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Opnieuw tijd voor cultuur
Het lijkt erop dat we eindelijk mogen spreken over het post-coronatijdperk. We ontmoeten elkaar weer en
vinden ons nieuwe normaal; ook in onze vrijetijdsbesteding. De ‘eggerianen’ vinden als duiven naar hun til
weer de weg naar ons prachtige gemeenschapscentrum.

UiTPAS
Seizoen 22-23 luidt ook een nieuw tijdperk in, het tijdperk van de UiTPAS! Samen met Hulshout, Westerlo en
Tessenderlo lanceerde Scherpenheuvel-Zichem UiTPAS de Merode. Een handige spaar- en voordeelkaart
waarmee we tegelijkertijd ook mensen die het wat minder breed hebben de kans willen bieden om aan
cultuur te participeren. Heb jij er nog geen? Ontdek dan snel alles op www.uitpasdemerode.be.

Woord van dank
Cultuur werd de afgelopen seizoenen veelal gewurgd door het gekende beestje. Het schip moest dan
ook noodgedwongen verschillende keren van koers veranderen. De kapitein, onze directeur Roeland Van
Gorp, en zijn bemanning overwonnen steeds de woelige baren. We zijn dan ook dankbaar voor hun inzet en
toewijding.
Dank aan het stadsbestuur, de leden van het directiecomité en de raad van bestuur van het AGB Patrimonium
S-Z, het beheersorgaan met voorzitter Ludo Van Mellaerts en de werkgroep programmatie.

Jij ‘eggert’ toch ook?
Kris Peetermans
Schepen van cultuur
Stad Scherpenheuvel-Zichem

Ronald Schuyten
Voorzitter directiecomité
AGB Patrimonium

Roeland Van Gorp
Directeur
GC den egger

Geubels gaat in bad (try-out)

Na enkele jaren televisiewerk (Geub, Taboe 2) en een paar ijskoude
corona-douches is het eindelijk zover: de droogste komiek van de Lage
Landen gaat in bad. En jij kan er gezellig mee in kruipen, want naast de
badkuip wil Philippe Geubels ook de theaterzalen weer laten vollopen.
Philippe doet wat je van hem verwacht door zijn licht te laten schijnen
over te dure foodtrucks, kerstversiering bij begrafenisondernemers en

HUMOR - SEIZOENSOPENER

PHILIPPE GEUBELS

de ontstaansgeschiedenis van de kroket. Maar vanuit zijn veilige bad
durft hij ook te mijmeren over wreed verlies en over je verdriet durven
open te zetten.

DONDERDAG 22 & VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL

© Johannes Vande Voorde

vastpakken, om daarna de kraan van de onzin nog eens wagenwijd

ABO: €17
KORTING -26: €17
BASIS: €19
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4HOOG

Akke Akke Tuut
De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien.
Nog nooit?
Nog nooit.
FA M I L I E

Ook niet in zijn dromen?
In zijn dromen wel.
Elke nacht.
Elke nacht met zijn voeten in het water.
Met zijn handen in het zand.
Met zijn ogen in de zon.

© Michiel Devijver

De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien.
Zo’n slordige 30 jaar geleden begonnen twee jonge honden
een cabaret-duo genaamd Kommil Foo. Akke Akke Tuut was
één van hun eerste voorstellingen. Speciaal voor 4Hoog
regisseren Mich en Raf Walschaerts, samen met Stef De
Paepe, een splinternieuwe versie van deze theaterklassieker.
Akke Akke Tuut wordt meer dan ooit onweerstaanbaar
muzikaal cabaret voor kleuters!
Met: Lander Severins en Thomas Van Caeneghem
Voor kinderen vanaf 3 jaar.
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ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022
15u00 / RODE ZAAL
ABO: €10
KORTING -21/+60: €12
BASIS: €14
YOUTH DROP (-18): €8

JAN VAN LOOVEREN
Loslaten

“Denken dat ik controle heb over m’n leven. Willen
vasthouden aan zekerheden omdat ik dat geleerd heb. Is

HUMOR

alles toeval of heb ik mijn eigen toekomst in handen?
Wat denken de mensen over mij en wat denk ik over
mezelf? Al deze vragen geven me angsten die me dwingen
de dingen te controleren. Maar is het niet beter om de
dingen los te laten en te zien wat er op je pad komt?
Loslaten is een humoristische voorstelling die mij verplicht
de dingen waar ik mee worstel te benoemen. Ik ben 50 en
het wordt tijd dat ik de komende 50 jaar de controle stap
voor stap laat vieren.”
Jan Van Looveren is acteur en televisiepresentator. Hij
is gekend van programma’s als Tragger Hippy, Ja Jan

© Ellie Vanden Brande

en FactCheckers. Als acteur speelde Jan ook mee in

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €14
KORTING -26: €14
BASIS: €17

verschillende theater- en musicalproducties. Loslaten
is Jans eerste solovoorstelling, waarin hij zich zal laten
begeleiden door livemuziek.
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M U Z I E K T H E AT E R

Te Gek!? Nerveuze vrouwen

Vier nerveuze vrouwen. Ze horen stemmen in hun hoofd,
denken in bochten en kronkels, zien wat wij niet zien.
Wat doen die vrouwen samen op een podium? Ze zingen,
ze zuchten en ze maken zich zorgen. Over de wereld en
zichzelf.

© Johan Jacobs

Ze vertellen je wat het is om verloren te lopen in de
donkere kamers van hun gedachten, op de dool tussen
waan en werkelijkheid. Ze zingen het bloed van onder
je nagels, krabben aan je ziel en plukken de eelt van je
emoties.

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €18
KORTING -21/+60: €20
BASIS: €22
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ELLA LEYERS,
CLARA CLEYMANS,
INGE PAULUSSEN
& TINE REYMER

De jongste heet Ella Leyers. Samen met Tine Reymer en
Clara Cleymans zingt ze donkere duetten in coupletten,
terwijl Inge Paulussen rondjes draait in waangedachten.
Paul Poelmans houdt de mannen van De Laatste
Showband in het gareel. Zij spelen levend muziek.
De teksten van deze voorstelling zijn van Gerda
Dendooven en Hugo Matthyssen, de regie is in handen
van Els Dottermans.

Heen en terug

Laat je meevoeren in een absurde wereld van magie en
het onderbewustzijn. Is het echt of zijn het ‘truken van de
foor’? Dat mag je zelf uitmaken. Heen en terug wordt een
waanzinnige avond, vol humor en geniale hersenspinsels.
Dit magisch theater lijkt in niets op een goochelshow. Tim
Oelbrandt gaat op verkenning in de negentiende eeuw, de
victoriaanse periode van hypnose, waarzeggerij en spiritisme.
Heen en terug is een bezwerende seance waarin gedachten
en veronderstellingen overhoopgehaald worden. Een
psychologische trip om u tegen te zeggen.
Deze productie werd gecreëerd voor volwassenen, maar is
ook geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar met affiniteit voor
magie en goochelen.
Tim Oelbrandt is al jaren een ster in de underground magic
community. Met Heen en terug, zijn eerste magische
theatervoorstelling, zet hij met succes de stap naar het grote
publiek.

© Bart Grietens

M A G I S C H T H E AT E R

TIM OELBRANDT
& DE STUDIO

DONDERDAG 6 OKTOBER 2022
20u00 / BLAUWE ZAAL
ABO: €10
KORTING -21/+60: €12
BASIS: €14
YOUTH DROP (-18): €8

‘Every inch a gentleman.’ (Filip Tielens – De Standaard ***)
Spel en concept: Tim Oelbrandt
Spel- en tekstcoach: Dimitri Duquennoy
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GÜNTHER NEEFS
30 jaar onderweg

In 30 jaar onderweg grijpt de warmste stem van
Vlaanderen terug naar 30 liedjes die voor hem een
speciale betekenis hebben. Niet alleen pareltjes
uit zijn eigen Nederlandstalig repertoire, maar ook
onweerstaanbare evergreens van Will Tura, Rob de
Nijs, Stef Bos, Bart Peeters, Bart Herman en Ann
Christy passeren de revue. Uiteraard zal Laat ons een
bloem van zijn vader Louis Neefs niet ontbreken!
30 bijzondere verhalen geven een uniek beeld van
Günthers stijlvolle reis door showbizzland. Een sprong
van 30 jaar in een rijk verleden, ondersteund door
mooie sfeerbeelden.
Met zijn sterke liveband brengt Günther Neefs een
diverse sound naar de Vlaamse zalen. Soms stomend,
soms aangrijpend, maar steeds met een ziel.
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MUZIEK

Al 30 jaar is Günther Neefs een vaste waarde in de
Vlaamse muziekwereld en hij geniet nog elke dag van
zijn leven vol muziek.

VRIJDAG 7 OKTOBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €16
SENIOR DROP (+65): €16
KORTING -21/+60: €18
BASIS: €20

DONDERDAG 13 OKTOBER 2022
20u30
DEN AMER, NIJVERHEIDSLAAN 24, DIEST

MUZIEK

ABO/BASIS*: €27

HEATHER NOVA
The Pearl Acoustic Tour

Heather Nova - toch wel de grande dame onder de
hedendaagse singer-songwriters - te gast hebben, is een
hele eer.
Samen met onder andere Tori Amos zorgde ze vanaf
halfweg de jaren ’90 voor een fris geluid en enkele
essentiële platen. De single Walk This World zingen
wij na al die jaren nog altijd vrolijk mee in de auto, als
niemand kijkt.
Heather Nova brengt een akoestisch concert, een
bloemlezing uit haar ondertussen al rijk gevulde carrière.
Een aanrader!
* Voor dit concert is slechts 1 tarief van toepassing, maar je kan
het wel als 5de voorstelling opnemen in je abonnement.

Een organisatie van CC Diest. Beperkt aantal tickets
beschikbaar.
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BETTES’ SOUL
EXPERIENCE

MUZIEK

We moeten ongetwijfeld niet meer uitleggen waarom het vorig
seizoen een verjaardag in mineur werd, maar dat betekent niet dat
we het 15de levensjaar van den egger onopgemerkt voorbij laten
gaan! Dus vieren we samen met onze trouwe bezoekers 15+1 jaar
den egger.

© Dufoto Photography

Voor deze speciale gelegenheid toveren we den egger om tot The
Temple of Soul! Waan je even in het bruisende Chicago van de
sixties & seventies met de Bettes’ Soul Experience en hits van The
Temptations, Otis Redding, James Brown en vele anderen.

ZATERDAG 15 OKTOBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €15
KORTING -26: €15
BASIS: €20
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Bert ‘Bettes’ Voordeckers en zijn twaalfkoppige band zorgen voor
de muzikale omlijsting in een uniek souldecor mét soullounge en
afterparty. Wij zorgen voor nog een aantal verrassingen, jullie voor
de feeststemming!
Bestel dus tijdig je tickets en laat je bezielen, begeesteren en
meevoeren op de onstuimige tonen van Bettes en zijn Soul
Experience Band!
Dit is een STAAND CONCERT. Voor diegenen die
liever ZITTEND van het optreden genieten, zijn er
plaatsen voorzien op het balkon.

M U Z I E K T H E AT E R

BRUNO VANDEN BROECKE
& MUZIEKTHEATER
DE KOLONIE

De Woordenaar

De Woordenaar is een explosief theaterconcert waarin
Bruno Vanden Broecke een man is met een missie. Een
lichtend voorbeeld om te volgen. Wat hij te bieden heeft, is
niets minder dan een handleiding voor ons leven. Omsingeld
door vier topmuzikanten en een twintigtal instrumenten
duikt hij onder in het leven van alledag, in jouw leven, zoals
het is of zoals je dacht dat het was.
De Woordenaar is een daverende combinatie tussen
swingende woorden en sprekende muziek. Bo Spaenc zet
het muzikale hekkenwerk uit met ruimte voor improvisatie.

© Jan Marchand

Elke opvoering van De Woordenaar is een nieuw, uniek
muziektheaterfeest.

DONDERDAG 20 OKTOBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €13
KORTING -21/+60: €15
BASIS: €17
YOUTH DROP (-18): €8

Tekst, spel en concept: Bruno Vanden Broecke
Livemuziek: Bo Spaenc, Pol Vanfleteren, Johan Vandendriessche
& Dante Verspaendonck of Amber Meert
Compositie & concept: Bo Spaenc
Om 19u00 wordt de
voorstelling ingeleid.
Deelname is gratis,
inschrijven is niet nodig.
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GABRIEL RIOS

MUZIEK

En vivo (Theatertour 2022)
Flore, het vijfde album van Gabriel Rios, is een lofzang op
de muziek van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
Meer specifiek zijn dit liedjes die teruggaan naar de jeugd
van zowel zijn vader als grootvader. Het is een bedwelmend
brouwsel dat tegelijkertijd nostalgisch en iconoclastisch is in
de herontdekking van een muzikaal halfrond dat Gabriel twee
decennia geleden achterliet toen hij Puerto Rico verliet voor
Europa.

© Petra Katanic

Het is een latin album, gemaakt in afzondering en ballingschap.
Niet alleen omdat het werd geboren tijdens de pandemie van
vorig jaar, maar ook omdat Rios van ver terugkijkt, misschien
voor de eerste keer, naar wat er nog over is van zijn verleden
en zijn roots.

VRIJDAG 21 OKTOBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €24
KORTING -26: €24
BASIS: €27
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MICHAEL VAN PEEL
Welcome to the Rebellion!

Michael Van Peel is terug! Na tien bejubelde eindejaarsconferences,
de tijdsgeest in. Geen eindejaars- maar een meerderjaarsconference
vol tragikosmische grappen over de staat van de planeet, de nieuwe
generaties en het toenemende verzet tegen… euh... van alles! Tegen

HUMOR

een sabbatjaar en een planetaire pandemie, duikt hij dit keer dieper

wetenschappers, de elite, crocs, corona of witte mannen… Iedereen is
wel tegen iets maar niemand staat nog voor iets. Genoeg! Daar moet
dringend tegen gerebelleerd worden.

niet kruipen moet. The Farce is strong. Use the Farce!
Welkom bij het verzet. Welcome to the Rebellion!

© Johannes Vande Voorde

Gelukkig kruipt comedy waar ze niet gaan kan en huppelt ze waar ze

DONDERDAG 27 OKTOBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €19
KORTING -26: €19
BASIS: €22
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T H E AT E R

ALICE REIJS,
MARTHE-GEKE BRACHT,
LUCAS VAN DEN EYNDE
& TOM VAN DYCK
EX

Bob en Sonja komen op bezoek bij Ted en Vera. Bob is de beste vriend
van Ted en Sonja is zijn nieuwe vriendin. Een groot probleem is dat Bobs
vorige vrouw de beste vriendin van Vera was. Wat een gezellige avond
zou moeten worden rond de nieuwe barbecue, wordt een nachtmerrie.
De afwezige ex is de aanleiding.

© Stinus Van Grieken

EX is een tragikomische voorstelling over de menselijke onvolmaaktheid,
egoïsme en het onvermogen tot communiceren. Verwacht je aan pijnlijk
herkenbare momenten uit de levens van gewone mensen. Gelukkig zal
de lach nooit veraf zijn.
Met: Alice Reijs, Lucas Van den Eynde, Marthe-Geke Bracht en Tom
Van Dyck
Tekst: Theatergroep Carver

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
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ABO: €16
KORTING -26: €16
BASIS: €18

THE HIGH KINGS
In Concert

wereldwijd zalen uit voor een steeds groeiende schare trouwe fans.
Ook stonden ze op grote muziekfestivals als Glastonbury en het Isle
of Wight Festival (in 2015 zelfs als headliner) en waren ze te gast in
talloze tv-shows, waaronder Good Morning America en The Today
Show.

IERSE FOLK

Na elf jaar aan de top verkopen de Ierse High Kings nog steeds

Ze traden bovendien ook al op voor beroemde medemensen,
bijvoorbeeld in het Witte Huis voor toenmalig president Barack
Obama.
The High Kings leggen de lat voor Ierse folkbands over de hele
wereld extreem hoog en worden daarom terecht beschouwd als de
vaandeldragers van het genre.
Bezetting: Finbarr Clancy, Darren Holden, Paul O’ Brien
en Brian Dunphy

VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €18
KORTING -21/+60: €20
BASIS: €22
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© Tina Herbots

MESKEREM MEES
Caesar Tour

Neem een stemgeluid zo helder als bronwater, voeg een gulle
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.
Meskerem Mees bevestigt wat iedereen voelt: ze is geen
eendagsvlieg.

ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
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ABO: €19
KORTING -26: €19
BASIS: €22

MUZIEK

dosis puurheid toe en werk af met een portie eigenzinnigheid,

ABO: €18
SENIOR DROP (+65): €18
KORTING -21/+60: €20
BASIS: €22

MUZIEK

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL

THE BOOTLEG EIGHTIES
Van de makers van The Bootleg Sixties!

Deze productie brengt de legendarische jaren ’80 band The Wild
Boys naar België in een avondvullende show down memory lane.
Twee uur lang komen dé hits van het decennium aan bod, met onder
andere Wham!, Culture Club, Frankie Goes To Hollywood, Eurythmics,
Depeche Mode, Lionel Richie, Phil Collins, Simple Minds, Spandau
Ballet, noem maar op!

The Wild Boys, met frontman Rich Knight, spatten van het podium
door de gekende Bootleg expertise. Leuke visuals en special effects
rijgen de meezingers aan elkaar. Ze trekken alle registers open en
vragen het Vlaamse publiek dat ook te doen.
Haal die beenwarmers boven en kom verkleed! Samen herbeleven we
de blinkende, briljante jaren tachtig.
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STEF BOS

MUZIEK

Bloemlezing

Een duik in een repertoire
Een reis door de tijd
Een sprong in een betoverend duister
Met het licht van nieuwe songs
Een vrije val
Met een zachte landing
Kortom
De ruimte is oneindig
Zolang je maar je grens verlegt
Stef Bos met piano en gitaar.

© Inge Kinnet

VRIJDAG 18 NOVEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL

17
16

ABO: €20
SENIOR DROP (+65): €20
KORTING -21/+60: €22
BASIS: €24

THE MUSIC OF QUEEN
BY JOSEPH CLARK
The Greatest Queen Experience

TRIBUTE

Na het succes van zijn vorige concert in 2017
komt de Amerikaanse zanger Joseph Clark
terug naar den egger met zijn internationale
band bestaande uit topmusici uit de Verenigde
Staten, Zuid-Afrika en Engeland.
The Greatest Queen Experience is een ode aan
de legendarische rockband Queen. Joseph
Clark vertoont qua zang een verbluffende
gelijkenis met Freddie Mercury en weet perfect
de sfeer op te roepen van diens concerten van
weleer met Brian May, John Deacon en Roger
Taylor. The Times noemde zijn prestaties op het
podium ‘fenomenaal’.

WOENSDAG 23 NOVEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL

Geniet van alle Queen-klassiekers, zoals We
will rock you, Bohemian Rhapsody, Don’t stop
me now, Somebody to love, Another one bites
the dust, I want to break free en Who wants to
live forever.

ABO: €25
KORTING -21/+60: €27
BASIS: €29
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C U LT U U R O M 1 4 U U R

GEENA LISA, ANDREA
CROONENBERGHS &
SAM VERHOEVEN
Houden van

Na vele succesvolle namiddagen in het Antwerpse Sportpaleis
komt Houden van opnieuw tot leven.
Wat kleiner dan vroeger, maar nog altijd even boeiend,
herkenbaar, nostalgisch en muzikaal. Met bekende
meezingers en ernstige en vrolijke liedjes uit de oude doos,
met alle nummers waarmee je thuis groot bent geworden en
die je nooit hebben losgelaten.
Een namiddag Houden van brengt je even terug naar de tijd van
toen, naar het repertoire van je favoriete Vlaamse artiesten
van vroeger, of het nu chanson, kleinkunst, levenslied of pop
is.

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022
14u00 / RODE ZAAL
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ABO: €14
SENIOR DROP (+65): €14
KORTING -21/+60: €16
BASIS: €18

© Wim Van de Genachte

Houden van wordt gebracht door Geena Lisa, Andrea
Croonenberghs en Sam Verhoeven en jij zingt natuurlijk
ook mee!

YEVGUENI

Straks is ook goed
Ze zijn zeldzaam, groepen die nog weten te verrassen
overtreffen. Maar Yevgueni is dan ook een zeldzame
groep. Wat goed was, is gebleven. Wat nieuw is, voelt
meteen goed aan. Het laat zich allemaal horen op Straks

MUZIEK

met hun zevende album. Laat staan dat ze zichzelf

is ook goed, een volbloed popplaat die pendelt tussen
© Diego Franssens

eigentijds en tijdloos.
Op de plaat overleven onze helden lockdowns, worstelen
ze zich door een beginnende midlifecrisis en praten ze
met vijfjarigen over wereldproblemen. Die avonturen
worden vertaald in teksten die nu eens herkenbaar, dan
weer poëtisch zijn. Met als credo dat “het ergens over
moet gaan, maar niet voor iedereen over hetzelfde”.
Frontman Klaas Delrue en zijn band slepen je mee in
hun universum van klank, licht, verstilling en vertelling,
vertraging en versnelling. Om je anderhalf uur later
ontroerd, getroost, hoopvol en uitbundig de nacht in te
sturen.

VRIJDAG 25 NOVEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €20
KORTING -21/+60: €22
BASIS: €24
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PASCALE PLATEL
& BEN SEGERS
Kom ne keer binnen

Het is 18 uur en de man komt thuis bij zijn vrouw. De vrouw
T H E AT E R

zit in de zetel en kijkt naar de man die binnenkomt. In de voorstelling zien we telkens opnieuw de man binnenkomen, we
belanden in een timelapse.
Aan de hand van de manier waarop hij binnenkomt en de manier waarop de vrouw op hem reageert, zien we hoe de relatie
verandert van verliefd naar passioneel naar vertrouwd, naar
© Charlie Dekeersmaecker

geïrriteerd en naar jaloers en verwijtend, naar zwijgend, naar
troostend.
We volgen met andere woorden het verloop van de relatie aan
de hand van 20 binnenkomsten en hoe de partners op elkaar

DONDERDAG 1 DECEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €13
KORTING -21/+60: €15
BASIS: €17
YOUTH DROP (-18): €8

reageren.
Met muziek en dans à volonté!
Pascale is een ervaringsdeskundige in relaties. Een relatiedeskundige. Als je veel relaties hebt gehad, dan ben je toch
deskundig? Of ben je dan net niet deskundig?

Met: Pascale Platel en Ben Segers
Tekst: Pascale Platel

21

Pascale en Ben smijten zich 200%.

LOGE10 THEATERPRODUCTIES
Fientje Beulemans

Een van de grootste Belgische theaterklassiekers van de hand van Fonson &

T H E AT E R

Wicheler, geschreven in 1910 en een instant succes.
Fientje, enige dochter van de rijke brouwer Beulemans, wordt uitgehuwelijkt
aan Isidoor, enige zoon van concurrerend brouwer Meulemeester. Maar
Isidoor heeft een rivaal in de persoon van Albert Delpierre, een knappe jonge
Parijzenaar die stage loopt bij brouwerij Beulemans en zijn oog heeft laten
vallen op Fientje.
Voor wie kiest Fientje? En wat zullen de ouders daarvan zeggen?
Dit verhaal van een brave Brusselse vader rond de jaren 1900, is een subtiele
mengeling van romantiek, humor, sentimentaliteit en typische ‘zwans’.
Er staat een indrukwekkende cast op het toneel: Nathalie Wijnants, Ben
Rottiers, Daan Hugaert, Erik Goris, Lulu Aertgeerts, Lennart Lemmens,
Elias Bosmans, Marijke Hofkens en Dirk Bosschaert.
Regie : Bruno Van Heystraeten

DONDERDAG 8 DECEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €15
KORTING -21/+60: €17
BASIS: €19
YOUTH DROP (-18): €8
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The Christmas Tour 2022

De Britse popgroep The Rubettes ft. Alan
Williams brengt de jaren zeventig terug

MUZIEK

THE RUBETTES
FEATURING ALAN
WILLIAMS

met hun grote hits Sugar Baby Love, Tonight,

© Stephane De Coster

Jukebox Jive, ...
Ze traden op in teddybroeken, oversized jasjes
en petten, alles in het wit en pastelkleuren
en lieten vele meidenharten sneller slaan.
Voor deze Christmas Tour worden aan het
prachtige repertoire van The Rubettes
diverse bekende kerstliederen toegevoegd!

VRIJDAG 9 DECEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €22
SENIOR DROP (+65): €22
KORTING -21/+60: €24
BASIS: €26
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DE BONANZAS
A 1960s Christmas

Het is geen geheim dat De Bonanzas wel houden van
een stevige portie sfeer en gezelligheid van weleer. Het
kon dan ook niet langer uitblijven dat de heren je een
MUZIEK

muzikaal kerstmenu wilden voorschotelen.
De Bonanzas ruilen de aspergesoep voor ingetogen
nummers van The Beatles en The Stones. De gevulde
kalkoen met groentekrans en verse kroketjes schuiven
ze dan weer aan de kant voor enkele onvervalste
kerstklassiekers.
Uiteraard overgieten de retrochefs dit alles met een
stevige sixties-saus. Van Nat King Cole tot Bing Crosby,
maar evenzeer van The Beach Boys tot Paul Anka.
De Bonanzas zoals je ze nog maar zelden zag: ingetogen
en intiem. Een kerstconcert waar je nu al van begint te
watertanden.
Bezetting: Thomas Keersmaekers (zang), Dirk Roefs
(elektrische gitaar), Simon Jacobs (basgitaar), Hans
Claes (keyboard) en Bert Rommes (drums)

DONDERDAG 15 DECEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €14
SENIOR DROP (+65): €14
KORTING -21/+60: €16
BASIS: €18

Reeds in verkoop (uitgestelde voorstelling van seizoen 21/22).
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OTTO-JAN HAM
& BAND

2022, het muziekste jaar ooit
Samen met zijn uitstekende band blikt Otto-Jan Ham opnieuw terug op
MUZIEK

het voorbije muziekjaar. En zonder al té veel weg te geven - want het
jaar is nog bezig – zou het wel eens het meest bijzondere jaar uit de
muziekgeschiedenis ooit kunnen gaan worden. Oké, dat hebben we vorig
jaar ook gezegd, maar toen zeiden we maar wat. Ondertussen zijn we
gegroeid. Als mens, als muzikant en als professioneel terugblikker op
een jaar dat er muzikaal écht toe deed. Sterker nog, en we zeggen het
stellig: 2022 was het beste jaar uit de geschiedenis van de muziek. Ooit.
Punt.
Dit muzikale jaaroverzicht is een (uiteraard) muzikale, onderhoudende en

Bezetting: Otto-Jan Ham (verteller), Roeland Vandemoortele (zang,
gitaar), Maximus (bas, zang) en Ron Reuman (drums)
Een productie van Ohlalala & Compagnie Maandacht.

VRIJDAG 16 DECEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €17
KORTING -26: €17
BASIS: €20
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© Koen Bauters

100 procent historisch accurate voorstelling voor jong en oud.

ERIK VAN NEYGEN
Over 7 bruggen

Sinds 1974 vaart Erik Van Neygen zijn eigen koers en zingt hij zijn liedjes,
sober en direct. Over de gewone dingen des levens wil hij zingen, in folk-

In 1990 werd hij wereldberoemd in Vlaanderen met het nummer Veel te
mooi. Het begin van een leven vol muziek en liefde met Sanne.

MUZIEK

of countrystijl.

En natuurlijk zingt hij over de liefde, want de liefde is – samen met de
muziek – het belangrijkste in zijn leven. Luister maar naar De hemel is
ver, Stille brieven, Vanavond schrijf ik jou een brief, Jas met 1000 kleuren,
Ticket naar Eden, De herinnering blijft, …
Erik is 70 geworden. Hét moment voor de solo-theatertournee Over
7 bruggen. Een ontroerende en betoverende voorstelling met dochter

Bezetting: Erik Van Neygen (zang, gitaar),
Maartje Van Neygen (zang),
Didier De Ruytter (keyboards),
Philip Bruffaerts (gitaar)
en Stef Wouters (gitaar)

WOENSDAG 21 DECEMBER 2022
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €14
SENIOR DROP (+65): €14
KORTING -21/+60: €16
BASIS: €18

© Stephan Peleman

Maartje als sidekick.
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HERMAN VAN VEEN

De Voorstelling (Tournee Vlaanderen 2023)

“Ook al ben ik van gisteren, ik begrijp nog steeds wat ik bedoel, zing het
tijd er vat op. Vertel over wat hetzelfde en hoe het vroeger anders werd. Het
nieuwe gaat er nooit vanaf.
Luister naar de stem van onze kleinzoon die me roept met de stem van mijn

CABARET

honderduit, speel altijd wel viool, dans wat ik dansen kan, ook al krijgt de

vader en de journalist die me vroeg “wat is het mooiste woord dat u ooit
zong”?
Dacht alle liedjes af: “Help”? “Jeminee”? “Rozemarijn”? “Knuffels”? “Jij”?
“Ja”? “Neen”? Ik wist het: “Morgen”!
Dat is het, morgen gaan we naar Scherpenheuvel met Kees Dijkstra en zijn
contrabas, Jannemien Cnossen en haar viool en Edith Leerkes met haar
bos gitaren.

Kom naar De Voorstelling.”
Vrolijke groet,
Herman van Veen

27

DONDERDAG 12 EN VRIJDAG 13 JANUARI 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €38
KORTING -26: €38
BASIS: €40

© Mark Uyl

Zo komt alles goed. Speel, dans, zing door tot pierlala ons leven redt.

THEATER MALPERTUIS
De kleine prins

Na een noodlanding in de woestijn ontmoet een piloot
de planeet waar hij vandaan komt, de bloem waarmee hij
samenwoonde en de tocht die hij heeft aangevat doorheen
het universum.

FA M I L I E

een kleine jongen. Het mannetje vertelt honderduit over

De kleine prins is een klassieker die je aan iedere nieuwe
generatie kunt doorvertellen.
De

voorstelling

baadt

in

een

sprookjesachtige,

Disneyachtige scenografie. Wie laat zich immers niet graag
© Fred Debrock

onderdompelen in een wereld van licht en kleur? Dat is
toch van alle tijden, en alle leeftijden?
Met: Thomas Janssens, Nikolas Lestaeghe, Carine van
Bruggen en Naomi Van der Horst
Voor iedereen vanaf 10 jaar.

ZONDAG 15 JANUARI 2023
15u00 / RODE ZAAL
ABO: €10
KORTING -21/+60: €12
BASIS: €14
YOUTH DROP (-18): €8
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CHRIS VAN DEN DURPEL
Spiessens spijbelt!

HUMOR

Greta Thunberg en Anuna De Wever hebben hun best gedaan. Maar
toen zelfs Covid-19 amper het klimaat kon beïnvloeden, werd het
bittere ernst. Slechts één man kan ons nog redden. De grootste
influencer sinds Godfried Van Bouillon: Kamiel Spiessens! Er is
misschien geen Planeet B, maar er is wel een Plan K. Spiessens
spijbelt!, een lezing die zal schokken. Van het lachen.
Chris Van den Durpel is een icoon van de Vlaamse humor. Hij
werd bekend met zelfbedachte typetjes als Kamiel Spiessens,
Jimmy B, Snelle Eddy, Ronny King en Firmin Crets die optraden in
verschillende tv-programma’s en films. Op muzikaal vlak maakte
Chris als Kamiel Spiessens en Jimmy B top 3-hits in Vlaanderen.
Met: Chris Van den Durpel

DONDERDAG 19 JANUARI 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €22
KORTING -21/+60: €24
BASIS: €26
YOUTH DROP (-18): €8
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Tekst: Chris Van den Durpel, Stijn Van der Stockt, Stef Durnez en
Paul De Geyter

STAN VAN SAMANG
Anders dan anders

Begin 2021 bracht Stan Van Samang zijn Engelstalige
de theaters in met de indoorshow Anders dan anders.
Met deze theatertour wil hij een passend vervolg breien aan Op
de schoot, waarmee hij meer dan 70 optredens gaf over heel

MUZIEK

succesalbum Feel the Power uit. Om de release te vieren, trekt hij

Vlaanderen.

VRIJDAG 20 JANUARI 2023
20u00 / RODE ZAAL
Reeds in verkoop (uitgestelde voorstelling van seizoen 21/22).

ABO: €24
KORTING -26: €24
BASIS: €27

30

LOGE10
THEATERPRODUCTIES
U spreekt met uw moordenaar

De bekende (ex-)tennisspeler Tony Wendice is met de rijke Sheila
getrouwd. Sheila is eerder bevriend geweest met de schrijver
T H E AT E R

Max, van wie ze nog altijd een brief in haar tas bij zich draagt.
Op zekere dag echter is die brief verdwenen en daarna heeft ze
een paar chantagebrieven ontvangen.
Ze heeft hierover niets aan haar man verteld; wél vertelt ze het
aan Max als deze haar weer opzoekt.
Wanneer Tony‘s opzet om Sheila te chanteren mislukt, beraamt
hij een plan om haar te vermoorden, om op die manier haar geld
in handen te krijgen.
Maar plannen kunnen zich tegen je keren...

DONDERDAG 26 JANUARI 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €15
KORTING -21/+60: €17
BASIS: €19
YOUTH DROP (-18): €8

Het toneelstuk waar Hitchcock zijn film Dial M for Murder op
baseerde met Grace Kelly in de hoofdrol.
Met: Andrea Croonenberghs, Marc Stroobants, Erik Goris,
Wouter Vermeiren en Maxime De Winne
Regie: Bruno Van Heystraeten
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KAMAL KHARMACH
Mag ik even? 2022

HUMOR

2022 is tot nu toe al een bewogen jaar geweest. Een invasie van
Nederlanders in Antwerpen, stijgende energieprijzen en storm
Eunice. Gelukkig heeft Kamal Kharmach met zijn drie vorige
eindejaarsconferences de nodige ervaring om een jaar als 2022
te fileren voor ons.
Benieuwd naar wat Kamal in petto heeft met zijn komische
kijk op taferelen als een gehackte Jan Jambon, verwarrende
coronamaatregelen en wie weet wat nog meer? In ruil voor een
ticket krijg je een conference vol rake opmerkingen en relevante

© Ellie Van den Brande

grappen over het jaar 2022!

VRIJDAG 27 JANUARI 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €18
KORTING -26: €18
BASIS: €21
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GUY SWINNEN
& THE LADIES
Enkele jaren geleden waren volle zalen
in het hele land getuige van een heuse
omringd door de mooiste vrouwenstemmen
van België ontpopte de rebelse rocker zich
als volleerd crooner. Gekleed in smoking,
glas in de hand, bleek hij mister cool himself.

MUZIEK

transformatie bij Guy Swinnen & the Ladies:

Mocht Frank Sinatra ooit terugkeren op
aarde, dan zal het in Diest zijn.
In hun nieuwe voorstelling trekken Guy
Swinnen & the Ladies hun wijde pijpen uit
de kast en halen ze de soulkikker in zichzelf
naar boven. James Brown en Marvin Gaye
wrijven zich in de handen, wij ook.
Bezetting: Guy Swinnen, Isabelle A, Lien
Flamand

(gitaar),

Manu

Huylebroeck

(gitaar), Axl Peleman (bas) en Ron Reuman
(drums)
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VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €20
SENIOR DROP (+65): €20
KORTING -21/+60: €22
BASIS: €24

© Koen Bauters

Van De Kelder, Nina Babet, Maarten

MUZIEK

© Paul Corbeel

JOS LOFFENS BAND
& FRIENDS
All Stars Memories

De voortreffelijke 22-koppige Jos Loffens Band stapt het
podium weer op met een gloednieuwe show. In navolging van
het succes van de vorige tour, een tribute aan James Last,
staat All Stars Memories in het teken van het repertoire van
nationale en internationale artiesten die ons verlaten hebben.
Ditmaal presenteert de band zich met drie vocalisten.

Naar goede gewoonte wordt het een gevarieerd programma met zowel
instrumentale als vocale pareltjes. Pop, Motown, swing, rock, … geen stijl
is hen vreemd. Van Aretha Franklin over Natalie Cole tot Elvis en van Ann
Christy over Whitney Houston tot David Bowie.
Laat je meevoeren op de muziek van de Jos Loffens Band in een eerbetoon
aan de sterren van weleer.

ZATERDAG 4 FEBRUARI 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €14
SENIOR DROP (+65): €14
KORTING -21/+60: €16
BASIS: €18
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TINE EMBRECHTS, WILLIAM BOEVA,
PETER THYSSEN EN BERT VERBEKE
T H E AT E R

Perpetuum Mobile

Vijf jaar na het uit elkaar klappen van Vlaanderens meest
succesvolle cabaretgezelschap besluiten Gunter (Peter Thyssen),
Kaat (Tine Embrechts) en Tom (Bert Verbeke) opnieuw samen te
komen om hun gezelschap nieuw leven in te blazen na de dood van
het vierde lid, Quinten (William Boeva).
Maar is er nog genoeg gemeenschappelijke grond om iets nieuws
© Benny De Grove

op te bouwen? Zijn de wonden die in het verleden geslagen zijn niet
te diep om te helen? Kan een groep ooit hetzelfde blijven als het
individu verandert? En zijn we ooit écht in staat om te vergeven?
Perpetuum Mobile is een tragikomisch verhaal over het
faillissement van ambitie, faam, vriendschap en goede bedoelingen.

DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €14
KORTING -21/+60: €16
BASIS: €18
YOUTH DROP (-18): €8
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Met: Tine Embrechts, William Boeva, Peter Thyssen en Bert
Verbeke
Tekst & regie: Jef Hoogmartens

STENZEL & KIVITS

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2023
20u00 / RODE ZAAL

Onmogelijke concerten geven, dat lukt alleen de wereldbekende
tenor Stenzel & meesterpianist Kivits.
Beide heren leveren al 23 jaar het bewijs dat comedy en klassieke
muziek op een heerlijke manier kunnen versmelten en perfect met
elkaar harmoniëren. Briljante Nederlandse muzikanten die ook erg
komisch zijn.

MUZIKALE HUMOR

The Best of 23 Years

ABO: €14
KORTING -26: €14
BASIS: €17

Na 23 jaar bundelen ze voor het eerst hun allerbeste capriolen
onder, naast, op en met hun piano waarbij ze niets aan het toeval
overlaten om het publiek op het verkeerde been te zetten.
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KAPITEIN WINOKIO
#Hallo Aarde!

Kapitein Winokio gaat samen met zijn bemanning naar
de ruimte om van daaruit onze aarde te inspecteren.
uitdagingen én de gigantische schoonheid van onze
wereldbol. Deze intergalactische voorstelling draait
in een baan rond de aarde.
De Kapitein neemt de Kampioenen mee op een
wonderlijke reis.
“Wat een mooie planeet!”
Met: Winok Seresia (Kapitein Winokio), Marie© Damon De Backer

Anne Coppens (Mevrouw de Poes), Nele ‘Pallenka’

ZATERDAG 18 FEBRUARI 2023
15u00 / RODE ZAAL
37

ABO: €14
KORTING -26: €14
BASIS: €17

Paelinck

(accordeon,

toetsen,

viool),

Stoffel

‘Stoofvlees’ Verlackt of Tim ‘Timboektoe’ Coenen
(gitaar), Peter ‘Petrolium’ Pask (basgitaren) en
Karel ‘Karlito Bakermat’ De Backer (drums)
Regie: Warre Borgmans
Voor iedereen vanaf 3 jaar.

FA M I L I E

Vanuit zijn ruimteschip bestudeert en bezingt hij de

EXODUS

Flamenco, Rebetiko… Bagdad, Aleppo
WERELDMUZIEK

Als de wereld brandt, vluchten de mensen, zowel gisteren als
vandaag. In Exodus vloeien vluchtelingenverhalen samen in
muziek en dans. In dit bijzonder concept versmelten Griekse
Rebetiko, flamenco en muziek uit Aleppo en Bagdad.
Wouter Vandenabeele omringt zich met een keur aan musici
en een geweldige danseres om de rijkdom van de versmelting
te laten horen en te dromen van een wereld waarin niemand
vluchten moet.
Bezetting: Wouter Vandenabeele (viool), Osama Abdulrasol
(Irak – qanun), Tarek Al Sayed (Aleppo, Syrië – oud), François
Taillefer (percussie), Carmen Fernandez (flamencozang), Inés
de Inés (flamencodans), Alexander Gavilán (flamencogitaar),
Frans De Clercq (Rebetiko - zang en bouzouki), Michel
© Tom Herbots

Karakatsanis (Rebetiko - zang en bouzouki), Karsten de
Vilder (Rebetiko - zang en gitaar) en Dimi Dumortier (Rebetiko
- zang en percussie)

DINSDAG 28 FEBRUARI 2023
20u30
DEN AMER, NIJVERHEIDSLAAN 24, DIEST
ABO: €16
KORTING -26: €16
BASIS: €18

Een organisatie van CC Diest.
Beperkt aantal tickets beschikbaar.
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C U LT U U R O M 1 4 U U R

NELE GOOSSENS

Spiegelbeeld (ode aan Willeke Alberti)
Al sinds haar kindertijd zingt Nele luidkeels mee met de
liedjes van Willeke Alberti. Voor Nele Goossens is het dan
ook een verrukkelijke uitdaging om een ode te brengen aan
deze fantastische zangeres met haar zachte, warme stem,
haar leven uit te pluizen naar wonderlijke verhalen en al
dat heerlijke materiaal te verwerken tot een nieuwe eigen
voorstelling.
Willeke Alberti staat al meer dan 60 jaar op de planken als
zangeres én actrice. In deze voorstelling blikt Nele Goossens
terug op die veelbewogen jaren. En niet alleen muzikaal
natuurlijk. In Spiegelbeeld komen de prilste herinneringen

© Koen Bauters

aan haar vader Willy, haar jeugd in hartje Amsterdam, haar
moederschap, de Gooise matras, ... onbekommerd aan bod.
Een eerlijk, emotioneel portret van een warme, gevoelige
vrouw.

DONDERDAG 2 MAART 2023
14u00 / RODE ZAAL
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ABO: €14
SENIOR DROP (+65): €14
KORTING -21/+60: €16
BASIS: €18

Nele Goossens wordt live begeleid door 3 muzikanten.
Regie: Jos Dom

BUURMAN
Vuurman

In de zomer van 2021 stak Geert Verdickt - de frontman
van Buurman - tien keer een vuur aan en werd hij Vuurman.
MUZIEK

Hij nodigde ‘gewone’ mensen uit met een apart verhaal, en
liet al starend in de vlammen de tongen loskomen.
Er was de man die zijn rug brak maar van Engeland naar
Frankrijk zwom. De negentigjarige met Joodse roots die
vertelt over hoe hij als jongetje van de deportatietrein
richting Auschwitz sprong. De seingever die zich vergiste
in de ontknoping van de koers, enzovoort. Pakkend,
verrassend, diepmenselijk.
Vervolgens sleutelde Verdickt samen met zijn Buurmannen
aan tien nieuwe nummers voor Vuurman, hun zesde album.

© Karel Uyttendaele

VRIJDAG 3 MAART 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €15
KORTING -21/+60: €17
BASIS: €19

Buurman is Geert Verdickt, Stijn Gevaert (gitaren,
drums en backings) en Koen Renders (toetsen, drums en
backings). Tijdens het concert brengt het trio nummers
en verhalen uit de nieuwe plaat, aangevuld met Buurmanklassiekers.
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CHRISTOFF

Live - Anniversary Tour 3.0

MUZIEK

Christoff staat dit jaar exact 30 jaar op de planken.
De held van het Vlaamse lied heeft de afgelopen
jaren talloze hits gescoord en is uitgegroeid tot een
vaste waarde voor ieder evenement. Vanuit dit idee
doorkruist Christoff opnieuw het Vlaamse land om
een lach op ieders gezicht te toveren.
Elke dag weer probeert Christoff zichzelf heruit te
vinden om zijn fans een onvergetelijk moment te
bezorgen, zoals nu opnieuw met deze spectaculaire
Anniversary Tour 3.0.

DONDERDAG 9 MAART 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €24
KORTING -21/+60: €26
BASIS: €28

Samen met een uitgebreide liveband brengt hij
dit voorjaar de klassieke hits, aangevuld met
uptemponummers zoals Als je bij me bent.
Voor de talloze fans is ieder concert van Christoff een
uitbundig feestje. Vandaag steken we het vuurwerk
af in Scherpenheuvel. Dit feestje mag je niet missen!
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LUCAS VAN DEN EYNDE,
BARBARA DEX,
WIGBERT & MAGGIE
MACNEAL
MUZIEK

Kleinkunsteiland ‘Best of’:
Tussen Antwerpen en Rotterdam

Kleinkunst is een blijver. In de jaren zestig en zeventig waren
boegbeelden zoals Boudewijn de Groot, Ramses Shaffy, Kris De
Bruyne, Zjef Vanuytsel, Wim De Craene en Johan Verminnen bijzonder
populair. De hedendaagse generatie kleinkunstenaars is zeker niet
minder bemind: Kommil Foo, Buurman, Yevgueni, Het Zesde Metaal,
om er maar enkelen te noemen, zijn muzikale navolgers die met hun
dichterlijke nummers veel mensen raken.
Kleinkunsteiland ‘Best of’: twee dames en twee heren duiken opnieuw
in de Nederlandstalige muziekgeschiedenis en grasduinen in 50 jaar
kleinkunst.

© Koen Bauters

VRIJDAG 10 MAART 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €20
KORTING -21/+60: €22
BASIS: €24

Live ondersteund door vier klassemuzikanten vertolken Lucas
Van den Eynde, Barbara Dex, Wigbert en Maggie MacNeal solo,
samen of in duet kleinkunst van vroeger en nu. Ze kiezen zeker niet
de meest evidente liedjes. Ook nummers die voor velen niet bekend
klinken, worden op een eigenzinnige manier geïnterpreteerd en met
stijl gebracht.
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BART VAN LOO
V E R T E LT H E AT E R

De Bourgondiërs

Met De Bourgondiërs schreef Bart Van Loo een ongeziene
voltreffer: meer dan 270.000 verkochte exemplaren, lyrische
recensies en één van de best beluisterde podcasts uit de Lage
Landen. Het boek verschijnt in het Engels, Duits, Frans, Italiaans,
zelfs in het Chinees en het Koreaans. Om zijn zegetocht in stijl af
te sluiten bewerkte meesterverteller Van Loo zijn oerverhaal tot
een uniek stuk verteltheater.
Waar komen we vandaan? Om die vraag te beantwoorden
doorkruist Bart Van Loo de middeleeuwen. Hij neemt ons
op sleeptouw langs brandstapels en banketten, de pest
en riddertoernooien, Jeanne d’Arc en Filips de Goede. Een
historische rollercoaster die eindigt bij het ontstaan van de Lage
Landen.

DONDERDAG 16 MAART 2023
20u00 / RODE ZAAL
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een wervelende brok cultuurgeschiedenis.
© Geert Van Hoeymissen

ABO: €14
KORTING -26: €14
BASIS: €17

Humor en spanning. Anekdotiek en inzichten. Maak je klaar voor

GRAVITY &
OTHER MYTHS

© Carnival Cinema

CIRCUS

Out of Chaos

VRIJDAG 17 MAART 2023
20u30
DEN AMER, NIJVERHEIDSLAAN 24, DIEST
Don’t try this at home!

Een organisatie van
CC Diest. Beperkt
aantal tickets
beschikbaar.

ABO: €22
KORTING -26: €22
BASIS: €25
De drie vrouwelijke en vijf mannelijke acrobaten laten zich van hun
stoere én kwetsbare kant zien, in een strak vormgegeven show. Met

We kunnen je immers niet vroeg genoeg verwittigen voor de

veel humor tonen ze hun virtuoze techniek, maar ook de andere kant,

halsbrekende toeren die de Australiërs van het acrobatische

de moeite en het zweet die het hen kost.

circustheater Gravity & Other Myths uithalen.
Het resultaat is een originele en ongekunstelde voorstelling, met een
Wie een paar seizoenen geleden Backbone en A Simple Space zag,

bijzondere rol voor de muzikant.

weet wat te verwachten. En toch, de titel Out of Chaos belooft nog
meer spektakel.

Voor iedereen vanaf 6 jaar.
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Tarzan

De veelvuldig internationaal bekroonde Ila van der Pouw speelt
na het grote succes van De Grote Vriendelijke Reus opnieuw een
imponerende, tijdloze klassieker: Tarzan.

FA M I L I E / B O Z E WO L F

ILA VAN DER POUW

Een gorillamoeder ontfermt zich over een in de jungle achtergelaten
baby en geeft het kind de naam Tarzan. En dan verschijnt na tien jaar
tante Jane in de jungle. Ze is op zoek naar het vermiste kind van haar
zus. Tarzan, die inmiddels een vrolijk apenleven leidt, is nieuwsgierig
naar andere mensen. Zo gaan die dingen nu eenmaal. Gorillamoeder
Kala besluit dat Tarzan mensen moet leren kennen. En dan komt er
een zeer verrassende aap uit de mouw.
Een voorstelling over wie je bent, waar je thuis hoort maar bovenal
over de moed om voor jezelf te kiezen.
Met: Ila van der Pouw
Regie: Neville Tranter
Script: Rob Bloemkolk (Meneer Monster)
Decor: Katheleine Monnens (Fred Delfgaauw)
Voor kinderen van 6 tot 11 jaar.
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ZATERDAG 18 MAART 2023
15u00 / RODE ZAAL
ABO: €10
KORTING -21/+60: €12
BASIS: €14
YOUTH DROP (-18): €8

Deze voorstelling kadert in het
internationale figurentheaterfestival BOZE
WOLF, dat ook halt houdt in Aarschot,
Leuven, Bierbeek, Herent, Tienen en
Keerbergen.

COMPAGNIE
CECILIA
Geen kersentuin

T H E AT E R

werking tussen Compagnie Cecilia en
Peter De Graef. De Graef schreef een
originele tekst voor drie spelers (Elise
Bundervoet,

Loes

Swaenepoel

en

hijzelf), met een vette knipoog naar één
van de beroemdste stukken van Anton

© Kurt Van der Elst

Geen kersentuin is de eerste samen-

Tsjechov.
In Geen kersentuin

wordt een man

brutaal geconfronteerd met zijn eigen

Geen kersentuin is een tragikomische vertelling over liefde en dood, en
hoe we altijd schipperen tussen slaan en zalven, leed en troost.

sterfelijkheid. In de laatste uren van
zijn leven vallen de kleppen van zijn

Met: Peter De Graef, Elise Bundervoet en Loes Swaenepoel

ogen en doorloopt hij de verschillende
stadia van een dol verwerkingsproces.
Er rest hem uiteindelijk nog één principe
in het aanschijn van de dood: radicale
eerlijkheid, ten opzichte van zichzelf en
de geliefden die hem omringen.

Tekst & regie: Peter De Graef

DONDERDAG 23 MAART 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €15
KORTING -21/+60: €17
BASIS: €19
YOUTH DROP (-18): €8
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T H E AT E R / B O Z E W O L F

THEATER TIERET I.S.M.
DESGUIN KWARTET

Zeefier

Dit is het verhaal over een eiland in de zee.
De vrouwen houden hun adem hier in, telkens het schip van hun

© Pieter De Decker

mannen uitvaart. Pas als het terug uit de golven oprijst, start het feest
en weerklinkt alom muziek.
Maar soms komt het schip niet terug. Dan heerst de stilte. De tranen
vloeien pas later, wanneer alle hoop is opgedroogd.
Zeefier is poëtisch poppentheater over verlangen en gemis, afscheid
Deze voorstelling kadert in het
internationale figurentheaterfestival BOZE
WOLF, dat ook halt houdt in Aarschot,
Leuven, Bierbeek, Herent, Tienen en
Keerbergen.

en weer thuiskomen. Een verhaal dat dicht aanleunt bij de realiteit van
ecologische transitie, migratie en globalisering. De livemuziek van het
Desguin Kwartet werkt als een balsem op de rauwe realiteit.
Met: Hans Van Cauwenberghe, Joost Van den Branden en het
Desguin Kwartet bestaande uit Wolfram Van Mechelen (viool),

VRIJDAG 24 MAART 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €13
KORTING -21/+60: €15
BASIS: €17
YOUTH DROP (-18): €8
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Ludovic Bataillie (viool), Rhea Vanhellemont (altviool) en PieterJan De Smet (cello)
Scenario en tekst: Joost Van den Branden
Poppen: Patrick Maillard
Voor iedereen vanaf 12 jaar.

EASTMAN /
SIDI LARBI CHERKAOUI
Nomad
foto?

Tegen de indrukwekkende achtergrond van een

DANS

woestijnlandschap ontspint zich een fenomenale
dansvoorstelling van Sidi Larbi Cherkaoui, al jaren
onze meest originele en toonaangevende choreograaf.
Nomad is Cherkaoui’s vierde stuk op Midden-Oosters
geïnspireerde muziek van Felix Buxton (Basement

© Filip Van Roe

Jaxx). Een metafoor voor ultieme vrijheid, maar ook
voor de onmogelijkheid om te overleven: een mozaïek
van levende en levenloze elementen uit de woestijn.
We krijgen indrukken van de vloeibaarheid en het
aanpassingsvermogen van wezens die gedijen in

DINSDAG 28 MAART 2023
20u30
DEN AMER, NIJVERHEIDSLAAN 24, DIEST
ABO: €34
KORTING -26: €34
BASIS: €36

Een organisatie van CC Diest. Beperkt aantal tickets beschikbaar.

de meest extreme omstandigheden. De dansende
nomaden

van

Eastman

tonen

de

geest

van

samenhorigheid, van vriendschap en symbiose, de
sleutel tot overleving en evolutie in een droge wereld
die onoverkomelijk zou zijn zonder de steun van een
ander.
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DIE VERDAMMTE
SPIELEREI
© Nick Proot

Seniorie De Spielerei

Het leven gaat snel, de vergrijzing nog sneller. We kunnen ons dus maar
leeftijd van de Spielerei: 70 jaar. Haaruitval, steunkousen en stoma’s.
Vinden we wel genoeg vrouwen in het door ons gekozen rusthuis?

HUMOR

beter voorbereiden. De Spielerei spoelt door naar 2050. Gemiddelde

Krijgen we daar wel iets om te drinken?
Kunnen we met valse tanden nog wel op een saxofoon blazen?
Waar gaat de wereld naartoe?
En hoe zetten we de toekomst naar onze hand?
Allemaal vragen waarop Stefaan probeert een antwoord te formuleren.
Het is beter om er nu al over na te denken en er ons reeds in te wentelen.
Want elke dag is een dag dichter bij de koffietafel.
Bezetting: Stefaan De Winter (tekst, spel en zang), Roeland Vanhoorne
(sopraansax, klarinet), Pieterjan Vandaele (altsax), Bjorn Verschoore
(tenorsax), Thomas Van Gelder
(baritonsax, dwarsfluit) en
Ruben Cooman (percussie)
Vanaf 16 jaar.
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DONDERDAG 30 MAART 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €18
KORTING -26: €18
BASIS: €21

VLAAMS MUZIEK
THEATER

Vlaams
Muziek
Theater

De Tsarewitsch
OPERETTE

presenteert

Met bekende muziekstukken als Es steht Ein Soldat am
Wolgastrand, Einer wird kommen en Hab nur dich allein
slaagde componist Franz Lehàr er met brio in de indringende,
melancholische en gevoelige sfeer van de Russische cultuur
op te roepen in zijn succesoperette De Tsarewitsch.
Aljosha, de zoon van de tsaar, leidt een sober leven tot hij
Sonja ontmoet en er oprechte liefde bloeit. Samen vluchten
ze naar Napels en Aljosha is niet zinnens naar Rusland terug

VRIJDAG 31 MAART 2023
20u00 / RODE
ZAAL
vanaf
ABO: €23
SENIOR DROP (+65): €23
KORTING -21/+60: €25
onder voorbehoud
BASIS: €27
corona-maatregelen

januari
2022

te keren. Wanneer echter de plotselinge dood van zijn vader
wordt gemeld, wordt hij terug in Rusland verwacht. Zal hij
kiezen voor het vaderland of voor de liefde van Sonja?
Een hoogtepunt uit het zilveren tijdperk van de Weense
operette, met werkelijk alles erop en eraan: meeslepende
muziek, wervelend ballet en meezingaria’s, in een setting aan
het hof van de Russische tsaren ergens eind 19de eeuw.

Reeds in verkoop (uitgestelde voorstelling van seizoen 21/22).

succesoperette van Franz Lehár
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C U LT U U R O M 1 4 U U R

EVERGREEN MACHINE
Evergreens voor de eeuwige jeugd

Laat je katapulteren naar een ver verleden. Toen een plaat nog
echt een plaat was, liedjes werden gemaakt om op te dansen
en refreinen werden geschreven om uit volle borst mee te
zingen.
Vijf muzikanten die hun strepen verdienden bij onder andere
K’s Choice, Meuris en Venus in Flames, grasduinen in de
platenkast van hun (groot)ouders en brengen klassiekers uit
de periode 1930 tot 1970 die gebeiteld staan in ons collectief
geheugen.
Hits van Bobbejaan Schoepen, The Beatles, Chuck Berry,
Tom Jones en Willy Sommers of van Elvis, Neil Diamond, Jo
Leemans, Fats Domino en Will Tura hebben op het eerste
gezicht misschien weinig gemeen, behalve dit: ze zijn nog
steeds zo mooi, na al die jaren. Stuk voor stuk tijdloze liedjes,

DONDERDAG 20 APRIL 2023
14u00 / RODE ZAAL
ABO: €14
SENIOR DROP (+65): €14
KORTING -21/+60: €16
BASIS: €18
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evergreens voor de eeuwige jeugd.
Bezetting: Gert Bettens (zang, gitaar), Jan De Campenaere
(zang, gitaar), Reinout Swinnen (zang, keyboards), Koen
Lieckens (drums) en Bart Van Lierde (bas)

JOHNNY LOGAN
It (still) is what it is

Iedereen kent Johnny Logan als de man die twee keer het

MUZIEK

Eurovisiesongfestival won. In 1980 met What’s another year,
zeven jaar later met Hold me now. Bovendien was hij ook de
componist van Why me, waarmee Linda Martin won in 1992.
Een indrukwekkend palmares dat hem de eretitel van Mister
Eurovision opleverde.
In 2017 bracht Johnny met It is what it is voor het eerst een
album uit met enkel nieuwe eigen composities. Een plaat
die volgens de man zelf het logische vervolg was op zijn
songfestivalhits en waarop hij een waaier aan stijlen en genres
verkent zonder zichzelf te verloochenen.
In 2022 maakte hij een opmerkelijke tv-verschijning toen hij

© Manfred Baumann

werd ontmaskerd als ‘Edelhert’ in The Masked Singer (VTM).

VRIJDAG 21 APRIL 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €32
SENIOR DROP (+65): €32
KORTING -21/+60: €34
BASIS: €36

Johnny Logan wordt live in concert begeleid door de elfkoppige
Lou Roman Band. Dat belooft een hele belevenis te worden!
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HET PRETHUIS
Frank wordt Francine

Frank lijkt gelukkig: een goed huwelijk, toffe baan, een zoon
T H E AT E R

die in zijn voetsporen treedt, ... Wat wil een man nog meer?
In Frank zijn geval: vrouw zijn! Frank wil ermee naar buiten
komen en verder door het leven gaan als Francine. Maar wie
brengt hij als eerste op de hoogte? Al zeker niet de praatzieke
buurvrouw Cecile. Als zij dit te weten komt, gaat het nieuws
gegarandeerd als een lopend vuurtje. Vrouwlief dan maar?
De zoon in elk geval niet. Hoe gaat hij reageren op dit nieuws?
En dan is er nog psycholoog Dominiek. Kan hij de gemoederen
bedaren?
Frank wordt Francine, van de hand van Jeroen Maes, is
een heerlijke transformatie-komedie met misverstanden,
knotsgekke personages en onverwachte wendingen, maar
met een groot respect voor het thema.

DONDERDAG 27 APRIL 2023
20u00 / RODE ZAAL
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ABO: €15
KORTING -21/+60: €17
BASIS: €19
YOUTH DROP (-18): €8

De doorwinterde cast bestaat uit Peter Bulckaen, Leen
Dendievel, Danni Heylen, Lennart Lemmens en Jeroen
Maes.

URBANUS
Bis, bis, bis!

“Zoals praktisch al mijn collega’s zat ik door Sint Corona
die gedwongen isolatie gelukkig zinvol verspillen door mijn
autobiografie te schrijven, maar de drang om de mensen live
te laten lachen zat toch serieus onder mijn hart te drukken.

HUMOR

al twee jaar opgesloten achter de theatergordijnen. Ik kon

Nu eindelijk ook mijn publiek weer buiten mag, hoor ik hen
Bis, bis, bis! roepen van in de zaal en vliegen de gordijnen
vanzelf open.
Als humorist wil ik de mensen vooral nieuwe verhalen
vertellen, maar deze keer zal ik de fans die me graag wat
bekende meezingers horen zingen, ook tevredenstellen. Na
een carrière van 50 jaar beginnen sowieso al wat peesjes
tegen te wringen in mijn kop en gewrichten, maar ik blijf wie
ik ben en zal dus weer als Urbanus met volle enthousiasme
op de planken verschijnen.”
Urbanus

VRIJDAG 28 APRIL 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €32
KORTING -26: €32
BASIS: €35
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GUGA BAUL EN
JONAS VAN THIELEN
Badje vol met stroop

In Badje vol met stroop brengen acteur, zanger en
stemmenimitator Guga Baul en acteur, reporter en

HUMOR

theatermaker Jonas Van Thielen een ode aan hun
held. Allebei kinderen van het magische jaar 1986,
nemen ze je mee op een heerlijke trip naar de beste
Vlaamse fictie van de jaren ‘80 en ‘90. Spilfiguur van
hun verhaal is de Vlaamse oppergod van de comedy,
onsterfelijk als Hector en Koko Flanel: Urbanus. De
reis brengt hen verder naar Postbus X, Kulderzipken,
FC De Kampioenen, De Droomfabriek, ... Alles wat
die twee decennia kleur heeft gegeven, moet worden
doorgegeven aan het nageslacht, mijn gedacht!
Badje vol met stroop is een wonderlijk verhaal over

© Studio Edelweiss

Vlaamse fictie klassiekers, voor 8 tot 88 jaar.
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DONDERDAG 4 MEI 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €16
KORTING -26: €16
BASIS: €19

FRANK BOEIJEN
In Concert 2023

Met een arsenaal aan liedjes staat Frank Boeijen met zijn band ook dit seizoen
weer op de planken in zijn geliefde Vlaanderen. Hij behoeft eigenlijk geen
MUZIEK

introductie. Bijna 35 jaar geleden was de Nijmeegse zanger/liedjesschrijver één
van de eersten die de poppodia en het clubcircuit verruilde voor het theater.
Een avond in de schouwburg bij Frank Boeijen staat garant voor herkenning en
verrassing. Met meer dan 400 liedjes is er heel wat te kiezen. Laat je meenemen
in een wereld vol poëzie, songs en verhalen over schoonheid, liefde en het leven.

© Maarten Ederveen

Klassiekers als Kronenburg Park, Zwart Wit,
Koud in mijn hart of Zeg me dat het niet zo is
kunnen zomaar de revue passeren. Maar ook
nieuw materiaal zal niet ontbreken. Wat de
band ook speelt, je zal muzikaal gefêteerd
worden.

VRIJDAG 5 MEI 2023
20u00 / RODE ZAAL

ABO: €22
KORTING -21/+60: €24
BASIS: €26
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ALICE REIJS, ARIANE
VAN VLIET EN INGE
PAULUSSEN
In De Freudjes, geen familie proberen drie zussen elk op hun
eigen manier het leven zo goed mogelijk vorm te geven.
Ze komen bijeen om te bespreken hoe het verder moet

T H E AT E R

De Freudjes, geen familie

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.
Met: Alice Reijs, Ariane van Vliet en Inge Paulussen
Tekst: Joan Nederlof
Productie: De Kempvader
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DONDERDAG 11 MEI 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €13
KORTING -21/+60: €15
BASIS: €17
YOUTH DROP (-18): €8

JIMMY DUCHATEAU
& BAND
TRIBUTE

A tribute to John Denver

In 2022 is het precies 25 jaar geleden dat John Denver
overleed. De Nederlandse zanger en gitarist Jimmy
Duchateau en zijn zevenkoppige band bewijzen dat deze
Amerikaanse countrylegende meer is dan Country Roads
en Leaving on a Jetplane.
Jimmy blaast hits als Annie’s Song, Perhaps Love, Calypso
en Thank God I’m a Country Boy nieuw leven in, maar
schenkt ook aandacht aan minder bekend werk. Hoewel
de jonge muzikant geen generatiegenoot van Denver is,
begrijpt Jimmy zijn muziek als geen ander. Al zingend en
met de nodige anekdotes laat hij het publiek kennismaken

VRIJDAG 12 MEI 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €16
SENIOR DROP (+65): €16
KORTING -21/+60: €18
BASIS: €20

met de countrylegende.
Een grootse show met een intieme sfeer waarin de
levenslessen in Denvers teksten nog meer betekenis
krijgen en de geniale muziek de aandacht krijgt die het
verdient.
Bezetting: Jimmy Duchateau, Ingo Jetten, Robin Zalm,
Richard Ritterbeeks, Cui, Joep Larue en André Kok
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HUMOR

WIM HELSEN

Niet mijn apen, niet mijn circus
Wat heeft de wereld nodig?
Wat heeft een mens nodig?
Wat hebt u nodig?
Eenvoudige vragen.
Eenvoudige vragen vragen om ingewikkelde antwoorden.
Dat treft - Wim Helsen bulkt van radicale, geheimzinnige
en willekeurige antwoorden.
Hij deelt die graag met u - omdat hij uw vriend is.
Uw eerlijke, echte, beste vriend.

© Carmen de Vos

VRIJDAG 19 MEI 2023
20u00 / RODE ZAAL
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ABO: €20
KORTING -26: €20
BASIS: €23

Luister, hij lijkt iets te zeggen:
Niet mijn apen, niet mijn circus.
Tekst & spel: Wim Helsen

YOUP VAN ‘T HEK
De Laatste Ronde

wijsheden van Youp zijn vader. Dus gaat hij stoppen.
Over twee jaar, op zijn zeventigste verjaardag, zet hij
geen punt, maar een feestelijk uitroepteken achter zijn
vrolijke carrière. En voor die tijd reist hij nog één keer met

HUMOR

Op tijd weg van het feestje. Dat was een van de ware

De Laatste Ronde langs alle Nederlandse en Vlaamse
theaters waar hij de afgelopen vijftig jaar met zoveel
plezier heeft gespeeld. Nog een keer keihard lachen om
alles wat het leven in zijn ogen aantrekkelijk en belachelijk
maakt. En we weten: dat is veel. Heel veel zelfs. Zeker als
Youp het vertelt.
Tekst & spel: Youp van ’t Hek
Muziek: Ton Scherpenzeel
Muzikanten: Ton Scherpenzeel/Ton Snijders en Rens
van der Zalm

WOENSDAG 24 MEI 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €28
KORTING -26: €28
BASIS: €30
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RAYMOND VAN HET GROENEWOUD
Op algemene aanvraag

Samen met zijn straffe kompanen

beaujolais is er telkens weer een nieuwe Raymond! Onze onverslijtbare volksheld, die ook als

staat hij wederom paraat om de

prille zeventiger naar zijn trouwe publiek gezogen wordt. Zijn eeuwig brandend heilig vuur en

onweerstaanbare lokroep van de podia

muzikantenbloed blijft immers kruipen waar het niet gaan kan om de mensen te verblijden met

te eren met zijn talloze evergreens en

een portie nieuw werk en een karrenvracht klassiekers.

MUZIEK

In de maat der seizoenen en zoals de nieuwe patatjes, verse mosselen, maatjes en de nieuwe

gegarandeerd ook enkele nagelnieuwe
surprises. Altijd weer leverfris,

en

gebracht met zoveel branie dat je nooit

© Charlie De Keersmaecker

genoeg krijgt van deze onverslijtbare
klasbak.
Raymond

Bezetting:

van

het

Groenewoud (zang, gitaar, keyboard),
Cesar
Berlaen

Janssens
(bas),

(drums),
Bram

Wouter
Weijters

(keyboards, percussie) en Rik Aerts
(gitaar, zang)

DONDERDAG 25 MEI 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €22
KORTING -26: €22
BASIS: €24
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SENNE GUNS
Senne & Lokko

Als zanger en songschrijver met De Goudvis op de
radio, als cabaretier ondersteboven aan de piano,
kok in de podcast Koken met Classics van Radio 1 of
Senne Guns kan wel wat. Maar ook heel veel niet.
Gelukkig is er Lokko. Die is naast drummer bij o.a.
Buurman en Douglas Firs ook de andere helft van
het Popquiz-huisorkest: de beat, de bas, het brein,
de blokfluit.

© Julie Rommelaere

als de helft van het huisorkest in de Popquiz op tv:

MUZIEK

als muzikant bij o.a. Admiral Freebee, als muzikale

Senne & Lokko zijn maar met twee, wat te weinig
is voor zeven instrumenten, maar ze weigeren dat
te geloven. Drie liedjes tegelijkertijd spelen? Moet
kunnen. In duo gooien ze oud én nieuw Senne
Guns-repertoire samen met beproefde Popquizingrediënten in de blender. Live Koken met Classics,
achterstevoren of in een eigenzinnig vertaalde
versie. Al dan niet met doedelzak.

DONDERDAG 1 JUNI 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €14
KORTING -21/+60: €16
BASIS: €18
YOUTH DROP (-18): €8

Welkom in het muzikaal universum van Senne & Lokko!
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WILLEM VERMANDERE
Op naar de honderd!

“Dat ik in ‘t jaar 2040 honderd jaar word, mag je gerust
MUZIEK

weten. De feestelijkheden hieromtrent worden ingezet, 20
jaar op voorhand. Oude en nieuwe liedjes, zotte en serieuze
‘vertellementen’, om de liedjes zonder woorden niet te
vergeten. Hoe zou een tachtigjarige zanger die zwerftochten
door onze lage landen overleven, zonder zijn muzikantentrawanten: Pol met zijn gitaren, Freddy met zijn blazers en
Bart met zijne contrabas.
Zangers zijn zwervers, ‘mensenzot’ tot hun stokouwe dag,
altijd graag onderweg, blanke mannen met zigeunerbloed. Dat
wordt een jaren-lang feest.

VRIJDAG 2 JUNI 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €15
SENIOR DROP (+65): €15
KORTING -21/+60: €17
BASIS: €19

Op naar de honderd!”
Willem Vermandere

Bezetting: Willem Vermandere, Pol Depoorter (gitaren,
mandoline), Freddy Desmedt (klarinetten, fluit) en Bart
Caron (contrabas)
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HET LAATSTE BEDRIJF |
DE MANNSCHAFT
Poupehan

Drie koppels komen samen voor hun jaarlijkse weekendje in de
Ardennen. Een weekend van gebakkelei over wie welke kamer
T H E AT E R

krijgt, van het haardvuur met nat hout, van het ophalen van dezelfde
herinneringen.
Een van de vrienden is er van overtuigd dat veel koppels zouden
scheiden als ze de berichten in de telefoon van hun partner te lezen
zouden krijgen. Terwijl de vrienden over deze stelling discussiëren,
besluiten ze om een spel te spelen. Een spel waarbij iedereen de
telefoon op tafel legt en alle inkomende berichten en oproepen met
de rest van de groep deelt.
Poupehan is een tragikomische voorstelling over vriendschap, liefde
en de grenzen daarvan. Over het halsstarrig vasthouden aan een
gewoonte en het er niet mee kunnen breken, ook al breekt ze jou.

DONDERDAG 8 JUNI 2023
20u00 / RODE ZAAL
ABO: €15
KORTING -21/+60: €17
BASIS: €19
YOUTH DROP (-18): €8

Met: Lucas Van den Eynde, Viv Van Dingenen,
Ann Pira, Raf Jansen en Amara Reta
Regie en tekst: Michai Geyzen en Stijn Van de Wiel

64

Met dit programma focust het ensemble Kapellmeister op de
geestelijke cantates uit de Duitse hoog-barok. Deze muzikale
psalmzettingen bereikten in de figuur van Buxtehude een
hoogtepunt, met in zijn voetspoor de jongere generaties in de
figuren van Hanff en Telemann. Het blijft des te verwonderlijker
hoe ze elk met slechts twee stemmen zo’n ingenieuze architectuur
en een muzikale waaier van emoties tevoorschijn toverden. Uit de
Weense hofkapel klinken parels van de violist Bertali en de reiziger
Froberger. Enkele welgemikte opera-aria’s zorgen tenslotte voor
een lach en een traan.
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ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022
11u00 / BLAUWE ZAAL

CHANSON

Allemaal Brel

Parels uit de Duitse en Weense barok.

Bezetting: Kristien Nijs (sopraan), Marieke Vos (viool),
Herlinde Verheyden (cello) en Denis Roosen
(klavecimbel)

© Alex Wijckmans

JAN STRAUS EN
KRIS STEENACKERS

Per Canto e Violino

APE
R I T
I E F

BAROKMUZIEK

© Ewan Torrekens

KAPELLMEISTER

Brel zoals u hem nog niet gehoord hebt.
In Allemaal Brel brengen Jan Straus (piano) en Kris Steenackers (zang)
ruim een uur lang de sfeer van de revues van Jacques Brel. Als twee geboren
entertainers praten ze de nummers aan elkaar in een show die gemaakt is voor
het podium.
Brel staat voor intensiteit en energie, maar ook voor intimiteit en breekbaarheid.
Die uitersten en alles daartussen raken Kris en Jan aan tijdens de voorstelling:
ze brengen Brel op hun manier – soms dicht bij het origineel, dan weer met een
creatieve twist en een streepje humor.

APERO-ABO: €10
ABO: €12
BASIS: €14
YOUTH DROP (-18): €8

Kortom, Allemaal Brel is een combinatie van kwalitatieve
muziek met een vleugje theater en vooral: gezelligheid! Kris en
Jan kijken er naar uit om samen met het publiek te genieten.

ZONDAG 23 OKTOBER 2022
11u00 / BLAUWE ZAAL

KLASSIEK

FLAMENCO

© Antonio Caraz
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OLEO

DUO MULINELLO

De Otro Mundo

Flute & Harp Reimagined

OLEO presenteert je een hedendaags flamenco-repertoire: vindingrijk en in een mix van
stijlen.

Fluitiste Anna Kondrashina en harpiste Lise Vandersmissen
vormden DUO Mulinello tijdens hun tijd als Concordia Foundation
Artists in Londen. Ze traden op in het Verenigd Koninkrijk en
België in onder andere het Benjamin Franklin House en Sands
Films Music Room. DUO Mulinello’s gedeelde passie is het maken
van arrangementen zowel voor barokinstrumenten als moderne
instrumenten.

Hier worden traditie, durf en fijnheid gesublimeerd. Het draait naast de basale muzikale
zin ook om de overweldigende passie van het trio. Ze geven met de essenties en de
emoties van hun origines de sensaties door, die de ziel doen samensmelten.
Elk stuk is gecomponeerd en gearrangeerd voor de flamencogitaar, de basgitaar en de
etnische percussie. Zo vindt dit sterk instrumentaal trio direct aansluiting met het publiek.

Flute & Harp Reimagined is een uitdagende mix van eigen en
bestaande arrangementen. Het duo introduceert de traverso en de
De muziek van OLEO is erg melodisch en vol harmonische en muzikale details, die je
Italian triple harp met eigen arrangementen van Caccini en Händel.
aandacht zullen vasthouden vanaf het eerste moment dat deze drie artiesten op het
Vervolgens wordt het publiek meegenomen naar tijden van Haydn,
podium stappen.
Debussy, Tchaikovsky en Bartók, op de moderne
dwarsfluit en moderne pedaalharp.
APERO-ABO: €10

ZONDAG 11 DECEMBER 2022
11u00 / BLAUWE ZAAL

ABO: €12
BASIS: €14
YOUTH DROP (-18): €8

ZONDAG 22 JANUARI 2023
11u00 / BLAUWE ZAAL
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KLASSIEK

WOODWORK REED QUINTET

TRIO ARIES

Vijf gepassioneerde muzikanten, allen met een voorliefde voor
kamermuziek, brengen hun absolute favorites. Van hedendaagse
rockende composities tot lyrische en ontspannende arrangementen,
het Woodwork Reed Quintet zoekt steeds naar een ideale mix van
verschillende stijlen om hun publiek zoveel mogelijk te entertainen!

Tsjechië staat bekend als een land met een rijke muzikale traditie. In de
hoofdrol van De Dvořák-connectie staat Antonín Dvořák. Daarnaast is er
een grote rol weggelegd voor Bedrich Smetana, bekend van zijn orchestrale
werken als De Moldau, of de ouverture tot De Verkochte Bruid. Smetana liet
ook op het repertoire voor pianotrio zijn stempel achter. Zijn Pianotrio op. 15
geeft de drie muzikanten van Trio Aries een overvloed aan materiaal om hun
instrumenten uit volle borst te laten zingen.

Woodworks Favorites

Net als een houtbewerker brengt het ensemble vakwerk: zorgvuldig
ontworpen, afgewerkt en bijgeschaafd, tot enkel de perfecte
publieksbeleving overblijft. Een hobo, klarinet, saxofoon, basklarinet
en een fagot: het is geen bezetting die je elke dag tegenkomt in
het Belgische kamermuzieklandschap maar dat is nu net wat de
klankkleur van het kwintet zo uniek maakt.

ZONDAG 19 MAART 2023
11u00 / BLAUWE ZAAL
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© Geert Van Hoeymissen

KAMERMUZIEK
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Voorwaarden aperitiefabonnement: zie blz. 69

De Dvořák-connectie

Ook komt het bekende Pianotrio nr. 4 van Dvořák aan bod, ook wel bekend
als het Dumky-trio. Hij brengt net als in zijn andere werken een eerlijke en
oprechte uiting van passie voor zijn vaderland. Het is moeilijk stilzitten
bij het horen van de volksdansen, of onverschillig naar de melancholische
volksmelodieën te luisteren. Dvořák schreef een meesterwerk
dat iedereen aanspreekt.
APERO-ABO: €10

ABO: €12
BASIS: €14
YOUTH DROP (-18): €8

ZONDAG 30 APRIL 2023
11u00 / BLAUWE ZAAL

FILM

FILM IN DEN EGGER
Zoals vanouds schotelen we je zes woensdagavonden een ‘betere’
film voor in de Rode zaal.

UiTPAS de Merode

De data van de films liggen vast, op de titels is het nog even wachten.
De films van het najaar worden aangekondigd in september. De
volgende lading wordt in januari 2023 bekend gemaakt. Noteer alvast
volgende data in je filmagenda:

UiTPAS de Merode is dé spaar- en voordelenkaart voor cultuur
en vrije tijd waarmee je in alle UiTPAS-gemeenten in Vlaanderen
punten spaart, die je kan inruilen voor kortingen en cadeaus.

_ 19 OKTOBER 2022
_ 16 NOVEMBER 2022
_ 14 DECEMBER 2022
_ 15 FEBRUARI 2023
_ 22 MAART 2023
_ 19 APRIL 2023
De vertoning begint steeds om 20u00, inkom bedraagt 5 euro.
Tickets kunnen vooraf aangekocht worden via de gekende kanalen,
maar evengoed de avond zelf aan de kassa.

De UiTPAS is in Scherpenheuvel-Zichem voor 5 euro te koop in
den egger, de bib en dienst toerisme. Jonger dan 18? Dan betaal je
slechts 3 euro. Voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming
in de ziekteverzekering, in schuldbemiddeling zit of beschikt over
een European Disability Card is er een kansentarief voorzien. Je
betaalt dan slechts 1 euro voor jouw UiTPAS en krijgt automatisch
80% korting op elke UiTPAS-activiteit in Hulshout, Westerlo,
Tessenderlo en Scherpenheuvel-Zichem.
De lijst met plaatsen waar je de UiTPAS de Merode kan gebruiken,
wordt alleen maar groter. Surf voor een volledig overzicht en meer
informatie over de UiTPAS naar www.uitpasdemerode.be
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TICKETS EN ABONNEMENTEN
PODIUMABONNEMENT DEN EGGER
Van zodra je minstens vijf verschillende voorstellingen per
persoon reserveert, heb je automatisch recht op het voordelige
abonnementstarief. Dit tarief blijft geldig voor elke bijkomende
reservatie die je doet in de loop van het seizoen. Voor extra plaatsen
(losse tickets) wordt het gewone tarief aangerekend.
Een abonnement kan je vanaf zaterdag 11 juni 2022 om 9 uur
bestellen op twee manieren:
• online: omdat je zelf rechtstreeks in het ticketsysteem boekt, is dit
ongetwijfeld de eenvoudigste en snelste manier om je abonnement
samen te stellen. Je kan zelf je favoriete plaats in de zaal kiezen en
hebt de mogelijkheid om voor verschillende personen tegelijkertijd te
bestellen. Bovendien kan je je tickets onmiddellijk online betalen en
ontvang je nadien je e-tickets in je mailbox waarna je ze kan afprinten
of downloaden in de Ticketmatic-app. Vanzelfsprekend blijft het ook
mogelijk om per overschrijving of aan de balie van den egger je tickets
af te rekenen.
• via de vrijetijdsbalie: bezorg ons jouw bestelling. Dit kan telefonisch
via 013 39 14 14, via mail aan vrijetijd@scherpenheuvel-zichem.be of
ter plaatse aan de balie. Nadat we jouw bestelling verwerkt hebben,
krijg je een bevestiging en een uitnodiging tot betaling. Na betaling
worden de tickets per post thuisbezorgd of doorgemaild (e-tickets).

ABONNEMENT APERITIEFCONCERTEN
Indien je reserveert voor de zes aperitiefconcerten samen, betaal je 60
euro (10 euro per voorstelling, inclusief aperitiefje achteraf). Je kan
de aperitiefconcerten ook apart opnemen in je podiumabonnement,
maar het aperitiefabonnement blijft de voordeligste optie.

LOSSE TICKETS
Te koop vanaf dinsdag 14 juni om 13 uur op volgende manieren:
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• 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). Deze
reservatie blijft slechts twee weken geldig.
• aan de balie via contante betaling, Bancontact, ruil- of cadeaucheques van den egger
of met cultuurcheques van SODEXO of EDENRED.
• telefonisch via 013 39 14 14 of via mail aan vrijetijd@scherpenheuvel-zichem.be
Hierna krijg je een uitnodiging tot betaling. Na betaling worden de tickets per post
thuisbezorgd of doorgemaild (e-tickets). Ook deze reservatie blijft slechts twee weken
geldig.

KORTINGEN
Leeftijdskorting
Voor de meeste voorstellingen is er een leeftijdskorting voorzien op de ticketprijs voor
jongeren onder de 21 of 26 jaar en voor 60-plussers.
Groepskorting
Vanaf 15 tegelijkertijd aangekochte tickets geniet je een korting van 2 euro op het
basistarief. Deze korting is enkel beschikbaar bij voorstellingen waar een tarief -21/+60
van toepassing is.
Youth drop
Bij voorstellingen aangeduid met
betalen jongeren tot en met 17 jaar een uniek
tarief van 8 euro per ticket. Je leeftijd/identiteitsbewijs kan gecontroleerd worden bij het
binnengaan van de zaal.
Senior drop
Bij de voorstellingen aangeduid met
korting van 4 euro op het basistarief.

genieten personen boven de 65 jaar een

TERUGNAME TICKETS
Reeds verkochte tickets worden nooit terugbetaald, maar kunnen wel tot maximaal
zeven kalenderdagen voor de voorstelling geruild worden tegen een ruilcheque.
Deze blijft vier maanden geldig en kan gebruikt worden voor voorstellingen uit ons
programma (niet geldig voor gastvoorstellingen!). Kaarten omruilen kan enkel tijdens
de vaste openingsuren van de vrijetijdsbalie (niet mogelijk bij avondvoorstellingen).

ALGEMEEN
PERSONEN MET EEN BEPERKING
Bij elke voorstelling worden in de theaterzalen een aantal goed toegankelijke
plaatsen vrijgehouden voor personen met een beperking. Als je hiervan gebruik wil
maken, verzoeken we je dit te melden bij reservatie.
De begeleider van een persoon met een beperking, 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 over de begeleiderspas: provincie
Vlaams-Brabant - tel. 016 26 76 56 - e-mail: begeleiderspas@
vlaamsbrabant.be
website: www.vlaamsbrabant.be/begeleiderspas

VESTIAIRE
Om veiligheidsredenen is het 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 gsmtoestellen uit te zetten.

Dit voordeel is niet cumuleerbaar met het kansentarief van UiTPAS de Merode.

CULTUURCHEQUES

DRANK EN SNOEP

GC den egger aanvaardt cultuurcheques van SODEXO en EDENRED.

EGGER-CADEAUCHEQUE
De egger-cadeaucheque is de ideale cadeautip en is zowel online als aan de balie
verkrijgbaar. De bon is 1 jaar geldig en kan gebruikt worden voor alle voorstellingen
uit ons eigen aanbod.

LAATKOMERS
Laatkomers worden slechts in de zaal toegelaten door het zaalpersoneel indien de

COLOFON

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.

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.

BEREIKBAARHEID EN GRATIS PARKING
Den egger is zeer vlot bereikbaar. Een routebeschrijving kan je vinden op onze
website in de rubriek ‘Hoe ons bereiken?’ Het centrum beschikt over een ruime,
gratis parking (415 plaatsen).

Deze seizoensbrochure is een uitgave van:

Samenstelling en coördinatie: Roeland Van Gorp

August Nihoulstraat 13

Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem

Eindredactie: Michel Baeten

3270 Scherpenheuvel-Zichem

Verantwoordelijke uitgever: Ronald Schuyten, voorzitter

Secretariaat: Michel Baeten, Alette Sinninghe,

BTW: BE 0878 141 691

Leden van het directiecomité: Kris Peetermans, Ben Mattheus,

Annelies De Ruyter, David Stalmans

Noël Bellefroid, Ludo Van Mellaerts

Druk en ontwerp: THE &COMPANY

OPENINGSUREN
SEPTEMBER-JUNI
di 13u00 - 16u00 • wo 9u00 - 12u00 & 13u00 - 16u00 • do 13u00 - 16u00 • vr 13u00 - 16u00 & 17u00 - 19u00
za 9u00 - 12u00 • ma & zo gesloten
JULI-AUGUSTUS
di 13u00 - 16u00 • wo 9u00 - 12u00 & 13u00 - 16u00 • do 13u00 - 16u00 • vr 13u00 - 16u00
ma, za & zo gesloten

August Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
NIEUWE CONTACTGEGEVENS: Tel. 013 39 14 14, vrijetijd@scherpenheuvel-zichem.be

www.denegger.be

