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Voorwoord
CULTUUR KLEURT HET LEVEN
Ook in GC den egger liggen de kleurboeken en -potloden weer klaar om het vak cultuur in te kleuren. Achter de schermen werd
hard gewerkt, steeds de punten dusdanig aangescherpt, om een cultiverend en gevarieerd programma aan te bieden. Het
resultaat vind je uitgebreid in deze brochure.
Laat je verleiden tot iets nieuws.
Geniet van klassiek tijdens de aperitiefconcerten.
Ontmoet de groten der aarde.
Zoek drama in de vele theatervoorstellingen.
Ontdek de kleur van cultuur.
Ja, het is weer tijd om te ‘eggeren’!
Dank aan het personeel van GC den egger, het beheersorgaan, de werkgroep programmatie, de raad van bestuur en het
directiecomité voor de gewaardeerde medewerking. Een team van vele mensen die samen kleur geven aan GC den egger en
haar bezoekers.
Een fijn egger-seizoen toegewenst.

Kris Peetermans
Schepen van cultuur

Ronald Schuyten
Voorzitter directiecomité

Roeland Van Gorp
Algemeen directeur

Kris Lemmens
Programmator
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Openingsweekend: pop

The Irish Bee Gees

Nights on Broadway
Een weergaloze theatershow rond de gebroeders Gibb,
gebracht door een zevenkoppige Ierse band. Ze brengen
tientallen wereldhits en kaskrakers als Words, Tragedy, How
Deep is Your Love en natuurlijk de onsterfelijke klassieker
Stayin’ Alive. De muziek voert je meteen terug naar de tijd
van Saturday Night Fever.
De stemmen leunen bijzonder dicht aan bij die van het
originele drietal. De show, met een afwisselende mix van
ballades en uptempo nummers, is bovendien een indrukwekkend eerbetoon aan Andy Gibb, de jongste broer van
Barry, Robin en Maurice van de Bee Gees.
Aangevuld met originele beelden van de echte Bee Gees is
deze theatershow een garantie op een heerlijk nostalgisch
avondje uit.
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Zaterdag 26 september 2015 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
26 euro
Basis:
26 euro
(geen leeftijdskortingen)

Openingsweekend: klassieke muziek

Sabine Warnier en Elke De Meester

Kamerconcert Fluit en accordeon

Zondag 27 september 2015 11 u.
Ticketprijzen
Inclusief aperitief
ABO-aperitief:
10 euro
Korting -21/+60: 12 euro
Basis:
14 euro

Fluitiste Sabine Warnier studeerde aan het Lemmensinstituut Leuven en aan de Hogeschool voor Muziek en Theater Rotterdam. Ze was al te gast op belangrijke podia en
festivals in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië en heeft een bijzondere voorliefde
voor kamermuziek in kleine bezettingen.
Elke De Meester werd als kind gebeten door de accordeonmicrobe en studeerde in
2010 met grootste onderscheiding af aan het Lemmensinstituut. Ze nam deel aan
stages en masterclasses in binnen- en buitenland en kreeg daar les van enkele groten
der aarde op accordeongebied. Elke gaf al concerten in Zweden, Mozambique,
Duitsland, Frankrijk en China.
In het kader van het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant brengt het duo in den
egger een uniek concert waarin het vertrouwde gegeven van een fluitrecital door de
combinatie met accordeon een onverwachte kleur krijgt.
Programma:
Johann Sebastian Bach - Sonate BWV1034 I
Franz Schubert/Theobald Boehm - Ständchen
Egdard Varèse - Density 21.5’
Olivier Messiaen - Le Merle Noir
Matti Makkonen - The Flight Beyond the Time
Franz Schubert/Theobald Boehm - Gute Nacht
Johann Sebastian Bach - Sonate BWV1035

Alle aperitiefconcerten van dit seizoen ontdek je vanaf blz. 50.
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Openingsweekend: familievoorstelling

De Piepkes

De Piepkes betogen

Zondag 27 september 2015 15 u.
Ticketprijzen
ABO:
12 euro
Korting -21/+60: 14 euro
Basis:
16 euro
Youth drop (-18): 8 euro

Betogen is een recht en goed beto
gen is een kunst. In Afrika dansen
de mensen tijdens het betogen.
Een betoging is soms een optocht,
feestelijk en luid, maar ook een
bijeenkomst met toespraken én
liedjes én lawaai. Een soort van
carnaval voor het goede doel. Er zijn
heel veel redenen om te betogen,
zoals bijvoorbeeld het recht om raar
te zijn.
Toevallig zijn de Piepkes fervente betogers. Betoog mee met de Piepkes, maak spandoeken, breng megafoons mee
en zet natuurlijk een rare hoed op.
Met: Roland Van Campenhout,
Campenhout Pieter-Jan De Smet en Frederik Sioen.
Sioen
Voor kinderen vanaf 5 jaar.
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Twee jaar geleden trokken de Piepkes
een blik verse liedjes open. Dat er na
een eerste blik vaak een tweede volgt,
hoeft geen betoog. Dat verse liedjes
niet in blik thuishoren vraagt daarentegen misschien wel een betoging.

Openingsweekend: familienamiddag

Zondag 27 september 2015 van 13.30 u. tot 17 u.
Gratis

Cirk Publiek
GC den egger wordt een echte circusschool. ‘Cirk Publiek’
biedt een verrassende namiddag met acrobatische
toeren, workshops, muziek, fijne acts, grime, een vleugje
nostalgie, humor voor jong en oud. Kortom, een echte
familiedag dicht bij huis!
Wat staat er op het programma?
• Kleutercircus
Kleutercircus: voor de kleuters organiseren we een
bijzondere speelplek. Met grote rode mousse blokken, buizen en matjes bouwen we de gekste constructies: torens, grotten, trappen, …
• Multicircus workshop:
workshop kom je jongleerkunsten en
evenwichtstechnieken testen en/of bijschaven op
deze open workshop.
• Recyclageworkshop
Recyclageworkshop: van een stok, een oude fietsband en wat gekleurde lappen stof maak je een flowerstick die je mee naar huis mag nemen. Kinderen onder de
10 jaar komen best vergezeld van een ouder.
• Circus à la Carte:
Carte rondlopend door het publiek nodigt onze circusartiest de mensen uit om een circusbestelling
op te nemen. Er staat een mix van circustechnieken op het menu. Waar heb jij zin in?
•
Verrassingscircusshow in openlucht (of bij regenweer binnen).
Cirk Publiek wordt gratis aangeboden. Kom gewoon naar den egger, je hoeft zelfs niet vooraf in te schrijven.
Cirk Publiek is tot stand gekomen i.s.m. Cirkus in Beweging, Circusatelier Salto Tienen en Circusatelier Twist Diest en
met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant.
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Podiumvoorstellingen
Bovenop het goedgevulde openingsweekend serveren we je zoals vanouds een interessante mix van gevestigde
waarden en aanstormend talent in uiteenlopende genres.
Er zijn heel wat muzikale hoogtepunten voorzien. We zijn zeer trots dat I Muvrini,
Muvrini de Corsicaanse supergroep rond de
broers Bernardini, en Axelle Red tijdens hun kleine tournees in ons land ook Scherpenheuvel aandoen.
Artiesten van allerlei pluimage brengen op onze planken hun hits en andere pareltjes, maar dan nog doorleefder, nog
intiemer, kortom nog beter. Vertrouwde en minder vertrouwde namen tekenen present. Daan breit een vervolg aan
het prachtige Simple-concert van 2010. Jan De Wilde pakt groots uit met een negenkoppig orkest. Artiesten zoals
Günther Neefs en Slongs Dievanongs verwelkomen we voor de eerste keer in den egger. Verscheidenheid troef dus.
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Stand-up comedy wordt geserveerd door Gunter Lamoot,
Lamoot Piv Huvluv en Steven Goegebeur.
Goegebeur Wie daarna nog niet uitgelachen is, schotelen we graag humor en cabaret van de bovenste plank voor, zoals het wonderorkest van Die Verdammte
Spielerei. In het kader van het internationale figurentheaterfestival Boze Wolf demonstreert Okidok haar straffe humorisSpielerei
tische circusacts. In Ooit gewist bepaal je zelf de tv-scènes die op hilarische wijze vertolkt worden door o.a. Clara &
Jelle Cleymans.
Cleymans
Naar goede gewoonte kan je bij ons ook terecht voor theatervoorstellingen van de bovenste plank. Zo kijken wij uit naar de
spektakelproducties van Loge10 met een uitgebreide sterrencast. Dood van een handelsreiziger,
handelsreiziger The 39 Steps en Oom
Wanja moeten hier echter niet voor onderdoen. Na hun memorabele passage vorig seizoen (Deurdedeurdeur) komt SKaGeN
terug met nieuw werk: Pardon! Sorry dat ik leef.
leef En er is nog veel meer.
Op donderdagnamiddag staan er seniorenvoorstellingen op het programma onder de noemer Cultuur om twee uur,
uur met
een intiem theaterconcert van Wendy Van Wanten,
Wanten de artiestenparade van Muzikantenstad en de meesters van de swing
Slick Nick and the Casino Special.
Special
Ook in deze nieuwe jaargang voorzien we familievoorstellingen voor
jong en oud waarbij stilzitten verboden is. Dat families met kinderen van
alle leeftijden tijdens het openingsweekeinde lekker mee kunnen swingen
met de Piepkes en gratis kunnen genieten van Cirk Publiek vertelden we
eerder al. Mis echter ook zeker niet het prachtige kerstverhaal Skroetsj naar
het wereldberoemde verhaal van Charles Dickens over de vrek die niet van
Kerstmis hield.
Interessante voordrachten en monologen zijn er van oorlogsjournalist Rudi
Vranckx over terreurgroep IS, van schrijver en theatermaker Erik Vlaminck over
armoede en thuislozenzorg (samenwerking met het Sociaal Huis ScherpenheuvelZichem) en van psychiater-psychotherapeut Dirk De Wachter samen met Eva De
Roovere in het kader van het project Te Gek!?
Ontdek het volledige aanbod op de volgende bladzijden. Veel leesplezier!
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Theatervoordracht

Donderdag 15 oktober 2015 20 u.

Erik Vlaminck

De Keerzijde
+ Brieven van Dikke Freddy

Ticketprijzen
ABO:
6 euro
Korting -21/+60: 8 euro
Basis:
10 euro
i.s.m.

Erik Vlaminck is al meer dan twintig jaar voltijds schrijver en
theatermaker. Vooraleer hij schrijver werd, werkte hij lange
tijd in de psychiatrie en in de thuislozenzorg. Ervaringen uit
die periode spelen een belangrijke rol in zijn boeken, theaterstukken en optredens.
De keerzijde
In 2014 schreven Jos Geysels en Erik Vlaminck samen De
schande en de keerzijde. In een onderbouwd pamflet (De
schande) formuleert Jos Geysels een aanklacht tegen het
tekortschietende armoedebeleid in ons land. Erik Vlaminck
voegt daar een satirische monoloog (De keerzijde) aan toe.
Die monoloog vertelt het verhaal van de failliete huisschilder Ronny Van de Kieboom.
Brieven van Dikke Freddy
Deze column verschijnt al meer dan twintig jaar in Alert (tijdschrift voor sociaal werk en politiek). Dikke Freddy is een
dakloze die op hilarische wijze zijn problemen aankaart in brieven die hij schrijft aan allerhande ‘belangrijke mensen’.
De Brieven van Dikke Freddy zijn grappig en ernstig tegelijkertijd. Ze worden ook op kabinetten en ministeries met
argusogen gelezen.
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Muziek

Rick de Leeuw

De parels en de zwijnen

Vrijdag 16 oktober 2015 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro

©©Koen Bauters

Na een paar jaar van relatieve rust is Rick
de Leeuw weer volop aanwezig. In 2013
verscheen zijn succesvolle comeback-cd Beter
als. Deze werd in 2014 gevolgd door het alom
geprezen coveralbum De parels én de zwijnen,
naar aanleiding van het Radio 1-programma
Het hol van de Leeuw dat hij twee seizoenen
presenteerde.
Zijn versie van André van Duins Er staat een
paard in de gang liet niemand onberoerd. Zijn
op 45-toerenvinyl geperste versie van Ben ik
te min, die hij samen met de legendarische
Armand opnam, groeide uit tot een collector’s
item.
De tournee van de Leeuw en zijn band door
Vlaanderen en Nederland laat een enthousiast
publiek hernieuwd kennis maken met een zanger die een rijk muzikaal verleden met hart en ziel koppelt aan een
gretige honger naar de toekomst. Want dat is waar de Leeuw nog altijd het beste tot zijn recht komt: op een podium
bij jou in de buurt.
Met: Rick de Leeuw,
Leeuw Axl Peleman,
Peleman Ron Reuman,
Reuman Roeland Vandemoortele en Jan Hautekiet.
Hautekiet
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Zondag 18 oktober 2015 20 u.

Pop

Axelle Red

Acoustic
Axelles tomeloze liefde voor muziek, passie voor het
leven en altruïstische inzet voor een betere wereld zijn de
blauwdruk voor alles wat ze onderneemt. Het voorbije jaar
concentreerde ze zich op de opnames van het nieuwe
album Acoustic. Bestaande nummers werden herleid tot
hun essentie, maar toch stijlvol aangekleed met nieuwe
arrangementen.
Er is nog meer goed nieuws want het wordt geen akoestische theatertour pur sang. Gekende hits en minder voor de
hand liggende nummers passeren de revue en verrassen
nog meer door de aangepaste arrangementen. Samen met
haar vaste arrangeur en soulmate Lester Snell uit Memphis
is Axelle op zoek gegaan naar onverwachte invalshoeken
die puur ten dienste staan van de song. Ze is dan ook van
plan om een feestje te bouwen met pop, folkrock, soul en
Motown als hogepriesters van dienst. In die intieme zalen
kan onze amour profond voor all things red alleen maar feller worden.
Voor deze tournee heeft Axelle zich omringd met geweldige
muzikanten: Dominique Vantomme (piano), Wigbert Van
Lierde (gitaar, backings), Stefy Rika (percussie, backings)
en Yves Fernandez (bugel, trompet, percussie, backings).
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Ticketprijzen
ABO:
30 euro
Korting -21/+60: 32 euro
Basis:
34 euro

Donderdag 22 oktober 2015 20 u.

Theater

Loge10

Moord op de Orient Express

Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro
Youth drop (-18): 8 euro

Als detective Hercule Poirot vanuit Istanboel met de wereldbefaamde Oriënt Express naar Londen terugkeert, verwacht hij
een rustige treinreis. Maar rond middernacht strandt de trein
in de sneeuw en de volgende ochtend blijkt één van de passagiers op een gruwelijke manier te zijn vermoord. Geïsoleerd
door de sneeuw, moet Poirot de moordenaar zien te ontmaskeren voor hij opnieuw toeslaat. Poirot vindt bij het ondervragen
van zijn medepassagiers zoveel tegenstrijdige aanwijzingen,
dat hij al gauw weet dat dit de meest wonderlijke moordzaak uit
zijn carrière zal worden...
Met een indrukwekkende cast: Jelle Cleymans,
Cleymans Ann Pira,
Pira
Andrea Croonenberghs,
Croonenberghs Peter Van de Velde,
Velde Hans Ligtvoet,
Ligtvoet
Erik Goris,
Goris Karin Jacobs,
Jacobs Hilde Van Wesepoel,
Wesepoel Nathalie
Wijnants, Wim Stevens,
Wijnants
Stevens Brecht Callewaert,
Callewaert Ann De Winne en
Mike Wauters.
Wauters
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Zaterdag 24 oktober 2015 20 u

Nele Bauwens en Ben Segers

Out of the Blues
Nooit eerder stonden Ben Segers (Safety First, Wat als?, De
Biker Boys) en Nele Bauwens (Hormonia, El Tattoo Del Tigre)
samen op de planken, maar met Out of the Blues brengen
ze daar op drastische wijze verandering in!
Ben en Nele leerden elkaar twintig jaar geleden kennen op
de Studio Herman Teirlinck. In de zanglessen van Wannes
Van de Velde sloeg de vonk over om samen te zingen. Nu,
twintig jaar later, is het hoog tijd om de draad weer op te pikken. Ben en Nele laten zich rijkelijk inspireren door de Amerikaanse blues, rockabilly, country en southern soul. Wie weet
eindigen ze ergens waar Hank Williams ooit begon!
Out of the Blues leidt je doorheen de avond met bluesy versies van Big Mama Thornton, Chuck Berry, Solomon Burke,
Wanda Jackson en de legendarische Ike & Tina Turner.
Ben en Nele worden omringd door de beste muzikanten
der lage landen: Frederik Van den Berghe (drums), Sjang
Coenen (bas), Steven Janssens (gitaar) en Niels Verheest
(toetsen).
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Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro

©©Charlie de Keersmaeker

Blues

Lezing

Dinsdag 27 oktober 2015 20 u.

Rudi Vranckx

Voordracht over Islamitische Staat (IS)

Ticketprijzen
ABO:
8 euro
Korting -21/+60: 10 euro
Basis:
12 euro

Reporter Rudi Vranckx volgt voor het journaal
van VRT internationale conflicten in onder andere
Irak, Libanon, Israël, Palestina en Syrië.
In 2011 toonde Canvas zijn nieuwe reeks De
vloek van Osama waarin hij naging hoe de wereld
veranderd is na de aanslagen van 11 september
2001. Ook de crisis op het Europese continent
bracht hij in 2013 in beeld in een vierdelige
reportagereeks Het verdriet van Europa.
In 2014 reisde hij voor Canvas in Vranckx in
niemandsland van Somalië naar Mali langs de
frontlijnen van de toekomst. Deze Afrikaanse
regio is een broeihaard van de conflicten van
morgen.
Vanavond vertelt hij over de nieuwe ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de opmars van de terreurgroep Islamitische Staat (IS).
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Stand-up

Piv Huvluv

Yolo!

Vrijdag 30 oktober 2015 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
12 euro
Korting -21/+60: 14 euro
Basis:
16 euro
Youth drop (-18): 8 euro

Het mag vreemd klinken, maar bijwijlen
denkt ook Piv wel eens na over het leven. Een
natuurdocumentaire op Canvas over het leven
van de eendagsvlieg gaf de aanzet tot ongeremd
Piviaans gefilosofeer. Piv confronteert zichzelf en
het publiek met de miezerige eindigheid van ons
bestaan. Hij stuurt aan op een minimale portie
zingeving aan de korte periode die we hier
rondlopen. Zonder al te grote doelen voor ogen
te hebben maar met trefzekere eenvoud en op
een innemende manier. Piv blijft natuurlijk wel Piv.

Je leeft maar één keer! Een Piv-voorstelling
meepikken is daarom alleen al een zinvolle vrijetijdsbesteding.
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Vanzelfsprekend zijn de onmisbare ingrediënten
van Piv's humorcocktail nadrukkelijk aanwezig:
persoonsgebonden verhalen, een scheut herkenbare situaties, een zeste nostalgie, een karrenvracht vinylplaten als soundtrack en een hoop
flauwekul en onzin als toemaatje.

Humor

Nele Goossens, Lies Lefever en Slongs Dievanongs

De vaginamonologen 2.0

Donderdag 5 november 2015 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro
Youth drop (-18): 8 euro

©©Tim Bertels

In 2002 boekte An Nelissen met De
vaginamonologen haar eerste grote
solo-hit. De show toerde meer dan
twee jaar succesvol langs de theaters
en trok tot het einde bomvolle zalen.
Ondertussen is er een hele nieuwe
generatie toeschouwers bijgekomen
die de show alleen kennen van de
‘legendarische verhalen’. De hoogste
tijd voor een remake met actrice en
kleinkunstzangeres Nele Goossens,
'meisje met de gitaar' Lies Lefever en
Charissa Parassiadis, beter bekend als
rapster Slongs Dievanongs.
Auteur Eve Ensler bleef het afgelopen
decennium interviews afnemen van
vrouwen overal ter wereld en ze verwerkte die ook in nieuwe versies van de
tekst. Een aantal van die aanvullingen
zullen in deze nieuwe show te zien zijn, soms op muziek gezet door Lies en Slongs. Het vertrekpunt blijft hetzelfde:
we zijn ongerust over vagina’s, overal ter wereld.
Als de originele versie al hilarisch én pakkend tegelijkertijd was, dan belooft het in deze nieuwe versie met ijzersterke
performers nog beter te worden.
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Cultuur om twee uur

Slick Nick and the Casino Special

When Swing was King
Als je dacht dat rock-’n-roll begon met Elvis, denk dan
opnieuw!
Met The King kende het fenomenale muziekgenre inderdaad de commerciële doorbraak, maar de roots van deze
muziek heeft veel diepere wortels. Slick Nick and the
Casino Special roert tijdens deze voorstelling in vaatjes
waaruit het fifties tieneridool putte. De band voert je op
een bruisende en eigentijdse manier, vol wist-je-datjes,
mee langs genres, invloeden, personages en platenkasten om uiteindelijk te belanden bij de kiem van de rock-’nroll, ergens ten velde.
Wie Slick Nick and the Casino Special ooit live meemaakte, weet dat een knipoog en frats nooit ver weg zijn. Kortom: leerrijk, opwindend en vooral erg leuk!

16

Donderdag 12 november 2015 14 u.
Ticketprijzen
ABO:
12 euro
Senior drop (+65): 12 euro
Korting -21/+60: 14 euro
Basis:
16 euro

Hypnoseshow

Patrick Pickart

Hypno-Zen-Sation

Vrijdag 13 november 2015 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
12 euro
Korting -21/+60: 14 euro
Basis:
16 euro
Hypnose is een verschijnsel dat al sinds de oudheid
bestaat. Ondanks het feit dat we in de 21ste eeuw leven,
blijft het een omstreden fenomeen dat nog veel te vaak
moet afrekenen met onbegrip.
Patrick Pickart is bekend van Tomtesterom (VRT) en Het
lichaam van Coppens. Hij probeert het taboe rond het
eeuwenoude fenomeen ‘hypnose’ te doorbreken door het
als een dagelijks voorkomend, natuurlijk en psychologisch
fenomeen voor te stellen.
In Hypno-Zen-Sation gaat Patrick dan ook terug naar de
basis van hypnose: beleving van ontspanning en mysterie.
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SKaGeN

Pardon! Sorry dat ik leef

Donderdag 19 november 2015 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro
Youth drop (-18): 8 euro

Drie acteurs verbeelden de wereld.
SKaGeN heeft geen baarden, snorren en
brillen nodig om met drie doorwinterde
spelers vijftien personages neer te zetten.
Deze keer slaat het gezelschap haar tenten op in de kelders van het justitiepaleis,
in een gure nacht van zaterdag op zondag:
wie wordt binnengebracht kan niet zuiver
op de graat zijn of nuchter op de dronk.
De eindeloze gangen leiden naar een klein,
raamloos bureau. Aan de ene kant van de
tafel zit de procureur. Aan de andere kant
zit de kleine garnaal die net op heterdaad is
betrapt. Er vindt een ondervraging plaats.
Voor de kleine garnaal staat er veel op het
spel. Gevangenisstraf, boete of gratie? Een kleine misstap, een lawine aan problemen. Voor de procureur is dit routine. Hij wikt en weegt feiten en omstandigheden. De burger moet beschermd worden. Het mag niet meer gebeuren.
SKaGeN baseert zich op documentair werk van Magnum-fotograaf Raymond Depardon en maakt een pakkende
voorstelling over de kleine man in clash met de grote structuren.
Van en met: Valentijn Dhaenens,
Dhaenens Korneel Hamers en Clara van den Broek.
Broek
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Theater

Vrijdag 20 november 2015 20 u.

Jazz

Denise Jannah

Ella!

Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro
Ella! gaat over het leven van de legendarische jazzzangeres
Ella Fitzgerald, de First Lady of Song.
Weinigen weten dat achter haar glansrijke carrière een
grimmige jeugd schuilging, die ze doorbracht in bordelen
en weeshuizen. Toen Ella 14 jaar was, stierf haar moeder.
Daarna raakte haar leven in een vrije val. Haar stiefvader
misbruikte haar, ze begon te spijbelen van school, werd uit
huis geplaatst, werkte in een bordeel en trouwde met een
drugsdealer.
Tot ze op een avond de legendarische Amateur Night at
the Apollo in Harlem, New York, won. Vanaf dat moment
veranderde haar leven dramatisch. Ella profileerde zich als
zangeres en groeide uit tot de Queen of Jazz.
Denise Jannah, de eerste Nederlandse zangeres die
gecontracteerd werd door het Amerikaanse Blue Note
jazzlabel, kruipt in de huid van Ella Fitzgerald en vertolkt
haar mooiste liedjes op onnavolgbare wijze. Zo brengt zij
Ella terug tot leven in een show die alle facetten van het
leven van de Queen of Jazz belicht.
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Theater

De Spelerij

Oom Wanja

Donderdag 26 november 2015 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
12 euro
Korting -21/+60: 14 euro
Basis:
16 euro
Youth drop (-18): 8 euro

Wanja en zijn nichtje Sonja werken al jarenlang hard om het hoofd boven water te houden. Alles gaat zijn gewone
gang. Tot er twee nieuwe bewoners arriveren: Sonja’s vader en zijn veel jongere vrouw Jelena. Zij zorgen ervoor dat
alles stilvalt.
Niemand komt meer aan werken toe, ook huisvriend dokter Astrov niet. Aan verlangen des te meer. De mannen worden stapelverliefd op Jelena. Zij probeert wanhopig iedereen te vriend te houden. Ook Sonja hoopt op liefde, van
Astrov. Maar die heeft het iets te druk met Jelena…
Pijnlijke herinneringen, heldere inzichten en wrange confrontaties zijn het gevolg. Ieders leven wordt overhoop gegooid, iedereen zoekt naar de zin van het bestaan, iedereen zoekt antwoorden.
En iedereen hunkert naar liefde.
Met: Eva Van Der Gucht,
Gucht Jurgen Delnaet,
Delnaet Mathias Sercu,
Sercu Maaike Cafmeyer en Tuur De Weert.
Weert
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Zaterdag 28 november 2015 20 u.

Muziek

Bruno Deneckere & Nils De Caster + Billy & Bloomfish

Ticketprijzen
ABO:
12 euro
Korting -21/+60: 14 euro
Basis:
16 euro
Youth drop (-18): 8 euro

Double Bill:
Looking for a deeper well

Beide duo’s brachten onlangs een
ge-wel-di-ge cd uit. Blues, folk, country,
jazz en nonsens tussendoor. Ze maken alles
onveilig wat op hun en op jouw weg komt.
Uit het puurste hout gesneden. Toehoorders
blijven verweesd achter. We hebben geweend, gedanst, gelachen, genoten! Excuseer… Waar is het volgende optreden?
In den egger!
Met:
Kathleen Vandenhoudt ('Billy')
Pascale Michiels ('Bloomfish')
Bruno Deneckere (o.m. Brendan Croker)
Nils De Caster (o.m. Roland, The Broken
Circle Breakdown)

©©Betty Bex
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Jazz / Bigband

Gunther Neefs en VRT Bigband

Back to Swing
Günther Neefs begon zijn carrière als percussionist bij een bigband. Al snel stond hij zelf achter
de microfoon.
In 2015 wordt Günther 50 en staat hij 25 jaar op
de planken. Een mooi moment om terug te grijpen
naar zijn eerste liefde met de 17 enthousiaste
topmuzikanten van de VRT Bigband. Begeleid
door
schitterende
trompetten,
krachtige
trombones, swingende saxen en een stomende
ritmesectie, maakt de warmste stem van
Vlaanderen een stijlvolle reis doorheen de bonte
wereld van de swing.
Guy De Pré deelt zijn onmetelijke kennis van alom
gekende crooners op onnavolgbare wijze met het
publiek. Een verhaal vol verrassende anekdotes,
ondersteund door mooie sfeerbeelden. De eigenzinnige invloed van Guy zorgt niet alleen voor onweerstaanbare evergreens, maar ook voor pure
parels die zelfs de jeugd niet onberoerd laten.

22

Vrijdag 4 december 2015 20:00 uur
Ticketprijzen
ABO:
12 euro
Senior drop (+65): 12 euro
Korting -21/+60: 14 euro
Basis:
16 euro

Zaterdag 5 december 2015 20 u.

Muziek

DAAN

Ticketprijzen
ABO:
24 euro
Korting -21/+60: 26 euro
Basis:
28 euro

©©Geraldine Jacques

The Mess
Le nouveau Daan est arrivé!

Zo'n vier jaar geleden bracht hij met zijn akoestisch trio het album
Simple uit, ondertussen een met platina bekroonde klassieker. Die
verrassende formule, met Daan op zang, gitaar en piano, Isolde
Lasoen als duizendpoot op drums, vibrafoon, klokken, trompet en
engelenzang en Jean-François Assy op tien cello's tegelijk, bleek
ook tijdens de honderden live concerten een immens succes.
Dit intense avontuur smaakte naar meer, en het trio zelf werd ook
steeds meer ingespeeld en creatiever. Ook al zijn de ingrediënten
dezelfde, de nieuwe plaat The Mess is een heel andere plaat
geworden: extraverter, speelser, wilder, zelfs sexyer.
Samen met co-producer Jeroen Swinnen zijn ze op zoek gegaan
naar een popversie van de sixtijnse kapel, die zich bijwijlen tot een
sixtijnse nachtclub ontpopt, met in het publiek zowel Electric Light
Orchestra, Nick Cave als The Divine Comedy. Een zwetende reis
in 15 stappen, waarin we afwisselend nieuwe songs, onbekende
oude songs en herwerkte klassiekers tegenkomen.

‘Where is my appetite?’, vraagt Daan zich op het einde af. Wel, deze stomende nieuwe plaat is het antwoord zelf.
Ontdek en geniet van dit nieuwe hoofdstuk in het altijd verassende parcours van deze bizarre Belgische bard.
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Vrijdag 11 december 2015 20 u.

Jazz

Phil Abraham Quartet

Roots and Wings
Het Amerikaanse avontuur gaat verder voor Phil Abraham.
Na een uitnodiging voor concerten en masterclasses in
Seattle, komt hij nu met een album dat hij in New York met
een dream team heeft opgenomen: Sylvain Luc (gitaar),
Hein Van de Geyn (contrabas), Mino Cinelu (percussie) en
gaste Bria Skonberg, de rijzende ster uit de Amerikaanse
trompetwereld.
De fabel De raaf en de vos van Jean de La Fontaine is
de rode draad van de cd. De Roots (de vos) zijn terug te
vinden in de meesterstukken uit de jazzgeschiedenis. De
Wings (de raaf) vinden hun betekenis in de hoogte die genomen wordt zowel bij het uitvoeren van deze nummers als
bij de vertolking van de originele composities.
In den egger presenteert Phil Abraham het album samen
met topmuzikanten Fabien Degryse (gitaar), Sal La Rocca
(contrabas) en Thomas Grimmonprez (drums).
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Ticketprijzen
ABO:
12 euro
Korting -21/+60: 14 euro
Basis:
16 euro

Stand-up

Gunter Lamoot

Flinke jongen

Zaterdag 12 december 2015 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
12 euro
Korting -21/+60: 14 euro
Basis:
16 euro
Youth drop (-18): 8 euro

©©Tom Verbruggen

Ten dans kameraden: Lamoot herbegint met
live comedy! Na twee seizoenen van zijn
volprezen tv-programma Superstaar sjeest
de zowel verguisde als verafgode komiek
opnieuw de planken op.
In het jubileumprogramma Flinke jongen
presenteert hij je een hoogstpersoonlijke en
verrassende selectie uit 15 jaar live standup, met een paar gouwe ouwe krakers, een
serieuze scheut obscure doch hilarische
routines die nooit eerder theatershows
hebben gehaald en natuurlijk ook een
karrenvracht aan spiksplinternieuwe heerlijke
nonsens.
Zal hij vertellen over zijn nieuwe hond? Zal hij
haarfijn uit de doeken doen hoe hij uit liefde
voor zijn vrouw die lang beloofde vasectomie
met lokale verdoving onderging? Of zal hij ons - we zijn uiteindelijk toch allemaal gewonde dieren - een doekje voor
het bloeden in de schoot werpen? Veel maakt het niet uit. Wat telt is dat raskomiek Lamoot opnieuw de puntjes op de
bühne zet. Laten we de heer danken.
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Willem Vermandere

in Concert
Willem, over de berg van 75 jaar geklommen, een oude krijger, maar
‘van verre’ is daar niets van te zien. Hij gaat onverminderd op stap
met zijn trawanten Freddy, Pol en Bart, met al hun snaren en gitaren,
een resem fluiten en klarinetten en de grote contrabas. Noem hem
gerust ‘nen poëet’. Dat klinkt niet zo plechtig als ‘nen dichter’.
Nog steeds met scherpe kijk op de zotte wereld, een knipoog en
een glimlach, nooit bitter of ontgoocheld, eerder ontroerd over de
kleine dingen van elke dag, en toch soms verstoord over de gang
van zaken in de wereld rondom.
Als een eeuwenoude boom, met zijn wortels stevig in de grond en
zijn armen reikend naar de hemel, verankerd in het leven, verbonden
met de voorvaders, dromend van de kinderen van morgen.
’t Zijn liedjes en ‘vertellementen’ van zottigheid en tederheid, van
verdriet en ‘kontentement’, van ergernis en verrukking om onze
wereldbol. De refreintjes zijn er om mee te zingen. En als hij er
geen woorden meer voor heeft, dan blaast hij heel weemoedig en
ingetogen op zijn fluitje-van-een-cent, recht uit zijn hart en gedragen
op zijn eigen levensadem.
Willem Vermandere is zoals oude wijn: met de jaren steeds beter en
beter.
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Vrijdag 18 december 2015 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro

©©Stephan Vanfleteren

Kleinkunst

Zaterdag 19 december 2015 15 u.

Familievoorstelling

Deu Sjevoo

Ticketprijzen
ABO:
12 euro
Korting -21/+60: 14 euro
Basis:
16 euro
Youth drop (-18): 8 euro

Skroetsj

Geert Beullens en Johan De Kort,
Kort bekend van de Pietje Pukvoorstellingen, bewerkten het wereldbekende kerstverhaal A
Christmas Carol van Charles Dickens. Het verhaal van de bekende
gierigaard en Kerstmishater Ebenezer Scrooge.
Skroetsj is een kerstmusical met veel kerstbomen, kalkoenen, kinderen die kerstliedjes zingen, klinken die kunnen praten en ook een appelblauwzeegroene giraf.
Ebenezer Skroetsj is een vervelende oude man die geen vrienden
heeft en nooit vrolijk of vriendelijk is. Het enige wat hij belangrijk vindt,
is veel geld verdienen, schatkisten vol met gouden muntstukken, zelfs
wanneer het Kerstmis is.
Dan zit hij samen met zijn arme knecht Bob te werken in zijn stoffige,
kille kantoortje. Bob zou veel liever thuis bij zijn familie zijn en smullen
van een kerstgans, maar dat mag hij niet van Skroetsj want die
vindt dat hele kerstgedoe flauw, en vooral tijdverspilling. Maar op
kerstavond krijgt Skroetsj onverwacht bezoek van een bende gekke
en soms zelfs een beetje griezelige kerstgeesten. Het is de allerlaatste
kans voor Skroetsj om zijn leven te beteren en Kerstmis te vieren zoals
het hoort…
Voor kinderen vanaf 5 jaar.
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Theater

Donderdag 14 januari 2016 20 u.

Steph Goossens

Weest vreugdevol om uw talenten
Een mens, ge weet niet wat er boven uw hoofd hangt.
En ‘t is voor u ook niet altijd gemakkelijk hè.
Ge wilt wat ordentelijk voor den dag komen: niet te dik,
niet te dun.
Ge wilt aantrekkelijk blijven voor uw lief, uw partner of voor
diegene die daarvoor ondertussen in de plaats is gekomen.
En ge wilt geld verdienen zonder dat ze u pluimen waar
ge bij staat.
Ja maar ja, neen neen, ah bon.
En ge weet niet wat er boven uw hoofd hangt, ik zeg het u:
‘t Is voor u ook niet altijd gemakkelijk hè.
Maar ik verzeker het u: ‘t gaat beteren en wel nu!
Weest vreugdevol om uw talenten is de nieuwe komische
theatersolo van en met Steph Goossens. In dit nieuwe
theaterproject richt hij de focus op de mens in zijn streven
naar geluk en voldoening en de bijhorende ‘plantrekkerij’
die ons zo eigen is. Hij vertelt een universeel verhaal over
het onvermogen van de mens in zijn zucht naar rijkdom,
rust, liefde en geluk.
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Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro

Muziek

Guido Belcanto

©©Dries Segers

Cavalier seul

Zaterdag 16 januari 2016 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
16 euro
Korting -21/+60: 18 euro
Basis:
20 euro
Als er in het Vlaamse chanson één iemand is die het predicaat
cavalier seul verdient, dan is het zonder twijfel Guido Belcanto.
Reeds drie decennia lang vaart de eigenzinnige zanger zijn eigen
koers, wars van alle modes en trends, stroomopwaarts en zonder
compromissen.
Deze consequente houding heeft hem een uniek oeuvre opgeleverd
dat staat als een huis en vermaak en troost biedt aan een alsmaar
breder wordende massa fans.
Gedurende zijn hele carrière heeft men gepoogd hem in een vakje
te stoppen. Tevergeefs. De conclusie na 30 jaar is simpel: Belcanto
is een genre apart, hij is een stroming op zich. Op zijn zestigste
staat Guido op het toppunt van zijn roem en werkt hij harder dan
ooit tevoren.
In februari bracht Guido de nieuwe cd Cavalier seul uit, waar meteen
een tournee aan werd gekoppeld. Deze cd werd in de pers bejubeld
als één van zijn beste ooit.
We weten wat we mogen verwachten: een hoogstaande muzikale
avond met een lach en een traan, een dosis swing, melancholie,
humor, romantiek en rock-'n-roll. Een bijzonder verslavend gerecht
dat alleen Guido Belcanto ons kan serveren.
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Jan De Wilde

Dag meneer De Wilde

Vrijdag 22 januari 2016 20:00 uur
Ticketprijzen
ABO:
16 euro
Korting -21/+60: 18 euro
Basis:
20 euro

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon. Hij werd het na
zijn eerste tv-optreden in 1965 en hij is het nog altijd in
2015. Vijftig jaar muziekgeschiedenis in één leven. Jan
is een unieke vertegenwoordiger van de eerste generatie Vlaamse kleinkunstartiesten. Moeiteloos behield
hij zijn status, dankzij liedjes die tot onze culturele ziel
zijn gaan behoren: Joke, Een vrolijk lentelied, Walter,
Eerste sneeuw en Fanfare van honger en dorst.
Ook in 2015 staat hij ongegeneerd op het podium.
Witgallig zilvergrijs. Onnavolgbaar grappig maar
bovenal muzikaal ijzersterk. Met het beste uit wat hij
ooit op plaat zette én met nieuwe liedjes, zoals Wals
met Mathilde.
Voor de theatertour Dag meneer De Wilde pakt Jan
groots uit. Hij doet het samen met zijn ‘vrienden’ én
met vier blazers, een bende talentvolle muzikanten
met een heel grote staat van dienst.
Met: Jan De Wilde (zang/gitaar/mondharmonica), Eddy Peremans (gitaar), Kries Roose (toetsen), Jo Soetaert
(drums), Mario Vermandel (bass/contrabas), Liesbeth De Lombaert (viool), Bart Coppé (trompet/bugel), Wim De
Pauw (trombone), Johan Van Neste (hoorn) en Geert Vanhassel (tuba).
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©©Hilde Gilbos

Kleinkunst

Donderdag 28 januari 2016 20 u.

Theater

Loge10

Thee met honing of citroen?

Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro
Youth drop (-18): 8 euro

Toneelgezelschap Vreugd in Deugd repeteert voor een nieuwe komedie.
Een bedrogen echtgenoot, een minnaar in de kast en ontelbare persoonsverwisselingen: alles is aanwezig om er een topstuk van te maken. Ware
het niet dat we enkele dagen voor de première zijn en er nog niets klaar is!
De decorploeg blijft ijzig kalm (té kalm!), de kleedster weet niet meer waar
haar hoofd staat en de regisseuse loopt te stressen en ziet de tijd onverbiddelijk doortikken.
Onder de acteurs is het sfeertje gespannen. De hoofdrolspeelster (een
gevallen diva die nergens meer gevraagd wordt) staat op de rand van
een zenuwinzinking door de schuld van haar tegenspeler (de zoon van
de producent). Onhandig, verlegen en naïef als hij is, zet hij zijn eerste
stappen op het toneel tot grote ergernis van iedereen rond hem!
De avond van de première breekt aan en het wordt een ramp. Een opeenvolging van catastrofen en onvoorziene
omstandigheden davert voorbij. De acteurs proberen kost wat kost de boel te redden wat het alleen maar erger maakt
(lees: hilarischer!). Een apotheose van misverstanden en flaters!
Voor wie houdt van een avondje puur amusement en ongedwongen lachen is dit een absolute aanrader.
Met: Andrea Croonenberghs,
Croonenberghs Ann Pira,
Pira Brecht Callewaert,
Callewaert Wim Stevens,
Stevens Hilde Van Wesepoel,
Wesepoel Erik Goris en
Guillaume Devos.
Devos
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Steven Goegebeur

Man van de wereld
Reizen werd Steven letterlijk met de paplepel ingegeven.
Verwekt tijdens de huwelijksreis van zijn ouders in Mallorca,
startte hij zijn eerste reis. Als zoon van een reisleider stal hij
als peuter met blonde haren en guitig snuitje het hart van
menig airhostess. Elke schoolvakantie was er wel ergens
een hotel of resort dat geïnspecteerd moest worden.
Hebben we dat vele reizen nodig om gelukkig te zijn?
Reizen we om te ontdekken, om bevestigd te worden?
Reizen we omdat het verwacht wordt van ons? Hebben we
dan niet alles in ons landje, in onze provincie, onze stad?
In Man van de wereld trekt Steven zijn stoute schoenen aan
en trekt hij er op uit. Hij zoekt antwoorden, wikt en weegt,
hoort het in Keulen donderen, herbeleeft avonturen en deelt
dit alles met jou, zonder er doekjes om te winden. Hij neemt
je mee in zijn wereld, een reis die je nog lang zal bijblijven.
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Donderdag 4 februari 2016 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
12 euro
Korting -21/+60: 14 euro
Basis:
16 euro
Youth drop (-18): 8 euro
©©Filip van Roe

Stand-up

Vrijdag 19 februari 2016 20 u.

Cabaret

Die Verdammte Spielerei

Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro
Youth drop (-18): 8 euro

Een dag met Stefaan

4 saxofoons, 1 percussionist en 1 van
megafoon voorziene onnozelaar. Oftewel
6 adonissen met kathedralen van lichamen, spitsbogen en rondbuiken. Samen
vormen ze Die Verdammte Spielerei. De
kans is groot dat je hen al eens voorbij
zag marcheren op Pukkelpop, Dranouter,
de Gentse Feesten of een ander (straattheater-) festival. Stefaan, tamboer-majoor
van dit wonderorkest, leidt zijn discipelen
voortaan ook richting het theaterpodium.

©©Alain Destoop

Kuier mee in de schedelpan van Stefaan
en laat je behagen door de hormonale
kruisbestuiving tussen toonkunst en
onzin met grote O. Feestelijk omkaderd
door mooie instrumenten als alt-, tenoren baritonsax, dwarsfluit en klarinet en
misschien zelfs een marimba.
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Muziek

I Muvrini

Invicta

Woensdag 24 februari 2016 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
34 euro
Korting -21/+60: 36 euro
Basis:
38 euro

I Muvrini is een Corsicaanse vocale groep van
wereldformaat. Ze zijn razend populair en hebben
een live-reputatie om u tegen te zeggen. Eind jaren
zeventig van de vorige eeuw opgericht door de broers
Alain en Jean-François Bernardini,
Bernardini is I Muvrini nu
zonder twijfel de beroemdste groep uit Corsica.
De muziek van I Muvrini is een bijzondere mix van
levenslust, strijdbaarheid, sociale bewogenheid,
idealisme en diepgewortelde melancholie. Die
weemoed is eigenlijk een constant aanwezige
ondertoon. I Muvrini - in de eerste plaats de zang van
Alain en Jean-François - is door de jaren heen altijd
oprecht gebleven. Het is muziek voor hart en ziel. Je
hoeft niet eens op Corsica geweest te zijn of de taal te
kennen om dat aan te voelen.
De Bernardini-broers tekenen voor een typische stijl die traditionele muziek combineert met tal van wereldse invloeden, zonder hun Corsicaanse identiteit te verloochenen.
Het is deze onbevangen openheid naar de wereld die de groep internationaal succes bezorgde.
Na achttien studioalbums en concerten in de grootste zalen van Europa komen ze nu voor het eerst naar den egger
voor een vreugdevol concert.
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Muziek

Dana Winner

©©Christelle Verstraete

Leven vol liefde

Donderdag 25 februari 2016 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro
Als Dana Winner de liefde bezingt, is Cupido intens blij. Want
de liefde mag dan - volgens het spreekwoord - blind zijn, doof
is ze niet. Daarom maakte Dana een mooie en oorstrelende
selectie van liefdesliedjes. En ze weet met haar liedjeskeuze
te verrassen. Ze laat enkele van haar grootste hits schitteren
en stralen als nooit tevoren. Deze klassiekers wisselt ze af met
andere nummers uit haar uitgebreide repertoire die perfect
passen bij het liefdesthema. Daarnaast vertolkt ze ook werk
van anderen: liedjes waarin liefde centraal staat en die Dana
raken of herinneringen oproepen.
Leven vol liefde is een voorstelling in de beste Dana Winnertraditie. Een aanrader die je niet mag missen. De liedjes die
Dana zingt, breit ze bovendien aan elkaar met ontwapenende,
pikante of grappige bindteksten. Daarin vertelt ze over haar
ervaringen met de liefde die in vele gedaantes op haar pad
gekomen is: kalverliefde, passionele liefde, geflirt, romantiek,
de eerste kus, ... Maar ook de valkuilen van de liefde zijn haar
niet vreemd. Ongetwijfeld herkenbaar voor wie komt kijken en
luisteren.
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Musical

Els de Schepper

Piaf, de musical
Music Hall en Albert Verlinde Entertainment halen Piaf,
de musical van Pam Gems naar de theaters. Niemand
minder dan Els de Schepper zal de glansrol van Edith
Piaf vertolken in dit prachtige eerbetoon aan La Môme
Piaf.
Piaf, de musical biedt Els de Schepper voluit de gelegenheid om het publiek te begeesteren met haar grote
acteer- en zangtalent, in een rol die op haar lijf geschreven is.
Ze treedt hiermee in de voetsporen van onder meer
Elaine Paige en Liesbeth List, die de legendarische
zangeres vertolkte in de Nederlandse productie van
deze prachtige voorstelling.
Ontdek Els de Schepper als Edith Piaf in Piaf, de musical
met alle grote hits als La vie en rose, Milord, Mon Dieu,
Padam Padam en natuurlijk Non, je ne regrette rien.
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Zaterdag 27 februari 2016 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
26 euro
Korting -21/+60: 28 euro
Basis:
30 euro

Donderdag 3 maart 2016 20 u.

Cabaret

Raf Walschaerts

Ticketprijzen
ABO:
16 euro
Korting -21/+60: 18 euro
Basis:
20 euro

Jongen toch

Raf Walschaerts over leven, liefde en andere trivialiteiten!
Hij vertelt dit keer ZIJN versie van de feiten. Schaamteloos gekleurd door zijn eigen bril, dat wel. Met oogkleppen om u tegen te zeggen, dat ook. Lachwekkend,
pathetisch en grotesk, dat zeker, maar wél uit het hart
gegrepen.
Jongen toch, een persoonlijk relaas van een persoonlijk
leven.

©© Lieven Dirckx

Raf Walschaerts maakt al jaren lang unieke voorstellingen
met Kommil Foo. Ook deze solo situeert zich weer op
het kruispunt van cabaret, toneel en concert. Een piano,
een gitaar en een lijf dat gemaakt lijkt om te vertellen.
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Muziek

Johan Verminnen

Bericht uit Oostende

Vrijdag 4 maart 2016 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro

“Oostende is voor mij ‘Brussel aan zee’, terwijl voor sommigen Blankenberge een beetje ‘Antwerpen aan zee’ is.”
Logisch dus dat het ketje Johan Verminnen na zoveel jaren in Oostende is aangespoeld en er een mooi stuk van zijn
vrije tijd doorbrengt.

De zee dook in Johans leven en liedjes steeds met opvallende regelmaat op. Ze speelde zelfs een prominente rol in
zijn boek De laatste boot.
Maar de zanger blijft er niet bij hangen en vraagt zich af welke rol
een grootstad als Brussel, een dorpje als zijn woonplaats Hansbeke en de heel aparte kuststad Oostende in zijn leven spelen.
Een Oost-Vlaams Ketje aan de zee: wat doet dat met een mens,
met een artiest?
Bericht uit Oostende mengt volslagen nieuwe liedjes met oerklassiekers, al dan niet in een opgefrist jasje. Naar goede gewoonte rijgt Verminnen dit alles aan elkaar met zijn typische humoristische en pakkende tussencommentaren.
Met: Johan Verminnen (zang en tussenteksten), Bert Candries
(bas en gitaren), Leo Caerts (klavieren), Gert Meert (drums en
percussie) en Marc De Boeck (cello, sax, …).
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Vanuit zijn bescheiden kraaiennest dat een zicht rondom biedt op de haven, het strand en de statige kerktorens van
de stad, werkt Johan aan nieuwe liedjes en teksten: een vervolg op zijn 60ste verjaardag-tournee en op En avant la
muzik!, de meest recente reeks door Vlaanderen en Brussel.

Donderdag 10 maart 2016 20 u.

Humor

Clara Cleymans, Peter Thyssen, Inge Paulussen,
Jaak Van Assche en Jelle Cleymans

Ooit Gewist

Ticketprijzen
ABO:
16 euro
Korting -21/+60: 18 euro
Basis:
20 euro

“Allo, met Joske Vermeulen…”
Met deze legendarische binnenkomer stellen we Ooit gewist aan je
voor. Een straffe voorstelling die je onderdompelt in zalige tv-nostalgie. Acteertalent, muzikale hoogstandjes en een fijne portie humor
vormen de basis van deze niet te missen productie.
Elke voorstelling van Ooit gewist is uniek. Onder het motto ‘klant is koning’ bepaalt het publiek namelijk welke tv-scènes gespeeld worden.
Uit een breed aanbod van tv-fragmenten kan het publiek vooraf online
de favoriete scenes kiezen.
Ooit gewist? Of toch niet? Hoever reikt ons collectief geheugen? DDT
in De Kampioenen halen we ons nog vlot voor de geest. Maar wat
dacht je van vrouw Coene uit Wij, Heren van Zichem, ken je haar
nog? En wie bracht ook alweer de koffie bij De Collega’s? En De
Paradijsvogels? Hoe zat het ook alweer met die pastoor op zijn fiets?
En was jouw Zondag destijds ook Josdag? Deze en veel meer zalige
tv-momenten van toen werden herschreven naar het jaar 2016.
Ze worden live on stage in een modern verfrissend jasje gepresenteerd door een indrukwekkende cast, muzikaal
begeleid door Jo Mahieu (gitaren), Dirk Van der Linden (orgel) en Yves Baibay (drums). De combinatie van straf
vertolkte scènes met aangepaste muziek en een portie humor resulteert ongetwijfeld in een hilarische avond.
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Humor

Okidok

Slips Inside

Vrijdag 11 maart 2016 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro
Youth drop (-18): 8 euro

Pierrot en Marcel hebben lichamen om van te dromen:
gespierd, elegant, knap en vaardig. Daarenboven zijn ze
overtuigd van hun eigen grenzeloze kwaliteiten. Met een
straffe demonstratie willen ze iedereen van hun kunnen
overtuigen. In een voortdurende strijd proberen ze
elkaar te overtroeven met uitzonderlijke krachttoeren en
behendigheidsoefeningen.
De flaters van Pierrot en de blunders van Marcel leveren
heerlijk hilarisch bewegingstheater op. Eén uur lachen geblazen, zonder woorden, en met tweemaal niets.
Okidok behoort reeds jaren tot de top van de internationale
humoristische circusacts. Met hun uitgekiende lichaamstaal
brengen ze woordloos bewegingstheater. De maquillage en
de grote clownschoenen ruimen plaats voor de zekerheid
en de duidelijkheid van het naakte acrobatenlichaam.
Vanuit de basisregels van het circus, het etaleren van krachttoeren en het tonen van behendigheid, leren we de twee
personages kennen met hun specifieke gektes, verzuchtingen, onhandigheden en flaters.
Met: Benoît Devos en Xavier Bouvier.
Bouvier
Voorstelling in het kader van Boze Wolf. Dit internationale figurentheaterfestival houdt in 2016 ook halt in Aarschot,
Diest, Bierbeek, Tienen en Herent. Het volledige programma vind je op www.bozewolffestival.be.
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Cultuur om twee uur

Wendy Van Wanten

Wendy Intiem

Donderdag 17 maart 2016 14 u.
Ticketprijzen
ABO:
12 euro
Senior drop (+65): 12 euro
Korting -21/+60: 14 euro
Basis:
16 euro
Wendy Van Wanten gaat de uitdaging aan om de
culturele centra te veroveren met een intiem theaterconcert. Ze wil haar trouwe fans bekoren, maar het
publiek tegelijkertijd ook een unieke kans geven om
haar veelzijdigheid te ontdekken. Een puur, stijlvol,
intiem theaterconcert met Wendy’s favoriete songs
en tussendoor enkele verrassende anekdotes.
Iris Vandenkerckhove alias ‘Wendy Van Wanten’
is misschien wel de meest besproken Vlaamse
mediafiguur, maar bovenal schuilt in de ondeugende
verschijning een klassezangeres wiens uitgebreide
repertoire (van Vlaamse chanson tot klassiek),
opmerkelijke stem en performance reeds vele
mensen diep raakte gedurende meer dan 20 jaar.
En nu is er Wendy intiem. Samen met pianist Bart
Buyle (Conservatorium Brussel) brengt Wendy een
uniek theaterconcert dat zonder twijfel de gevoelige
snaar zal weten te raken.
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Vrijdag 18 maart 2016 20 u.

Te Gek!?

Eva De Roovere en Dirk De Wachter

Liefde: een onmogelijk verlangen?

Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro

Het project Te Gek!?, een initiatief van
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael
uit Diest, tracht al jaren psychische problemen in Vlaanderen bespreekbaar te
maken.
Dirk De Wachter is psychiater-psychotherapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven, campus Kortenberg. Hij
is opleider en supervisor in de gezinstherapie in verschillende
centra in binnen- en buitenland.
Eva De Roovere is singer-songwriter en heeft al menig hart
beroerd door haar uniek stemgeluid en aangrijpende teksten.
Voeg deze elementen samen en je krijgt een interessante voorstelling over de liefde. Geen enkel thema is zo vaak beschreven in literatuur, muziek en kunst als de liefde. Toch blijft de mens op zoek naar zijn ware aard. We denken de liefde
te kunnen definiëren en vatten maar merken steeds weer dat we tekortschieten.
Liefde is ondoorgrondelijk maar levensnoodzakelijk.
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Donderdag 24 maart 2016 20 u.

Theater

‘t Fakkeltheater

Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro
Youth drop (-18): 8 euro

The 39 Steps

The 39 Steps is een verbluffend leuke toneelbewerking
van de gelijknamige film van Alfred Hitchcock uit 1935,
over een man die ongewild betrokken geraakt bij duistere
spionagepraktijken.
Wereldwijd was deze komische thriller een weergaloos
succes. Alleen al in het Criterium Theatre in Londen heeft
het publiek meer dan acht jaar Richard Hanny, de knappe
held tegen wil en dank, kunnen volgen op zijn chaotische
vlucht van een schouwburg in Londen naar de Schotse
Hooglanden en terug. Terwijl de liefde zijn pad kruist, wordt
hij onterecht beschuldigd van moord, raakt hij verstrikt in
een web vol intriges en wil hij door zelf de echte dader te
vinden, zijn onschuld bewijzen.
Slechts vier acteurs spelen alle rollen. Buiten Hanny, die als hoofdpersonage het ganse stuk zichzelf blijft, geven
de drie anderen gestalte aan zowat 100 personages. Samen met het ingenieuze decor zorgt dat voor een hilarisch
tempo, geestige oneliners en verrassend filmische beelden.
Een grappige en nostalgische terugkijk op een vervlogen tijd van Britse stoomtreinen, gentlemen met pijp, whisky met
soda, Bobby’s, bolhoeden en bloedmooie, maar verraderlijke spionnes en slinkse dubbelagenten.
Met: Bert Cosemans,
Cosemans Sofie Van Moll,
Moll Maarten Bosmans en Ron Cornet.
Cornet
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Cultuur om twee uur

Muzikantenstad

Donderdag 14 april 2016 14 u.
Ticketprijzen
ABO:
22 euro
Senior drop (+65): 22 euro
Korting -21/+60: 24 euro
Basis:
26 euro

Muzikantenstad
is
een
sprankelende live show met
tal van artiesten.
Alles wordt live gebracht en
begeleid door het Muzikantenstadorkest o.l.v. Eddy
De Vos.
Vos Het is een aaneenschakeling van prachtige
zangnummers maar ook
instrumentale nummers (op
accordeon, trompet, sax,
enz.), samenzang, solonummers en leuke humor.
De presentatie is in goede handen van Paul Van Hoeydonck.
Hoeydonck Hij geeft je op een gezellige manier een rondleiding in
de muzikaalste stad die er bestaat: 'Muzikantenstad'.
Het muzikantenstadteam zal je verrassen met een totaal nieuw en grandioos spektakel. Op het programma staan
o.a. Nadia
Nadia, Lissa Lewis,
Lewis Doran
Doran, PC Brouwn,
Brouwn Tony Gamo,
Gamo De Gouden Trompet,
Trompet accordeonduo De Melando’s,
Melando’s
The golden sax en niemand minder dan David Van Dijck en het tv-showballet Showcase
Showcase. Ook komisch talent Wim
Quirynen zet opnieuw zijn beste beentje voor.
Het mooie decor en de prachtige kostuums zijn een streling voor het oog.
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Kleinkunst

Stef Bos

Een sprong in de tijd

Zaterdag 16 april 2016 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
18 euro
Korting -21/+60: 20 euro
Basis:
22 euro

©©Janita Sassen

Het begin van een leven
Je springt in de tijd
De stroom van de rivier
Neemt je mee
Je ziet landschappen van liefde
Onzekerheid
Verlangen
Je zwijgt
Zingt
Ontwijkt
Leeft
Met onvermogen
En geluk
En dan opeens
Kijk je terug
Naar wat je hebt gedacht
Wie je was
En wie je bent geworden
Om daarna
Weer
De stroom te volgen
Met een voortdurende afwisseling van oude en nieuwe songs reist Stef Bos met vier kompanen door de tijd. Een reis
van 25 jaar, in woorden en muziek, met een nieuwe cd als wapenfeit.
Een sprong in de tijd…
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Theater

Marleen Merckx en Bert Cosemans

Grote liefde
Een
bizarre
bruiloft
met
fijne
schoonmoeders. Smeuïge ruzies met
foute vrienden. Kortom, botsingen
allerhande en niet enkel met zijn BMW.
Er is altijd wel iets dat een beetje wringt.
Maar zolang het wringt is er leven. De
bitterzoete en herkenbare ergernissen
van een koppel, en als je ze niet herkent
dan ben je beslist geen perfect koppel.
Grote liefde... Samen onderuit... in al haar
pracht.
Grote liefde… Samen in dezelfde richting
kijken… die van de uitgang.
Marleen Merckx en Bert Cosemans weer
verenigd op de planken. Of was het nu
gescheiden?
Een pittige relatiekomedie met allerlei herkenbare scènes uit het huwelijksleven.
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Donderdag 21 april 2016 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
12 euro
Korting -21/+60: 14 euro
Basis:
16 euro
Youth drop (-18): 8 euro

Muziek

Ronny Mosuse, Jan De Smet, Fay Lovsky en Tom Theuns

Living Roots

Vrijdag 22 april 2016 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro
Ronny Mosuse (o.a. The Radio’s en CPeX),
Jan De Smet (De Nieuwe Snaar), multiinstrumentaliste Fay Lovsky en folkmuzikant
Tom Theuns trekken samen op pad, op zoek
naar hun wortels. Welke songs hebben hen
gevormd als muzikant? Voor welke componist
hebben ze een buitengewone adoratie?
Ze serveren gedurende de avond eigen
interpretaties van zowel bekende oldies als
recentere parels uit de muziekgeschiedenis.
Met: Jan De Smet (zang, ukulele en
accordeon), Ronny Mosuse (zang, bas
en gitaar), Fay Lovsky (zang, piano en
gitaar), Tom Theuns (zang, banjo en gitaar),
Andries Boone (viool en mandoline), Sam
Van Ingelgem (bassen), Laurens Billiet
(drums) en Koen Garriau (saxen).
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Operette

Vlaams Muziek Theater

Viktoria en haar Huzaar
Deze
populaire
operette
vertelt het verhaal van de
Hongaarse
ritmeester
der
Huzaren die ontsnapt uit een
krijgsgevangenkamp in Siberië.
Bij een bezoek aan Tokio herkent
hij zijn vroegere verloofde, die
intussen getrouwd is met de
Amerikaanse
ambassadeur
in Japan. Het vuur laait
onmiddellijk weer op maar
Victoria is trouw aan haar nieuwe
echtgenoot. De Amerikaanse
ambassadeur merkt wel dat
zijn vrouw ongelukkig is en via
allerlei verwikkelingen volgt de
ontknoping.
Een schitterende operette van
het Vlaams Muziek Theater met
muziek van Paul Abraham.
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Vrijdag 29 april 2016 20 u.
Ticketprijzen
ABO:
22 euro
Korting -21/+60: 24 euro
Basis:
26 euro

Donderdag 12 mei 2016 20 u.

Theater

t,arsenaal

©©Peggy Schillemans

Dood van een handelsreiziger

Ticketprijzen
ABO:
14 euro
Korting -21/+60: 16 euro
Basis:
18 euro
Youth drop (-18): 8 euro

Dood van een handelsreiziger van Arthur Miller is één
van de grootste klassiekers van de vorige eeuw. Het stuk
dateert uit 1949, maar is actueler dan ooit. De mythe van
de American dream, van een succesvolle carrière en van
ongebreidelde economische groei waarin morele waarden van ondergeschikt belang zijn, heeft ook vandaag
nog een verstikkende greep op onze maatschappij.
We stappen als toeschouwer een dag mee in het leven
van handelsreiziger Willy Loman, die krampachtig zijn
best doet om de schijn op te houden dat alles goed met
hem gaat. Zijn zoon bezweert hem om zijn droom te verbranden. Maar kan je een droom verbranden die je leven
heeft bepaald, zonder jezelf te vernietigen?
Met: Lucas Van den Eynde,
Eynde Mieke De Groote,
Groote Tuur De Weert,
Weert Thomas Janssens,
Janssens Sophie Derijcke,
Derijcke Junior MthomMthombeni e.a.
beni,
Regie: Michael De Cock
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Aperitiefconcerten
Eén zondag per maand om 11 u. wordt onze intieme blauwe zaal omgetoverd tot een paradijs voor muzikale fijnproevers. Onze aperitiefconcerten zijn de ideale plek om vaak nog onbekende pareltjes van eigen bodem te ontdekken. Op
het programma staat kwaliteitsmuziek in al haar facetten: van kamermuziek over jazz, gospel en blues tot bluegrass en
van klassieke piano over fluit en accordeon tot contrabas, banjo en mandoline.
Na het ongetwijfeld beklijvende aperitiefconcert krijgen de bezoekers een aperitiefje aangeboden (inbegrepen in de
toegangsprijs).
In seizoen 2015-2016 hebben wij voor jou zes aperitiefconcerten in petto.
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Zondag 27 september 2015 11 u.

Klassieke muziek

Sabine Warnier en Elke De Meester

Kamerconcert fluit en accordeon

Ticketprijzen
Inclusief aperitief
ABO-aperitief:
10 euro
Korting -21/+60: 12 euro
Basis:
14 euro

Fluitiste Sabine Warnier studeerde aan het Lemmensinstituut Leuven en aan de
Hogeschool voor Muziek en Theater Rotterdam. Ze was al te gast op belangrijke
podia en festivals in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië en heeft een bijzondere voorliefde voor kamermuziek in kleine bezettingen.
Elke De Meester werd als kind gebeten door de accordeonmicrobe en studeerde in
2010 met grootste onderscheiding af aan het Lemmensinstituut. Ze nam deel aan
stages en masterclasses in binnen- en buitenland en kreeg daar les van enkele groten der aarde op accordeongebied. Elke gaf al concerten in de Benelux, Zweden,
Mozambique, Duitsland, Frankrijk, Estland en China.
In het kader van het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant brengt het duo in den
egger een uniek concert waarin het vertrouwde gegeven van een fluitrecital door de
combinatie met accordeon een onverwachte kleur krijgt.
Programma:
Johann Sebastian Bach - Sonate BWV1034 I
Franz Schubert/Theobald Boehm - Ständchen
Egdard Varèse - Density 21.5’
Olivier Messiaen - Le Merle Noir
Matti Makkonen - The Flight Beyond the Time
Franz Schubert/Theobald Boehm - Gute Nacht
Johann Sebastian Bach - Sonate BWV1035
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Gospel/Blues

Norbert Detaeye

Storyville New Orleans

Zondag 25 oktober 2015 11 u.
Ticketprijzen
Inclusief aperitief
ABO aperitief:
10 euro
Korting -21/+60: 12 euro
Basis:
14 euro
Een concert met Norbert Detaeye is een
kennismaking met de authentieke muziek
die gegroeid en vergroeid is met het Zuiden
van de Verenigde Staten, met de stad New
Orleans als middelpunt, en die aan de basis
ligt van de jazz en pakweg 120 jaar westerse
ontspanningsmuziek.
Eerst krijg je een schets van de
voorgeschiedenis en het belang van Storyville,
het red light district van New Orleans.
Daarna neemt hij je mee op een muzikale reis
doorheen de muziekgeschiedenis van het
Zuiden: via ragtime naar piano professors als
Fats Domino en Allen Toussaint die klank en
kleur gaven aan Storyville tot aan de blues,
boogiewoogie, rhythm & blues en gospel.
Stem en piano als sediment van de ziel, als
biotoop van een grote liedcultuur.
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Zondag 29 november 2015 11 u.

Klassieke muziek

Yuli Lavrenov

In concert

Ticketprijzen
Inclusief aperitief
ABO aperitief:
10 euro
Korting -21/+60: 12 euro
Basis:
14 euro

Yuli Lavrenov werd in 1959 geboren in het Bulgaarse Plovdiv. Op zesjarige leeftijd begon hij met zijn pianostudies.
In 1981 kwam hij naar België om aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen verder te studeren. Hier behaalde hij o.m.
het Speciaal Diploma met Eerste Prijs in 1982 en het Hoger Diploma
voor piano in 1983.
Op de jaarlijkse auditie van de vermaarde grootmeester Gyorgy Cziffra, ingericht voor jonge musici, noemde Cziffra Yuli Lavrenov een
ware revelatie en veruit de beste pianist van de editie van 1987.
In de jaren ‘90 was hij de vaste en enige huispianist van het radioprogramma Funiculi Funicula van Marc Brillouet.
Programma:
Ludwig von Beethoven:
Bellini-Thalberg:
Franz Liszt:
Peter Tsjaikovski:
Alfred Watson:
Verdi-Smith:

Variaties op. 34
Casta Diva (Norma) op op.70
Les jeux d'eaux à la Villa d'Este
Jaargetijden: oktober - november - december
Daydreams op. 46
Ballade op. 72			
La Traviata
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Zondag 31 januari 2016 11 u.

Jazz

De Groote-Faes duo

Ticketprijzen
Inclusief aperitief
ABO aperitief:
10 euro
Korting -21/+60: 12 euro
Basis:
14 euro

En route
Dit instrumentaal jazzduo is
minimalistisch op papier maar
meeslepend en ontroerend
voor wie hen live meemaakt.
Na vele omzwervingen in diverse jazz-bezettingen, klassieke
orkesten en bij de popiconen
van de Lage Landen, slaan Bru
Bru-no De Groote (gitaar) en Ben
Faes (contrabas) de handen in
elkaar en componeren ze samen
een hartveroverend en eigenzinnig repertoire.
Op hun eerste cd En Route uit
2014 is te horen hoe dit duo ‘onderweg’ een eigen originele taal
heeft gevonden, schat
plichtig
aan hun vele uiteenlopende
muzikale ontmoetingen. Het De
Groote-Faes Duo gaat vol overgave voor schoonheid en harmonie.
©©Cas Janssens
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Kamermuziek

Duo Agineko

Belgische meesters

Zondag 21 februari 2016 11 u.
Ticketprijzen
Inclusief aperitief
ABO aperitief:
10 euro
Korting -21/+60: 12 euro
Basis:
14 euro
Hun grote technische vaardigheid in combinatie met hun
uitzonderlijke inlevingsvermogen worden inmiddels internationaal geroemd. Toch vormen altviolist Sander Geerts
(aanvoerder altviool in deFilharmonie) en de Japanse pianiste Yasuko Takahashi pas sinds 2011 het Duo Agineko.
Haar intensiteit en tomeloze inzet maken haar fluwelen
touché nog indrukwekkender. Zijn nuancering en feilloze
techniek verhevigen zijn muzikaliteit des te meer. Deze
dertigers staan in dienst van de muziek, van de compositie.
En daarmee raakt Duo Agineko als weinig anderen vandaag
de essentie van kamermuziek.
Een concert van Duo Agineko roept telkens weer onuitwisbare emoties op. Alsof het telkens weer voor het eerst is.
Spannend en sensationeel. Een nieuwe, uitzonderlijke, pure
benadering van kamermuziek. De schoonheid van eenvoud.
Programma:
G. Fauré:
Après un rêve
H. Vieuxtemps: Sonata Op.36 (23) voor altviool en piano
E. Grieg:
Sonata No.3 Op.45
(arr. orig. voor viool en piano)
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Bluegrass

The Sons of Navarone

The sons are back in town

Zondag 24 april 2016 11 u.
Ticketprijzen
Inclusief aperitief
ABO aperitief:
10 euro
Korting -21/+60: 12 euro
Basis:
14 euro

Dit hartverwarmend kwartet drijft op bluegrass met een twist. Strak in het pak brengen drie Belgen en één Ier een
onklopbare muzikale topact met banjo (Eugene
Eugene O’Brien),
O’Brien mandoline (Thierry
Thierry Schoysman),
Schoysman gitaar (Yves
Yves Aerts)
Aerts en
bas (Guido
Guido Bos).
Bos Bovendien combineren de heren hun vocalen tot hoogstandjes in close harmony.
Subtiele humor in woord en daad. De gevatte bindteksten krijg je er extra bovenop.
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Film in den egger
Maandelijkse filmavond
Ook in dit nieuwe seizoen gaan we door met onze maandelijkse filmavond. Zes woensdagavonden schotelen we
je een ‘betere’ film voor die niet of amper te zien was in
het commerciële circuit. In oktober gooien we daar naar
goede gewoonte nog een griezelig goede Halloween
special bovenop.
De data liggen al vast, op de titels is het nog even
wachten. De eerste vier films zullen aangekondigd
worden in onze eerste Uit in den egger (verschijnt in
september) en natuurlijk op onze website. De volgende
lading zal in januari 2016 bekend worden gemaakt. Het is
dus nog even wachten op de definitieve lijst, maar noteer
alvast volgende data in je filmagenda!
•
•
•
•
•
•
•

14 oktober 2015
28 oktober 2015 (Halloween special!)
18 november 2015
9 december 2015
10 februari 2016
23 maart 2016
13 april 2016

De vertoning begint steeds om 20 u., inkom bedraagt 5
euro.

Familiefilms
In de “kleine” schoolvakanties organiseren we samen
met de vakantiewerking een leuke film op kindermaat.
Kinderen tussen 4 tot 12 jaar en hun ouders en/of grootouders kunnen samen naar deze voorstellingen komen
op woensdagnamiddag. Tussen 14 u. en 16 u. kan je dan
telkens genieten van een ontspannende film. Tijdens de
pauze kan je ter plaatse een kleine snack of een drankje
aankopen tegen een schappelijke prijs.
De titels van de films worden ook weer later aangekondigd, in de brochures van de vakantiewerking. De data
zijn wel al bekend:
•
•
•

4 november 2015
10 februari 2016
6 april 2016

De inschrijvingen verlopen niet via den egger, maar
online via scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu. De
inschrijvingsprocedure en meer informatie rond de
film is telkens terug te vinden in de brochure van de
desbetreffende vakantie.
Let op! Kinderen en hun familieleden hoeven geen Grabbelpas aan te kopen om in te schrijven voor de films!
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vorming
Altijd geslaagd: vormingsaanbod seizoen 2015-2016

Dichtbij huis, leuk leren. Een combinatie van vorming en vrije tijd. Interessant, nuttig en prettig tegelijk. Je vindt een
verscheidenheid aan cursussen, lezingen en workshops bij jou in de buurt. Ons aanbod is te herkennen aan het treintje
van 'Altijd geslaagd’. De wagonnetjes van Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Vormingplus Oost-Brabant nodigen
je uit om mee op de trein te springen en jezelf te verrijken met nieuwe kennis en vaardigheden in het gezelschap van
nieuwe vrienden.
Alle vormingen vinden plaats in Scherpenheuvel-Zichem of Bekkevoort.
Eind mei worden de brochures met het volledige aanbod bus aan bus verdeeld in Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort.
De brochure is ook gratis af te halen in GC den egger, het stadhuis en in de bibliotheken van Averbode en Bekkevoort.
Vanaf zaterdag 6 juni kan je het volledige aanbod terugvinden op de websites van de partners (ScherpenheuvelZichem, Bekkevoort en Vormingplus Oost-Brabant).
Inschrijven voor de vormingen kan vanaf zaterdag 6 juni online via de website van den egger, www.denegger.be. Je
kan ook terecht tijdens de openingsuren van het secretariaat in GC den egger en in de openbare bibliotheek van
Bekkevoort.
Spring mee op de trein!
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Gezocht:

jongeren en ouderen met pit
In september start Vormingplus Oost-Brabant een theaterproject waarin leeftijd niet van tel is. Met Van oud en dement
naar grijs met talent proberen we de kloof tussen twee generaties te dichten. En vooroordelen over deze groepen
te ontkrachten.
Maar dat doen we niet alleen. Jij kan het verhaal mee vorm geven en een unieke bijdrage leveren. Ben jij, heer of
dame met al wat levenservaring, er niet van overtuigd dat jongeren lui, nonchalant en arrogant zijn? Of ben je het er
als jonge enthousiasteling niet mee eens dat ouderen weigerachtig tegenover verandering staan en niet gemotiveerd
zijn? Aarzel dan niet, spring op de kar en toon het ware gelaat van jouw generatie.
Wij zoeken mensen die…
• met elkaar in gesprek willen gaan
• er niet voor terugdeinzen om hun denkkader in vraag te stellen
• bereid zijn om een nieuw verhaal te schrijven
Twijfel je toch wat?
Podiumervaring is niet vereist. Dus iedereen die wil, kan deelnemen.
Wanneer
De voorbereidingen gaan van start in september 2015.
De vertoning is voorzien in januari 2016.
Meer info
Herlinde Swinnen
tel. 016 24 47 24, herlinde.swinnen@vormingplusoostbrabant.be
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Tickets en abonnementen
Eggerabonnement
Van zodra je minstens vijf verschillende voorstellingen per persoon reserveert, geniet je automatisch het voordelige
abonnementstarief. Concreet betekent dit een korting van 4 euro per voorstelling. Eens je een abonnement hebt, blijft
dit tarief voor elke bijkomende reservatie die je doet gedurende het ganse seizoen geldig. Voor extra plaatsen (losse
tickets) wordt het gewone tarief aangerekend.
Een abonnement kan je vanaf 23 mei 2015 op twee manieren bestellen:
•

Online: geen wachtrijen, zelf je favoriete plaats kiezen en de mogelijkheid om voor verschillende personen
tegelijkertijd te bestellen. Omdat je zelf rechtstreeks in het ticketsysteem boekt, is dit ongetwijfeld de
eenvoudigste en snelste manier om je abonnement te verlengen. Bovendien kan je vanaf het nieuwe seizoen
– indien je dit wenst – je tickets onmiddellijk online betalen en ontvang je nadien je e-tickets in je mailbox.
Vanzelfsprekend blijft het ook mogelijk om per overschrijving of aan de balie van den egger je tickets af te rekenen.
De online-module op www.denegger.be wordt geactiveerd op zaterdag 23 mei 2015 om 9 u.

•

Bestelbon: vul de bestelbon uit deze brochure zo duidelijk mogelijk in en bezorg deze aan het secretariaat van
den egger, ter plaatse, per e-mail, per fax of per post. Na ontvangst krijg je een bevestiging en een uitnodiging
tot betaling. Na betaling worden de tickets per post thuisbezorgd of doorgemaild (e-tickets).

Abonnement aperitiefconcerten
Ook dit seizoen zijn er in de intieme blauwe zaal van den egger aperitiefconcerten geprogrammeerd. De normale
toegangsprijs per concert bedraagt 14 euro (inclusief twee drankjes achteraf). Indien je echter reserveert voor de zes
concerten samen, betaal je slechts 60 euro (10 euro per voorstelling).
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Losse tickets
Te koop vanaf 2 juni 2015 op volgende manieren:
• op dinsdag 2 juni 2015 vanaf 9 u. ter plaatse aan de balie of vanaf 13 u. via de andere kanalen
• aan de balie tijdens de openingsuren via contante betaling, Bancontact of met cultuurcheques van SODEXO of
EDENRED
• telefonisch via 013 46 06 50, per fax via 013 46 06 58, via mail info@denegger.be. Hierna krijg je een uitnodiging
tot betaling. Na betaling worden de tickets per post thuisbezorgd of doorgemaild (e-tickets). De reservatie blijft
slechts twee weken geldig.
• via de website www.denegger.be. Je hebt 2 opties: ofwel reken je na bestelling onmiddellijk online je tickets af
en ontvang je de e-tickets in je mailbox. Ofwel krijg je een bevestiging met uitnodiging tot betaling in je mailbox.
De tickets worden dan na ontvangst van de betaling per mail doorgestuurd (e-tickets). Let op: de reservatie blijft
slechts twee weken geldig.

Kortingen
Leeftijdskorting
Voor de meeste voorstellingen is er een korting voorzien op de ticketprijs voor jongeren onder de 21 jaar en 60-plussers.
Groepskorting
Vanaf 15 tegelijkertijd aangekochte tickets geniet je een korting van 2 euro op het basistarief.
Youth drop
Bij voorstellingen aangeduid met
Senior drop
Bij de voorstellingen aangeduid met

betalen jongeren tot en met 17 jaar een uniek tarief van 8 euro per ticket.
genieten personen boven de 65 een korting van 4 euro op het basistarief.

Terugname tickets
Reeds verkochte tickets worden nooit terugbetaald, noch geruild tegen kaarten voor andere voorstellingen of cultuurcheques.
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Algemeen
Culturele participatiepremie
Inwoners van Scherpenheuvel-Zichem met een beperkt inkomen kunnen bij het OCMW een tegemoetkoming bekomen voor de voorstellingen vermeld in deze programmabrochure. De premie bedraagt maximum 50 euro per persoon
(90% van de kostprijs) voor de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Meebrengen: identiteitskaart, klevertje van je ziekenfonds en ticket van de voorstelling in den egger
Waar aanvragen? OCMW Scherpenheuvel-Zichem, Markt 21, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Openingsuren: maandag tot vrijdag 9 u. – 12 u., dinsdag en donderdag ook van 13.30 u. tot 16 u.
Voor meer informatie: tel. 013 77 26 47 – e-mail: info@ocmwscherpenheuvel-zichem.be – website:
www.ocmwscherpenheuvel-zichem.be

Personen met een handicap
In onze theaterzaal zijn plaatsen voorzien voor personen met een handicap. Als je hiervan gebruik wil maken, verzoeken wij je dit te melden bij je reservatie.
De begeleider van een persoon met een handicap, die in het bezit is van een begeleiderspas, kan een gratis ticket
bekomen. Dit ticket kan enkel afgehaald worden de avond van de voorstelling zelf.
Voor meer informatie i.v.m. de begeleiderspas: provincie Vlaams-Brabant – tel. 016 26 73 20 –
e-mail: begeleiderspas@vlaamsbrabant.be – website: www.vlaamsbrabant.be/begeleiderspas.
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Laatkomers
Laatkomers worden slechts in de zaal toegelaten door het zaalpersoneel indien de voorstelling, de artiest en het
management dit toelaten. Wanneer na het begin van de voorstelling niemand meer mag worden toegelaten, kunnen
laatkomers enkel nog de zaal betreden na een eventuele pauze. Bij voorstellingen zonder pauze komen de tickets te
vervallen.

Vestiaire
Het is niet toegelaten om jassen mee te nemen in de zaal. Gebruik van de vestiaire is daarom verplicht (0,50 euro per
jas, gratis onder de 12 jaar). De vestiaire sluit een half uur na afloop van de voorstelling. Er zijn lockers voorzien voor
waardevolle spullen.

Opnametoestellen en gsm’s
Fotograferen en filmen in de schouwburg is, tenzij met uitdrukkelijke toelating van de artiesten, verboden. Wij vragen
je tevens met aandrang om gsm-toestellen uit te zetten.

Drank en snoep
Eten, drinken en/of snoepen is niet toegelaten in de schouwburg. Daartoe dient de pauze of een rustig moment achteraf. Je kan hiervoor terecht in onze foyer (bij voorstellingen in de rode zaal), in de blauwe zaal of in de cafetaria van
de sporthal, tegenover den egger.
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UiT in Scherpenheuvel-Zichem
Op zoek naar het andere lokale vrijetijdsaanbod? Zoek het UiT met UiTinScherpenheuvel-Zichem.be
UiTinScherpenheuvel-Zichem.be.
Of zoek je het misschien graag wat verder? Ontdek dan met UiTinVlaamsBrabant.be de meest volledige UiTagenda
voor Vlaams-Brabant, met duizenden tips voor cultuur en vrije tijd.
Op UiTmetVlieg.be vind je de vrijetijdsagenda voor Vlaanderen en Brussel voor kinderen tot en met 12 jaar.

Vlabra’ccent vzw
GC den egger is lid van Vlabra'ccent vzw, het samenwerkingsverband van alle cultuur- en
gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant - inclusief de gemeenschapscentra van vzw de
Rand - en de provincie Vlaams-Brabant.
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