-upsystemen. Da’s een techniek die ik al vaker heb gebruikt,
maar ik heb ook heel wat nieuwe technieken geleerd
voor deze voorstelling. Lasercutting was bijvoorbeeld
een nieuwe ontdekking voor mij. Zo kan ik zeer
gedetailleerd scènes uitwerken. De poppen zijn
gedeeltelijk met 3D-printing gecreëerd. Er is gesoldeerd. Karton geknipt en geplakt. Er is geknutseld
met plastic. Kortom, alles kan en mag!
Het stuk gaat in een tent door.
Ja, maar niet in de zin van een tent die buiten kan
staan. Rupert heeft een grote tribune gebouwd en
die is tevens onze machine. Het is een structuur
waar allerlei dingen kunnen uitvouwen en uitklappen. Dat laat ons toe om die katrollen te gebruiken.
We nemen het publiek echt mee in onze eigen
ruimte. Die tribune is ook bekleed met een soort van
tent waardoor we in het donker zitten en in een heel
eigen wereldje, totaal afgezonderd. Het publiek zit in
een halfrond rond de voorstelling, heel dichtbij dus.
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La Speranza

Han Solo

Vechtstuk © Michiel Hendryckx

The Wild Stage © Francis Vanhee

Theater

Vechtstuk
DE HOE

Een kletterende ruzie tussen een man (Greg Timmermans) en een vrouw
(Ans Van den Eede). De verwijten vliegen in het rond. Tot het laatste onvertogen woord gevallen is. Dan begint het stuk écht. Want hoe geraak je terug
‘on speaking terms’ nadat het onzegbare gezegd is?

Apate spreekt © Christophe Engels

Klassiek

do 9.03 | 20u30
Westrand

La Speranza

Lore Binon / Alon Sariel /
Die Kölner Akademie
Italiaanse Barok
Mandolinist (en Opus Klassik-winnaar) Alon Sariel
en sopraan Lore Binon verkennen samen met
Die Kölner Akademie (o.l.v. Michael Alexander
Willens) de 18e-eeuwse Italiaanse ‘opera seria’.
Aria’s van Albinoni, Handel, Leo, Steffani en
meer worden afgewisseld met zelden gehoorde
mandoline concerto’s van Hasse, Barbella, Vivaldi.
vr 3.03 | 20u30
Abdijkerk
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Theater

Apate spreekt
Simone Milsdochter

Humor

Han Solo
Retro

Dans

The Wild Stage
oester

Apate spreekt is een aangrijpende en urgente
monoloog over de leugen als deugd en een ontroerend pleidooi voor de liefde, de schoonheid en
de kunst. Filosofe Alicja Gescinska schreef de tekst
voor deze lecture performance. Simone Milsdochter speelt op deze internationale vrouwendag.

Han Solo keert in Retro terug naar zijn roots.
De komische meesterverteller wil instaan voor
de bescherming van onze Vlaamse levenswijze.
Steeds met een knipoog, steeds scherp en
kritisch, maar vooral grappig. Het Nieuwsblad
noemt het niet voor niets zijn beste show ooit.

Welkom op The Wild Stage, waar al je wildste dromen en verlangens kunnen
uitkomen. Ceremoniemeester Casper Clausen nodigt je uit op een reis naar
je eigen onderbewustzijn, bijgestaan door Timo Tembuyser, Adriaan de Roover,
Pieter Theuns en Jon Birdsong (B.O.X.), Matteo Sedda, Rob Hayden en Mustav
Ahmeti.

wo 8.03 | 20u30
Schouwburg

do 9.03 | 20u30
Schouwburg

za 11.03 | 20u30
Schouwburg

Kom Hier

Familie

Kom Hier
Ultima Thule

6+

Via objecten, figuren, licht, schaduw en geluid volgen we een personage doorheen imaginaire werelden. Griet Herssens laat haar mooiste, meest poëtische,
grappigste en tederste beelden op je los. Woordeloos, maar veelzeggend.
Fascinerend papiertheater in een verrassend tentdecor.
zo 12.03 | 14u, 16u en 18u
Op locatie in Grimbergen
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Jazz

Suite X

Bram Stadhouders & Baroque Orchestration X
Nieuwe tradities
Onorthodoxe en overtuigende versmelting van muziekstijlen die zo’n 400 jaar
uit elkaar liggen. Het klankidioom van de barok wordt binnenstebuiten gekeerd
door een heuse who’s who van de Benelux klassieke en jazzwereld. Een
betoverend geheel waar vrije improvisatie, synths en elektrische gitaren lustig
spelen met de rijke geluidswereld van de oude muziek.
wo 22.03 | 20u30
Schouwburg

Bram Stadhouders & Baroque Orchestration X © Wannes Cré

Theater

Long Day’s Journey
into Night

Maarten Westra Hoekzema © Kristel Dierckx

Marble Sounds © Johannes Vande Voorde

Zuidpool

Zuidpool heeft de naam gewaagde en eigenzinnige ensceneringen te maken
van wat men ‘repertoire’ is gaan noemen, en dat is exact wat het deze keer
ook zal doen. O’Neills Long Day’s Journey into Night wordt een ontroerende
maar bikkelharde voorstelling die drijft op taal, monumentaal minimalisme en
ijzersterke acteerprestaties.

Muziek

Marble Sounds
Album vijf, Marble Sounds, staat symbool voor het nieuwe, frisse geluid
van de gelijknamige band. In het voorjaar van 2023 spelen ze hun nieuwe
nummers zoals ze bedoeld zijn: met violen, celli én een disklavier.

wo 22.03 | 20u30
Westrand

vr 24.03 | 20u30
Schouwburg

Klassiek

Arts Nouveaux

Florestan Bataillie / Kurt Bertels /
Desguin Strijkkwartet

Familie / Spektakel / Dans

EXIT

Les Salons

42 — podium

8+

Circumstances / Piet Van Dycke

Het Desguin Strijkkwartet, pianist Florestan Bataillie en saxofonist Kurt Bertels
laten parels uit de laatromantische en impressionistische art-nouveauperiode
samenkomen met hedendaagse klankkleuren. De musici nemen je mee in de
saloncultuur van weleer en betrekken je met anekdotische toelichtingen nauw
bij het concertgebeuren. Met prachtige muziek van Debussy, Franck, Paul
Gilson & Alain Craens.
do 23.03 | 20u30
Schouwburg

Humor / Theater

EXIT © Will Blenkin
Long Day’s Journey into Night © Kaat Pype

Florestan Bataillie / Kurt Bertels / Desguin Strijkkwartet

Maarten Westra
Hoekzema
Toen eindelijk alles lukte

Een flirt met risico. Een indrukwekkende installatie met een draaiende
muur en zwevende deuren. Vier artiesten drijven elkaar aan, lopen, botsen,
klimmen, dragen, balanceren en transformeren. EXIT is een spannende en
impressionante circus- en dansvoorstelling.

Zijn hele jeugd lang kreeg Maarten Westra Hoekzema te horen dat ‘alles
kan, als je maar wil’. Toch liep niets gesmeerd, tot op een dag eindelijk
alles lukte: een volle zaal, een vrouw, een huis. De dag dat dit allemaal
tot hem doordrong, was de eerste dag dat hij antidepressiva begon te
slikken. Een heerlijke mengvorm van theater en comedy.

za 25.03 | 19u
Schouwburg

do 30.03 | 20u30
Schouwburg
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Codex au Soleil van Lennart Heyndels
Quartet: middeleeuwse muziek
geïnterpreteerd door hedendaagse
jazzmuzikanten

Op vrijdag 28 april zal er een heel bijzonder geluid klinken in de Abdijkerk. Lennart Heyndels stelde
een kwartet samen en laat hedendaagse jazzmuzikanten middeleeuwse muziek herinterpreteren.
Op het moment van ons gesprek heeft het viertal er net een tweede residentie in deSingel op
zitten. Ze zijn klaar voor de première en voor de opnames die meteen nadien zullen plaatsvinden.
Lennart, Codex au Soleil is duidelijk een
werk van lange adem.
‘Klopt. Het project is al opgestart in volle coronaperiode. We konden tweemaal een residentieweek
doen in deSingel en daartussen zaten ook al
enkele maanden. Doorgaans duik je veel korter in
een project, maar die tussentijd liet ons toe het
project te laten rijpen en uit te diepen. De tweede
residentieweek zit erop en het is fijn om te zien hoe
de muziek is gegroeid ten opzichte van mijn initieel
idee. Na de première nemen we het album op en
deze releasen we in het voorjaar van 2023 met
bijbehorende tournee.’
Het optreden in de Abdijkerk maakt dus
deel uit van de release tour.
‘Inderdaad. We kijken er heel erg naar uit om ermee
op tournee te gaan en zijn heel erg benieuwd naar
de reacties van het publiek. Je moet er best naartoe
met een open geest, maar zo niet, ga je volgens mij
op z’n minst met een open geest naar buiten.
De setting van een kerk is voor ons ook wel bijzonder. Het is op zich geen religieuze muziek, maar
de sfeer van het concert is wel heel sereen. Ik ben
er zeker van dat dat mooi zal klinken in een kerk,
met de Heilige Geest die mee in het publiek zit.
Het gevoel van oneindigheid, het hoge plafond van
een kerk, dat draagt allemaal bij tot een bijzondere
beleving.’

Codex au Soleil
Lennart Heyndels Quartet		
vr 28.04 | 20u30
Sacristie Abdijkerk
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Codex au Soleil vertrekt vanuit middeleeuwse muziek, meer bepaald de Ars Subtilior. Is dat een persoonlijke fascinatie
van jou?
‘Ja, de zogenaamde ‘subtielere kunst’ van de
middeleeuwen fascineert me inderdaad. Deze voornamelijk Franse muziekstijl uit de 14e eeuw kent
een enorme ritmische complexiteit. Je merkt aan
alles dat de muzikanten of componisten gewoon
vanalles wilden uitproberen. Als je de partituren van
de Codex Chantilly (de belangrijkste overgebleven
bron, n.v.d.r.) bekijkt, zie je meteen hoe complex dit
is. Toch is het helemaal niet highbrow of geleerd. Er
zit altijd een zekere vorm van speelsheid in. Het leuke aan die muziek is dat die an sich al redelijk experimenteel is. Sommige ideeën in die muziek zijn zo
waanzinnig dat ze quasi onmogelijk te spelen zijn:
laten we dit bijvoorbeeld eens in drie verschillende
tempi tegelijk doen! De stap naar een hedendaagse
interpretatie is vanuit die muziek dan ook een heel
logische. Alles is mogelijk: we hebben elektronica
toegevoegd, improvisatie is toegelaten. Zo kom je
op plekken waar je als muzikant nog nooit geweest
bent. Enorm boeiend en verrijkend!’

“Het is niet onze bedoeling
om historisch correct te zijn.
Ons doel is om de relevantie
van Ars Subtilior aan te tonen
en een link te leggen met de
muziek van vandaag.”

Het is dus helemaal geen historische
interpretatie van dit middeleeuwse werk?
‘Helemaal niet. Het is niet onze bedoeling om
historisch correct te zijn. Daar zijn andere mensen
veel beter in. Ons doel is om de relevantie van deze
muziek aan te tonen en een link te leggen met de
muziek van vandaag. Als je alleen al bedenkt dat
de periode van de Ars Subtilior voor Bachs Das
Wohltemperierte Klavier (‘welgetempereerde’ slaat
hier op een stemming waardoor het mogelijk was
om in alle toonsoorten redelijk zuiver te spelen)
ligt, dan weet je dat er gigantische hiaten zijn in je
kennis. Je weet niet hoe de instrumenten in de 14e
eeuw precies gestemd waren. Als je daarom vandaag
de dag middeleeuwse muziek speelt, blijft dat altijd
een hedendaagse interpretatie. Voor ons is de Ars
Subtilior een uitnodiging om de grenzen van de
muziek op te zoeken.’

“We spelen dan wel muziek
die honderden jaren oud is,
maar door deze te combineren
met de muziek van morgen
verbinden we de toekomst
met het verleden.”

— interview —

Lennart Heyndels
Je nodigde drie andere muzikanten uit om
samen met jou dit gedurfde project aan
te gaan.
‘Het werd een kwartet. Ik heb de groep samengesteld, specifiek voor dit project. Zelf heb ik een jazzopleiding gehad en speel ik contrabas en modular
synth. Stijn Cools speelt op drums. Met Stijn had ik
nog maar een paar keer gespeeld, voornamelijk als
vervanging bij andere bands, maar het volstond om
toch wel onder de indruk te zijn van zijn muzikaliteit.
Met George Dimitriu speelde ik al geregeld in het
Kaja Draksler Octet en met Joachim Badenhorst
speel ik samen in zijn eigen project Zero Years
Kid. Het is de eerste keer dat we in deze formatie
samenkomen.
Ik vond het interessant om te zien wat we in deze
bezetting met het gegeven van oude muziek zouden
doen. Dat was het uitgangspunt. Een uitdagende
sprong in het onbekende. Het eerste plan was om
simpelweg deze voornamelijk vocale muziek te
spelen met een ongewone instrumentatie. Opnames
hiervan hebben we dan gebruikt om samples te
maken, die we transformeren en verweven met
andere elektronische klanken en akoestische
improvisaties. Uiteindelijk is het wel een heel mooie
mix geworden en ik kan niet wachten om het voor
publiek te spelen!’
Is het dan vooral jouw project, Lennart, of
toch eerder iets wat jullie samen hebben
verwezenlijkt?
‘Codex au Soleil is grotendeels collectief gecreëerd.
Ik heb wel de aanzet gegeven met arrangementen en
kleine melodische composities die dienen als vertrekpunt. Het was tijdens het creatieproces voor mij
vooral belangrijk om een manier van spelen te vinden
die toelaat om te improviseren met dit muzikaal
materiaal. Op die manier kunnen we er onze eigen
persoonlijkheid in leggen en dat geeft ons de ruimte
om elk concert anders te laten zijn. Wij klinken
tenslotte het best als we mogen improviseren.’
Van waar de naam Codex au Soleil?
‘Het idee is dat we die oude manuscripten, oude codices, in het zonlicht plaatsen. We willen deze redelijk
onbekende muziek, zelfs bij een kennerspubliek, uit
de kerkers van de geschiedenisboeken halen. We
spelen dan wel muziek die honderden jaren oud is,
maar door deze te combineren met de muziek van
morgen verbinden we de toekomst met het verleden.’
Laat je verlichten door Lennart Heyndels
Quartet op vr 28 april in de Sacristie van
de Abdijkerk.
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Click © Rudi Schuerewegen
Eén of andere Rus © Yuri van der Hoeven

Begin © Assia Bert

Dit is niet de titel © Franky Verdickt

About Elly © Sebastian Steveniers

Wim Helsen © Carmen de Vos

Theater
Familie

Dit is niet de titel
Compagnie Barbarie
& BRONKS

7+

Vanuit een fascinatie voor de huidige tijdsgeest,
die overspoeld wordt door fake news, gaat Cie
Barbarie de strijd aan met de leugen, maar ook
met de waarheid. Moeten we de leugen kost wat
kost bestrijden? We liegen immers allemaal.
Maar waarom?
za 1.04 | 19u30
Westrand
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About Elly

Familie
Theater

Eén of andere Rus Begin
Elena Peeters
Theater

Arsenaal

Humor

Wim Helsen

Click

Sprookjes enzo /
Niet mijn apen, niet mijn circus Pietro Chiarenza

3+

tg STAN / de Roovers /
Toneelhuis / Theater Antigone
PeriferiK 		

Hedendaagse tragedie, geïnspireerd op het leven en
werk van Eduard Limonov: straatboefje in Oekraïne,
een dissidente dichter in Rusland, een zwerver en
butler in New York, een rock-’n-rollschrijver in Parijs
en een strijder aan de kant van oorlogsmisdadigers.

Deel I van een trilogie waarin Elena bekijkt door
welke handen een mensenleven gaat. Voor Begin
volgde ze een vroedvrouwenpraktijk, woonde een
aantal bevallingen bij, sprak ze met wensouders,
grootouders en ouders, met kinderen en met
gewone mensen.

Wat heeft een mens nodig? Wat hebt u nodig?
Eenvoudige vragen die vragen om ingewikkelde
antwoorden. Gelukkig is Wim Helsen uw vriend.
Hij bulkt van radicale, geheimzinnige en
willekeurige antwoorden. Luister, hij lijkt iets
te zeggen: Niet mijn apen, niet mijn circus.

Een lichtgevend acrobatisch sprookje.
Een zolder waar de tijd stilstaat. Vergeten
speelgoed, bestofte meubels en achtergelaten
lampjes komen tot leven. Een betovering die een
nacht lang duurt. Kom met lichtjes in je ogen.
Wij zorgen voor de lampjes.

tg STAN duikt opnieuw in het oeuvre van de Iraanse
filmmaker Asghar Farhadi. Een voorstelling over
twijfel, over vriendschap, eer en verraad. Van en met
Haider Al Timimi, Kes Bakker, Robby Cleiren, Jolente
De Keersmaeker, Lukas De Wolf, Anna Franziska
Jäger, Manizja Kouhestani, Armin Mola, Mokhallad
Rasem, Scarlet Tummers en Stijn Van Opstal.

za 1.04 | 20u30
Schouwburg

wo 12.04 | 20u30
Westrand

wo 12.04 en do 13.04 | 20u30
Schouwburg

zo 16.04 | 14u en 16u
Schouwburg

vr 21.04 en za 22.04 | 20u30
Schouwburg
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Amor Mundi

Lennart Heyndels Quartet © Erik Bogaerts

Woody © Fred Debrock

Theater

Amor Mundi
Stijn Van de Voorde © KREW

Theater Malpertuis

RITEN

Jazz / Klassiek

Lennart
Heyndels Quartet

Muziek / Lezing

Stijn
Van de Voorde

For those about to rock...
MORE

Theater

RITEN

Codex au Soleil
Nieuwe tradities

Stijn Van de Voorde maakte een eigenzinnige
selectie van de meeste interessante en
verrassende verhalen die hij gezien, gehoord of zelf
meegemaakt heeft. In deze show focust hij op de
(vaak onderbelichte) vrouwen in de muziekwereld.

Ingmar Bergman is hier inspirator van dienst. Na
hun eerste worp Na de repetitie – afgelopen editie
geselecteerd voor het TheaterFestival – zetten
Lien Thys en Tim Bogaert ook dit scenario van de
filmmaker stevig naar eigen hand.

Lennart Heyndels (bas), Joachim Badenhorst
(klarinet), Georg Dumitriu (altviool) en Stijn Cools
(drums) versmelten op volstrekt unieke wijze de
middeleeuwse Ars Subtilior en de vooruitstrevende
blik van hedendaagse jazz. De eeuwenoude muziek
transformeert in een puur instrumentale wereld.
Een briljant kwartet met een programma voor
fijnproevers!

wo 26.04 | 20u30
Schouwburg

do 27.04 | 20u30
Schouwburg

vr 28.04 | 20u30
Sacristie Abdijkerk
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Lien Thys en Tim Bogaert

Wat zijn de grondbeginselen van democratie? We schrijven 17 oktober 1977,
maar het zou even goed vandaag kunnen zijn. De kwesties zijn immers zo
vaak dezelfde. De vragen ook. Hoe belangrijk of gevaarlijk is het om je ‘uit
te spreken’? Met Tania Van der Sanden, David Geysen, Geert Vaes en Pieter
Verelst.
wo 3.05 | 20u30
Schouwburg

Theater

Woody

Cc Strombeek

50 jaar
Cc Strombeek

Daar zijn ze weer: Evelien Bosmans, Joke Emmers, Thomas Janssens, Matthias
Meersman en Tanya Zabarylo. En voor het eerst spelen ze alle vijf samen in
één stuk. Na de maakbaarheid van geluk in Lubricant for life, presenteert
Woodman met Woody een ultieme ode aan de romantiek.

Op 5 mei 2023 is het dag op dag 50 jaar geleden dat
Cultuurcentrum Strombeek officieel opende. Echt uit de
startblokken schoot de werking pas vanaf september 1973,
maar wij grijpen natuurlijk die 5e mei maar al te graag aan
als feestelijke aftrap van ons feestseizoen 2023-2024.
Wat er op het programma staat, hullen we op dit moment nog
even in (theater)mist, maar het wordt een feest zonder weerga!

wo 10.05 | 20u30
Westrand

vr 5.05
Cc Strombeek

Woodman
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Het nieuwe stuk van Malpertuis, Amor Mundi, speelt zich af in 1977. Een ander tijdsgewricht met
andere gevoeligheden, maar desalniettemin met thema’s die nog steeds even actueel zijn. We
volgen hoofdpersonage Rainer Fassbinder (cineast) tijdens een turbulente nacht en in de dialogen
met zijn broer, vriendin en moeder ontdekken we een caleidoscoop aan meningen en visies op wat
er die nacht gebeurt. De Rote Armee Fraktion, hun acties en hun motivatie, worden onder de loep
genomen en hevig bediscussieerd. Cc Strombeek praat met theatermaker en regisseur Piet Arfeuille.
Laten we beginnen bij het begin. Vanwaar
de titel Amor Mundi?
‘Amor Mundi’ is een begrip van Hannah Arendt
(Duits-Amerikaans Joods filosofe). Letterlijk betekent
het ‘liefde voor de wereld’. Iedere mens moet ervan
uitgaan dat hij kan bijdragen aan die zogenaamde
liefde voor de wereld door zich uit te spreken. Het
woord is een politieke daad, stelt zij. Als je als
burger je mening verwoordt, draag je bij aan het
grote debat over de wereld. Dit overlapt met wat
Fassbinder in het stuk zegt tegen zijn moeder: ‘Het
is altijd beter om te spreken dan om te zwijgen.’ Het
is in de kern een oproep tot burgerparticipatie, om
het dan met een meer hedendaagse term te zeggen.
Je verantwoordelijkheid hoeft zich niet te beperken
tot de obligate aanwezigheid in een stemhokje. In
een kapitalistisch systeem wordt vooral de rol van
de consument aangemoedigd. Dat is degene die
geld opbrengt. Door wie en hoe je wil vertegenwoordigd worden, daar gaat de rol van de burger over.
Die rol verdwijnt naar de achtergrond.
Je kan ook daadwerkelijk deelnemen aan het debat
over hoe je een samenleving moet inrichten door
je uit te spreken. De hele voorstelling is dan ook
een pleidooi voor het woord en de dialoog. Ik heb
het gevoel dat we nu in een tijdperk zitten waarin
de strijdbijl opgraven belangrijker is dan empathie
opbrengen om elkaars standpunt te begrijpen. Het
zijn polemische tijden, erg zwart-wit. Polemiek wordt
gecultiveerd. Ik vind dat een probleem, want verdieping en nuance boeten daarbij in. Deze voorstelling
gaat vooral over blijven praten en jezelf blijven
verplaatsen in de ander. Zo wordt je eigen denken
opengebroken.

Amor Mundi, theater
over vrijheid en
burgerparticipatie

“Het is altijd beter om te
spreken dan om te zwijgen.”

Amor Mundi
Theater Malpertuis
wo 3.05 | 20u30
Schouwburg

© Paul De Cloedt
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Zeer actuele en veelbesproken thema’s
voor een stuk dat zich in de jaren ‘70
afspeelt.
Het stuk biedt ook een tijdsbeeld van de jaren ‘70.
Dat waren toch wel andere tijden. In het kielzog
van de jaren ‘60 was er een grote vrijheidsgedachte
voor het individu, gekoppeld aan het tegengestelde
van puriteins. Heel vrij, open, ook wat seksualiteit
betreft. Denk aan de flower power. Men geloofde
toen nog oprecht dat men de wereld kon veranderen
en verbeteren, wat een groot verschil is met nu.
Er is nu toch heel wat meer cynisme, waardoor dat

geloof een zware slag heeft gekregen. Er was in de
jaren ‘70 een heel levendig verzet tegen de erfenis
van de oorlog, wat nu verdwenen is. Dat bewijst de
huidige oorlog in Oekraïne. We moeten met lede
ogen aanzien dat de geschiedenis vergeten wordt.
Het verzet van toen, en dan vooral in Duitsland,
kwam vooral doordat er nog heel wat ex-nazi’s in
machtige posities zaten. Dat was de belangrijkste
motivatie voor de acties van de RAF (Rote Armee
Fraktion). Zij wilden dat er komaf werd gemaakt met
de straffeloosheid. In het stuk worden de radicale
acties van de RAF niet goedgekeurd, maar wel
gezien als nodig, zelfs als het slachtoffers met zich
meebrengt.
Het stuk is in die zin een tijdsbeeld dat niet langer
overeenstemt met dat van nu en tegelijk weer
wel. Jonge mensen van nu herkennen zich in de
provocatieve radicaliteit waarmee Fassbinder praat
over democratie. Het radicale van vandaag is bijna
dwangmatig voor hen. ‘Als je geen radicale mening
hebt, dan ben je een softie,’ zeggen de jongeren van
nu. Het lijkt wel alsof ze zich niet kunnen permitteren om een genuanceerde mening te hebben.
Dat ligt in het verlengde van de woke beweging:
bepaalde dingen mag je zeggen, andere niet. Wat
jongeren goed vinden aan deze voorstelling is dat er
geen enkele mening opgedrongen wordt, maar dat
er allerlei meningen naast elkaar worden gezet. Door
die verschillende opinies naast elkaar te plaatsen,
moet je jezelf voortdurend opnieuw verhouden tot
die meningen. Zo kom je bij een genuanceerde
mening uit.
Ik heb persoonlijk een heel groot probleem met
fanatisme. Het is eenzijdigheid, een gebrek aan
empathie. Deze voorstelling, die een pleidooi voor
dialoog vormt, is daarom ook zo belangrijk voor mij.
De terroristische acties van de RAF
werden toen toch anders beoordeeld dan
terreur nu.
Er was een zekere sympathie vanuit de linkerhoek
voor de RAF, omdat ze zich uitspraken tegen kapitalisme, imperialisme en de wandaden in Vietnam.
Dat zijn allemaal thema’s waarmee links zich kon
verzoenen. Over het algemeen werd de terreur wel
veroordeeld. De moeder van Fassbinder zegt ook
in het stuk dat het geen excuus mag zijn om te
moorden. Fassbinders repliek is: ‘De staatshoofden
van vandaag zijn de terroristen van gisteren.’ Je
kan moeilijk terreur goedpraten, maar je kan wel
proberen de kijk breder te maken door bijvoorbeeld

— interview —

Amor Mundi

zo’n dingen te zeggen. Heel veel democratieën zijn
geïnstalleerd middels geweld. Soms is geweld de
enige uitweg als de rechten van een volk al een hele
tijd met de voeten worden getreden. Het citaat van
Fassbinder trekt de betekenis van het woord terreur
open. Hij zegt: ‘Het zijn vrijheidsstrijders. Niemand
noemt zichzelf terrorist.’ We proberen in de voorstelling zeker niet het geweld aan te moedigen, maar
laten zien dat het niet zo zwart-wit is als we denken.

“De vraag die dit stuk wil
oproepen is: wat kan je
doen om een bijdrage te
leveren aan een betere
gemeenschap?”
Proberen jullie vrijheid te definiëren in
het stuk?
Men spreekt over positieve vrijheid en negatieve
vrijheid in veel geschriften. De negatieve vrijheid is:
‘ik wil vrij zijn van…’ Je eigen zin doen, je van de
ander niks aantrekken. De positieve vrijheid, zoals
men het eigenlijk bedoeld heeft, is ‘vrij zijn tot…’
Het is de positieve vrijheid die opnieuw wat meer in
het daglicht moet worden gesteld. Het is een groot
onderwerp, zeker in individualistische tijden waar
die verwarring tussen positieve en negatieve vrijheid
snel ontstaat. De vraag die dit stuk wil oproepen is:
wat kan je doen om een bijdrage te leveren aan een
betere gemeenschap?
Welke rol speelt theater voor jou in de
huidige maatschappij?
Voor mij is theater een spiegel. Een live spiegel dan
nog wel, in tegenstelling tot de spiegel die tv of film
ook kan zijn. Het unieke van theater is dat je de
levende mens voor je ziet. De mens speelt zichzelf,
zodat de mens naar de mens kan kijken. We spelen
hoe we in elkaar zitten. Als het publiek ernaar kijkt,
hoop je dat ze dit herkennen en daar reflectie aan
kunnen ontlenen. We zitten soms zo hard vast in
ons eigen denken en hebben vaak iets van buitenaf
nodig om ons bewust te worden hoe we in mekaar
steken. Het is ook troost. We zijn allemaal maar
mensen die proberen en op onze bek gaan. Theater
laat zien dat iedereen maar aan het proberen is.
Dat is de bestaansreden van theater en ze is zo oud
als de straat!
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The Sheep Song

Hunters & collectors © Adriene Jenik

Goggles

Kommil Foo © Michel Goessens

Dans

What remains
Zoë Dumoustier

Dans

Theater

The Sheep Song Hunters &
collectors
FC Bergman
PeriferiK

		

Lisbeth Gruwez / Voetvolk

Klassiek

Goggles

vr 2.06 | 20u30
Westrand

Wunderhorn

Humor / Muziek

Supernova

Met deze woordeloze voorstelling brengt FC Bergman een visueel indrukwekkende fabel over een
schaap dat mens wil worden, maar nergens echt
helemaal thuishoort. Een moderne parabel over de
angst voor en aantrekkingskracht van verandering
in een mensenleven.

Een adembenemend spel van voeten, voor zeven
performers en begeleid door live muziek, bevrijdt
van onder uit lichaam en geest. Nooit deden ze
hun groepsnaam meer eer aan. Hoe? Tijdens hun
voettocht van het ene cc naar het volgende kan
het publiek aansluiten.

Het energieke duo Goggles (Wim Pelgrims, percussie
& Esther-ElisabethRispens, stem) neemt je mee
op hun reis van bruisende vrolijkheid door een
theatraal hedendaags muziekrepertoire.
Wie is eigenlijk de percussionist of de zanger?
Zijn ze muzikanten of acteurs?
Goggles geeft je ongetwijfeld een feelgoodervaring!

vr 12.05 en za 13.05 | 20u
CC De Factorij

vr 19.05 | 20u30
Westrand

do 25.05 | 20u30
Schouwburg
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Een dansant spel over beginnen en eindigen, over staan op het uiterste van
een levenslijn, op het punt waar je als kind begint of waar je als oudere
eindigt. De poëzie van het veranderen als mens, het maken van herinneringen
en de angst om deze te verliezen.

Kommil Foo 		
Grind

Voor hun nieuwste voorstelling duiken Raf en Mich in hun eigen verleden. Deze
groteske, hartverscheurende verhalen brengen ze op hun eigen, unieke manier.
Een voorstelling over de mens en zijn alledaagse tragiek. Wat wordt het: lachen
of huilen?

What remains © Tom Herbots

vr 23.06 en za 24.06 | 20u30
Schouwburg
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Workshops
KAAp: brons, zilver of goud
Docent: Gerda Debuck

6-12j

Speels expobezoek voor nieuwsgierige, creatieve
kinderen.
Rachel Rose is een Amerikaanse kunstenares,
die in oude kunstboeken naar schilderijen van
landschappen en oude meesters neust. Ze voegt
op een heel eigen manier parelmoer, regenboogof de reflecterende kleur van de goudwesp toe.
Weet je dat we met een eenvoudig proefje deze
kleurtinten zelf kunnen maken?
za 22.10 | 9u30 - 12u
Exporuimte

KAAp: Sus en zo
Docent: Gerda Debuck

Wekelijkse ateliers
Kleuteratelier

3,5-6j

Docenten: Gerda Debuck en Han Decorte

Een verhaal, een kortfilm of een kunstwerk
prikkelt kleuters om hun creatieve mogelijkheden
te ontdekken. Elke week worden ze opnieuw
uitgedaagd om met kleuren, vormen, lijnen…
vindingrijk bezig te zijn.
Elke woensdag vanaf 7.09* | 14u30 - 17u
Box

Beeldend Jeugdatelier:
Kunstneuzen
Docent: Eef Craenen

12-16j

Beeldend Jeugdatelier
Beeldend Jeugdatelier
Docent: Ina De Greef

Docent: Eef Craenen

6-8j

Op een speelse manier gaan we om met vorm
en kleur en maken we kennis met 3D-werken en
een portie teken-, schilder- en beeldhouwkunst.

Hier laten we creativiteit en fantasie de vrije loop.
Kinderen worden ondergedompeld in een bad
vol expressieve mogelijkheden. Zo ontdekken en
experimenteren ze met verschillende technieken
en materialen.

Elke woensdag vanaf 7.09*

Elke woensdag vanaf 7.09*

13u30 - 15u15 (sessie 1) OF 16u - 17u45 (sessie 2)

13u30 - 15u15 (sessie 1) OF 16u - 17u45 (sessie 2)

Piereman

Piereman

CoLor BoX:
Niks Moet… Alles Mag!
Docent: Caroline Ghyssaert

6-12j

Ontplooi jezelf en ontdek je creatieve talenten.
Kunstneuzen is een experimenteel beeldend
atelier voor jongeren. We duiken samen in de
kunst en ontdekken tal van nieuwe materialen en
technieken. Na elke reeks bouwen we een eigen
expo met alles erop en eraan.

Druktechnieken, sculpteren, graffiti spuiten,
collages maken, schilderen op doek, aquarellen,
schetsen… Alles kan! De leefwereld van de
kinderen, de actualiteit en grote kunstenaars zijn
onze belangrijkste inspiratiebron.

Elke woensdag vanaf 21.09* | 19u - 21u
Piereman

Elke zaterdag vanaf 10.09* | 9u30 - 12u
Piereman

*uitgezonderd schoolvakanties
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9-12j

6-12j

Avontuurlijk expobezoek voor nieuwsgierige,
creatieve kinderen.
Kunstenaars denken veel na, ze proberen ideeën uit
en vragen zich wel eens af: doe ik het zus of bedenk
ik het beter zo? Maak ik het kunstwerk alleen of
vraag ik hulp aan kleine en grote bezoekers om met
kunstwerken, objecten en hun mogelijkheden te
experimenteren? Denk je mee? Je zal zien: al gauw
bedenken we de beste, ludiekste ideeën!
za 10.12 | 9u30 - 12u
Exporuimte

Verteluurtjes
tussen de kunstwerken

4-6j

Kies een zacht kussentje uit en plof neer bij
echte kunstwerken in de exporuimte. Spits je
oren en luister mee naar bijzondere kijk- en
voorleesverhalen voor kleuters en eerste lezers.
Wedden dat ook jij wordt meegenomen in
kleurrijke avonturen, ver weg of dichtbij?

Verteluurtjes in de bib

4-5j

De voorleesmomenten tijdens de tentoonstellingen in
Cc Strombeek staan los van elkaar en zijn apart te
volgen. De sessies zijn gratis. Omwille van de beperkte
plaatsen, vragen we om vooraf in te schrijven.

Ergens diep in de jeugdafdeling van de bibliotheek
kan je een gezellig open plekje vinden. Zoek
tussen honderden boeken een knusse poef en kom
luisteren naar bekroonde boeken en spannende
verhalen.

za 15.10 | 10u - 11u
za 3.12 | 10u - 11u
za 4.02 | 10u - 11u
za 22.04 | 10u - 11u
Exporuimte

Deze sessie is gratis. Omwille van de beperkte plaatsen,
raden we aan om vooraf in te schrijven.

wo 23.11 | 14u - 15u
Bibliotheek Strombeek
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Herfstvakantie

Kerstvakantie

Vakantiecursussen

Vakantiecursussen

Is het nog ver…?

Berenjacht

Docent: Mayken Mannaert

4-6j

Vliegtuig, boot, fiets, auto, step, rechtdoor, links,
rechts, oei… een druk rondpunt.
We vertrekken op onze droomreis en trotseren
water, lucht, bergen en zand. De leukste
muziekjes worden op de radio gespeeld en
begeleiden ons tijdens onze lange, vrolijke
weg richting noord-oost-zuid-west. Het wordt
een spontane bewegingssessie waarbij we ook
creatief aan de slag gaan.

Familiefilm

wo 2.11 | 10u - 16u
Soenszaal

Mamma Boe: op zoek naar thuis

Ainbo: Heldin van de Amazone

N.a.v. de familiefilm ‘Mamma Boe: op zoek naar
thuis’ (wo 2.11)

In het land van de regenboog wonen de
troetelberen. Ze maken er de mooiste muziek en
dansen er op de kleurrijkste dansvloeren. Kom je
mee een kijkje nemen?

Na een lange reis vanuit Zuid-Afrika landt er
een ooievaar op de boerderij van Mamma Boe
om er een nest te bouwen. Door zijn komst stelt
Mamma Boe zich vragen over haar eigen thuis.
De Zweedse regisseur Christian Ryltenius
maakte met de Bamse-trilogie de meest
succesvolle animatiefilms ooit in Zweden.
Nu is er zijn Mamma Boe: wat een simpel
verhaaltje lijkt, heeft een mooie dubbele
bodem: is een thuis alleen maar de plek
waar je woont? Of houdt het iets meer in?

Ainbo is een meisje dat is opgegroeid in
een klein dorpje in de diepste jungle van de
Amazone. Wanneer ze op een dag ontdekt dat
haar land wordt bedreigd door de eeuwenoude
demon Yucurunu, gaat ze samen met haar twee
knotsgekke Amazonegidsen Vaca en Dillo op
avontuur, vastbesloten om haar land en het
volk te redden voordat het te laat is.
Een magisch en hartverwarmend verhaal over
moed, vriendschap, kracht en het geloven in
jezelf.

do 3.11 | 10u - 16u
Box

vr 4.11 | 9u30 - 12u30
Hemmerechtszaal

wo 2.11 | 11u
Schouwburg

Mamma Boe, Beu, euh?
Docent: Gerda Debuck

3-6j

Vraag je je wel eens af hoe dieren de dag
doorbrengen, welke karweitjes of appetijtjes hun
voorkeur geniet? Samen luisteren, bedenken en
fantaseren we de gekste vragen bij dierenverhalen
en knutselen een speelboerderij in elkaar.

In het land
van de regenboog

Docent: Caroline Ghyssaert

6-12j

Als je écht zou mogen kiezen: waar zou jij dan
op vakantie willen gaan of misschien wel willen
wonen? We creëren jouw droomplekje, met het
mooiste landschap in de warmste kleuren van
de regenboog. We leren stap voor stap tekenen
met soft pastels en maken een vurig werk.

2,5-5j

Docent: Laura Phlips

Rood
Colorido

4-6j

Docent: Mayken Mannaert

Docent: Eef Craenen

3+

De lijnenspecialist

5-12j

Rood is zowel de kleur van de liefde, als van het
gevaar. Rood kan wild en vurig zijn. We draaien
de rollen van het aloude sprookje Roodkapje
om en maken een lekkere grote boze wilde wolf,
oftewel een ‘roodhapje’, met een verrassend
rood resultaat.

Docent: Ina De Greef

Zeef Brok en Brol
Docent: Gerda Debuck

6-12j

(combinatie mogelijk met ‘Rood’ voor een hele dag
creatief plezier)

N.a.v. de familievoorstelling ‘Roodhapje’ (5+) van
FroeFroe op (za 29.10)
(combinatie mogelijk met ‘Colorido’ voor een hele dag
creatief plezier)

Vind je bij jou thuis ook ongebruikte, overbodige
of kapotte spullen? Breng één of twee oude
voorwerpen uit de keukenkast, badkamerlade
of speelkamer mee. We vertrekken van jouw
‘brok of brol’ en gaan vervolgens aan de slag
met papier, pen, schaar, inkt en zeefdrukraam
en ontwerpen jouw eigen originele zeefdrukwerk.

wo 2.11 en do 3.11 | 9u30 - 12u
Piereman

wo 2.11 en do 3.11 | 13u30 - 16u
Piereman

vr 4.11 | 9u30 -16u30
Piereman
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di 3.01 | 15u
Schouwburg

De proefkonijnen

3,5-6j

Docent: Gerda Debuck

Een doe-atelier vol bewegingsexpressie en
creatie voor de allerkleinsten.
‘We komen aan een grot en kunnen er niet in.
We graven een tunnel, maar kunnen er niet door.
Vlug, vlug! Samen hoog…’ We vertrekken van
de ware klassieker onder de prentenboeken en
gaan samen op berenjacht! Hoe voelt het om
in ons zelfgebouwde kamp aan het dansen te
gaan?

Beeldende workshop rond proefjes en
deugnieterij (al dan niet eetbaar).
Wist je dat je van rode kool ook andere kleuren
kan maken en een liedje kan fluiten op een
kam? Of wil je weten wat er gebeurt als je zout
toevoegt in een glaasje met water en olie?
Benieuwd naar deze en andere proefjes, kom
dan zeker meedoen met de proefkonijnen vol
deugnieterij.

wo 4.01 | 10u - 16u
Soenszaal / Cursuslokaal

do 5.01 en vr 6.01 | 10u - 16u
Box

6+

Spielerei
6-9j

Docent: Eef Craenen

6-9j
Vi Va Videoclip

7-12j

Maak je eigen stripverhaal boordevol lijnen.
Pierre Alechinsky is een echte lijnenspecialist. Voor
elke lijn gebruikt hij een andere penseel, soms
een pen, soms een vinger. Pierre Alechinsky laat
de lijnen een verhaal vertellen. Soms allemaal
samen, soms apart. Kom en ontdek hoe je zelf een
lijnenspecialist kan worden. Laat je eigen lijnen
een verhaal vertellen.

We maken mobielen, waar vrolijkheid, speelsheid
en een vleugje absurditeit centraal staan.
We geven afvalmaterialen een nieuw leven:
upcyclen heet dat. Allerhande bakjes met
verschillende speelse wegwerpmaterialen
zullen voorhanden zijn. Wij gaan op zoek
welke materialen, voorwerpen ons het meeste
aanspreken. Vervolgens creëren, bricoleren en
ontdekken we onze unieke Spielerei-mobiel.

(combineer met ‘Spielerei’ voor een hele dag creatief
plezier)

(combineer met ‘Lijnenspecialist’ voor een hele dag
creatief plezier)

Heb jij er altijd al van gedroomd om eens te
schitteren in een videoclip? Wel, trek je mooiste
outfit dan maar aan en smeer je stembanden
want in deze tweedaagse workshop wordt
jouw droom werkelijkheid! Eerst zingen we op
professionele wijze een lied in, waarna we de
tweede dag op zoek gaan naar de perfecte
filmlocaties in Cc Strombeek. Ready, set, go!

di 3.01 en wo 4.01 | 9u30 - 12u
Piereman

di 3.01 en wo 4.01 | 13u30 - 16u
Piereman

do 5.01 en vr 6.01 | 9u30 - 16u
Hemmerechtszaal

Docent: Laura Phlips
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Atelier Beeldende kunsten

© Freepik

© Freepik

Atelier schilderen
Cursus schilderkunst voor beginners en
gevorderden. In de cursus worden zowel
verschillende technieken als thematieken
aangeboden om te exploreren, waarbij we onder
andere ook kijken naar verschillende kunstenaars
doorheen de tijd om mee in dialoog te treden.
september-december*
ma | 19u30-22u30
di | 13u30-16u30
Piereman

Houtsculptuur
Docent op wo: Ann Brouwers | op do: Lieve Aerts
In het atelier houtsnijden verwerken wij een stuk
hout tot een eigen kunstwerk.

september-december*
di | 19u30 - 22u30
do | 10u - 13u of 13u30 - 16u30
vr | 10u - 13u of 13u30 - 16u30
Piereman

Docent: Fred Michiels

Keramiek
Modules voor beginners

Docent: Liesbeth De Vries

Draai-atelier keramiek
Docent: Liesbeth De Vries

Art Nivo © Elie Menjot

Cursus tekenen en schilderen
Vrijheid in observatie

september-december*
wo of do | 9u30 - 11u30
Piereman

Vrij atelier keramiek
Zowel beginners als gevorderden kunnen in het
vrij atelier experimenteren met klei en worden
uitgenodigd om nieuwe technieken te verkennen.
Kies uit één van de ateliermomenten.

© Freepik

Docent: Liesbeth De Vries

Langlopende cursus om het werken op de
draaischijf goed onder de knie te krijgen.
Voor beginners en gevorderden.

Kortlopende lessenreeksen waarin steeds een
ander aspect van werken met klei aan bod
komt. We beginnen met een eerste module Klei
en decoratietechnieken in het najaar, de andere
modules kan je volgen vanaf januari 2023.

van 19.09 tot 19.12*
za | 9u30 - 13u
Piereman

van 19.09 tot 19.12*
ma | 19u30 - 22u30
Piereman

© Sincerely Media | Unsplash

Creatie à la carte
Docent: Mark Keppens

Technieken van inkt en waterverf tot acrylverf en van conté tot houtskool.
Voor zowel beginners als gevorderden.

Wil je graag tekenen of heb je meer interesse voor schilderen, grafiek,
sculpturale creatie, collage...? Deze workshop biedt je de kans om je
beeldend traject zelf te verkennen, samen te stellen en je creaties meer in
de diepte te verfijnen.

van 5.10 tot 14.12*
wo | 18u - 20u30
Piereman

september-december*
do | 13u30 - 16u30
Piereman

Botanisch tekenen

Art Nivo

Docent: Hilde Orye

Docent: Gerda De Buck

In deze winterse workshop botanisch tekenen werken we met grafiet en
aquarel. Een beetje tekenervaring is vereist.

Beeldend atelier voor volwassen personen met een lichte tot matige mentale
beperking.

za 3.12 en 10.12 | 9u30 - 13u30
Hemmerechtszaal

ma en vr vanaf 2.09* | 10u - 15u
Piereman

*uitgezonderd schoolvakanties
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EXPO
Rachel Rose
14.10 – 14.12.2022
Vernissage vrijdag 14.10, 18u-21u
Exporuimte

Rachel Rose (°1986, woont en werkt in New York) onderzoekt in haar praktijk hoe onze veranderende
relatie tot het landschap, het vertellen van verhalen en geloofssystemen ons heeft gevormd. Rose put uit
en draagt bij aan een lange geschiedenis van cinematografische innovatie. Haar onderwerpen variëren van
cryogene experimenten, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, modernistische architectuur tot de
zintuiglijke ervaring van het lopen in de ruimte. Hiermee stelt ze vragen over wat het is dat ons menselijk
maakt en de manieren waarop we proberen dit levenslot te veranderen en eraan te ontsnappen.
Cc Strombeek presenteert in het najaar haar eerste solotentoonstelling in België.

Rachel Rose, Colore (1822) (detail), 2022. Courtesy van de kunstenaar en Pilar Corrias, Londen.

Pauline Hafsia M’barek, MINUTIAE, 2021. Video 4K, kleur, 2:30 min. Courtesy van de kunstenaar en Thomas Rehbein Galerie, Keulen.

Performing Objects
14.10 – 14.12.2022
Vernissage vrijdag 14.10, 18u-21u
Studio S

Performing Objects is een van de vele projecten geïntroduceerd door Enough Room for Space (ERforS). ERforS is een
verbindend kunstinitiatief uit Drogenbos dat sinds 2005 wereldwijd evenementen, residenties, onderzoeksprojecten en
tentoonstellingen initieert en coördineert. ERforS handelt zo vrij mogelijk, stelt altijd de context en het idee boven het medium, en
daagt de barrières tussen verschillende disciplines (artistiek, wetenschappelijk of activistisch) uit. ERforS wil verschillende manieren
om deel uit te maken van deze voortdurend veranderende wereld blootleggen, manipuleren en uitvinden.
Het project Performing Objects werd gestart in 2014 en wordt vandaag gevormd door een tiental kunstenaars die in hun
artistieke praktijk experimenteren met objecten. Binnen dit initiatief onderzoeken de kunstenaars de manier waarop een
object zelf kan transformeren tot een ‘interactieve performer’ in relatie tot het publiek en/of de gebruiker ervan. Hiervoor
creëren de leden speelse en experimentele situaties waarin onze menselijke relatie tot objecten wordt getest en hoe deze
wordt gereflecteerd. Ze organiseren groepssessies, constructieve feedbackmomenten, workshops, lezingen, locatiebezoeken,
ontmoetingen met genodigden, projecten… en maken ook publicaties.
De huidige leden zijn Pauline M’barek, Sarah van Lamsweerde, Bie Michels, Alice De Mont, Marjolijn Dijkman, Rune Peitersen,
Kristof Van Gestel, Dimitri Vangrunderbeek, Guy Woueté. De groep komt meestal samen in Drogenbos op de site van ERforS.
Naast andere publieke momenten (o.a. lezingen) organiseerde de groep verschillende tentoonstellingen in Drogenbos en nam ze
deel aan tentoonstellingen in Shanghai (2015), in Raversijde (2016), in Oslo (2016) en in Gent (2017).
In Cc Strombeek zal Performing Objects de persoonlijke resultaten presenteren van hun artistieke onderzoek tussen 2014-2022. De
tentoonstellingsruimte zal hierbij fungeren als een soort depot dat geactiveerd wordt tijdens een publiek programma van activiteiten.

60 — expo

expo — 61

Cinema S

Club S: Lili Grace © Jokko

Cinema S
Film op groot scherm, haarscherp en in optimale geluidskwaliteit: dat is
Cinema S! Onder die noemer vertonen we wekelijks op dinsdag de beste
recente films. Maandelijks komt daar op maandag een extra film bij rond
een bepaald thema en natuurlijk zijn er in de vakantieperiodes ook altijd
fijne familiefilms te bekijken. Om je steeds weer een gedegen selectie van
de meest recente films te kunnen serveren, programmeren wij Cinema S
wat korter op de bal. Op onze website vind je uiteraard steeds alle info
voor de komende weken.

Platform S

Scholen: followfollow

Platform S
Op onze website vind je Platform S terug, een luik met allerlei achtergrondinfo bij onze voorstellingen en films. Je kan er luisteren naar playlists
en podcasts. Je kan er filmpjes en fotoreportages bekijken van onze
festivals en concerten. Je leest er artikels en gesprekken die wij voerden
met tal van artiesten. Kortom, je kan er je ogen en oren de kost geven!
www.ccstrombeek.be/platform-s

www.ccstrombeek.be/film

Scholen
Club S
Vorig seizoen lanceerden we Club S, een reeks clubconcerten voor een
staand publiek. Het was een rustige start omwille van de vaak nog geldende coronamaatregelen, maar seizoen 22-23 belooft een nieuwe portie
jong talent. Stuk voor stuk artiesten waarvan wij denken dat ze aan de
start van een bloeiende carrière staan! De eerste naam op ons lijstje is
Jan Verstraeten, maar hou ook hier onze website in de gaten voor nieuwe
namen.
www.ccstrombeek.be/club-s
Club S vind je ook op Instagram: @ccstrombeek_clubs
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Voor scholen hebben we een uitgebreid en uitgekiend aanbod podium- en
filmvoorstellingen, met inspirerende workshops en omkaderingen. Er zijn
ook projecten en activiteiten rond onze expo’s. En alles op maat van zowel
kleuters, lagere-schoolkinderen als leerlingen uit het secundair. Alle info
vind je op onze website en in onze speciale schoolbrochure, die we je
graag op simpel verzoek toesturen.
Wil je met je klas graag naar een avondvoorstelling komen, dan kan
dat natuurlijk ook. Voor theater, dans en klassiek, maar ook voor enkele
concerten geldt een uiterst interessant jongerentarief van € 10. Per 12
jongeren krijgt 1 begeleider een gratis ticket.
www.ccstrombeek.be/scholen
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Strombeek

Wemmel

Gemeenteplein 1
1853 Strombeek-Bever
02 263 03 59
cultuurbarbar@ccstrombeek.be

Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
02 460 19 78
cultuurbarbar@dezandloper.be

SPECIAALZAAK

Stoelen, barkrukken en tafels voor eetkamer,
keuken, home-office en terras.

Voor thuis

voor project

Zondag 20 juni “Dag van Rien”

Cc

Van vrijdag 1 juli tot en met vrijdag 26 augustus
“Zomeravondconcerten”
St

Kom je naar een film, voorstelling
of concert in Cc Strombeek?

ro

mb

ee

k

Wil je vooraf iets eten, zonder stress?
Dan is reserveren aanbevolen!
www.ccstrombeek.be/cultuurbar-bar

Zondag 25 september “Pater Feyendag”
Concert in het teken van “100 jaar Toots Thielemans”
Info:

Cultuur Bar-Bar

beiaardvriendengrimbergen.be
info@beiaardvriendengrimbergen.be

Contact

Indoor

Outdoor
Showroom: Brusselsestnwg 333a
1785 Brussegem (MERCHTEM
nicolas@chairpoint.be - 0460/96.63.26
www.chairpoint.be

Ingrid Goffaux

Verbeytstraat 1 bus 1
1853 Strombeek-Bever
02 267 60 75
strombeek@cbi-immo.be
www.cbi-immo.be

Frank Laporte

Volg ons op
Meer dan 45 jaar
vastgoedervaring

IJsfabriek Strombeek produceert en

levert gassen en droogijs voor industriële,
medische
en
voedingstoepassingen.
Met een sterke focus op de Belgische
markt staat u als klant centraal voor een
kwaliteitsvolle oplossing voor uw project.

Industriële gassen | Droogijs
Medische gassen | Lasmateriaal
Meer info ? www.ysfab.be of info@ysfab.be
Volg ons op sociale media

ERVARING & EXPERTISE
KLANTENTEVREDENHEID
CENTRAAL
LEVERING OP MAAT

Het Cederhuis

Goudsmeden Krista & Grety Vandevelde
Brusselsesteenweg 152 - Grimbergen - 02/270.82.02
www.goudsmid.be

Cc Strombeek
Gemeenteplein 1
1853 Strombeek-Bever
02 263 03 43
www.ccstrombeek.be
tickets@ccstrombeek.be

Info en Praktisch

Cultuur Bar-Bar (foyer)
02 263 03 59
cultuurbarbar@ccstrombeek.be

Uitgebreide info, filmpjes, foto’s, prijzen en praktische weetjes over wat je in
de vorige pagina’s las, vind je op www.ccstrombeek.be.
Je kan er tickets boeken, de openingsuren bekijken, lezen wie wie is en wie
onze partners zijn, kijken wat er op het menu van de Cultuur Bar-Bar staat...
Kortom, alles wat je moet weten voor een geslaagd bezoek!

Vriend?
Met een Vriendenpas kom je extra voordelig naar podiumvoorstellingen en
filmvertoningen. Voor een klein bedrag van € 10 geniet je een heel seizoen
lang van deze korting. Naast een korting krijgen onze Vrienden doorheen het
jaar ook nog leuke extraatjes.

Beste Vriend?
Wil je helemaal op een goed blaadje staan bij ons, kies dan meteen 8 of meer
voorstellingen doorheen het hele seizoen. De Vriendenpas krijg je er van ons
dan gratis bovenop.

Jong?
Jonger dan 21 of dagstudent? Bij Cc Strombeek geniet je van het extra voordelig jongerentarief van € 10 op heel wat voorstellingen. Dat is een korting
tot wel 55 %! Dit geldt voor alle theater- en dansvoorstellingen, klassieke
concerten én vanaf dit seizoen ook voor een mooie selectie aan andere
concerten en comedy!

Alle actuele info vind je op

www.ccstrombeek.be
Nieuwtjes volgen kan via onze social media

ma: 14u-17u
di/do: 14u-19u30
wo/vr: 10u-16u
De kassa opent een half uur voor aanvang van de voorstelling.
De expo’s zijn ook te bezoeken op zaterdag en zondag van 10 tot 18u.
Zomersluiting van 9 juli tot en met 15 augustus.
Gesloten op 1 en 11 november.
Eindejaarssluiting van 24 december 2022 tot en met 1 januari 2023.

Locaties
Cc Strombeek
Gemeenteplein 1
1853 Strombeek-Bever
Abdijkerk & Sacristie Grimbergen
Kerkplein 1
1850 Grimbergen
Eldorado
Kerkstraat 251
1851 Humbeek
Kerk Beigem
Zevensterre 1
1852 Beigem
Colofon
Westrand Dilbeek
Kamerijklaan 46
1700 Dilbeek

Een publicatie van Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen.

Bibliotheek Grimbergen
Gemeenteplein 1
1853 Strombeek-Bever

Raad van Bestuur
Nadine Bernard, Ellen De Geest, Patrick De Groef, Steven De Prins, Jean De Wit,
Johan Geldhof, Geert Habils, Kirsten Hoefs, Arno Lermyte, Philip Roosen (Schepen
van cultuur), Inez Seghers, Hubert Swalens, Thierry Timmermans, Patrick Vanbinst
(voorzitter), Marc Van Godtsenhoven, Elke Van Neyghem, Jan Wellens

Piereman
Nijverheidslaan 13B
1853 Strombeek-Bever
Prinsenbos
Pastoor Woutersstraat
1850 Grimbergen
Domein PZ Sint-Alexius
Grimbergsesteenweg 40
1850 Grimbergen
CC De Factorij
Willem Lambertstraat 10
1930 Zaventem
GC de Muze van Meise
Ann Christyplein 6
1861 Meise
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Openingsuren onthaal & expo

Cultuurcentrum Strombeek
Griet Bruneel, Tom Buggenhout, Nico Cauwenberghs, Neil Cruysberghs,
Charlotte Crevits, Enzo Cloetens, Siska Crombé, Renate Coen, Kristel Cuyckens,
Anke De Backer, Ann De Breucker, Rowan Dekens, Jan De Vroede, Jelle Dhondt,
Nick Isella, Filip Lahor, Emilie Legrand, Wim Meert, Dieter Mincke,
Yves Riemaecker, Peter Soli, Nic Sollie, Koen Stassijns, Glenn Suys, Bert Tutenel,
Stijn Van der Borght, Evi Van Humbeeck, Marc Van Praet, Sophie Van Weert,
Beth Walton, Anita Wellemans, Ursula Wijnants
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