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Het seizoen 2022-2023 belooft opnieuw knap theater, dans,
muziek, humor, circus, film, erfgoed en zoveel meer. Een ruim
aanbod met gevestigde waarden en nieuwe namen. Voor
vrienden en families, scholen en verenigingen, enkelingen en
groepen. Voor kinderen en volwassenen, oudere jongeren,
jongere ouderen, mensen in alle kleuren, maten en vormen.
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86

Film

92 Expo
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We richten de blik vooruit, de ogen op het podium. Op de foyer
ook, met de expo Behind the scene met prachtige foto’s die Koen
Broos maakte achter onze schermen. U kunt ook foto’s van
Koen in deze brochure vinden.

ICOONWIJZER
START met een inleiding
Bij deze voorstellingen kan je een gratis
inleiding bijwonen. Om 19.30 uur bij een
theater- en dansvoorstelling. Om 19.40
uur bij een filmvertoning.
PLAY time
Bij deze voorstellingen start er een uur
vooraf een gratis sfeerscheppende
activiteit voor de hele familie.

Ter Vesten wordt erkend en gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschap. De eigen programmering
kwam tot stand met de steun van:

Kom samen met ons kunst en cultuur beleven in onze
schouwburg en daarbuiten. De ticketverkoop start op zaterdag
27 augustus om 10 uur.
Hartelijk welkom bij Ter Vesten!

Namens het voltallige team,
Ingeborg De Meulemeester, schepen van cultuur
Caroline Van de Manacker, directeur

© Koen Broos

© Kurt Van der Elst

THEATER

Compagnie Cecilia

DE HOE I Louis
Janssens & Willem de
Wolf

Once upon a time in de Westhoek
In dialoog met de verhalen van oorlog en
wederopbouw die hun grootouders hen
hebben ingelepeld, zoeken Sebastien en
Wouter hun eigen plek in de geschiedenis.
En hoe ze daarbij elkaars ‘nuldraad’
kunnen zijn. Want vriendschappen, dat is
als elektriek: ze gedijen op wisselspanning.
Once upon a time in de Westhoek peilt naar
de grote en kleine heroïek van het leven.
Het is een verhaal vol epiek, elektriciteit
en knetterende humor. Over dodelijke
verwantschap en onvoorwaardelijke
vriendschap, over generaties heen. Over
stuten met hesp en tot 10 tellen op 6
vingers.

Louis en Willem leerden elkaar kennen
toen Willem als docent op de toneelschool
Louis zijn klas binnen zag komen en even
dacht zichzelf te zien als student van 35 jaar
geleden. Hij zag dezelfde gretigheid, dezelfde
in bravoure verpakte onzekerheid. Andersom
herkende Louis zich ook in Willem. Als iets
dat je zou kunnen worden, ook al wil je het
misschien niet. Als zogenaamd ervaren, met
in gelatenheid verpakte onzekerheid.
In Analoog wordt er gezongen en gesproken
over de kindertijd, moeders en zoekende
ontwrichtende liefdes. Over afgelegde en
gewenste leerprocessen. Over vroeger en
later maar ook over hoe jezelf als jonge - of
oudere - mens te positioneren binnen de
wereld.

Van & met Sebastien Dewaele, Wouter Bruneel
Van & zonder Wouter Deprez Livemuziek Ben
Brunin, Ben Van Camp Dramaturgie Daan
Borloo Scenografie Sam Declercq Licht &
techniek Jannes Dierynck Productiecoördinatie
Tom Declercq Productie Compagnie Cecilia
Coproductie Perpodium Met de steun van de
Vlaamse Gemeenschap, Stad Gent, Tax Shelter
maatregel van de Belgische Federale Overheid

Van & met Louis Janssens, Willem de Wolf
Techniek & geluid Shane van Laer Productie DE
HOE Coproductie Het Laatste Bedrijf Met de steun
van de Tax Shelter maatregel van de Belgische
Federale Overheid

VRIJDAG 21 OKTOBER | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.dehoe.be

DONDERDAG 13 OKTOBER | 20 UUR
TER VESTEN
18 | 17 | 15 | 10 EUR
www.compagnie-cecilia.be
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© Stef Stessel

Analoog

de Roovers
Vloek!
“Kortsluiting noemen ze dat. Het zit in de
familie. Vloeibaar dynamiet. Iets chemisch.
Iets in ons bloed. Erfelijk. Nitroglycerine.
Verschrikkelijk explosief.”
de Roovers zetten hun tanden in Sam
Shepards The curse of the starving class (1979):
een bitterzoete satire over een kwetsbaar
middenklasse gezin dat spartelt om te
overleven.
Terwijl ze hun woonst dreigen te verliezen
aan schuldeisers en projectontwikkelaars
probeert elk van de vier gezinsleden op zijn
eigen manier de harde realiteit te ontvluchten.

De vader drinkt zich dagelijks lam en heeft
overal schulden. De moeder droomt ervan
weg te kunnen gaan naar een exotisch oord.
De rebelse dochter wil ergens op een verlaten
plek in het zuiden garagist worden. De zoon
dagdroomt en probeert ondanks alles de
familie bij elkaar te houden. Het hele stuk
speelt zich af rond de keukentafel, met enkel
een lege koelkast en een levend lammetje
als gezelschap. De gesprekken zijn brutaal en
hard, niets of niemand wordt gespaard. Maar
ondanks al de verwoede pogingen om uit
te breken blijft het gezin onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Van & met Sara De Bosschere, Luc Nuyens, Sofie
Sente, Michael Vergauwen Muziek & creatie Bjorn
Eriksson, Elko Blijweert Livemuziek Elko Blijweert
Scenografie Stef Stessel Kostuum Pynoo Een
productie van de Roovers spelen vzw

VRIJDAG 25 NOVEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
16 | 15 | 13 | 8 EUR
www.deroovers.be
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THEATER

Anna Franziska
Jäger & Nathan
Ooms

“ Ambient Theatre Fury analyseert
scherpzinnig de digitale
vervreemding.”

“ Het virtuoze spel maakt de
bewustzijnsarmoede van de digitale
wereld zichtbaar.”

De Morgen

pzazz

Ambient Theatre Fury
In hun artistiek onderzoek naar de relatie
tussen digitale media en subjectiviteit in crisis,
vertrekken Anna Franziska Jäger en Nathan
Ooms van de vaststelling dat de hedendaagse
cultuur steeds meer doordrongen is van
zogenaamde 'ambient' ervaringen. Netflixseries, populaire songs, maar ook de streams
van onze social media feeds: ze ontstaan
vanuit een specifieke kruising van lichtzinnig
genot met banale verleiding. Ze genereren
een vorm van afwezigheid; het is een soort
pseudo-activiteit die het tijdsbesef verdooft
en van het subject een zekere onbewogenheid
verlangt. Wat gebeurt er als deze ambient
kwaliteit wordt uitvergroot en versterkt, zodat
ze furieus over de scène gaat razen zonder
beperkingen?

ZATERDAG 19 NOVEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.campo.nu

© Pieter Dumoulin

Van & met Anna Franziska Jäger, Nathan Ooms
Kostuum, scenografie & inside eye Carly
Rae Heathcote Dramaturgie Bojana Cvejić
Tekstcoaching Bryana Fritz Techniek Koen
Goossens, Rune Floryn Productie CAMPO
Coproductie TAZ & Sabam For Culture I Jong Werk
beurs TAZ, Kunstenwerkplaats Brussel Met de steun
van VGC, De Grote Post Oostende
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THEATER

WOLF WOLF
© Kurt Van der Elst

Voorjaarsontwaken
Na Who’s afraid of Virginia Woolf?’ gaat
WOLF WOLF opnieuw een gevecht aan
met de geschiedenis, zowel in tekst als
in muziek en vormgeving. Deze keer
vertrekken ze vanuit Frank Wedekinds
Voorjaarsontwaken (1891), een emotionele
coming of age binnen een zwijgende
maatschappij.

Johan Petit &
MartHa!tentatief

LOD I Gorges Ocloo
The Butcher, de engel kwam niet

© Lieselot Siddiki

Voorjaarsontwaken speelt zich af in het
schemergebied tussen kind en volwassene,
buiten de schooluren, op de repetitie.
Binnen de muren van een schooltoneel
steken fictie en realiteit elkaar aan en
repeteert een groep jongeren voor het
leven. Ze ontdekken de wereld, elkaar,
zichzelf en de daarbij horende driften en
perikelen. Dit terwijl hun lichaam hen
overwoekert en sneller groeit dan hun
hoofd kan bijhouden. Grenzen worden
even snel getrokken als onduidelijk
gemaakt. Wat verwarrend voelt, kwetst
net zo goed als dat het zalft. Zeker wanneer
keuzes over je eigen lichaam door anderen
bepaald worden. Zeker wanneer lang
niet alles bespreekbaar is. Zeker wanneer
je niet goed bent in je beter voelen. Zeker
wanneer alles nog kan veranderen.
En zeker wanneer het allemaal maar
theater is.

Van & met Imke Mol, Mitch Van Landeghem,
Flor Van Severen, Naomi van der Horst, Gilles
Pollak, Soraya van Welsenis, Matthias Van de brul,
Valentina Tóth, Gilles Vandecaveye-Pinoy Tekst
naar Voorjaarsontwaken van Frank Wedekind
Muziek Gilles Vandecaveye-Pinoy, Valentina Tóth
Vormgeving Shervin Sheikh Rezaei, Gilles Pollak
Kostuum Lieselot Siddiki Productie Eva Bracke
Spelcoach Esther de Koning Eindregie Renée
Goethijn Met dank aan de Figuranten, Vooruit,
Compagnie Cecilia, Zuidpool, En Avant Festival, De
Grote Post, de Vlaamse Overheid, Sabam, Carine
van Bruggen, Henk Vandecaveye

Nu het nog kan

2070, 100 jaar na de eerste
staatshervorming. België bestaat niet
meer. Vlaanderen is, na 4 jaar oorlog,
onafhankelijk geworden. Een woeste
strijd, maar de lucht kleurde erna nooit
meer blauw. De families van de Poolse
bouwvakkers en poetsvrouwen die destijds
de gebouwen hebben neergezet en schoon
gemaakt, controleren het land volledig via
hun toen ingebouwde technologieën. Te
midden van dit alles proberen een slager,
de laatste in de stad, en zijn zoon met
handicap te overleven.

“Op een ochtend in februari, een paar
weken voor corona, fiets ik naar mijn werk.
Links het vliegveld, rechts volkstuintjes.
Terwijl de opkomende zon in mijn
linkeroog valt, denk ik plots: wat ben ik
eigenlijk allemaal aan het doen?”
Aan het woord Johan Petit, theatermaker
en gelegenheidsfilosoof. Er ligt weer iets op
zijn hart. Over het leven, maar vooral over
hoe hij zelf in dit leven staat.
In maart 2020 was hij net bezig met de
voorbereiding van een nieuw stuk toen
de coronacrisis uitbrak. Alles viel stil.
In juni werd zijn moeder ziek en ging
het leven met hem aan de haal. In de
daaropvolgende maanden probeerde hij
wat hem overkwam in woorden te vatten.

Regie, tekst, spel & compositie Gorges Ocloo
Tekst & spel Josse De Pauw Zang (opname)
Astrid Stockman Muzikale uitvoering Toon
Callier, Bertel Schollaert Dramaturgie Bart
Capelle Decor Giovani Vanhoenacker, Dirk De
Haes, De Muur Kostuum Freya Proost Licht
Pino Etz Geluid Jannes Dierynck Tekening intro
Paul Contryn Met de steun van de Tax Shelter
maatregel van de Belgische federale overheid

Tekst & spel Johan Petit Regie Ruud Gielens
Licht, geluid & decor Tim Clement Muziek Tom
Pintens Uitvoering muziek Tom Pintens, Maya
Dhondt, Dora Brams Kostuum Tine Deseure

WOENSDAG 7 DECEMBER | 20 UUR
CC SINT-NIKLAAS
PAUL SNOEKSTRAAT 1 | 9100 SINT-NIKLAAS
17 | 16 | 14 | 9 EUR
www.lod.be

ZATERDAG 3 DECEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
16 | 15 | 13 | 8 EUR
www.wolfwolf.be

8

VRIJDAG 20 JANUARI | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.marthatentatief.be

9

THEATER

“ Struyfs taal in een notendop: prachtig
om te zien en horen, en heilzaam voor
je respect voor medemens en natuur.”
Knack

Tom Struyf
© Guy Kokken

Finding Willard
Welke plek geven we mensen die afwijken
van de norm in onze samenleving?
Wat betekent het om voor elkaar te zorgen
in veranderende tijden?
Winter 2018. Op reis in de VS komt
theatermaker Tom Struyf bij toeval
aan in een dorpje bij de grens met
Canada. Willard ligt aan de oevers van
een uitgestrekt meer, in de schaduw
van de ruïnes van een voormalige
psychiatrische instelling. Gefascineerd
door het landschap, de verhalen van de
mensen die er wonen en een piepkleine
kerkgemeenschap ontdekt Tom een
link met een psychiatrisch ziekenhuis
in Geel, thuis in België. Een toevallige
kennismaking met een bijzondere plek
mondt uit in een meeslepende trip waarbij
Toms persoonlijke leven innig met Willard
verweven raakt.
De multimediale, filmische voorstelling
Finding Willard is een reisverhaal over
opbouw en verval, zorg en gemeenschap.

LAZARUS & Flat Earth Society Orchestra
© Tom Struyf

Orfeus

Concept, tekst & spel Tom Struyf Cocreatie Fien
Leysen, Willem De Maeseneer Camera & montage
Fien Leysen, Geert De Vleesschauwer Muziek Bert
Hornikx Vormgeving & installatie Manu Siebens, Ina
Peeters Productie Tatiana Aarons vzw Coproductie
Het Zuidelijk Toneel, NTGent, C-TAKT, NEXT Festival,
Productiehuis TR, detheatermaker, DE SINGEL,
De Werft Geel, De Grote Post Oostende I.s.m.
De Nieuwe Vorst, Museum Dr. Guislain, Vlaams
Cultuurhuis de Brakke Grond Met steun van de
Vlaamse overheid, Gemeente Rotterdam, Stuifzand

In een hartverscheurende poging om de dood
van zijn geliefde ongedaan te maken, probeert
Orfeus voor het drieduizendste jaar op rij de
Onderwereld in te duiken. Ondertussen deelt
Orfeus overmatig openhartig de inzichten
die hij al die tijd verzamelde. Om de tijd te
doden. Met zijn eigen mythe als wapen. De
toehoorders als proefkonijnen. De juiste
snaar als lokmiddel. Het onmogelijke als rode
lap. Opgestuwd door een vijftienkoppige
geluidsdraak, die zichzelf de Vlakke Aarde
Sociëteit noemt. 16 flapperende lippenparen
op één podium.
Koen De Graeve en Peter Vermeersch | FES
verkennen de uitersten van de menselijke

vindingrijkheid, op een muzikaal bedje van
oud-Griekse jazz, overgoten met een van
beelden barstende woordenstroom die
verwondert en verwart, prikkelt en ontroert.
Een bijna twee uur durende hilarische
wanhoopspoging. Die zal mislukken.
Tekst & spel Koen De Graeve Muziek Peter
Vermeersch Gids der heerlijke helletocht Benjamin
Boutreur Flat Earth Society Orchestra is Peter
Vermeersch (compositie, klarinet, electronix),
Michel Mast (tenorsax), Benjamin Boutreur (altsax,
klarinet), Bruno Vansina (baritonsax, klarinet),
Bart Maris (trompet), Pauline Leblond (trompet),
Peter Delannoye (trombone), Marc Meeuwissen
(trombone), Berlinde Deman (tuba), Martí Melià
Margañon (klarinet, bassax), Teun Verbruggen
(slagwerk), Peter Vandenberghe (klavieren/
electronix), Kristof Roseeuw (contrabas), Frederik
Leroux-Roels (gitaar, banjo), Wim Segers (marimba,
slagwerk) Geluid Laurens Ingels Licht Jasper
Vanhalle Een coproductie van ARSENAAL/LAZARUS,
Flat Earth Society Orchestra Met steun van de
Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale
Overheid Coproductie Perpodium

VRIJDAG 10 FEBRUARI | 20 UUR
TER VESTEN
23 | 22 | 20 | 15 EUR
www.lazarusvzw.be
www.arsenaallazarus.be
www.flatearthsocietyorchestra.com

ZONDAG 15 JANUARI | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.tomstruyf.be
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THEATER

Silke Huysmans &
Hannes Dereere
Out of the Blue
In de lente van 2021 komen drie schepen
samen in een afgelegen deel van de Stille
Oceaan. Een ervan maakt deel uit van het
Belgische baggerbedrijf DEME-GSR. Op een
ander schip houdt een internationaal team
van marinebiologen en -geologen de operatie
nauwgezet in het oog. De Rainbow Warrior
vervolledigt de vloot. Vanuit hun appartement
in Brussel maken Silke en Hannes via satelliet
verbinding met de drie schepen die elk een
pijler uit het publieke debat representeren:
industrie, wetenschap en activisme. Via
interviews en gesprekken schetsen ze een
intiem portret van een opkomende industrie:
deepzeemijnbouw.
Out of the Blue is een poging om een
potentieel scharniermoment in de
geschiedenis van de aarde vast te leggen.
Hoeveel dieper kunnen mijnbouwbedrijven
nog graven en waar graven we ons met de
mensheid nu eigenlijk naartoe?

DONDERDAG 2 FEBRUARI | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.silkehuysmanshannesdereere.com

© Clara Hermans

Van & met Silke Huysmans, Hannes Dereere
Dramaturgie Dries Douibi Geluidsmix Lieven
Dousselaere Techniek Korneel Coessens, Piet
Depoortere, Koen Goossens, Babette Poncelet
Productie CAMPO Coproductie Bunker, De Brakke
Grond, Noorderzon, Zürcher Theater Spektakel,
Beursschouwburg, Kunstenfestivaldesarts, PACT
Zollverein, Théâtre de la Ville, Festival d’Automne
à Paris
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“ Aan het eind van de avond staat er een stralende
ploeg acteurs die met hun spelplezier het publiek heeft
aangestoken en meegevoerd in een cocon van warm gezang
en aangedikte moppen. Al is het een cocon met verraderlijk
veel onderliggende betekenis."
Knack Focus

© Bas Verrept

© Joëlle Dubois & Thomas Dhanens

THEATER

Robrecht Vanden
Thoren

Toneelhuis &
Timeau De Keyser I
tibaldus

SKaGeN
De Vloed I De Vlucht

Achteraf niet komen huilen

Operette

© Pieter Dumoulin

De lichtzinnige Baron Firulet en Graaf
Agenor willen beiden Albertinette
veroveren. Ze overladen haar met de meest
verfijnde kleding. Maar heimelijk droomt
de in wonderlijke en afschuwelijke kleren
gevangen Albertinette van naaktheid.
Revolutionairen infiltreren ondertussen het
hof: ze willen de heersende mode, de Vorm,
onttronen tijdens het komende koninklijke
bal. Wantrouw uw kleren! Bevraag uw
kostuum!
Na Yvonne, Prinses van Bourgondië en
Het Huwelijk, brengt tibaldus hun derde
Gombrowicz-voorstelling. Een voorstelling
die luchtig filosofeert over het radarwerk
van de geschiedenis, met de hartstocht en
heilige domheid van een operette.

Tekst Witold Gombrowicz Spel Marjan De Schutter,
Dounia Mahammmed, Ferre Marnef, Hendrik Van
Doorn, Liselotte De Keyzer, Hans Mortelmans, Simon
De Winne, Sander De Winne, Lieven Gouwy Concept
Simon De Winne, Hans Mortelmans, Timeau De
Keyser Regie Timeau De Keyser Zangleiding Sander
De Winne, Lieven Gouwy Productie Toneelhuis/
P.U.L.S.

WOENSDAG 15 FEBRUARI | 20 UUR
TER VESTEN
16 | 15 | 13 | 8 EUR
www.tibaldus.be
www.toneelhuis.be

In 2017 tourde Clara van den Broek met De
Vloed in Vlaanderen en Avignon. Drie jaar
later schreef auteur Paul Verrept een vervolg:
De Vlucht. De Vloed vertelt het verhaal van
de vrouw. In De Vlucht spreekt de man die
zijn leven van luxueus isolement en genot
verlaat. Hij geniet van zijn herwonnen
vrijheid, tot die hem confronteert met een
gruwelijke eenzaamheid.
De Vloed I De Vlucht is een ragfijn portret
van een beschadigde relatie in een
veranderende wereld. Twee aparte
vertellingen die tegelijkertijd een estafette
zijn binnen een groter verhaal. Niets is ooit
definitief verteld, het hangt er maar van af
van waar je kijkt.

Robrecht is er een tijdje uit geweest.
Een kind, slapeloze nachten en een
stukgelopen huwelijk. Dat laatste heeft er
in gehakt. Maar nu waagt hij zich opnieuw
op de datingmarkt.
Vrouwen blijken tegenwoordig echter
andere verwachtingen te hebben.
Zijn oude trucjes worden niet altijd
geaccepteerd en Robrecht zakt een paar
keer pijnlijk door het ijs. Hij besluit het nog
één kans te geven. Nog één date. Die ging
best oké. Nu zijn we twee weken verder
en het blijft stil aan de andere kant. De
onzekerheid slaat toe. Oh god! Was hij niet
beter gewoon alleen thuis gebleven?

Spel Clara van den Broek Tekst Paul Verrept Licht,
decor & geluid Eric Engels Kostuum Barbara De
Laere Danscoach Randi De Vlieghe (De Vloed),
Sophie Monheim (De Vlucht) Productieleiding
Tineke De Meyer, Dominika Kruszewska Zakelijke
leiding & coördinatie Korneel Hamers Stage
techniek & wolkenconstructie Remco Wuyts
Productie SKaGeN I.s.m. De Studio, Perpodium
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap,
Literatuur Vlaanderen, Tax Shelter Vlaanderen

Regie Martijn Bouwman Coaching Wouter
Deprez

“ Wat een feest van een voorstelling!”
Knack Focus

DONDERDAG 2 MAART | 20 UUR
TER VESTEN
17 | 16 | 14 | 9 EUR
www.skagen.be

VRIJDAG 17 FEBRUARI | 20 UUR
TER VESTEN
17 | 16 | 14 | 9 EUR
www.robrechtvandenthoren.be
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© Kaat Pype

THEATER

Zuidpool

© Alexander Daems

Alice Reijs, Ariane van
Vliet & Inge Paulussen

Long Day’s Journey into Night

De Freudjes, geen familie | PREMIÈRE

Nobelprijswinnaar Eugene O’Neill beschrijft
in dit autobiografische meesterwerk één
dag uit het leven van het toxische gezin
Tyrone. De vader is een verbitterd, alcohol
verslindend acteur aan het einde van zijn
carrière, de moeder een labiele vrouw met
een morfineverslaving, de oudste zoon
een gefnuikt acteur met een beestachtig
cynische levensstijl, en de jongste een hoog
sensitief dichter met een longaandoening.
In messcherpe dialogen probeert elk van
hen vat te krijgen op de teleurstellingen in
zichzelf en de ander.
Long Day’s Journey into Night drijft in
deze adaptatie van Zuidpool op taal,
monumentaal minimalisme en ijzersterke
acteerprestaties.

Drie zussen komen bijeen om te bespreken
hoe het verder moet met hun stervende
moeder die mantelzorg nodig heeft.
Onzichtbaar en weggestopt. De dood die
op haar wacht en waar de zussen niet
mee willen en durven dealen. Scheiding,
alcoholisme, neurose… Het volgt elkaar in
hoog tempo op.
In deze therapeutische komedie blijft geen
persoonlijkheidsstoornis onbenoemd
en kunnen we hartelijk lachen om het
onvermogen van de Westerse mens om zijn
zegeningen te tellen en te genieten van wat
hij heeft.
Spel Alice Reijs, Ariane van Vliet, Inge Paulussen
Tekst Joan Nederlof Productie De Kempvader

Met Sofie Decleir, Atta Nasser, Tijmen Govaerts,
Laurent Capelluto Regie & concept Koen van
Kaam, Jorgen Cassier Tekst Long Day’s Journey
into Night van Eugene O’Neill Bewerking Koen
van Kaam Sound Jorgen Cassier Kostuum
Andrea Kränzlin Productie Zuidpool Coproductie
Perpodium Met de steun van de Tax Shelter
maatregel van de Belgische Federale Overheid

Suzanne Grotenhuis I De Nwe Tijd
Holy Shit
In de zomer van 2017 verdwaalde
theatermaker Suzanne Grotenhuis in
Schotland. Niet tijdens een wandeling in
het hoogland, maar tijdens het grootste
en drukste theaterfestival ter wereld: Het
Edinburgh Fringe Festival. Ergens in de maand
dat zij daar haar solovoorstelling On Ice
speelde, raakte ze ineens alles kwijt. De weg,
zichzelf en een heldere kijk op de toekomst.
Holy Shit is een onwaarschijnlijk en
ontroerend relaas over iemand die opkrabbelt
in een wereld die steeds sneller lijkt te gaan.
Een verhaal over verlies en hoe je tijd kunt
vinden om daarbij stil te staan.

Suzanne Grotenhuis bewijst in deze derde
theatersolo opnieuw dat ze van elk onderwerp
sprankelend en humoristisch theater kan
maken.
Tekst & spel Suzanne Grotenhuis Lichtontwerp
Sander Salden Geluidsontwerp Adriaan Severins
Kostuum Elizabeth Michiels Coaching Johan Petit
Productie De Nwe Tijd Met dank aan c o r s o,
Alexander Daems, Suze Milius, Rosa Vandervost,
Freek Vielen I.s.m. MartHa!tentatief

“ Holy Shit is de beste monoloog van het
jaar.”
Concertnews

DONDERDAG 23 MAART | 20 UUR
TER VESTEN
16 | 15 | 13 | 8 EUR
www.zuidpool.be

ZATERDAG 11 MAART | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.dekempvader.be
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VRIJDAG 28 APRIL | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.denwetijd.be
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© Sofie Knijff

© Wannes Cré

THEATER

Woodman

Het Zuidelijk Toneel (NL)

Woody

Mission Molière

Evelien Bosmans, Joke Emmers, Thomas
Janssens, Matthias Meersman en Tanya
Zabarylo zijn terug! En voor het eerst spelen ze
alle vijf sámen in een stuk! Alleen… Welk stuk?
Dertien jaar na hun afstuderen is de schwung
er precies wat uit. De vijf lijken last te hebben
van een 30-something blues. Waar is het
vuur dat ze als twintigjarigen hadden? De
schaamteloze romantiek? Zijn ze in slaap
gewiegd door de focus op huisje, tuintje,
boompje, kindjes? Ze hebben alle reden om
gelukkig te zijn, maar zijn het desondanks
niet.

Het wordt tijd om te herbronnen, om zich
vanuit onverwachte hoek te laten inspireren.
Wat als ze nou eens een nieuw toneelstuk
bestelden bij de grootmeester van passie en
verloren dromen? Dé auteur met de langst
lopende carrière in showbizz: Woody Allen!
Alleen… is Woody Allen niet verbrand? Mag je
nog wel met zo iemand werken? Oh jee, zit het
hen dan nooit eens mee?!
Concept & spel Evelien Bosmans, Joke Emmers,
Thomas Janssens, Matthias Meersman, Tanya
Zabarylo Eindregie Bas Teeken Kostuum Fran
Labarque Licht & geluid Iben Stalpaert Productie
Woodman Coproductie Het Laatste Bedrijf, Gallop
Met steun van de Tax Shelter maatregel van de
Belgische Federale Overheid

DONDERDAG 11 MEI | 20 UUR
TER VESTEN
16 | 15 | 13 | 8 EUR
www.woodmanspeelt.be
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Last van een ochtendhumeur? Soms een
hekel aan alles en iedereen: de politiek, de
medeweggebruikers, de gasten in De Slimste
Mens ter Wereld? Jaloers op een kluizenaar
die zich verstopt in de uitgestrekte bossen van
Alaska?
Herkenbaar? Dan ben je toe aan deze Mission
Molière, een radicale bewerking van de Franse
satirische komedie De Mensenhater. 350 jaar
na de dood van Frankrijks meest beroemde

toneelschrijver geven regisseur Sarah
Moeremans en schrijver Joachim Robbrecht
via Molière hun visie op humor, sociale
hypocrisie en goedbedoelerigheid. Want een
echte misantroop veegt zijn kont af met al dat
‘leuk joh’ en de schijn van welwillendheid op
de werkvloer, thuis of bij de sportclub.
Verwacht u dus aan een staalkaart van de
lach: van gifgroen tot bevrijdend!
Spel Gillis Biesheuvel, Julia Ghysels, Keja Klaasje
Kwestro, Joep van der Geest, Louis van der Waal
Regie Sarah Moeremans Tekst Joachim Robbrecht
Kostuum Daphne de Winkel Artistiek advies Piet
Menu

VRIJDAG 2 JUNI | 20 UUR
TER VESTEN
17 | 16 | 14 | 9 EUR
www.hzt.nl
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BV

Loge10

Het Prethuis

De Dame in het Busje

De Quaghebeurs

Miss Shepherd, een vrouw
waarvan niemand weet waar
ze vandaan komt, parkeert
“tijdelijk” haar busje op de
oprit van de bekende schrijver
Alan Bennett in Londen en
blijft daar vervolgens de
daaropvolgende 15 jaar
wonen. Wat begint als een
tegen wil en dank toegestane
gunst, wordt een relatie
die hun beide levens zal
veranderen. Een zeldzaam,
ontroerend en hilarisch
portret, gebaseerd op een
waargebeurd verhaal!
Met Leah Thys, Guillaume
Devos, Maxime De Winne, Erik
Goris, Nathalie Wijnants, Ann
De Winne, Ann Pira, Wouter
Vermeiren

Als Willy Quaghebeur, eigenaar
van Brasserie ‘Petit Paris’,
komt te overlijden, treffen
zijn 4 kinderen elkaar bij de
kist. Ze hebben elkaar al jaren
niet meer gezien. Sappige
verhalen over vroeger komen
boven, maar het zijn vooral de
verrassende vragen over een
wel heel origineel testament
die het verhaal tot een
geweldige situatiekomedie
maken. Wat met het goud van
hun moeder? Zit het mee in
de kist of is een minnares er
mee gaan lopen? Heerlijke
wendingen geserveerd in het
sappig West-Vlaams!

Sven De Ridder
Company
‘ne Geestige Kerst
Eefje, pas weduwe geworden,
probeert er het beste van te
maken tijdens de feestdagen.
Naar aloude traditie nodigt ze
haar vader en de bemoeizieke
buren uit voor het kerstfeest.
Maar geheel onverwacht
duikt er een ongenode gast
op. Bestaan geesten dan toch
echt?
Met Sven De Ridder, Leen
Dendievel, Céline Verbeeck, Luc
Verhoeven, Brik Van Dyck Regie
Sven De Ridder Scenario Brik
Van Dyck, Sven De Ridder

Met Peter Bulckaen, Jeroen
Maes, Bert Vannieuwenhuyse,
Alexander Metselaar, Anne
Denolf Auteur & regie Jeroen
Maes Techniek & decor Kenneth
Smets Bewegingsadvies Gwen
Hamerlijnck

Loge10

Het Prethuis

Dial M for Murder

Frank wordt Francine

De bekende tennisspeler
Tony Wendice is met de rijke
Sheila getrouwd. Sheila is
eerder bevriend geweest met
schrijver Max, wiens brief
op zekere dag uit haar tas
verdwijnt. Hierna ontvangt
ze enkele chantagebrieven.
Wanneer Tony’s opzet om
Sheila te chanteren mislukt,
beraamt hij een plan om haar
te vermoorden in de hoop
haar vermogen in handen te
krijgen... Verfilmd door Alfred
Hitchcock met Grace Kelly in
de hoofdrol.

Frank Jacobs lijkt gelukkig: een
goed huwelijk, toffe baan, een
zoon die in zijn voetsporen
treedt, wat wil een man nog
meer? In Frank zijn geval,
‘vrouw zijn’! Een geheim dat hij
al jaren met zich meedraagt.
Frank besluit niet langer te
zwijgen, hij wil verder door
het leven gaan als ‘Francine’.
Maar wie brengt hij als eerste
op de hoogte? Al zeker niet
de praatzieke opdringerige
buurvrouw Cecile, als zij dit te
weten komt, gaat het nieuws
gegarandeerd als een lopend
vuurtje. Vrouwlief dan maar?
Of is zij stiekem al op de
hoogte? De zoon in elk geval
niet, hoe gaat hij reageren op
dit nieuws? En dan is er nog
Dominiek Van de Voorde, een
gerespecteerd psycholoog,
althans dat wordt verteld. Kan
hij de gemoederen bedaren?

Met Andrea Croonenberghs,
Maxime De Winne, Wouter
Vermeiren, Erik Goris, Tom
Dingenen

Een heerlijke transformatiekomedie met misverstanden
en knotsgekke personages,
maar met groot respect voor
het thema.
Met Peter Bulckaen, Leen
Dendievel, Danni Heylen,
Lennart Lemmens, Jeroen Maes
Regie Jeroen Maes

ZONDAG 2 OKTOBER | 15 UUR
TER VESTEN
24 | 23 | 21 | 16 EUR
www.loge10.be
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MAANDAG 7 NOVEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
24 | 23 | 21 | 16 EUR
www.prethuis.be

WOENSDAG 11 JANUARI | 20 UUR
TER VESTEN
24 | 23 | 21 | 16 EUR
www.svenderiddercompany.be

VRIJDAG 3 FEBRUARI | 20 UUR
TER VESTEN
24 | 23 | 21 | 16 EUR
www.loge10.be
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MAANDAG 27 MAART | 20 UUR
TER VESTEN
24 | 23 | 21 | 16 EUR
www.prethuis.be

DANS

Jérôme Bel I tg
STAN
© Luis Xertu

Dans voor een actrice (Jolente De
Keersmaeker)
Choreograaf Jérôme Bel vroeg aan actrice
Jolente de Keersmaeker (tg STAN) om niet,
zoals zij gewoonlijk doet, te putten uit het
theaterrepertoire, maar uit de geschiedenis
van de moderne dans. Jolente stemt toe
en waagt zich aan Isadora Duncan, Pina
Bausch en de esthetiek van Butoh maar
gaat eveneens uit de bol op Rihanna.
Een actrice graaft in haar verbeelding om
gestalte te geven aan haar personage,
aan haar tekst. Wat gebeurt er wanneer
zij vanuit haar verbeelding een dans
interpreteert? Hoe kan de verbeelding de
motor zijn van de dans? Dat vormde het
uitgangspunt voor Dans voor actrice.
De voorstelling bevindt zich op het snijvlak
van dans en theater, van choreografie
en taal, van beweging en woorden.
Zo ruimt vorm plaats voor betekenis,
uiterlijke kenmerken voor verinnerlijking,
uitbeelding voor ervaring.
Concept Jérôme Bel Met Jolente De
Keersmaeker Productie tg STAN
Coproductie R.B. Jérôme Bel, tg STAN, CAMPO

Jan Martens

© Herman Sorgeloos

ELISABETH GETS HER WAY

“ Dans voor een actrice legt een plezier,
vrijheid, emotionele overgave en
intensiteit bloot die je maar weinig in
dans ziet.”

ELISABETH GETS HER WAY wil ode brengen aan
deze bijzondere vrouw. De solo is een gedanst
portret met een soundtrack die breed gaat,
met werk van Nyman over Montague tot Ligeti,
alle in een uitvoering van Chojnacka. Martens
bespeelt zijn lichaam zoals Chojnacka dat
deed met het klavecimbel. Verschillende
bewegingsstijlen worden samengebracht,
net zoals zij met enkele eeuwen aan
muziekgeschiedenis in de vingers moeiteloos
tussen registers en genres heen slalomde.
De dansante stukken in de solo worden
aangevuld met een documentaire laag waarin
het werk en leven van Chojnacka auditief aan
bod komt, o.a. door interviews met mensen
die dicht bij haar stonden.

In deze solo dompelt choreograaf / danser
Jan Martens zich onder in het universum van
klaveciniste Elisabeth Chojnacka
(1939 – 2017) een uitzonderlijk getalenteerde
en gepassioneerde muzikante die midden
20ste eeuw medeverantwoordelijk was voor
de revival van klavecimbelmuziek.
Terwijl in 1968 de Parijse studentenrevolte
oude idealen op de helling zette, maakte
Chojnacka kennis met avant-garde
componisten zoals François-Bernard
Mâche en begon ze – naast de eeuwenoude
stukken die steeds op haar repertoire
bleven staan – ook de weinige hedendaagse
werken voor klavecimbel op regelmatigere
basis te spelen. Mede door haar talent en
doorzettingsvermogen waren er in de jaren
zeventig en tachtig een resem componisten
(Ligeti, Xenakis, Ferrari, Berio, Halffter, etc.) die
nieuw werk schreven voor het klavecimbel,
vaak aan Chojnacka opgedragen.

Choreografie & uitvoering Jan Martens
Geluidsontwerp documentaire Yanna Soentjens
Lichtontwerp Elke Verachtert Kostuumontwerp
Cédric Charlier Videofragmenten © Archives INA
Videomontage Sabine Groenewegen Outside eye
Marc Vanrunxt, Anne-Lise Brevers, Rudi Meulemans
Techniek Michel Spang/Elke Verachtert Productie
GRIPCC

Charlotte De Somviele, De Standaard
VRIJDAG 18 NOVEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
16 | 15 | 13 | 8 EUR
www.stan.be

DINSDAG 13 DECEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
17 | 16 | 14 | 9 EUR
www.stan.be
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DANS

laGeste (kabinet k
& les ballets C de
la B) & hetpaleis

Alexander Vantournhout I notstanding
Through the grapevine
Through the Grapevine is een eigenzinnige
pas de deux tussen twee mannen, die
hun lichaam tonen, ontdaan van elke
franje. Ze zijn getraind, maar niet perfect.
Gaandeweg botsen hun atletische lichamen
op fysieke grenzen. Door de bewegingen
ontdekken ze de sterktes en zwaktes van
hun lichaamsbouw. De choreografie speelt
met deze verschillende proporties en fysieke
kracht.
De performers zoeken geconcentreerd naar
balans, evenwicht en harmonie zonder daarbij
humor te schuwen. Ze dagen elkaar uit en

helpen elkaar. Ze leiden afwisselend de dans.
Door een ononderbroken wederzijds contact
ontspint de verwevenheid tussen aanraken en
aangeraakt worden zich als de basismelodie
van de voorstelling.
Concept & choreografie Alexander Vantournhout
Performers Axel Guérin, Alexander Vantournhout
Creatie Axel Guérin, Emmi Väisänen, Alexander
Vantournhout Componist Andrea Belfi Dramaturgie
Rudi Laermans Outside eye Maria Ferreira Silva,
Anneleen Keppens Lichtcreatie Harry Cole, Caroline
Mathieu Kostuums Anne Catherine Kunz Concept
scenografie Bjorn Verlinde

Een tomeloos fysieke en driftige
voorstelling in het teken van moed, lef
maar ook vitaliteit en verzet.
Een lofzang op de ongetemden, de
roekelozen, de dapperen - in een tijd
waarin we ons het liefst tegen alles willen
verzekeren.
Een flirt met gevaar, een ode aan een
ongeremde nieuwsgierigheid.
promise me gaat over het loslaten van
zekerheden en het aangaan van risico’s.
Over het omarmen van de explosieve
krachten die het leven in zich draagt. Over
littekens en de verhalen die ze achterlaten
op onze huid.
Hoe gehavend we ook uit de strijd komen,
het loont de moeite om iets te doen wat je
nooit eerder deed en durfde te doen.
Zeven dansers van verschillende leeftijden
sluiten een pact. De livemuziek van
Thomas Devos, daagt de dansers uit om
hun angst te overwinnen.
promise me is een dansvoorstelling
voor een volwassen publiek, maar in
zijn gelaagdheid kan het ook worden
gepresenteerd aan een familiepubliek
vanaf 8 jaar.

© Kur t Van der Elst

© Bart Grietens

promise me

Choreografie Joke Laureyns, Kwint Manshoven
Met Ido Batash, Ilena Deboeverie, Téa mahaux, Zélie
Mahaux, Kwint Manshoven, Juliette Spildooren,
Lili Van den bruel Dramaturgie Mieke Versyp, Koen
Haagdorens Licht Dirk De Hooghe Geluid Lorin
Duquesne

“ promise me scheurt conventies aan
flarden, individuen aan stukken,
taboes in reepjes en nette danspassen
in fragmenten. Ze durven. (...) Dit is
een wow-wending in het oeuvre van
kabinet k en een boodschap aan de
danswereld om kinderen serieus te
nemen als volwaardige performers
die veel meer kunnen dan opdraven in
creaties over hun leefwereld.”
Knack Focus

ZATERDAG 4 MAART 20 UUR
TER VESTEN
17 | 16 | 14 | 9 EUR
DOE OOK MEE MET OUDER-KIND WORKSHOP
VAN 15 TOT 17 UUR ONDER BEGELEIDING
VAN JOKE LAUREYS
|

ZATERDAG 4 FEBRUARI | 20 UUR
STADSSCHOUWBURG SINT-NIKLAAS
17 | 16 | 14 | 9 EUR
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René van Meurs (NL)

Jan Jaap van der Wal

Grof Geschud

III-ième

Broeden

2636

Jan Jaap van der Wal ontdekte een tijdje
geleden Vlaanderen en werd stapelverliefd.
Hij leerde onze streekgerechten, gevarieerd
landschap en al onze typische Vlaamse
gewoontes kennen. Hij bekeek alles met
een roze bril en kon er maar niet genoeg
van krijgen. Hij hield zoveel van Vlaanderen
dat hij besloot om naar Antwerpen te
verhuizen. Hier ging hij zijn kind opvoeden,
als een echte Vlaming.
In III-ième ontdekken we de eerste barsten
in zijn relatie met Vlaanderen. Ze is nog
steeds vurig, maar nu en dan duiken er
kleine irritaties op. Hij aanvaardt ze wel,
maar het is tijd om er eens over te praten.

Een gate op vliegveld Zaventem, waar een
man verwachtingsvol met een bord en
een roos zijn grote liefde opwachtte na zes
weken van haar gescheiden te zijn en toen
in een oogopslag zag dat haar afwijzing
definitief was. Het nog maar net autonoom
geworden hart van de vrouw brak bij het
zien van alle pijn van de man, en zo bleef
zij nog 732 dagen bij hem met scherven in
haar borst.
Na het in de pers bejubelde debuut Lijmen,
komt Grof Geschud nu met hun tweede
hilarische en ontroerende avondvullende
voorstelling. De relatie tussen de twee
cabaretiers hield geen stand, het
cabaretduo wel. Voorlopig.

René van Meurs is al jaren vaste waarde van
comedycollectief Comedytrain, hét keurmerk
van stand-upcomedy in Nederland. Hij won de
jury- en publieksprijs van Cameretten, toerde
met vier voorstellingen langs uitverkochte
zalen en werd in 2018 genomineerd voor
de Neerlands Hoop. Hoog tijd dus om deze
Hollander en zijn vijfde voorstelling naar
Vlaanderen te halen! Want…
René staat aan de vooravond van een nieuwe
fase! Met zijn levenservaring en zijn goeie
gedrag moet hij ineens echt wat van zijn leven
gaan maken. Verantwoordelijkheid nemen,
wezenlijke acties ondernemen, dat soort
dingen. Maar wat als hij daar nog niet klaar
voor is en gewoon nog wat wil dollen?
Om eens kritisch te bekijken wat hem
gevormd heeft en hoe hij het dan nu het liefste
zelf zou willen doen, keert hij terug naar zijn
basis, zijn geboortegrond. Sans gêne legt hij
zijn existentiële queeste bloot. Met eerlijke
verhalen, hilarische anekdotes en steengoede
grappen.

Tekst, spel & muziek Myrthe van Velden, Lander
Severins Artistiek team Minou Bosua, Janne
Desmet, Raf Walschaerts Licht & techniek
Thierry Wilders, Geert Custers Coproductie
COSTA, La Lande

“ Zijn beste show tot dusver.
Ambitieus, meer dan comedy, en
een spiegel zoals ‘autochtone’
comedians hem zelden durven op te
houden voor ons.”

© Anne vanZantwijk

© Janita Sassen

© Noortje Palmers

HUMOR

Regie Laurens Krispijn de Boer Techniek Ramon
Rijsdijk

De Standaard

DONDERDAG 6 OKTOBER | 20 UUR
TER VESTEN
20 | 19 | 17 | 12 EUR
www.janjaapvanderwal.nl

DONDERDAG 8 DECEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.grofgeschud.eu
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DONDERDAG 27 OKTOBER | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.renevanmeurs.nl
www.toerneemondial.be
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Bas Birker

Thomas Smith

In blijde verachting

Rebel

Bas Birker is best sympathiek. Voor een
Hollander. Maar schijn bedriegt. Diep
vanbinnen zit een dik drammerig Duitsertje
met een voorliefde voor orde, stiptheid en
bovenal zichzelf. Noem het arrogant, noem
het egocentrisch, maar zelfkennis is het
begin van alle wijsheid.
Zijn nieuwe show is een reisverslag van de
zoektocht naar zijn diepste binnenste. Een
roadtrip langs ziekenhuizen, doodsangsten
en onhebbelijkheden, om uiteindelijk de
schoonheid te vinden in een grote berg
lelijkheid. Een beetje zoals België, maar
dan minder verdeeld.

Voor Thomas is het glashelder: hij is zélf
verantwoordelijk voor de miserie in zijn
leven. En misschien ook wel een beetje van
die van anderen… Een bevrijdend inzicht.
Als 100 jaar tegen een poort duwen, om
plots te ontdekken dat je moet trekken.
Hoog tijd om zijn innerlijk kind niet langer
te verstoppen. Zich als rups van nar tot
rebel te ontpoppen.
Eerlijkheid klinkt hard, maar een slag en
stoot niet zachter.
Wees gerust, hij laat de zaal altijd proper
achter. Meestal toch.
Ten aanval!

Met de steun van de Tax Shelter maatregel van
de Belgische Federale Overheid

“ Weinig Vlaamse komieken die de
stijl en attitude van pure standupcomedy zo dicht benaderen als
deze nieuwe Belg.”

© Pieter Verhaeghe

© Freya Decorte

© Kaat Pype

© Filip Van Roe

HUMOR

Amelie Albrecht

Hans Cools

Zwaar Leven

Cools & Zonen

Over het leven van Amelie Albrecht kunnen
we kort zijn: niet noemenswaardig. Na
acht jaar tekenacademie kon ze nog niet
tekenen, jarenlang vioolles leverde haar
nog geen vaag gevoel voor muziek op en
paardrijden moest ze opgeven omdat ze
allergisch werd voor dieren. En dan zwijgen
we nog over haar schoolcarrière.
Amelie kreeg haar hele leven te horen
dat ze nergens zou komen met haar
grote mond en neiging om alles in het
belachelijke te trekken. Een eigenschap die
haar vroeger vaak in de problemen bracht,
maar haar in 2018 wel de overwinning van
Humo’s Comedy Cup opleverde.
Sindsdien verdient ze geld door zichzelf te
zijn: charmant onverschillig. En toch is het
leven er niet bepaald lichter op geworden.
Blij moeten zijn omdat je dan toch iets van
je leven maakt, is ook een opgave.

Hans Cools is de definitie van een WestVlaming: opgegroeid in een dorp, kleinzoon
van boeren en zoon van hardwerkende
ouders in een gezin van vier kinderen. Hij
ging naar de chiro, speelde voetbal en ja hoor - was ook misdienaar. Het liefst
van al wilde hij zijn vader opvolgen als
schrijnwerker, maar het CLB dacht hier
anders over en dus studeerde hij verder en
werd hij ingenieur bouwkunde.
Ondertussen heeft hij een vrouw, twee
zoontjes en werkt hij al jaren voor een
groot internationaal bedrijf. Het moderne
leven doet Hans anders kijken naar de
wereld waarin hij opgroeide: enerzijds
met ontroering, anderzijds met ongeloof.
Een wereld waar patatten met vlees nog
dagelijkse kost is, je geboortegewicht
algemeen gekend is, en het online leven nog
onontgonnen terrein is.
Schipperend tussen zijn oude en nieuwe
leven probeert hij te wikken en wegen wat
hij wil meegeven aan zijn eigen zonen.

Support act Elias Van Dingenen

De Standaard

VRIJDAG 27 JANUARI | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.thomassmith.be

DONDERDAG 12 JANUARI | 20 UUR
TER VESTEN
17 | 16 | 14 | 9 EUR
www.basbirker.be
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VRIJDAG 10 MAART | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.hanscools.be

ZATERDAG 11 FEBRUARI | 20 UUR
TER VESTEN
17 | 16 | 14 | 9 EUR
www.ameliealbrecht.be
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© Bart Baevegems

HUMOR

Robrecht Vanden
Thoren
© Joëlle Dubois & Thomas Dhanens

Achteraf niet komen huilen
Robrecht is er een tijdje uit geweest. Een kind,
pampers, slapeloze nachten, een stukgelopen
huwelijk. Vooral dat laatste heeft er in gehakt.
Maar nu heeft Robrecht er weer zin in en
waagt hij zich opnieuw op de datingmarkt.
Vrouwen blijken tegenwoordig evenwel
andere verwachtingen te hebben. Zijn oude
trucjes worden niet altijd geaccepteerd en
Robrecht zakt een paar keer pijnlijk door
het ijs. Hij besluit het nog één kans te geven.
Nog één date. Die ging best oké. Nu zijn we
twee weken verder. Maar het blijft stil aan de
andere kant. De onzekerheid slaat toe. Plots
ziet hij al zijn fouten glashelder. Oh god! Wat
voor iemand is hij? Was hij niet beter gewoon
alleen thuis gebleven?

Gunter Lamoot

Veerle Malschaert

The One and Lonely

Je suis Pippi (dans le kakka)

In feite is ’t heel simpel: ’t is veel te lang
geleden en ik wil jullie van alles laten zien
en horen. Verhalen. Kluchtjes. Oneliners.
Ideetjes. Sketchen. Ontboezemingen.
Beelden. Geluiden. En vrees niet, ik ga
jullie niet zot maken. Ik ga jullie gewoon te
pletter vermaken. Een bonte avond op z’n
Lamootjes. Echt waar. ’t Is de moeite.

Veerle Malschaert zit in de shit. “Ach ja”,
zucht u, “wie niet?” Stond de smurrie
gisteren nog tot uw enkels, dan gaat u
zonder twijfel vandaag kopje onder in de
modderstroom of - in het beste geval morgen pas.
Kak. Moet het hier echt over gaan? Ja. Want
het is een boodschap, en dan nog wel een
grote, van algemeen nut. Voor diegenen
die het niet of nóg niet zien. Er bestaat wel
degelijk een bordje met het opschrift ‘EXIT’.
En dat is ‘PIPPI’!
Iedereen heeft Pippi in zich. Niet enkel in
uw blaas, maar ook in ‘Langkous-termen’.
Het Pippi-gen wordt uw bevrijder! Gooi
uw vlechtjes over uw schouder en sjor uw
gestreepte kousen nog eens flink tot aan uw
onderbroek op. Want dans le kakka, tu dois
devenir Pippi!

Gunter Lamoot is niet voor één gat te
vangen. Wie hem een label wil opplakken
komt bedrogen uit. Ook bij een tweede
poging. En wie in zijn hoofd wil kruipen,
loopt er reddeloos verloren. The One and
Lonely is - na een hiatus van 8 jaar - de
zesde theatershow van dit komische genie
(dixit Jonas Geirnaert).

Regie Martijn Bouwman Coaching Wouter Deprez

“ In Achteraf niet komen huilen toont
Robrecht Vanden Thoren dat het
cabaretiervak geen bevlieging is maar
een thuiskomen. Wat een feest van een
voorstelling levert hij af!”
Knack Focus
VRIJDAG 17 FEBRUARI | 20 UUR
TER VESTEN
17 | 16 | 14 | 9 EUR
www.robrechtvandenthoren.be

DONDERDAG 4 MEI | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.veerlemalschaert.be

ZATERDAG 25 MAART | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
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MUZIEK

Ladysmith Black
Mambazo (ZA)

Mich Walschaerts & Alano Gruarin

Deze vijfvoudig Grammy-winnende ZuidAfrikaanse a capella groep verwarmt
al 60 jaar wereldwijd de harten van het
publiek met hun opzwepende liederen die
geworteld zijn in de Zulumuziek, christelijke
hymnes en Amerikaanse gospel. Ze kregen
wereldwijd erkenning toen Paul Simon
enkele nummers met hen opnam voor het
wereldberoemde album Graceland (1987).
Waar het mannenkoor ook komt, hun vrolijke
vocale harmonieën en herkenbare danspasjes
verspreiden de boodschap van liefde, vrede
en harmonie.
Deze nieuwe wereldtournee draagt het
koor op aan zijn minzame oprichter Joseph
Shabalala (1940-2020).

Funk en cabaret... Een vreemde
combinatie, denkt u? Niet als de
vleesgeworden funkhengst Alano Gruarin
het podium deelt met Mich ‘Kommil
Foo’ Walschaerts. Vette pianogrooves,
kurkdroge beats en Walschaerts die zingt,
praat, debiteert en danst. Funky, redelijk
onweerstaanbare shit? Funky, redelijk
onweerstaanbare shit - jawel!
Hadden we tafels in onze schouwburg
en waren de stoelen niet vastgemaakt in
de vloer, dan schoven we ze deze avond
meteen aan de kant. Dus sta gewoon op
uit die stoffen theaterstoel en dans!
Met Mich Walschaerts (zang, viool), Alano
Gruarin (toetsen, zang), Wouter Souvereyns
(gitaar, zang) Licht & geluid Koen Bellens Decor
Kris Van Oudenhove Kostuum Dorine Demuynck

Met Thamsanqa Shabalala, Sibongiseni Shabalala,
Thulani Shabalala, Msizi Shabalala, Albert
Mazibuko, Abednego Mazibuko, Russel Mthembu,
Ngane Dlamini

DONDERDAG 29 SEPTEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
23 | 22 | 20 | 15 EUR
www.michwalschaerts.be
www.alanogruarin.be

ZATERDAG 1 OKTOBER | 20 UUR
TER VESTEN
26 | 25 | 23 | 18 EUR
www.mambazo.com
www.toerneemondial.be
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© Koen Bauters

DANSKNY

History of New Wave
Voor degenen die tegen beter weten in nog
even bij disco, soul en hardrock hangen: de
muziek van de eighties is helemaal terug. Van
nooit weggeweest eigenlijk, want de donkere,
alternatieve maar vaak ook sexy klanken van
de new wave duiken al langer op in de betere
muziek van nu.
Stijn Meuris gidst u samen met een bende
muzikale klasbakken doorheen een
decennium vol klassiekers van het
messcherpe genre. Passeren de revue:
Bauhaus, Joy Division, Sisters of Mercy, The
Cure, Siouxsie and the Banshees, The Smiths
en nog een dik dozijn bands die destijds
voor kippenvel zorgden. En nu nog steeds.

Tussendoor aangezwengeld door verhalen
over waar dat nou precies over ging, die
vreemde eighties.
Met Stijn Meuris (presentatie, zang), Filip Heylens
(zang, gitaar), Leen Diependaele (zang, toetsen), Kris
Delacourt (gitaar, toetsen), Bart Van Lierde (bas),
Ron Reuman (drums)

VRIJDAG 14 OKTOBER | 20 UUR
TER VESTEN
18 | 17 | 15 | 10 EUR
www.maandacht.be
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MUZIEK

Kids With Buns

Pauwel
oog te verliezen: ijzersterke songs die zwalpen
tussen hoop en wanhoop, slaan en zalven
tegelijkertijd.

Wars van alle trends baant Pauwel zich
al meer dan een decennium een weg in
de schaduw van de muziekscene. Sinds
zijn debuut EP uit 2020 lijken steeds meer
mensen de weg te vinden naar zijn indiefolk
die gekenmerkt wordt door zijn breekbaar
stemgeluid en groot talent voor kleine liedjes.
Nu stelt Pauwel het nieuwe album Dear voor.
Open en bloot gaat hij de strijd aan met zijn
demonen, zonder daarbij de essentie uit het

ZATERDAG 22 OKTOBER | 20 UUR
TER VESTEN
17 | 16 | 14 | 9 EUR
www.facebook.com/pauwelpauwelpauwel
www.kidswithbuns.be

© Isaac Ponseele

© Catherine Smet

Pauwel + Kids With Buns

Met Pauwel De Meyer (zang, gitaar), Koen De
Gendt (bas), Sander Smeets (toetsen, gitaar), David
Broeders (drums)

“ Pauwel blinkt uit in uitgepuurde en
verstillende songs waarin net genoeg
kiertjes zitten om wat licht en zuurstof
binnen te laten.”

Marie en Amber werkten al jaren vanuit hun
slaapkamers aan muziek toen ze een dikke
twee jaar geleden plots opdoken onder
de naam Kids With Buns. Hun dromerige
indiepop is een verzameling van persoonlijke
dagboekfragmenten, melancholische
gitaarrifs en eerlijke teksten.

In ijltempo wisten deze jonge artiesten zich
op de kaart te zetten. In 2020 schopten ze
het meteen tot de halve finale van Humo’s
Rock Rally, in 2021 wonnen ze De Nieuwe
Lichting van Studio Brussel en hun singles zijn
sindsdien niet van de radio weg te denken. De
grote podia lonken, maar niet zonder eerst
langs dat van ons te passeren!
Met Marie Van Uytvanck (zang, gitaar), Amber
Piddington (zang, gitaar), Stijn Konings (keys), Dajo
Vlaeminckx (drums)

“Ze schieten recht in de roos.”
Dansende Beren

De Standaard
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MUZIEK

Merope (BE I LT)

Mauro Pawlowski

Naktės
Merope brengt minimalistische
traditionele Litouwse folkmelodieën
omarmd door eigen composities, een
uniek instrumentarium en improvisaties
vermengd met elektronische soundscapes.
Hun derde album Naktės - gelauwerd met
de Klaraprijs voor beste Belgische World cd
- presenteert een wereld vol verwondering,
geïnspireerd door de kostbare sfeer van
de nacht. Naktės werd enkel opgenomen

VRIJDAG 28 OKTOBER | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.meropemusic.com

tijdens de uren van de diepe nacht en brengt
u in hogere sferen waarin mysterie en folk
overvloeien in de oceaan van de moderne tijd.
Verwacht u dus aan een ode aan de nacht, vol
pracht.
Met Indrė Jurgelevičiūtė (zang, kanklės), Bert Cools
(gitaar, elektronica), gastmuzikant

“ Sobere, maar bovenal
bewustzijnsverruimende muziek die veel
heeft met folk, maar ook met onwereldse
jazz en vooral met avontuur en vrijheid.
Ontzettend eerlijk, warm en meest van al
hartverwarmend.”
Written in Music
42

Mauro is wat je een ‘rock royalty’ zou
kunnen noemen. Sinds hij in 1992 zijn
carrière begon als frontman van de
beruchte cultband Evil Superstars, is hij
zonder meer een van de sleutelfiguren
binnen de Belgische hedendaagse
muziekscene. Deze onverzadigbare artiest
was jarenlang lid van dEUS, maar was
eveneens het brein achter talloze andere
muzikale projecten en alter ego's.

Mauro gaat vanaf het najaar 2022 solo op
tournee met z’n ondertussen geweldige
oeuvre. Verwacht een grote greep uit zijn
grenzeloos melodieuze popalbum Eternal
Sunday Drive (2021), een duik in z’n gevulde
carrière en de primeur van een hele boel
nieuwe popsongs. Kortom, een concert waar
een hele generatie muziekliefhebbers al een
decennium lang naar verlangd heeft!

“ Ook wanneer hij een normale plaat
maakt, blijft Mauro speciaal.”
HUMO

WOENSDAG 9 NOVEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
20 | 19 | 17 | 12 EUR
www.mauropawlowski.be
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MUZIEK

Laïs

Canzoniere Grecanico
Salentino (IT)

De Langste Nacht

Meridiana

Na een releasepauze van meer dan 8 jaar,
brengt Laïs een nieuwe plaat uit - die
meteen een nieuw hoofdstuk inluidt.
Jorunn en Nathalie gaan voortaan immers
als duo verder.
De twee dames beloven zichzelf te blijven,
te blijven verrassen en vijanden te bekeren.
Met beide voeten op de grond hebben
ze de succesformule van Laïs dan ook
herontdekt en uitgediept. Zo staan ze niet
alleen in de Vlaamse klei, maar eveneens
in de wereld. Dit resulteert in een album
waarop de twee dames - bijgestaan door
hun partners Bjorn Eriksson en Tomas
de Smet - een muzikaal universum vol
Vlaamse magie, uitheemse ritmes en
oriëntaalse klanken weten te creëren.

Canzoniere Grecanico Salentino heft
de fascinerende tweespalt tussen
traditie en moderniteit in de Italiaanse
volksmuziek op wonderlijke wijze op.
Het mag dan ook niet verbazen dat deze
zevenkoppige band en danseres de
leidende vertegenwoordigers in de nieuwe
golf van artiesten zijn die de muzikale en
danstradities van Zuid-Italië heruitvinden
voor een wereldwijd publiek.
Live belooft dit een explosie te worden,
waarin de band het publiek met passie,
ritme en mysterie van het verleden naar de
moderniteit en terug brengt.
Met Mauro Durante (zang, viool, percussie),
Alessia Tondo (zang), Silvia Perrone (dans),
Giulio Bianco (doedelzak, harmonica, fluiten,
bas), Massimiliano Morabito (diatonisch
accordeon), Emanuele Licci (zang, gitaar,
bouzouki), Giancarlo Paglialunga (zang,
percussie)

Met Nathalie Delcroix (zang), Jorunn
Bauweraerts (zang), Esther Lybeert (zang,
altviool, percussie), Tom Theuns (gitaar), Roel
Poriau (drums)

Bombino (NG)
Acoustic Desert Night
Thuis, dat is waar het hart is. Voor Bombino
authentieke Afrikaanse en Arabische ritmes en
en de meeste andere Toearegs is dat in de
Caribische klanken als reggae. Het resultaat is
Sahara in Niger. Een plek die door de rest van
een combinatie van rauwe woestijnblues en
de wereld gezien wordt als een hete woestenij virtuoos gitaarwerk.
en een broeihaard voor religieus extremisme.
Dat laatste wordt beklemtoond tijdens dit
Omara ‘Bombino’ Moctar wil ons graag op
(semi)akoestische concert van deze Nigerese
andere gedachten brengen. Het vieren van zijn grootheid.
thuis in de woestijn, hoe het te beschermen,
te ontwikkelen, te verenigen, te respecteren en Met Omara ‘Bombino’ Moctar (zang, gitaar), Youba
bovenal nooit te vergeten zijn de belangrijkste Dia (bas), Corey Wilhelm (drums)
thema’s op Deran, zijn zesde Grammygenomineerde album. Als zielsverwant van
Tinariwen combineert hij op magistrale
“ Geleidelijk aan vergeet je de kleuren
wijze westerse blues- en rockmuziek met

van ons radiovoer om in trance
te komen bij deze repetitieve,
hypnotische, swingende bluestrip.”

DONDERDAG 17 NOVEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
22 | 21 | 19 | 14 EUR
www.canzonieregrecanicosalentino.net
www.toerneemondial.be

DINSDAG 8 NOVEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
23 | 22 | 20 | 15 EUR
www.lais.be
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De Standaard

ZONDAG 27 NOVEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
18 | 17 | 15 | 10 EUR
www.bombinomusic.com
www.toerneemondial.be

45

MUZIEK
“ Meskerems oprechte back-to-basics
muziek nestelt zich gaandeweg in je
hart. Nagenoeg elk nummer op Julius
komt in aanmerking voor de titel:
tijdloze parel.”
Dansende Beren

Meskerem Mees
Caesar Tour
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. Louter met behulp van haar
intrigerende stem, haar akoestische gitaar
en de cello van Frederik Daelemans, tovert
ze haar gelaagde en zorgvuldig opgebouwde
songs om tot zoete earcandy. Haar verhalen
blijven hangen en de refreinen zetten zich als
weerhaken in je vast.
Met haar eerste single Joe won Meskerem
Mees twee jaar geleden meteen de harten
in België en met haar debuutplaat Julius
verovert ze, net als de Romeinse naamgenoot,
stilaan Europa.

In 2020 won Meskerem Mees Humo’s Rock
Rally. Een jaar nadien sleepte ze de Montreux
Jazz Talent Award in de wacht. En begin 2022
haalde ze de prestigieuze Grand Jury Prize
binnen op de Music Moves Europe Awards. Ze
treedt daarmee in de voetsporen van illustere
winnaars zoals Stromae, Adele, Mumford and
Sons en Damien Rice.
De lat ligt meteen hoog en bevestigt
wat iedereen voelt: Meskerem is geen
eendagsvlieg.

© Tina Herbots

Met Meskerem Mees (zang, gitaar), Frederik
Daelemans (cello)

DONDERDAG 24 NOVEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
19 | 18 | 16 | 11 EUR
www.meskeremmees.com
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The Great Belgian Songbook

© Filip Meutermans

© Diego Franssens

The Autumn Sessions

Yevgueni
Straks is ook goed
lockdowns, worstelen de mannen zich
door een beginnende midlife en praten ze
met vijfjarigen over wereldproblemen. Die
avonturen worden vertaald in teksten die nu
eens duidelijk herkenbaar, dan weer mystiek
poëtisch zijn. Met als credo dat “het ergens
over moet gaan, maar niet voor iedereen over
hetzelfde”.

Ze zijn zeldzaam. Groepen die nog weten te
verrassen met hun zevende album. Laat staan
dat ze zichzelf overtreffen. Maar Yevgueni is
dan ook een zeldzame groep. Avontuur en
nieuwsgierigheid zitten in haar DNA. Wat goed
was, is gebleven. 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.
Op hun nieuwste plaat overleeft het vijftal

Met Klaas Delrue (zang, akoestische gitaar), Geert
Noppe (toetsen, zang), Maarten Van Mieghem (bas,
zang), Patrick Steenaerts (elektrische gitaar), Stef
Vanstraelen (drums, percussie)

DONDERDAG 1 & VRIJDAG 2 DECEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
24 | 23 | 21 | 16 EUR
www.yevgueni.be

belpop-iconen. Van Louis Neefs tot Gorki. Van
Telex tot Bobbejaan Schoepen. Met de swing
van jazz en met de herkenbaarheid van pop.
Gebracht met schwung, lef, enthousiasme,
humor en de trompet van Jo Hermans als
wegwijzer en geheim wapen.

Op 12 februari 2020, exact een maand voordat
we onze deuren onverbiddelijk dienden te
sluiten vanwege de gekende reden, blies het
Kempense supertalent Jo Hermans met zijn
trompet, bugel en medemuziekbroeders nog
het dak van onze uitverkochte schouwburg.
Met The Great Belgian Songbook namen
deze kleppers het publiek mee op een
begeesterende trip door de nationale
muziekgeschiedenis.
Een schot in de roos! Voldoende reden dus
voor een nieuwe reeks shows.
Onder de noemer The Autumn Sessions brengt
de band nu een ode aan een aantal overleden

Met Jo Hermans (bugel, trompet), David Thomaere
(toetsen), Remko Kühne (toetsen), Jean-François
Assy (cello), Marc Bonne I Dré Pallemaerts (drums)

ZATERDAG 14 JANUARI | 20 UUR
TER VESTEN
18 | 17 | 15 | 10 EUR
www.greatbelgiansongbook.be
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MUZIEK

Esmé Bos & Bart Voet

Gwen Cresens Quartet

ELLA

Into the Box

Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet
zijn beiden grote fan van Ella Fitzgerald (19171996) en vernoemden hun dochter zelfs naar
haar.
Het repertoire van Fitzgerald omvat een
mix van hoopvolle, energieke en tijdloze
nummers. Bos en Voet brengen hieruit een
selectie, schreven nieuwe songs en lieten
liedjes vertalen naar het Nederlands. Een
combinatie van bestaand, eigen en nieuw
materiaal met als inspiratie Ella. Geen gewone
tribute, maar een persoonlijk verhaal.
Met Anneleen Boehme (LABtrio, Grand Picture

Palace), Geert Hendrickx (Yskan, Zandland),
Rob Banken (H A S T, John Ghost) en Simon
Raman (Steiger, Uma Chine) nodigen Esmé en
Bart vier jonge getalenteerde muzikanten uit,
om dit verhaal samen met hen op het podium
tot leven te brengen.
Van & met Esmé Bos (zang), Bart Voet (toetsen,
gitaar, zang), Anneleen Boehme (contrabas, zang),
Geert Hendrickx (elektrische en akoestische
gitaar), Rob Banken (altsax, klarinet, basklarinet,
dwarsfluit), Simon Raman (drums) Vertaling
liedteksten & coaching Louis van Beek
Techniek Geert De Wit (licht, visuals), Hendrik
Muylaert (geluid) Kostuumadvies Lies Maréchal
Coproductie MoMeNT Met de steun van De Roma,
cultuurcentrum MUZE, vzw Motives for Jazz Met
dank aan c o r s o

DONDERDAG 26 JANUARI | 20 UUR
TER VESTEN
16 | 15 | 13 | 8 EUR
www.bos-voet.be
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Accordeon is een instrument met een grote
herkenbaarheid, meerdere gezichten en vele
geheimen. Het is een Duits idee, gebaseerd
op een 3000 jaar oud Chinees klankconcept,
uitgewerkt door een Oostenrijker,
geconcretiseerd in Parijs, geïndustrialiseerd in
Italië en later gecommercialiseerd in Amerika,
waar ze het ook wel eens hebben over the
Squeezebox - kortweg: the box. Accordeon
raakte al snel verspreid en ging zich nestelen
in 1001 culturen. In de klassieke muziek, de
jazz, de Argentijnse tango, de Braziliaanse
Choro, opwindende balkanmuziek en

overbekende songs in de popmuziek.
Gwen Cresens Quartet doorbreekt de
genregrenzen, met een gezond gevoel voor
tegendraadsheid en humor. Het gaat aan de
slag met Gracias a la vida, het grasduint in
het rijke Braziliaanse repertoire en herwerkt
enkele parels uit de Franse filmmuziek. Maar
houdt de ereplaats gereserveerd voor Astor
Piazzolla, de grootmeester van de tango.
Met Gwen Cresens (accordeon, bandoneon), Bart
Van Caenegem (piano), Janos Bruneel (contrabas),
Matthias De Waele (drums)

DONDERDAG 9 FEBRUARI | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.gwencresens.com
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© Dries Segers

Pieter Embrechts,
Noémie Schellens
& Maarten
Vandenbemden
La Serenata

Tom Robinson & band

In de kronkels van mijn geest

(GB)

Er was een tijd toen het leven nog duidelijk
was. Er was de BRT en je had Radio 1 en
2, dat was het zowat. In die gezegende
tijd was Guido Belcanto een anonieme
straatzanger. Hij schreef liedjes en ging
ze zingen in de kroegen doorheen gans
Vlaanderen. 38 jaar later staan er 16 platen
op zijn actief en is hij één der boegbeelden
van het Vlaamse lied.
In 2020 trok Guido zich een half jaar terug
in de Franse Pyreneeën. Zijn creatieve
geest kreeg nieuwe vleugels en hij begon
nieuwe nummers te schrijven, in een roes
die hem niet meer gegeven was sedert de
tijd van volslagen onbekendheid.
Vanavond zien we Guido Belcanto zoals
we hem kennen: als de troubadour der
gebroken harten die de onvolmaaktheid
van het leven en de liefde bezingt met
groot mededogen en een verzachtende
humor.
Met Guido Belcanto & zijn band Het
Broederschap

Twee jaar na de oprichting van de Tom
Robinson Band, bracht de rockband
in 1978 hun debuutalbum Power In
The Darkness uit. De eerste single 2-46-8 Motorway werd direct een hit en
het nummer Glad To Be Gay - dat Tom
Robinson initieel voor de Londense
Gay Pride Parade in 1976 schreef - deed
meteen het nodige stof opwaaien. Na het
uiteenvallen van de Tom Robinson Band,
trekt de singer-songwriter in het begin
van de jaren ‘80 gedesillusioneerd naar
Hamburg waar hij o.m. War Baby en Listen
To The Radio opneemt en zijn solocarrière
met succes uitbouwt.
Robinson werd één van de eerste
voorvechters voor Rock Against Racism en
een levenslange supporter voor Amnesty
International en de Holebi-beweging. Wij
rollen alvast de rode loper uit!

“ His songs deserve to be revived. His
sturdy political anthems address
issues that are as relevant as ever.”

In het zuiden van Italië wordt tot op
vandaag de traditie van de 'serenata' in
ere gehouden: de avond voor het huwelijk
begeeft de bruidegom zich met gevolg én
gitaar naar het huis van de aanstaande
bruid om onder het balkon de Liefde en het
Leven te bezingen.
Maar waarom zou het altijd de man
moeten zijn die deze serenade brengt?
Is dat nog wel van deze tijd? Dat hoeft
toch niet. Al zeker niet als er een oor- en
oogverblindende sopraan als Noémie
Schellens in de buurt is. En waarom moet
het een heel gevolg muzikanten zijn, als
er een wonder van een gitarist bestaat die
Maarten Vandenbemden heet?
Noémie en Maarten brengen serenades
van onder de Napolitaanse zon tot in de
geurige tuinen van Aranjuez. Zanger, acteur
en rasverteller Pieter Embrechts is de
bard van dienst met prachtige gedichten,
verhalen en songs over de lenige liefde.
Samen brengen ze een lofzang op het
leven en de liefde in de goddelijke setting
van de Sint-Jacobus de Meerderekerk.

© Koen Broos

Guido Belcanto

The Guardian

ZATERDAG 4 FEBRUARI | 20 UUR
TER VESTEN
26 | 25 | 23 | 18 EUR
www.guidobelcanto.be

ZONDAG 12 MAART | 20 UUR
TER VESTEN
23 | 22 | 20 | 15 EUR
www.tomrobinson.com
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WOENSDAG 1 MAART | 20 UUR
SINT-JACOBUS DE MEERDEREKERK
HAASDONK
19 | 18 | 16 | 11 EUR
www.pieterembrechts.be
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Tiny Legs Tim
1978 – 2022
Ik beken.
Het zijn doorgaans niet de volle zalen voor
bekende namen die mijn ogen laten fonkelen
en mijn cultuurhart een vreugdesprongetje
doen maken. Echte voldoening haal ik uit
de dagen waarop we de eer hebben om
artiesten te ontvangen die ver weg van de
felste schijnwerpers de wereld net dat cruciale
tikje meer cachet geven en die ‘s avonds hun
oprechte bevlogenheid op meesterlijke wijze
en met bravoure op ons publiek weten over te
brengen.
Op 9 januari 2020 bezorgde bluesmuzikant
Tiny Legs Tim - Tim De Graeve - me met
zijn band de perfécte Ter Vestenavond:
meesterlijke muzikanten, een extatisch
publiek en onze eigen techniekers die
behoorlijk onder de indruk waren van wat er
zich op ons podium had voorgedaan. Kortom,
een concertavond om u tegen te zeggen.
Op 3 maart 2023 zou hij/zouden zij dat nog
eens doen.
Het zal nimmer compleet zijn, dit seizoen.

Op foto Tim De Graeve (gitaar, zang), Tom Callens
(baritonsax), Marc De Maeseneer (tenorsax),
Marie-Anne Standaert (trompet), Filip Vandebril
(contrabas), Frederik Van den Berghe (drums),
Luk Vermeir (piano)

© Jeroen Hanselaer

Kristien I programmator

© A T Morgan

MUZIEK

Walrus

JOY

Tussen mijn oren

Een muzikale ontmoeting van drie
wereldvermaarde virtuozen: de Italiaanse
gitarist Antonio Forcione, de Senegalese
koraspeler Seckou Keita (Musician of the Year,
BBC Folk Awards 2019) en de Braziliaanse
percussionist Adriano Adewale. Drie
verschillende continenten, culturen, talen en
muzikale tradities komen samen in AKA Trio.
Op hun meest recente album Joy creëren ze
muziek die je vrolijk maakt en levensvreugde
brengt. Daarin is het trio werkelijk
onovertroffen en laten ze het publiek overal
ter wereld verwonderd en in vervoering
achter. Een absolute aanrader!

Na de release van Terug naar het begin
(2015) stortte pianist en songwriter Geert
Noppe zich weer volledig op zijn rol
als toetsenist bij o.a. Hooverphonic en
Yevgueni. En toen kwam de lockdown. Een
uitgelezen moment om nieuwe nummers
uit te werken en op te nemen.
Met Tussen mijn oren komt Walrus tot
volle wasdom. In dit album (dat niet in
een welbepaald genrehokje te plaatsen
is) word je meegenomen op een lange
trip, een koortsdroom zoals deze zich ook
vaak afspeelt in Geerts hoofd. Dit alles is
doordrenkt van de typische Walrussound.
De muziek is scherp, transparant, ruw
en toch gepolijst. In het kort: verfijnde
indiepop in de Nederlandse taal.

Met Antonio Forcione (gitaar, zang), Seckou Keita
(kora, zang), Adriano Adewale (percussie, zang)

Met Geert Noppe (toetsen, zang), Pieter
Peirsman (gitaar, zang), Alban Sarens (sax),
Maarten Van Mieghem (bas), Arnout Hellofs
(drums)

Flip Kowlier
Theatertour
In 2021 begon het Flip Kowlier ineens te
dagen: het is van 2013 geleden dat hij - samen
met de muzikale compadres van het eerste
uur - onder eigen naam een plaat releaste.
Tussen dan en nu: betrekkelijke stilte. Kowlier
heeft nochtans niet stilgezeten: Ertebrekers
kwamen van de Zji, zagen de lichtjes in de
ogen van talloze fans en wonnen harten, ’t
Hof Van Commerce liet twee hiphop-mokers
los en Kowlier zelf liet zich ondertussen graag
inlijven in de vaste begeleidingsband van De
Ideale Wereld.
Aan muzikale strapatsen geen gebrek dus.
Maar toch kwam de goesting om aan eigen,
nieuw werk te beginnen. In de schoot van een
pandemie, waarin tijd en ruimte ontstonden
en de inspiratie zijn weg vond naar de hals van
de gitaar. En dat resulteerde in het full album
September (2022). Nu nog enkel op cd en vinyl.
In de lente van 2023 live op ons podium!

© Piet Stellamans

AKA Trio (SN I IT I BR)

Met Filip Cauwelier (zang, gitaar), Peter Lesage
(toetsen, zang), Karel De Backer (drums), Pieter Van
Buyten (bas, zang), Raf Timmermans (gitaar)

“ Solide eenvoud van torenhoog niveau.”
Dansende Beren
“ Kowlier verheft huiselijke taferelen
tot kunst.”

DONDERDAG 16 MAART | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.aka-trio.com
www.toerneemondial.be

VRIJDAG 31 MAART | 20 UUR
TER VESTEN
16 | 15 | 13 | 8 EUR
www.walrusonline.be
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De Tijd

VRIJDAG 24 MAART | 20 UUR
TER VESTEN
23 | 22 | 20 | 15 EUR
www.facebook.com/kowlierflip
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© Koen Bauters

© Julie Rommelaere

MUZIEK

The Music of Dolly
Parton, Emmylou
Harris & Linda
Ronstadt

Senne Guns
Als Nederlandstalige zanger op de radio,
als cabaretier ondersteboven aan de
piano, als muzikant bij o.a. Admiral
Freebee, als muzikale chef-kok in de fel
gesmaakte Koken Met Classics op Radio
1 of als de helft van het prettig gestoord
huisorkest in de Popquiz op tv: Senne
Guns kan wel wat. Maar ook heel veel niet.
Gelukkig is er Laurens ‘Lokko’ Billiet. Lokko
is naast drummer bij o.a. Buurman en
Douglas Firs ook die andere helft van het
Popquiz-huisorkest: de beat, de bas, het
brein, de blokfluit.
Senne en Lokko zijn maar met twee,
wat de facto te weinig is voor zeven
instrumenten. Maar ze maken er een sport
van om te weigeren dat te geloven. In duo
gooien ze oud én nieuw Senne-Gunsrepertoire samen met beproefde Popquizingrediënten in de blender. Welkom in het
muzikaal universum van Senne en Lokko!

Toen de drie countrykoninginnen Dolly
Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris
in 1987 de handen in elkaar sloegen en met
het album Trio op de proppen kwamen,
was de respons uitzinnig. De eerste single
To Know Him Is to Love Him werd meteen
een nummer 1-monsterhit, en de plaat zou
in de loop der tijden niet minder dan vier
miljoen keer de toonbank passeren.
Hoe terecht deze geestdrift was, kunt u
aan den lijve ondervinden dankzij Janne
Blommaert, Naomi Sijmons en Pauline
Verminnen. Deze Vlaamse gratiën met
verduiveld prachtige engelenstemmen
dragen het eeuwige vuur in hun hart en
weten al zingend elkeen te verstommen.
Deze powervrouwen worden bijgestaan
door muzikale klasbakken Jasper
Hautekiet, Gianni Marzo en Patrick
Riguelle. You've just got to love them!
Met Janne Blommaert (zang), Naomi Sijmons
(zang, gitaar), Pauline Verminnen (zang), Jasper
Hautekiet (zang, bas), Gianni Marzo (zang,
gitaar), Patrick Riguelle (zang, gitaar, lapsteel)
DONDERDAG 27 APRIL | 20 UUR
TER VESTEN
17 | 16 | 14 | 9 EUR
www.maandacht.be

WOENSDAG 3 MEI | 20 UUR
TER VESTEN
17 | 16 | 14 | 9 EUR
www.senneguns.be
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© Marco Mertens

Senne & Lokko

Brussels Jazz Orchestra & Camille
Bertault
Gainsbourg
Lucien Ginsburg (1928-1991) evolueerde
van rebelse, jobhoppende jazzmuzikant
en crooner in Parijse nachtclubs naar
de alom bekende artiest en provocateur
Serge Gainsbourg. Zijn met humor, seks,
subversie en woordspelingen doordrongen
nummers maakten van hem een van de
meest invloedrijke artiesten ter wereld. Aan
de vooravond van de International Jazz Day
brengt Brussels Jazz Orchestra samen met de
Franse zangeres Camille Bertault een ode aan
dit icoon van de Franse muziek.

De rijzende jazzster Bertault begeeft zich op
indrukwekkende en sensuele wijze op het
muzikale speelveld tussen jazz, chanson
en humor. De gedroomde soliste om het
werk van Gainsbourg te vertolken met
vocale virtuositeit en verleidelijke subtiliteit.
Verwacht je aan een eigenwijze benadering
van het niet te categoriseren, immer frisse en
bewogen oeuvre van een veelzijdig artiest.
Arrangementen Pierre Drevet, Frederik Heirman,
Dieter Limbourg, Nathalie Loriers, Dree Peremans,
Gyuri Spies, Frank Vaganée.

ZATERDAG 29 APRIL | 20 UUR
TER VESTEN
22 | 21 | 19 | 14 EUR
www.brusselsjazzorchestra.com
www.camillebertault.com
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The Milk Factory & Hannah Tolf (SE)
The Milk Factory, vertegenwoordiger van de
boeiende Gentse jazzscene die momenteel
furore maakt, is geen stilistisch allegaartje
zonder focus, maar gaat naar de essentie:
meesterlijke melodieën, hechte interactie
en consistente sferen. Het sextet blinkt uit
in ingetogen vervoering en bedwelmende
melancholie.
De groep bundelt nu de krachten met
de Zweedse vocaliste Hannah Tolf. Tolf
zingt, componeert en improviseert op het

VRIJDAG 12 MEI | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.facebook.com/themilkfactoryband
www.hannahtolf.com
www.jazzlab.be

raakvlak tussen akoestische en elektronische
muziek, tussen pop en jazz. Een intrigerende
toevoeging aan de band, die hiermee
zijn geliefde schemerzones een nieuwe
invulling kan geven met die combinatie van
dromerigheid en intimiteit.
Met Hannah Tolf (zang), Thijs Troch (piano, gitaar),
Jan Daelman (fluit), Viktor Perdieus (tenorsax),
Edmund Lauret (gitaar), Kobe Boon (contrabas),
Benjamin Elegheert (drums)

“ Qua uitdagende jazz is er momenteel
geen mooiere ontdekplek dan
Vlaanderen. The Milk Factory levert
het prachtige bewijs.”
Written in Music
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© Rinus Van de Velde

© Joris Jeursen

MUZIEK

Admiral Freebee
Admiral Freebee is terug. But not as we know
him. De charismatische bard die ons classics
schonk als Rags ’n Run en Nothing Else To
Do, werd door een vervelende armblessure
verplicht om zijn gitaar tijdelijk aan de wilgen
te hangen. De huisarts was formeel: té hard
gerockt. Aldus stortte de Admiraal zich op
ergonomisch verantwoorde keyboards,
drumcomputers en allerhande elektronica.
Het heeft zijn creatief proces verrijkt zonder
dat hij zijn ware aard verloochent. Filmische
pareltjes, ondergedompeld in uitwaaierende

toetsenpartijen en met daarbovenop
het melancholisch stemgeluid en het
levensbeschouwelijk gemijmer dat we goed
kennen.
Admiral Freebee betreedt nieuw muzikaal
gebied - maar hij oogt allerminst verloren.
Het reikhalzend uitkijken kan dan ook een
verschroeiende aanvang nemen!
Met Tom Van Laere (zang, gitaar, elektronica), Senne
Guns (toetsen, elektronica)

“ De admiraal gooit het roer om.
En het werkt.”
De Standaard

ZATERDAG 3 JUNI | 20 UUR
TER VESTEN
27 | 26 | 24 | 19 EUR
www.admiralfreebee.be
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KLASSIEK

© Karolina Maruszal

www.kpsk.be
KPSK-klassiek

Zwanen
BRYGGEN
Festival van Vlaanderenconcert
Over zwanen worden de wildste dingen
verteld. Dat het betoverde meisjes of jongens
waren op wie een zware vloek rustte. Dat ze
’s nachts even mens kunnen worden door
hun verenkleed af te leggen. Dat het engelen
zijn die zielen van en naar een Andere Wereld
(Engelenland of Engel-land) brengen. Dat
ze voor ze sterven plots heel mooi kunnen
zingen.
Schrijver Nico Boon maakte een heel nieuw
verhaal met alles wat hij over zwanen weet,
actrice Hanne Struyf vertelt en Nico Sturm
creëerde een wereld tussen droom en

werkelijkheid. Op het podium staan negen
zwanen: meisjes, maar ook jongens die met
hun snaarinstrumenten voor de mooiste
zwanenmuziek zorgen…
Muziek kent geen grenzen, ook geen
leeftijdsgrenzen. Op dit Festivalconcert is
iedereen welkom vanaf 7 jaar.

© Inge Nijs

KONINKLIJKE
PIET STAUTKRING
KPSK organiseert in
samenwerking met
Ter Vesten 8 klassieke
concerten.

© stillthetime

PARTNER IN CRIME

Marimba Solo
Lin Chin-Cheng
De marimba - de grote broer
van de xylofoon - deed pas in
de tweede helft van de 20ste
eeuw zijn intrede in de wereld
van de klassieke muziek.
Dit verbluffend instrument
bespeel je met 2, 4 of maar
liefst 6 stokken. Acrobatie van
het hoogste niveau dus! De
Taiwanese Lin Chin-Cheng
woont al jaren in België. Zijn
duizelingwekkende carrière
bracht hem met zijn marimba
onder andere in Carnegie Hall
(New York).
Programma o.a. Bach, Debussy
en eigen composities Met Lin
Chin-Cheng (marimba)

La Terrasse des
Audiences du Clair
de Lune
Duo Mortelmans &
Baltussen
We kijken vanop een
idyllische plek naar de
maan. Weerspiegelt ze onze
gedachten? In dit op-en-top
Franse Liedrecital met werken
van Debussy, Fauré, Duparc
en Poulenc nodigen sopraan
Dorine Mortelmans en pianiste
Barbara Baltussen je uit om
je verbeelding de vrije loop
te laten.
Met Barbara Baltussen (piano),
Dorine Mortelmans (sopraan)

Muziek van Jean Sibelius, Edvard Grieg, Max Richter
en Nicholas Britell met daar bovenop een dosis
Scandinavische folk Tekst Nico Boon Met BRYGGEN
(Bruges Strings), Hanne Struyf (acteur) Regisseur Nico
Sturm Productionele & technische steun Pantalone
Productie BRYGGEN in coproductie met deSingel
Antwerpen

ZONDAG 25 SEPTEMBER
11 UUR

VRIJDAG 30 SEPTEMBER | 20 UUR

TER VESTEN
17 | 16 | 14 | 9 EUR
www.gentfestival.be
www.bryggenstrings.be

KASTEEL CORTEWALLE
17 | 16 | 14 | 9 EUR

www.chinchenglin.com
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ZONDAG 23 OKTOBER
11 UUR
KASTEEL CORTEWALLE
17 | 16 | 14 | 9 EUR

www.duomortelmans
baltussen.be

KLASSIEK

© Kevin De Borger

PARTNER IN CRIME

Musica Mundi

Tsjaikovski’s geheim

Studenten Musica
Mundi School

Desguin Kwartet, Florestan Bataillie
en Vic De Wachter

Op een prachtige locatie
te Waterloo stoomt Musica
Mundi School enkele tientallen
muzikale genieën uit bijna
20 landen klaar voor verdere
studies in gerenommeerde
conservatoria. Jongeren
tussen 12 en 18 jaar met
reeds een verpletterend
hoog niveau. Je kan ze
aan het werk horen in dit
bijzonder ochtendconcert vol
kamermuziek in verschillende
bezettingen met piano, viool,
cello, altviool, harp en hobo.

Nieuwjaarsconcert
Vic De Wachter, een boegbeeld uit de Vlaamse toneelwereld,
viert zijn 70ste verjaardag aan de zijde van het Desguin Kwartet
en pianist Florestan Bataillie.
Ze vertellen ons het merkwaardige levensverhaal van Piotr
Iljitsj Tsjaikovski. De Russische toondichter geldt als een van de
belangrijkste componisten die Rusland ooit gekend heeft. Hij
slaagde erin de Russische ziel te verbinden met West-Europese
klassieke muziek. In deze voorstelling geven Vic De Wachter en
de musici een kijk op Tsjaikovski’s leven aan de hand van zijn
prachtige muziek en die van tijdgenoten.

INTERNATIONALE
VRIENDENKRING
ANTON VAN WILDERODE
IVA organiseert in
samenwerking met
Ter Vesten 1 Poëtisch
kerstconcert.
www.antonvanwilderode
internationaal.be

Poëtisch kerstconcert
Cristel De Meulder, Matthias Müller & Beatrijs
van Craenenbroeck
Beatrijs van Craenenbroeck selecteert en presenteert elk
jaar poëzie uit heel Europa. Cristel De Meulder omlijst dat
programma met subtiele kerstliederen. Matthias Müller
begeleidt haar daarbij op harmonium. De befaamde Duitse
pianist is immers gepassioneerd verzamelaar en virtuoos
beoefenaar van dat instrument. Voor dit concert brengt hij
meerdere exemplaren uit zijn collectie naar Beveren, zodat
we een gevarieerd klankenpalet te horen krijgen. De aanloop
naar Kerst op z’n best ...
Met Cristel De Meulder (sopraan), Matthias Müller (harmonium),
Beatrijs van Craenenbroeck (samenstelling & presentatie)

Met Desguin Kwartet (strijkkwartet), Florestan Bataillie (piano), Vic
De Wachter (verteller)

Met Studenten Musica Mundi
School I.s.m. Academie Beveren

ZONDAG 11 DECEMBER
11 UUR
KASTEEL CORTEWALLE
17 | 16 | 14 | 9 EUR

www.musicamundischool.org

ZONDAG 8 JANUARI | 11 UUR

TER VESTEN
20 | 19 | 17 | 12 EUR
www.desguinkwartet.be
www.florestan.be
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ZONDAG 18 DECEMBER
11 UUR
KASTEEL CORTEWALLE
16 | 15 | 13 | 8 EUR

www.antonvanwilderode.
internationaal@outlook.be
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© Paul De Cloedt

© Bart Van Outryve

KLASSIEK

An Englishman in
Belgium
Liesbeth Devos & Gwen Cresens

coloRiet

Firgun Ensemble

Portraits of music

Bram Nolf, Luc Loubry & Hans
Ryckelynck

Winnaar Supernova competitie 2022

Leen Van der Roost & Alexandra Lelek

'Firgun' is Hebreeuws voor ‘blij zijn om
het geluk dat een ander te beurt valt’.
Het ensemble bestaat uit vrienden/exstudenten van de koninklijke conservatoria
van Antwerpen en Brussel die zich
intussen specialiseren aan de Nederlandse
Strijkkwartet Academie (Amsterdam)
en het Orpheus Instituut (Gent). In hun
programma voor klarinet en strijkkwartet
gaan lyriek, transparantie en virtuositeit
hand in hand.
Dit seizoen maken ze hun Supernovatournee. En óf wij blij zijn dat ze de Klaracompetitie wonnen!

Portraits of music schetst verschillende
portretten op de dromerige harp en de
melancholische cello. Een brede waaier
aan muzikale pareltjes met elk een eigen
verhaal, een eigen beeld. Per portret horen
we een nieuw klankpalet, van Granados
tot John Williams. Luister mee hoe het
penseel van kleur naar kleur danst om het
allermooiste portret te voorschijn te halen.

Het programma coloRiet brengt de meest
sprankelende en virtuoze muziek die ooit
voor het bijzondere trio hobo, fagot en
piano werd geschreven. Tijdens dit concert
vertellen de artiesten honderduit over hun
instrumenten en over de muziek die u te
horen krijgt.
De CD die ze rond dit concertprogramma
maakten (A Tale of Reeds) ging de hele
wereld rond en werd in de vakpers op
uiterst lovende kritieken onthaald!

De machtig mooie liederen die John
Dowland schreef in de 17de eeuw waren
songs, popsongs avant la lettre. In die
geest gaan Liesbeth Devos en Gwen
Cresens aan de slag met ruimte voor
improvisatie en invloeden uit volksmuziek.
Uiteraard steeds met het respect dat
deze songs verdienen. Zonder de beauty
uit het oog te verliezen. Het contrast van
een virtuoze operazangeres met de soms
aaiende, soms grommende ‘piano des
pauvres’.
Elite on the street.
A legal Alien.
An Englishman in Belgium.

Met Bram Nolf (hobo), Luc Loubry (fagot), Hans
Ryckelynck (piano)

Met Leen Van der Roost (harp), Alexandra Lelek
(cello)

Met Emile Souvagie (klarinet), Ludovic Bataillie
(viool), Ciska Vandelanotte (viool), Jasmien Van
Hauthem (altviool), Karin Broeckhove Ibarra
(cello) Muziek van Glazunov, Swerts & von
Weber

Met Liesbeth Devos (sopraan), Gwen Cresens
(accordeon) I.s.m. Orde van Braderick

Liederen van Dowland, Purcell, Händel

ZONDAG 5 FEBRUARI | 11 UUR
OC ‘T KLOOSTER (VRASENE)
17 | 16 | 14 | 9 EUR
www.liesbethdevos.com
www.gwencresens.com

ZONDAG 26 MAART | 11 UUR
KASTEEL CORTEWALLE
17 | 16 | 14 | 9 EUR
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ZONDAG 23 APRIL |11 UUR
KASTEEL CORTEWALLE
17 | 16 | 14 | 9 EUR

ZONDAG 4 JUNI | 11 UUR
KASTEEL CORTEWALLE
17 | 16 | 14 | 9 EUR
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TeaTime Company
A Matter of Time
8+

Gravity & Other Myths

Kirn Compagnie (FR)

(AU)

Carré de Je

BITBYBIT

Out of Chaos…

Hoe ontleed je een broederband? Hoe ga
je openlijk de confrontatie aan met iemand
die je dankzij elkaar én ondanks elkaar
geworden bent?
BITBYBIT verenigt de klassieke
circustechniek ‘Jaws of Steel’ met
een beeldend verhaal over twee
onafscheidelijke broers.
Simon en Vincent van Collectif Malunés
treffen elkaar in de ring voor een
evenwichtsoefening tussen verbondenheid
en veerkracht enerzijds en de
onvermijdelijke val anderzijds.

Concept & regie Piet Van Dycke Spel Hannah
Rogerson, Bavo De Smedt, Pieter Visser
Productie TeaTime Company Coproductie
National Circus Festival of Ireland, Festival
Circolo, PLAN Brabant

Concept & met Simon Bruyninckx, Vincent
Bruyninckx Concept & regie Kasper
Vandenberghe Dramaturgie Matthias Velle
Muziek Dijf Sanders Met de steun van De
Vlaamse overheid, De Stad Gent, de Taks Shelter
maatregel van de Belgische federale overheid

ZATERDAG 26 NOVEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
15 | 14 | 12 | 7 EUR
www.teatime-company.com

VRIJDAG 24 & ZATERDAG 25 FEBRUARI | 20 UUR
TENT SINT-NIKLAAS
15 | 14 | 12 | 7 EUR
EEN PROJECT VAN CULTUURTUIN WAAS EN CC
SINT-NIKLAAS I.S.M. DE WASE CULTUUR- EN
GEMEENSCHAPSCENTRA
www.movedbymatter.com
www.collectifmalunes.be
www.cultuurtuinwaas.be
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© Heroen Bollaert

MOVEDBYMATTER I
Collectif Malunés
8+

Drie performers bedotten de natuurwetten
terwijl ze elkaar uitdagen om de
zwaartekracht te doorbreken, de tijd
te doen buigen en het onmogelijke te
bereiken. Newton, eat your heart out.
A Matter of Time laat een aanstekelijk
samenspel zien dat zowel fysiek als
mentaal uitdagend is en visueel intrigeert.
In de voorstelling wordt de relatie getoond
tussen circus en dans, jongleren en
bewegen, lichamen en jongleerballen, het
mogelijke en onmogelijke. De performers
balanceren op de dunne lijn tussen succes
en mislukking. Ze onderzoeken hoe ver je
de regels kan buigen voor ze breken…

© John Fisher

© Kris Dewitte

© Astrid en Roel

CIRCUS

5+

8+
Twee broers in een vierkant. En toch
gaat deze voorstelling alle kanten uit. Als
acrobaten de verbeelding de vrije teugels
laten, vinden ze een bruisende wereld
binnen vier grenzen. Niet altijd zonder
risico. Laat je meevoeren op deze heerlijke
lofzang op broederschap en verblijden
door het verrassende acrobatische spel.
De tweeling Théo en Lucas Enriquez
doen al sinds hun achtste samen aan
circus en studeerden in 2019 af aan ESAC
(École Supérieure des Arts du Cirque) te
Brussel. Na hun internationaal gelauwerde
afstudeeract Tricot, is Carré de Je de
eerste avondvullende creatie van dit
veelbelovende duo.

Ze zijn terug! Met hun meest gedurfde
en ambitieuze voorstelling tot nog toe.
Inclusief zwetende oksels.
Out Of Chaos… versmelt explosieve
acrobatie met intieme, verbale
ontboezemingen. De voorstelling
beweegt zich met een indrukwekkende
wendbaarheid tussen chaotische
scheppingsverhalen en ons schijnbaar
begrip van het hier en nu, met een
voortdurende knipoog naar de vreemde
ruimte tussen weten en beschouwing van
onze sterfelijke betekenis. Een verhaal
over hoe alles samenkomt. De mens, de
planeten en het plan. Publiek, acrobaat,
licht en geluid.

Concept & uitvoering Théo Enriquez, Lucas
Enriquez Lichtcreatie & regie Zacharie
Bouganim Muziek Paul-Julian Quillier
Dramaturgie Julia Christ Kostuum Aline
Breucker

Met Martin Schreiber, Simon McClure, Lewie
West, Lewis Rankin, Mieke Lizotte, Lisa
Goldsworthy, Dylan Philips, Amanda Lee Licht
& decor Geoff Cubham Geluid Mik Lavage
Muzikant Ekrem Phoenix Regie Darcy Grant
Kostuum Emma Brockliss

ZATERDAG 6 MEI | 20 UUR
TER VESTEN
17 | 16 | 14 | 9 EUR
www.toerneemondial.be

ZATERDAG 1 APRIL | 20 UUR
TER VESTEN
26 | 25 | 23 | 18 EUR
www.gravityandothermyths.com
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© francky_verdickt

© Tim De Backer

© Karolina Maruszak

FAMILIE

Mise en Place
Theater Stap I compagnie barbarie I hetpaleis I BRONKS I KOPERGIETERY
6+
Vijf spelers van compagnie barbarie.
Zes spelers van Theater Stap.
Dat maakt elf spelers op scène.
Elf ikken.
Of toch niet?

nog ‘ik’? Waar begint en eindigt ‘ik’? En wat als
‘ik’ geen hoofd, maar wel vijf benen heeft?
Een heerlijk absurde voorstelling vol humor
over de grenzen van ons ‘ik’, waarin het ego in
de coulissen blijft.

In Mise en Place is er iets vreemds aan de
hand. Er zijn daar wonderlijk veel ikken. Elf
acteurs vallen uiteen in één, twee, drie, vijf,
elf stukken. Hoe vinden al die stukken hun
plaats? Ben ik de enige, echte ‘ik’? Of kunnen
er ook elf zijn? En als jij ‘ik’ bent, ben ik dan

Concept compagnie barbarie en Renée Goethijn
Spel Liesje De Backer, Karolien De Bleser, Amber
Goethals, Lotte Vaes, Sarah Vangeel, Ann Dockx, Jan
Goris, Luc Loots, Leen Teunkens, Rik Van Raak, Anke
Verwaest Regie Renée Goethijn Scenografie Michiel
Van Cauwelaert Muziek Ciska Thomas Kostuums
Viviane van der Poel, hetpaleis

ZATERDAG 24 SEPTEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
16 | 15 | 13 | 8 EUR
www.theaterstap.be
www.compagniebarbarie.be
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Vuil

Zwanen

Het WOLK

BRYGGEN, Hanne Struyf & Pantalone

2+

7+

Er is een meisje
een keurig meisje
een proper meisje
maar ze heeft een zak
een zak vol vuil
een vuilzak, zoals ze zeggen.
Het meisje wil er van af,
hij stinkt en hij plakt
en het vuil zelf
het interesseert hem geen zak

Over zwanen worden de wildste dingen
verteld. Dat het betoverde meisjes zijn. Dat
wanneer ze hun zwanenkleed uittrekken
ze terug normaal zijn. En dat zwanen voor
ze sterven plots heel mooi kunnen zingen.
Een zwanenjong ziet er niet uit en het
beroep van zwanenmeester bestaat echt.
Schrijver Nico Boon maakt een heel nieuw
verhaal met alles wat hij over zwanen
weet. Op het podium staan negen zwanen:
meisjes, maar ook jongens die met hun
snaarinstrumenten voor de mooiste
zwanenmuziek zorgen.
Met muziek van Jean Sibelius, Edvard
Grieg, Max Richter en Nicholas Britell met
daar bovenop een dosis Scandinavische
folk.

Het WOLK maakt een smerig vieze
voorstelling vol schoonheid en magie voor
de allerkleinsten. Ze toveren de scène
letterlijk om tot een vuilnisbelt en nemen
je mee in een nieuwe wereld waar je de
pracht en praal van vuil kan ontdekken. Vuil
is krachtig beeldend en blijft plakken.
Van & met Sarah Van Overwaelle Vormgeving
Sarah Van Overwaelle Decor Bert Van
Wymeersch Coaching Danny Timmermans
Muziek Bert Van Wymeersch Lichtontwerp
Jonatan De Vroede

Verteller Hanne Struyf Regie Nico Sturm
Strijkorkest BRYGGEN (Bruges Strings)
Muzikale leiding Jolente De Maeyer Tekst
Nico Boon Concept & dramaturgie Liesbet
Vereertbrugghen Voorstelling i.k.v. Festival van
Oost-Vlaanderen met dank aan ADVARIO

ZONDAG 25 SEPTEMBER | 15 UUR
TER VESTEN
11 | 8 EUR
www.hetwolk.be

VRIJDAG 30 SEPTEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
17 | 16 | 14 | 9 EUR
www.bryggenstrings.be
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FAMILIE

KOPERGIETERY
8+
Mijn papa is de sterkste.
Mijn papa loopt het snelst.
Mijn papa heeft de grootste schoenmaat.
Mijn papa scoort meer goals dan al jullie
papa’s samen.

© Jeroen Vanneste

© Daan van Doremalen

Voetbalvaders

BullyBully

Hier en daar

MAAS

4Hoog

3+

© Sassafras De Bruyn

Aan de vooravond van het WK voetbal
weerklinkt het fluitsignaal: tijd om alle clichés
rond voetbal en vaders onderuit te schoppen.
In deze beeldende voorstelling bekijkt
Phéline Thierens de rol van de vader door
een voetballens. Met ruimte voor een lach
en een traan bevraagt ze genderstereotypen,
al dan niet gedeelde sportdromen en de
onvermijdelijke concurrentiestrijd tussen
vaders en hun opgroeiende zoon of dochter.
Op scène spelen een diverse groep vaders en
hun kinderen een wedstrijd op het scherpst
van de snee.
Een meeslepende match vol absurde rituelen,
dolkomische schijnbewegingen en tackles
met twee voeten vooruit!

Concept & regie Phéline Thierens Spel Frederik &
Rémi Berlaen, Nora De Muynck, Antonio & Battista
Rea, Joris & Renee Van den Brande, Davy & Lucas
Van Deuren, Gladys Villegas & José Menéndez
Dramaturgie Matthias Velle Regie-assistentie Daan
Borloo Coaching Dominique Collet Decor Polien
Demeulemeester, Koen Demeyere, Phéline Thierens
Klank Jonas De Wulf Licht Jeroen Doise Techniek
Sebastien Van Huffel

3+
Het is waar! Soms ben ik HIER, maar liever
DAAR. Omdat DAAR veel mooier is dan HIER.
DAAR kan ik alles zijn. Alles wat ik dromen
kan…

Wat hebben een peuter en een gemiddelde
wereldleider met elkaar gemeen? Zou die
president soms ook een driftbui krijgen in het
gangpad van de supermarkt? Of gillen totdat
hij krijgt wat hij wil?
In BullyBully ontmoeten twee wereldleiders
elkaar in niemandsland. Een cultuurclash op
duploniveau. Wat volgt is een ongemakkelijke
ontmoeting tussen twee kinderachtige, maar
machtige volwassenen. Een musical over
vriendschap en ‘het onbekende’ met twee
spelers, veel liedjes, grappig geruzie, gedram
en… gelukkig maar, een happy end.

De laatste productie van Frans Van der
Aa als artistiek leider van 4Hoog, is niet
zomaar een voorstelling. Het is een ode
aan de verbeeldingskracht van kleuters.
Een trio bonte actrices spelen drie
prinsessen met een hoek af die alle hokjes
openbreken. We zien een wereld waar je
alles kan zijn: een onderwatersnorkelober,
een prinses, een draak of gewoon een
mama. Een wereld waarin je hier kan zijn
en toch ook daar.
Een kleurrijke, muzikale en fantastische
ervaring voor kleuters. Kom dus maar zoals
je bent! Iedereen is welkom.

Concept & regie René Geerlings Spel Sue-Ann Bel
& Henke Tuinstra of Sanne Bokkers & Carole van
Ditzhuyzen Composities Reinier van Harten, Sergio
Escoda Kostuums Daphne Karstens, Alice Sprascio,
Karmijn Lange

Regie Frans Van der Aa Spel Lien Wildermeersch,
Evelien Van Hamme, Debbie Crommelinck
Muziek Liesa Van der Aa, Ephraim Cielen

ZONDAG 23 OKTOBER | 15 UUR
TER VESTEN
11 | 8 EUR
www.kopergietery.be

WOENSDAG 16 NOVEMBER | 15 UUR
TER VESTEN
11 | 8 EUR
www.maastd.nl
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ZONDAG 5 FEBRUARI | 15 UUR
TER VESTEN
11 | 8 EUR
www.4hoog.be
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FAMILIE

promise me
laGeste (kabinet k & les ballets C
de la B) & hetpaleis
8+
Hou je vast voor een tomeloos fysieke en
driftige dansvoorstelling. In een danstaal die
zich ontwikkelt rond begrippen als slingeren,
stuiteren en kantelen. Met lichamen van
zowel kinderen als volwassenen die de
extremen opzoeken. Een creatie in het teken
van bravoure, lef en ongeremde overgave. In
een tijd waarin de meeste mensen zich het
liefst tegen alles willen verzekeren, is deze
voorstelling een lofzang op de ongetemden,
de roekelozen, de dapperen. Een flirt met
gevaar, een prachtige ode aan een ongeremde
nieuwsgierigheid.
Zeven dansers van verschillende leeftijden
sluiten een pact. De livemuziek van Thomas
Devos daagt de dansers uit om hun angst te
overwinnen.

ZATERDAG 4 MAART | 20 UUR
TER VESTEN
17 | 16 | 14 | 9 EUR
DOE OOK MEE MET OUDER-KIND WORKSHOP
VAN 15 TOT 17 UUR ONDER BEGELEIDING
VAN JOKE LAUREYS
www.hetpaleis.be
www.kabinetk.be

© Kurt Van der Elst

Choreografie Joke Laureyns, Kwint Manshoven
Met Ido Batash, Ilena Deboeverie, Téa mahaux, Zélie
Mahaux, Kwint Manshoven, Juliette Spildooren,
Lili Van den bruel Dramaturgie Mieke Versyp, Koen
Haagdorens Licht Dirk De Hooghe Geluid Lorin
Duquesne
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© Franky Verdickt

FAMILIE

GRATIS CHIPS!

De beste verjaardag ooit

compagnie barbarie

Familiefilm van Michael Ekblad
4+

Jan 2: Ik ben Jan
Jan 1: Dit ... is An.
Jan 3: An is geen man.
Jan 2: Nee! An is geen man!
Jan 1: An is geen...
Jan 3: Probleem.
An: An is An
Jan 1: En Jan is Jan
An: En dat is geen probleem.

De verjaardag van Kareltje belooft de beste
ooit te worden! Er zijn cadeautjes, worteltaart
en een picknick bij het meer. Maar uitgerekend
vandaag wordt zijn kleine zusje ziek en moet
ze halsoverkop naar de dokter. Kareltje is
vastbesloten: dit zal zijn verjaardag niet
verpesten! Koppig vertrekt hij naar oma, die
aan de andere kant van het bos woont. Het
wordt een avontuurlijke tocht. Gelukkig krijgt
hij onderweg hulp van zijn vrienden Monika en
Bello de hond. Zijn verjaardag verloopt anders
dan verwacht, maar zou hij tóch nog leuk
kunnen worden?

Roze is voor meisjes, net zoals dagboeken
en pony’s. Blauw is voor jongens, net zoals
auto’s en raketten.
In GRATIS CHIPS! rammelen we stevig met
de bestaande genderstereotypen. Want al
draagt An al lang de broek, Jan draagt nog
steeds geen rok. En wat dit alles met chips
te maken heeft? Daarvoor zal je moeten
komen kijken...

Combineer de film met een hele namiddag
leuke activiteiten waarbij we het feest
afsluiten met een lekkere pannenkoek.

Van & met compagnie barbarie (Liesje De
Backer, Karolien De Bleser, Amber Goethals,
Lotte Vaes, Sarah Vangeel) Tekst Karolien De
Bleser i.s.m de spelers Scenografie Michiel Van
Cauwelaert
ZONDAG 19 MAART | 15 UUR
TER VESTEN
11 | 8 EUR
www.compagniebarbarie.be

DONDERDAG 6 APRIL | 15 UUR
5 | 4 EUR
70 MIN
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© antoinette_chaudron

5+

Solita
Karen Claessens I Cirkanto
3+
Tjok tjok tjok.
Kijk, daar komt Solita, met haar karretjes en
haar dozen.
Ze praat tegen zichzelf en slaapt zomaar overal
waar ze liggen kan!
Is ze gek of zo?
Hé, maar wat is dat?
Dat is geen kartonnen doos, maar een heuse
orkestbak vol lichtjes en trompetgeschal!
En ze praat niet tegen zichzelf, maar tegen een
koorddanser en een acrobaat!
Wie had dat gedacht…

Solita leeft in haar eigen kleine wereld vol
circusspektakel en muziek!
Solita, een visuele en muzikale
objecttheatervoorstelling vol fantasie met een
vleugje circusmagie.
Concept, spel, muziek Karen Claessens Artistieke
coaching Christian Gmünder Muzikale coaching &
arrangement Bert Bernaerts Grafische vormgeving
Kim Vleugels Constructie decor Anton Van Haver,
Senne Suls Kostuum Hannah Chebaro Automata,
Geert Hautekiet Foto’s Antoinette Chaudron

ZONDAG 23 APRIL | 14 & 16 UUR
TER VESTEN
11 | 8 EUR
www.cirkanto.be
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FAMILIE
PARTNER IN CRIME

FIGURENTHEATER VLINDERS & C° organiseert
5 Pop & Top voorstellingen op zondagvoormiddag.

Zeven kikkertjes
Poppentheater Jacobus
Wieman
3+

Taart voor tijger

De kikkerprinses

Irène Laros

Poppentheater Koekla

2+

3-8

Morgen is tijger jarig.
Alle dieren hebben een huisje,
alle dieren hebben een verhaal
en alle dieren hebben een
liedje. Koos maakt samen
met zijn prachtig orgeltje een
muzikaal programma over
de dieren en hun liedjes. Hij
verzint ook een nieuw liedje.
Zing je mee?

Dan zijn er slingers, cadeautjes
en taart.

De betoverende klanken van
het zelfgebouwde draaiorgeltje
nemen de kinderen mee op een
gezellige, vrolijke, muzikale reis.
Iedereen mag mee!

Hopelijk wordt tijger niet
wakker, want het moet wel een
verrassing blijven.

ZONDAG 16 OKTOBER
10.30 UUR

TER VESTEN
8 | 5 EUR
www.poppentheater
jacobuswieman.nl

Taart? Ja, taart!
Maar we hebben nog geen
taart. Wat nu?
Aan de slag! We vragen tijgers
vrienden om hulp.

Taart voor tijger is een
humoristische en smaakvolle
voorstelling met een (s)taartje.

ZONDAG 4 DECEMBER
10.30 UUR

TER VESTEN
8 | 5 EUR
www.irenelaros.nl
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Als een mooie prinses in de
paleistuin aan het spelen is
met een vrolijk konijn is daar
plotseling de tovenaar Bis Bis.
Hij wil met haar trouwen. Maar
de prinses wil niet. Daar is de
tovenaar zo boos om dat hij
haar betovert in een groene,
gladde kikker… Alleen de
juiste prins kan de betovering
verbreken. Maar hoe kom je
aan een ware prins?
Een lentefris, muzikaal sprookje
gespeeld met de directe kracht
van schitterende handpoppen
in een verrassend decor.

PARTNER IN CRIME

MUZART

Znork

Mag ik meedoen?

Figurentheater Vlinders
& C°

Poppentheater Wortel

4+
Ver weg in de ruimte woont
Znork op de planeet Znap.
Zelfs op zijn eigen planeet is hij
heel speciaal. Het liefst maakt
hij acrobatische vluchten met
zijn gepimpte UFO. Hij besluit
naar de aarde te vliegen.
Maar dat verloopt anders dan
gepland...
Laat je meevoeren in deze
nieuwe, geestige poppenen objectenvoorstelling vol
muziek, klank, camera, video en
prachtig poppenspel.

3-7
Eend wil vrienden maken. En
wat is er beter om een vriend
te maken, dan bij een club
te gaan. Eend probeert het
eerst bij ‘De Leeuwen Club’. Hij
verkleedt zich als een leeuw,
met grote rode manen. De
leeuw is onder de indruk,
maar vraagt: “Kan jij ook
brullen als een leeuw?” Dat
kan Eend niet, en Leeuw brult
“Afgewezen!” Eend probeert
het ook bij de olifanten- en bij
de slangenclub. Hij wil gewoon
ergens bij horen. Zou het Eend
lukken om vrienden te maken?

S(V)ZN
familiemusical
Muziek, stevige choreo’s,
hemelse gezangen, mooie
kostuums, een geweldig decor
en vooral veel jong Bevers
talent op het podium, dat
zijn de ingrediënten van de
jaarlijkse familiemusical van
MuzArt.
Kom jezelf verbazen tijdens de
eindejaarperiode!

Een verhaal over anders zijn en
eigenlijk ook gelijk, een verhaal
over vrienden maken en ook
jezelf blijven.

ZONDAG 19 FEBRUARI
10.30 UUR

TER VESTEN
8 | 5 EUR
www.koekla.nl

ZONDAG 2 APRIL
10.30 UUR

TER VESTEN
8 | 5 EUR
www.vlinders.be

ZONDAG 18 JUNI
10.30 UUR

TER VESTEN
8 | 5 EUR
www.wortel.be

83

MAANDAG 26 DECEMBER
DINSDAG 27 DECEMBER
WOENSDAG 28 DECEMBER
DONDERDAG 29 DECEMBER
VRIJDAG 30 DECEMBER

TER VESTEN
www.muzart.be

FILM

“Supernova maakt van je hart
een spons voor emoties.”
De Standaard

Supernova
Harry Macqueen
Sam en Tusker zijn al 20 jaar samen en
trekken in een camper door Engeland
om familie, vrienden en plaatsen uit hun
verleden te bezoeken. Deze tijd die ze
samen hebben, is het belangrijkste in hun
leven geworden. Tuskers dementie is de
laatste jaren erger geworden en de reis
door het verleden moet ruimte maken
voor een onzekere toekomst. Geheimen
worden onthuld, plannen vallen in duigen
en hun liefde biedt geen vanzelfsprekende
oplossing meer. Wat betekent het om lief te
hebben in de schaduw van een ingrijpende
ziekte?

Dealer

Bigger Than Us

Best of Kortfilmfestival

Jeroen Perceval

Flore Vasseur

Johnny is een veertienjarige drugsdealer
die in een tehuis voor jongeren met een
moeilijke thuissituatie verblijft. Hij droomt
van een beter leven, ver weg van de straat
en de jeugdinstelling. Op een dag krijgt hij
de internationaal geroemde en succesvolle
acteur Anthony als vaste klant. Er ontstaat
een bijzondere band tussen hen en beiden
besluiten om hun leven een andere wending
te geven.

De 18-jarige Melita zet zich al sinds ze
6 jaar was in tegen plasticvervuiling in
haar thuisland Indonesië. Samen met
haar is een hele generatie opgestaan
om de wereld op een positieve manier
te veranderen. Overal strijden jongeren
tegen de klimaatcrisis, denken ze na over
de toekomst van de democratie of zetten
zich in voor vluchtelingen. Het zijn de
changemakers van vandaag.
Melati trekt van de favela's van Rio
tot afgelegen dorpen in Malawi, van
geïmproviseerde boten aan het Griekse
eiland Lesbos tot Indiaanse ceremonies in
de bergen van Colorado om deze jongeren
te ontmoeten. Op het moment dat de
wereld op het randje van de afgrond lijkt te
staan, laten zij zien hoe we het misschien
wél kunnen aanpakken.

Ook dit seizoen brengen we enkele kortfilms
die het mooie weer maakten tijdens
Kortfilmfestival 2021 en dat ongetwijfeld
ook ver daarbuiten zullen doen! Gevoelige
portretten en persoonlijke verhalen, vol
indrukwekkende actie, poëtisch, hilarisch of
bitterzoet. Het zijn stuk voor stuk verhalen
die je niet snel zullen loslaten. Of het nu gaat
om debuutfilms of vertrouwde gezichten voor
en achter de camera, 2021 bracht hoe dan
ook weer een ijzersterke lichting filmmakers
die nog veel van zich zal laten horen. Wij
selecteerden er 6 must-sees uit!

Met Veerle Baetens, Bart Hollanders, Sverre Rous,
Ben Segers e.a.

“Dealer is een rauw en diep
ontroerend straatdrama dat een
knoop in je maag legt. Een zwart
beest dat je in zijn donkere hol sleept
en je hart oppeuzelt.”

Met Colin Firth, Stanley Tucci e.a.

Line-up
Na De Regen van Stijn Van Kerkhoven, High
Jump van Lennert Madou, Two to Tango
van Dimitri Sterkens, L'Homme Inconnu van
Anthony Schatteman, De Dag Die Wit Was van
Wannes Vanspauwen, An Irish Goodbye van
Tom Berkeley & Ross White

De Morgen

DONDERDAG 15 SEPTEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
5 | 4 EUR
94 MIN
GB | 2020
I.S.M. ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN

DONDERDAG 20 OKTOBER | 20 UUR
TER VESTEN
5 | 4 EUR
104 MIN
BE | 2021
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DONDERDAG 10 NOVEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
5 | 4 EUR
95 MIN
FR | 2021
I.S.M. 11.11.11, GROS BEVEREN

DONDERDAG 15 DECEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
5 | 4 EUR
106 MIN
BE | 2021
I.S.M. DALTON DISTRIBUTION
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FILM

The Worst Person in
the World

“Een Belgisch debuut van wereldklasse,
met piepjonge acteurs die uitblinken in
naturel.”
De Morgen

Joachim Trier

Un Monde

Wanneer Julie 30 wordt, heeft ze het
gevoel dat haar leven stilstaat. Haar
vrienden krijgen kinderen en zijn gelukkig
en haar relatie met de oudere, succesvolle
striptekenaar Aksel is stabiel. Toch vraagt
Julie zich af of dit alles is wat het leven te
bieden heeft. Als ze de jongere en knappe
Eivind ontmoet, gooit Julie het over een
andere boeg in de hoop antwoorden te
vinden over de liefde, haar carrière en het
leven.

Laura Wandel
Wanneer Nora naar het eerste leerjaar
gaat, ziet ze dat haar grote broer Abel
op de speelplaats wordt lastiggevallen.
Terwijl haar vader wil dat ze spreekt, wil
haar broer dat ze zwijgt. Nora hoopt vooral
nieuwe vrienden te maken, waardoor ze
voor een verscheurende keuze staat. Een
meeslepende duik in het niet zo onschuldige
leven op school.
Met Günter Duret, Karim Leklou, Thao Maerten,
Maya Vanderbeque, Laura Verlinden, Lena Girard
Vosse e.a.

Met Anders Danielsen, Herbert Nordrum Lie,
Renate Reinsve e.a.

“Met verfrissende oprechtheid en
fantasie verheft Joachim Trier het
romantische genre naar zeldzame
hoogtes.”

Drunk

“De authenticiteit boort door het
canvas heen, tot het gaandeweg en na
veel ups, downs en driftbuien, ook als
kijker pijn begint te doen.”

Thomas Vinterberg
Vier vrienden - allemaal uitgebluste
leraren op dezelfde middelbare school testen een theorie uit die beweert dat ze
hun leven kunnen verbeteren door een
constant alcoholpromille in hun bloed te
handhaven. Die milde intoxicatie zorgt
dat men meer open staat voor dingen,
creatiever is en betere beslissingen neemt.
Het experiment werpt initieel zijn vruchten
af, maar blijkt grotere gevolgen met zich
mee te brengen dan verwacht.

Knack Focus

Les Intranquilles
Joachim Lafosse
Damien, Leïla en hun zoontje lijken een
mooi leven te leiden. De liefde in het
gezin is tastbaar, ze wonen idyllisch en de
schilderijen van Damien verzekeren een
comfortabel bestaan. Er hangt evenwel
een donkere schaduw boven hun geluk.
Damien lijdt aan een bipolaire stoornis.
Periodes van euforische onrust wisselen
af met fasen van diepe neerslachtigheid.
Doordat hij pertinent elke hulp weigert, zet
hij zijn gezin onder zware druk.
Met Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Patrick
Descamps, Gabriel Merz Chammah, Jules
Waringo e.a.

Met Maria Bonnevie, Thomas Bo Larsen, Mads
Mikkelsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, e.a.

“Een prachtige film die naast Festen en
Jagten tot Vinterberg zijn allerbeste
werk mag worden gerekend.”
HUMO

De Morgen

DONDERDAG 19 JANUARI | 20 UUR
TER VESTEN
5 | 4 EUR
73 MIN
BE | 2021

DONDERDAG 16 FEBRUARI | 20 UUR
TER VESTEN
5 | 4 EUR
128 MIN
NO/FR/SE | 2021
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DONDERDAG 9 MAART | 20 UUR
TER VESTEN
5 | 4 EUR
118 MIN
BE/FR | 2021

DONDERDAG 6 APRIL | 20 UUR
TER VESTEN
5 | 4 EUR
111 MIN
DK | 2020
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EXPO

Koen Broos

Beeldig Hof ter Saksen
17

Behind the scene

In alle onpare jaren vormt het prachtige
park Hof ter Saksen tijdens de
zomermaanden het decor voor nieuwe
artistieke creaties. Over het wie, wat en hoe
kunnen we nog niets verklappen. Dat gaat
zo met kunstenaars. Die zoeken nu nog
volop inspiratie om er iets boeiends van
te maken. We weten wel dat het opnieuw
een veelzijdige expo wordt, waaraan we zoals steeds - een spannende zoektocht,
een muzikale picknick en gegidste
rondleidingen koppelen. Duim alvast voor
een zonnige zomer in 2023.

Ken je dat prettig-spannend gevoel voor de
deuren van de schouwburg open gaan?
Bij de start van dit nieuwe seizoen krijg je
al vóór dat moment de kans om van het
prachtige werk van Koen Broos te genieten.
Koen Broos is specialist in het fotograferen
van theater en dansproducties. Typisch voor
zijn werk is dat je niet altijd precies ziet wat
gebeurt, maar dat je wel de spanning voelt
die bij de creatie hoort. Ter Vesten vroeg hem
om de campagnebeelden voor dit seizoen te
maken. En of de beelden uit onze brochure
imponeren als je ze op groot formaat in de
foyer ziet!
Foto-opnames Koen Broos Gemaakt tijdens de
voorstellingen In Other Words van Ingrid Berger
Myhre, OVVIO van Kolectiv Lapso Cirk en Beat it van
Nevski Prospekt & Kollektiv-F, voorjaar 2022

ZATERDAG 27 AUGUSTUS > ZONDAG 29 JANUARI
TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN TER VESTEN,
DE BIB EN HET CULTUURCAFÉ
FOYER TER VESTEN
GRATIS
www.koenbroos.be
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TIEN TELLEN IN
DE RIMBOE

Expeditie Kunst
Een wandeling langs kunstwerken
in Beveren

Artistieke ontmoetingen

Ook dit seizoen kan je met een wandelplan
op expeditie trekken langs de kunstwerken
in het centrum van Beveren. Bij elk werk
hoort een doe-opdracht en een expeditieopdracht. Aan het einde van de expeditie
heb je een beloning verdiend die je mag
ophalen aan de balie van Ter Vesten. Als
iemand je na deze expeditie vraagt: ‘Wat
vind je van dit kunstwerk?’, zeg je nooit
meer ‘Ik vind het mooi’ of ‘Ik vind het lelijk’.
Er zijn zoveel meer woorden en manieren
om je mening te geven over kunst.

Maandelijks gratis begeleid bezoek voor
individuele bezoekers
Groepsbezoek met gids
E tickets.tervesten@beveren.be

Het wandelplan EXPEDITIE KUNST kan je
downloaden of ophalen aan de ticketbalie van
Ter Vesten.

BEGIN JUNI > BEGIN OKTOBER
DAGELIJKS VAN 10 > 20 UUR
(OP WERKDAGEN VANAF 8.30 UUR)
PARK HOF TER SAKSEN
GRATIS

DOORLOPEND
CENTRUM BEVEREN
GRATIS
www.tervesten.be

Ook artiesten hebben nood aan reacties,
schouderklopjes en duwtjes in de goede
richting. Omdat een artistiek proces
een zoektocht is die te vaak in alle
eenzaamheid gebeurt, wil Ter Vesten een
klankbord creëren voor kunstenaars met
Beverse banden. We streven naar een 3-tal
momenten per jaar waarbij de focus wel
op kunst ligt, maar ontmoeting en dialoog
centraal staan.
Maar eerst moeten we weten wie de
kunstenaars zijn. Dus doen we een open
oproep om een digitaal dossier in te
dienen van minimum 3, maximum 5
recente eigen werken. Wie deelneemt mag
op persoonlijke feedback en professioneel
advies rekenen. Meer informatie en
concrete richtlijnen daarvoor vindt u op de
kunstenpagina van www.tervesten.be.

INDIENEN DOSSIERS
TUSSEN 1 EN 30 SEPTEMBER
www.tervesten.be
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EXPO

KALENDER

WATER-loop
Gemeenschappelijk project van Ter
Vesten en Kunstenplatform WARP
9+

© Joost Colpaert

In WATER-loop spitsen we de schoonheid
van het landschap en de verbeelding van
de ruimte toe op een van de uitdagingen
van vandaag en morgen: WATER. Wie
heeft nooit gemord bij een druppelende
kraan, een auto gewassen, de tuin
besproeid of zich zorgen gemaakt over
de droogte? Regendruppel, beek, rivier
of overstromingsgebied! In dit artistiek
project vestigen we de aandacht op de
uitdagende functie van water in de huidige
samenleving.
Kasteel Cortewalle is als waterburcht
een ideale plek voor een tentoonstelling,
workshops en lezingen in dit project.
Kunstenaars Joost Colpaert, Trui Demarcke,
Bren Heymans, Zhixin Liao, Maud Van der
Beuken, e.a.

ZATERDAG 4 > ZONDAG 26 MAART
WOENSDAG EN ZONDAG VAN 14 > 17 UUR
EN OP AFSPRAAK
KASTEEL CORTEWALLE
GRATIS
www.warp-art.be
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DOORLOPEND

EXPEDITIE KUNST

WANDELING LANGS KUNSTWERKEN

XPO

27 AUG > 29 JAN

KOEN BROOS

BEHIND THE SCENE

XPO

15 SEP

SUPERNOVA

HARRY MACQUEEN

FILM

24 SEP

THEATER STAP & BARBARIE

MISE EN PLACE | 6+

25 SEP

LIN CHIN-CHENG

MARIMBA SOLO

25 SEP

HET WOLK

VUIL | 2+

FAMILIE

29 SEP

WALSCHAERTS & GRUARIN

DANSKNY

MUZIEK

30 SEP

BRYGGEN

ZWANEN | 7+

01 OKT

LADYSMITH BLACK MAMBAZO (ZA)		

02 OKT

LOGE10

DE DAME IN HET BUSJE

06 OKT

JAN JAAP VAN DER WAL

III-IÈME

13 OKT

COMPAGNIE CECILIA

ONCE UPON A TIME IN DE WESTHOEK

14 OKT

HISTORY OF NEW WAVE

16 OKT

POP & TOP

ZEVEN KIKKERTJES | 3+

FAMILIE
KLASSIEK

KLASSIEK
MUZIEK
BV
HUMOR
THEATER
MUZIEK
FAMILIE

20 OKT

DEALER

JEROEN PERCEVAL

21 OKT

DE HOE

ANALOOG

THEATER

FILM

22 OKT

PAUWEL + KIDS WITH BUNS

23 OKT

DUO MORTELMANS & …

LA TERRASSE DES AUDIENCES

KLASSIEK

23 OKT

KOPERGIETERY

VOETBALVADERS | 8+

FAMILIE

27 OKT

RENÉ VAN MEURS (NL)

2636

HUMOR

28 OKT

MEROPE (BE | LT)

NAKTĖS

MUZIEK

07 NOV

HET PRETHUIS

DE QUAGHEBEURS

08 NOV

LAÏS

DE LANGSTE NACHT

09 NOV

MAURO PAWLOWSKI

MUZIEK

BV
MUZIEK
MUZIEK

10 NOV

BIGGER THAN US

FLORE VASSEUR

FILM

16 NOV

MAAS

BULLYBULLY | 3+

FAMILIE

17 NOV

CANZONIERE GRECANICO SALENTINO (IT)

18 NOV

JÉRÔME BEL | TG STAN

DANS VOOR EEN ACTRICE

19 NOV

A. F. JÄGER & N. OOMS

AMBIENT THEATRE FURY

24 NOV

MESKEREM MEES

CAESAR TOUR

MUZIEK
DANS
THEATER
MUZIEK

25 NOV

DE ROOVERS

VLOEK!

26 NOV

TEATIME COMPANY

A MATTER OF TIME | 8+

CIRCUS

27 NOV

BOMBINO (NG)

ACOUSTIC DESERT NIGHT

MUZIEK

01 & 02 DEC

YEVGUENI

STRAKS IS OOK GOED

MUZIEK

03 DEC

WOLF WOLF

VOORJAARSONTWAKEN

04 DEC

POP & TOP

TAART VOOR TIJGER | 2+

07 DEC

LOD | GORGES OCLOO

THE BUTCHER | @ CC SINT-NIKLAAS
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THEATER

THEATER
FAMILIE
THEATER

KALENDER
08 DEC

GROF GESCHUD

BROEDEN

11 DEC

STUDENTEN

MUSICA MUNDI

13 DEC

JAN MARTENS

ELISABETH GETS HER WAY

15 DEC

BEST OF KORTFILMFESTIVAL

18 DEC

POETISCH KERSTCONCERT

INT. VRIENDENKRING A. VAN WILDERODE

26 DEC > 30 DEC

MUZART

S(V)ZN

08 JAN

TSJAIKOVSKI’S GEHEIM

NIEUWJAARSCONCERT

11 JAN

SVEN DE RIDDER COMPANY

‘NE GEESTIGE KERST

12 JAN

BAS BIRKER

IN BLIJDE VERACHTING

14 JAN

THE GREAT BELGIAN SONGBOOK		

15 JAN

TOM STRUYF

FINDING WILLARD

19 JAN

UN MONDE

LAURA WANDEL

20 JAN

PETIT & MARTHA!TENTATIEF

NU HET NOG KAN

26 JAN

ESMÉ BOS & BART VOET

27 JAN

HUMOR

16 MRT

AKA TRIO (SN | IT | BR)

JOY

KLASSIEK

19 MRT

COMPAGNIE BARBARIE

GRATIS CHIPS! | 5+

MUZIEK

DANS

23 MRT

ZUIDPOOL

LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT

FILM

24 MRT

FLIP KOWLIER

THEATERTOUR

KLASSIEK

25 MRT

GUNTER LAMOOT

THE ONE AND LONELY

FAMILIE

26 MRT

NOLF, LOUBRY & EA

COLORIET

KLASSIEK

27 MRT

HET PRETHUIS

FRANK WORDT FRANCINE

BV

31 MRT

WALRUS

TUSSEN MIJN OREN

MUZIEK

FAMILIE
THEATER
MUZIEK
HUMOR
KLASSIEK
BV

HUMOR

01 APR

GRAVITY & OTHER MYTHS

OUT OF CHAOS… | 8+

CIRCUS

MUZIEK

02 APR

POP & TOP

ZNORK | 4+

FAMILIE

THEATER

06 APR

FAMILIEFILM

DE BESTE VERJAARDAG OOIT | 4+

FAMILIE

FILM

06 APR

DRUNK

THOMAS VINTERBERG

THEATER

23 APR

FIRGUN ENSEMBLE

WINNAAR SUPERNOVA 2022

ELLA

MUZIEK

23 APR

KAREN CLAESSENS

SOLITA | 3+

THOMAS SMITH

REBEL

HUMOR

27 APR

THE MUSIC OF DOLLY PARTON…		

02 FEB

S. HUYSMANS & H. DEREERE

OUT OF THE BLUE

THEATER

28 APR

GROTENHUIS | DE NWE TIJD

HOLY SHIT

03 FEB

LOGE10

DIAL M FOR MURDER

04 FEB

GUIDO BELCANTO

IN DE KRONKELS VAN MIJN GEEST

04 FEB

ALEXANDER VANTOURNHOUT

THROUGH THE GRAPEVINE @ ST-NIKLAAS

05 FEB

L. DEVOS & G. CRESENS

AN ENGLISHMAN IN BELGIUM

05 FEB

4HOOG

HIER EN DAAR | 3+

FAMILIE

09 FEB

GWEN CRESENS QUARTET

INTO THE BOX

MUZIEK

10 FEB

LAZARUS & FES

ORFEUS

11 FEB

AMELIE ALBRECHT

ZWAAR LEVEN

15 FEB

TONEELHUIS & TIBALDUS

OPERETTE

29 APR

BRUSSELS JAZZ ORCH.

GAINSBOURG

MUZIEK

03 MEI

SENNE GUNS

SENNE & LOKKO

MUZIEK

DANS

04 MEI

VEERLE MALSCHAERT

JE SUIS PIPPI (DANS LE KAKKA)

HUMOR

KLASSIEK

06 MEI

KIRN COMPAGNIE

CARRÉ DE JE | 5+

CIRCUS

11 MEI

WOODMAN

WOODY

12 MEI

THE MILK FACTORY & HANNAH TOLF (SE)

THEATER

02 JUN

HET ZUIDELIJK TONEEL

03 JUN

ADMIRAL FREEBEE

FILM

04 JUN

VAN DER ROOST & LELEK

PORTAITS OF MUSIC

THEATER/HUMOR

18 JUN

POP & TOP

MAG IK MEEDOEN? | 3-7

JOACHIM TRIER
ACHTERAF NIET KOMEN HUILEN

19 FEB

POP & TOP

DE KIKKERPRINSES | 3-8

FAMILIE

24 & 25 FEB

MOVEDBYMATTER

BITBYBIT | 8+ @ SINT-NIKLAAS

CIRCUS

01 MRT

EMBRECHTS, SCHELLENS…

LA SERENATA @ KERK HAASDONK

02 MRT

SKAGEN

DE VLOED | DE VLUCHT

04 MRT

KABINET K | HETPALEIS

PROMISE ME | 8+

LES INTRANQUILLES

JOACHIM LAFOSSE

HANS COOLS

COOLS & ZONEN

11 MRT

REIJS, VAN VLIET & …

DE FREUDJES, GEEN FAMILIE

12 MRT

TOM ROBINSON & BAND (GB)		
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17DE EDITIE

HUMOR

ROBRECHT V.D. THOREN

10 MRT

JUNI > OKTOBER BEELDIG HOF TER SAKSEN

THEATER

THE WORST PERSON…

09 MRT

MUZIEK
THEATER

BV

16 FEB

ARTISTIEK PROJECT I.S.M. WARP | 9+

FAMILIE

MUZIEK

17 FEB

04 MRT > 26 MRT WATER-LOOP

FILM
KLASSIEK

MISSION MOLIÈRE

THEATER
MUZIEK
XPO
THEATER
MUZIEK

MUZIEK
THEATER
DANS
XPO
FILM
HUMOR
THEATER
MUZIEK
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KLASSIEK
FAMILIE

PRAKTISCH
START TICKETVERKOOP
De ticketverkoop vindt plaats op zaterdag 27
augustus 2022. Wij houden rekening met de
meest recente maatregelen, indien noodzakelijk.
De losse ticketverkoop gaat samen met de
abonnementenverkoop van start.

De filmstrippenkaart vervalt niet bij het einde
van het seizoen. Oude filmstrippenkaarten
(aangekocht aan 18 EUR) blijven onbeperkt
geldig.
SCHOOLGROEPEN
Bent u docent of leerkracht, check dan zeker het
kwalitatief schoolaanbod online of ontvang dit
via de post. Per voorstelling ondersteunt een
educatief pakket de beleving van de leerlingen.
Leerlingen, begeleid door een leerkracht die
vooraf de tickets ophaalt, kunnen voor de
voorstellingen van theater, dans, muziek, humor
en circus tegen een voordeeltarief reserveren:
6 EUR per leerling. Neem hiervoor contact op
met de balie.

PRIJZENSTRUCTUUR A I B I C I D
A. Standaardtarief
B. 65+’ers en groepen vanaf 15 personen
C. Abonnementstarief of filmstrippenkaart
D. Min 26-jarigen I bij familievoorstellingen in
avondprogrammatie geldt het reductietarief
voor jongeren tot 18 jaar en bedraagt minimum
7 EUR.
Familievoorstellingen in dagprogrammatie
hebben 2 tarieven.
A. Volwassenen
B. Kinderen en jongeren -18 jaar
Uitzonderlijk kan er voor een voorstelling een
afwijkende tarievenstructuur gelden.

LOCATIES SEIZOEN 2022-2023
Bibliotheek Beveren Gravenplein 3 I 9120 Beveren
Hof ter Saksen Haasdonkbaan 101 I 9120 Beveren
Hof ter Welle Anna Piersdreef 2 I 9120 Beveren

UITPAS REYNAERT
Ter Vesten is partner van UiTPAS Reynaert.
UiTPAS Reynaert organiseert de UiTPAS in de
gemeenten Beveren en Zwijndrecht.
UiTPAS is een digitale kaart waarmee je aan
cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan doen. Je
kan UiTpunten sparen die je dan kan omruilen
voor korting, een cadeau of een ander voordeel.

ABONNEMENT 2022-2023
Vanaf 27 augustus koop je online een
abonnement én losse tickets.
Met een abonnement geniet je vanaf vijf
voorstellingen van het reductietarief. Je ontvangt
daarbij ook een tegoedbon voor een gratis
voorstelling.
Wie 26 jaar of jonger is, krijgt een extra korting
van 5 euro op het abonnementstarief.
Voor meer info over het reserveren van
abonnementen: raadpleeg www.tervesten.be of
neem contact op met de balie

JC Togenblik Gravenplein 1 I 9120 Beveren
Kasteel Cortewalle Zwarte Dreef 1 I 9120 Beveren
OC ’t Klooster Nieuwe Baan 6 I 9120 Vrasene
Stadsschouwburg Sint-Niklaas
Paul Snoekstraat 1 I 9100 Sint-Niklaas
Sint-Jacobus De Meerderekerk
Pastoor Verwilghenplein I 9120 Haasdonk

Heb je een UiTPAS?
Je kan een UiTpunt sparen als je naar een
voorstelling komt van Ter Vesten of één van
haar partners. Aan de UiTPAS-zuil (ingang
schouwburg) kan je je UiTPAS scannen en een
UiTpunt sparen.

Ter Vesten Gravenplein 2 I 9120 Beveren

Cultuurcentrum Ter Vesten
Gravenplein 2 I 9120 Beveren
T 03 750 10 00
www.tervesten.be
E tickets.tervesten@beveren.be

Heb je een UiTPAS Reynaert met
kansentarief?
Je krijgt 80% korting als je naar een voorstelling
komt van Ter Vesten of één van haar partners.
Let op: tickets aan dit kansentarief kunnen enkel
op voorhand met UiTPAS-nummer aan de balie,
per e-mail via tickets.tervesten@beveren.be of
03 750 10 00 worden gereserveerd. Natuurlijk kan
ook jij UiTpunten sparen.

FAMILIEVRIENDELIJK
Goed nieuws! Selecteer ook familievoorstellingen
in combinatie met avondvoorstellingen in het
abonnement. Je boekt in dezelfde bestelling
losse tickets bij voor de kinderen (-18 jaar). Dit
aanbod geldt enkel voor het genre familie en
circus. Bestellen voor Pop & Top-voorstellingen
en MuzArt kan alleen via de knop ‘losse
tickets’. Bij sommige voorstellingen zijn er
leuke workshops. In het CultuurCafé is een
kinderhoek.

Openingsuren balie
ma
9.30 tot 12.30 uur
di - vr
9.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16 uur
za
10 tot 12 uur
en telkens 1 uur voor elke voorstelling
(alleen kaarten voor die voorstelling)

Meer info: Gemeentehuis Beveren, Gravenplein 8,
9120 Beveren, 03 750 15 11, info@beveren.be
BEREIKBAARHEID TER VESTEN
Per trein (lijn Antwerpen-Gent), bus (De Lijn
nrs. 81 tot 85 vanuit Antwerpen en Sint-Niklaas
en Belbus 280 Beveren-Kruibeke), fiets of wagen
(via N70, ruime gratis parkeergelegenheid op
parking Centrum).

FILMSTRIPPENKAART
Filmfan? Dan is de filmstrippenkaart iets voor
u! U geniet van zes films naar keuze of geniet
samen met vijf vrienden van een filmavond in
Ter Vesten voor een reductietarief van 24 EUR.
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Cultuurcafé
T 03 755 27 20
www.cultuurcafetervesten.be
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TER VESTEN SEIZOEN 2022 I 2023
Cultuurcentrum Ter Vesten
Gravenplein 2 I 9120 Beveren
T 03 750 10 00
www.tervesten.be
E tickets.tervesten@beveren.be
vormgeving dienst Communicatie I Gemeente Beveren
fotograaf cover & tussenbladen Koen Broos
druk Drukkerij Gazelle I Mortselsesteenweg 58 I B-2100 Deurne
v.u. Marc Van de Vijver, burgemeester I Gravenplein 8 I 9120 Beveren

