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Beste vrienden van den egger,
Seizoen 2019-2020 beloofde een hoogvlieger te worden maar daar kwam abrupt een einde aan als gevolg van COVID-19,
dat ons reeds maanden in z’n greep houdt.
Ons cultuurhuis heeft getracht cultuur een plaats te geven tijdens de verschillende fases in de strijd tegen het virus. We
proberen zoveel mogelijk voorstellingen te behouden en passen de kalenders aan. Geen eenvoudige opdracht voor ons
egger-team, maar ons doel is en blijft vooruitzichten bieden aan een bloedende sector.
Ondanks corona starten we een nieuw seizoen, maar weliswaar anders! We bieden voorlopig een beperkt maar kwalitatief
aanbod aan voor het najaar van 2020 en garanderen daarbij optimale veiligheid, conform de geldende maatregelen en
aanbevelingen vanuit de sectorgids.
Cultuur beleef je samen! We hebben dan ook samen met acht andere cultuur- en gemeenschapscentra uit Oost-Brabant
op éénzelfde moment ons programma bekend gemaakt. Ook de ticketverkoop verloopt in een zelfde periode, want in deze
onzekere tijden moeten we krachten bundelen en samenwerken.
Een krachtig signaal naar de sector toe waarmee we een hart onder de riem willen steken en in alle veiligheid ten volle gaan
voor de heropleving van ontspanning en cultuur.
Jij eggert toch ook?

Kris Peetermans
Schepen van cultuur & AGB
Stad Scherpenheuvel-Zichem

Ronald Schuyten
Voorzitter directiecomité
AGB Patrimonium

Roeland Van Gorp
Directeur
GC den egger

DE SCHEDELGEBOORTEN
> Ineens

HUMOR

“Ineens was Wouter weg.
Hij wou nochtans zo graag nog een showke maken.
Met wat liedjes. En tekstjes van hem.
Wij gaan dat doen.
Voor hem.
Voor ons ook.
En voor alle mensen die van hem hielden.”

Hommage aan De Schedelgeboorten-frontman Wouter Van
Lierde (overleden op 04/08/2020), met Danny Van Rietvelde
(zang, percussie), Saint-Marteau (zang, toetsen), Francis
Wildemeersch (zang, gitaren) en een speciale gast waarvan de
naam later bekend gemaakt zal worden.

VRIJDAG 2 OKTOBER 2020

20u00

TOEGANG abo: €15 • korting -26: €15 • basis: €18

© Annelies Vandewiele

De Schedelgeboorten
Danny Van Rietvelde - Saint Marteau - Francis Wildemeersch

rode zaal

HET PRETHUIS

THEATER

> De contactspeurder

Raf heeft sinds kort een nieuwe baan, hij maakt
deel uit van het contactonderzoeksteam van het
Agentschap Zorg en Gezondheid. Hij moet mensen
telefonisch benaderen om hun recente contacten op
te vragen. Dit blijkt echter niet zo simpel. Heel wat
mensen zijn niet onmiddellijk bereid hieraan mee te
werken. Of ze hebben toevallig geen tijd en vragen
een ander moment terug te bellen om vervolgens
nooit meer op te nemen. Ook een hardhorige
dame passeert de revue, wat de opdracht er niet
makkelijker op maakt. Hij krijgt uiteindelijk toch
iemand aan de lijn die wil meewerken, maar dat
mondt dan weer uit in een verrassing van formaat
waar Raf toch even niet goed van is.
De contactspeurder is een actuele komische
voorstelling, boordevol misverstanden en verrassende wendingen en dat volledig corona-proof!
Tekst en spel: Jeroen Maes

DONDERDAG 8 OKTOBER 2020

19u00 en 21u00

TOEGANG abo: €13 • basis: €16 • youth drop (-18): €8

rode zaal

HETGEVOLG / SIEN EGGERS
> U bent mijn moeder

In U bent mijn moeder geeft Joop Admiraal een eerlijk en aangrijpend beeld van het
leven van zijn demente moeder. Stefan Perceval bewerkte dit boek tot een moederdochter-confrontatie, waarbij Sien Eggers beide rollen speelt.

THEATER

U bent mijn moeder gaat over het verdriet dat de kop opsteekt als de moeder door de
genadeloze tijd wordt ingehaald. Zich dingen niet meer herinnert. Moet leven in een
verzorgingstehuis. En denkt dat niemand haar komt bezoeken.
“Ik ben hier nog de beste van allemaal”, zegt ze over haar buren. Ze zal het blijven
herhalen tot ze volledig in zichzelf is opgesloten. Het hardvochtige proces van
verdwijnen.

© Marit Stocker

‘De verdienste aan deze voorstelling is dat ze niet gevoelig wil zijn of dramatiseert. Het
is een respectvol portret, waar desondanks veel humor in zit.’ (De Standaard)
Spel: Sien Eggers
Bewerking en regie: Stefan Perceval

ZATERDAG 10 OKTOBER 2020

20u00

rode zaal

TOEGANG abo: €13 • basis: €16 • youth drop (-18): €8

GUY VERLINDE TRIO
> All is Forgiven

APERITIEFCONCERT: BLUES

Guy Verlinde kennen we als energieke performer. Deze
deze keer laat hij zich echter van zijn meest ingetogen
kant zien in een concert vol verhalen over liefde,
verlies en hoop, maar vooral over de positieve kracht
van muziek. Een niet te missen concert met dromerige
fingerpicking en verhalende luisterliedjes die naar de
keel grijpen.
Zijn nieuwe, intimistische album All is Forgiven overstijgt
de blues en toont dat Guy ook thuis is in de Americana
en het singer-songwriter genre. Tijdens dit concert laat
hij zich bijstaan door twee klassemuzikanten.
Multi-instrumentalist
Tom
Beardslee
(banjo,
mandoline, lapsteel) uit Ohio stript songs tot hun pure
essentie en put uit de rijkgevulde catalogus van blues,
Americana, folk en klassiek.
Gentenaar Olivier Vander Bauwede (harmonica,
gitaar) is een veelzijdig muzikant die veel verder gaat
dan enkel de traditionele blues licks.

ZONDAG 11 OKTOBER 2020

11u00

TOEGANG abo: €12 • basis: €14 • youth drop (-18): €8

blauwe zaal

STEPH GOOSSENS
> Maurice

En ambras komt in de beste huishoudens voor, maar ’t mag niet
blijven duren zeggen de mensen. Och, de mensen zeggen zoveel.
Het burleske proces van 35 jaar huwelijk, de kleine kantjes, de
grote waarheid en de ándere liefde van Maurice.

© Hugo Segers

Met de tragikomedie Maurice zette Steph Goossens zichzelf
20 jaar geleden op de kaart als acteur én als toneelauteur.
Herkenbaar, grappig én ontroerend tegelijk speelt Steph opnieuw
beide personages met verve zoals je hem nooit eerder aan het
werk hebt gezien!
In samenwerking met het Sociaal Huis/OCMW ScherpenheuvelZichem in het kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede.

DONDERDAG 15 OKTOBER 2020

20u00

rode zaal

TOEGANG abo: €12 • korting -21/+60: €14 • basis: €16 • youth drop (-18): €8

THEATER

Maurice houdt van Sonja. Zij ook van hem… én van breien en van
Elvis. Vier december 1984: Sonja en Maurice trouwen. Er ligt
sneeuw, ’t is ne schonen dag, Elvis zingt en ’s nachts is ’t eindelijk
now or never voor ’t jonge koppel.

TINE EN PIETER
EMBRECHTS
> Tine & Pieter spelen in den hof

Broer en zus: ras-performers, begenadigd vertellers én ook
nog eens buren die een tuin delen. De laatste jaren waren
ze elkaar muzikaal gezien een beetje uit het oog verloren,
maar de lockdown bracht daar terug verandering in.

MUZIEK

Vanuit hun bubbel namen ze hoopvolle liedjes op voor
mensen die door ziekte aan hun bed gekluisterd waren en
geen bezoekers mochten ontvangen. De reacties logen er
niet om en plots volgde een hele reeks interactieve, onlineconcerten en een mooie concertreeks op de Zomer van
Antwerpen 2020.
Met het muzikale vuur terug aangewakkerd, staan ze samen
op het podium met een greep uit Pieters Nederlandstalige
repertoire, klassiekers uit Tines Jukebox 2020 en enkele
prachtige Engelstalige covers.
Twee stemmen en één gitaar. Less is more en meer moet
dat niet zijn.

VRIJDAG 16 OKTOBER 2020

19u00 en 21u00

TOEGANG abo: €16 • korting -26: €16 • basis: €19

rode zaal

NOL HAVENS (VOF DE KUNST)
> Doe mij maar alles

Oude liefde roest niet. Dat blijkt als Nol Havens liedjes uit zijn
eigen repertoire zingt en speelt. Hij heeft veel meegemaakt en
veel te vertellen. In Doe mij maar alles brengt Nol de allerbeste
liedjes uit 36 jaar VOF de Kunst. Het overlijden van zijn vrouw, zijn
ouders, zijn zus en zijn beste vriend bracht veel veranderingen
en verdriet met zich mee. En wat vond hij nou van dat succes als
nuchtere Brabander? Hij zal het je allemaal vertellen.
Nol met zijn gitaar op een podium, geruggensteund door twee
muzikale kompanen, zijn persoonlijk verhaal, het verhaal achter
de liedjes.
Bezetting:
Nol Havens (zang, gitaar), Johan Hendrikse (piano) en Eric van
der Westen (contrabas)

VRIJDAG 23 OKTOBER 2020

20u00

TOEGANG abo: €12 • korting -21/+60: €14 • basis: €16

rode zaal

MUZIEK

‘Suzanne… Suzanne… Ik ben stapelgek op jou.’ We kunnen de
wereldhit allemaal nog woordelijk meezingen. Miljoenen platen
werden er verkocht en in zeven landen stond VOF de Kunst, met
zanger Nol Havens, op de eerste plaats van de hitparade.

SPROOKJES ENZO | PIETRO CHIARENZA
> Kat met laarzen

UiTm

. be
etVlieg

Een ondeugend verhaal op kousenvoeten…
Zou jij een kat vertrouwen die laarzen draagt en kan praten? Wij niet,
of… misschien toch wel? Want deze kat kan toveren! Ik heb horen
zeggen dat hij een bedelaar in een prins heeft veranderd en een reus
in een muis. En dan heeft hij er ook nog voor gezorgd dat zijn baas
een kasteel kreeg en met de prinses kon trouwen!

FAMILIE

We verwachten je, tussen het stuivende meel van onze windmolen. We
willen je een verhaal vertellen dat je misschien al gehoord hebt, maar
dat je vast nog nooit gezien hebt zoals wij het je kunnen laten zien.

© Accademia Perduta

De kat laat weten dat als je komt, je misschien… heel misschien…
zijn laarzen een keer mag passen.
Kat met laarzen is poëtisch theater vol verbeelding.
Alweer een betoverende voorstelling van Sprookjes enzo!
Miaaauw!
Met: Jo Jochems
Van 5 tot 8 jaar.

ZONDAG 25 OKTOBER 2020

14u00 en 16u00

blauwe zaal

TOEGANG abo: €10 • korting -21/+60: €12 • basis: €14 • youth drop (-18): €8

KATELIJNE VERBEKE &
WARRE BORGMANS
> K.A.L.M.

De K.A.L.M.-methode wordt ondertussen al in verschillende landen toegepast, waarbij de letters
soms veranderen, vermits het om een andere taal gaat en KALM in de meeste talen niet KALM is,
maar de inhoud blijft hetzelfde. De twee beschouwen het als hun plicht om de
mensheid te kalmeren. Samen presenteren ze hun c-uur-sus. Want op
één uur tijd slagen zij erin om jouw leven te veranderen.
Katelijne Verbeke en Warre Borgmans kennen elkaar al
jaar en dag en kruipen in de huid van twee collega’s
die samen zalen afschuimen om hun verhaal te
vertellen. De boodschap dient de ontvanger te
bereiken. Maar wordt het niet eens tijd dat
ze naar zichzelf luisteren?

DONDERDAG 29 OKTOBER 2020

19u00 en 21u00

rode zaal

TOEGANG abo: €13 • korting -21/+60: €15 • basis: €17 • youth drop (-18): €8

THEATER

Psychologen Sonja Verhaeren en Rik Willems leren je in negen stappen hoe kalmte jouw
superkracht kan worden. De tiende stap is een rustige stap naar buiten, wanneer je de zaal verlaat.

GENE THOMAS
> Omsingeld

In Omsingeld vertelt Gene Thomas,
gewapend met zijn gitaar, zijn verhaal
doorheen twee decennia liedjes
maken in verschillende talen.

© Koen Bauters

MUZIEK

In deze pakkende voorstelling vol
grappige anekdotes en oprechte
verhalen vertelt Gene niet enkel over
z’n helden en successen maar ook
over zijn tegenslagen en brengt hij
akoestische versies van zijn grootste
hits, van X-Session tot Liefde voor
muziek en alles ertussen.

VRIJDAG 30 OKTOBER 2020

20u00

TOEGANG abo: €15 • korting -26: €15 • basis: €18

rode zaal

LOGE10 THEATERPRODUCTIES
> De actrice

Een beroemde toneeldiva neemt afscheid van haar publiek met
een laatste voorstelling van De Kersentuin. Plots staat haar exman in de kleedkamer om haar een laatste keer aan het werk
te zien voor ze met haar nieuwe minnaar naar Zwitserland
vertrekt.

THEATER

Drama en komedie botsen wanneer de ex-geliefden afscheid
nemen, hun oude liefde verklaren, samen brullen van het
lachen en mekaar in de haren vliegen.
Met zijn vlotte pen is Peter Quilter erin geslaagd om prachtige
dialogen te creëren waarin het theaterleven heel raak wordt
weergegeven.
Een romantische komedie pur sang, die reeds met veel succes
gespeeld werd in Brazilië, Duitsland, Bulgarije en GrootBrittannië.
De cast bestaat uit twee klasbakken: Erik Goris en Myriam
Bronzwaar. De regie is in handen van Bruno Van Heystraeten.

DONDERDAG 12 NOVEMBER 2020

20u00

rode zaal

TOEGANG abo: €12 • korting -21/+60: €14 • basis: €16 • youth drop (-18): €8

JOS LOFFENS BAND
> Happy Music - A James Last tribute

James Last (foto) kan met voorsprong beschouwd worden als de meest
vernieuwende orkestleider binnen de wereld van de populaire orkesten
en bigbands na de Tweede Wereldoorlog. Hij was een buitenbeentje, zeer
atypisch binnen het genre en wereldwijd gegeerd om zijn liveconcerten.
Uitgebreid met strijkers brengt de Jos Loffens Band een tribute aan James

BIGBAND & TRIBUTE

Last. Licht klassiek, pop, filmmuziek, rock. Geen stijl is hen vreemd.
Een kleine greep uit het gevarieerde programma: Pulstar, Children Of
Sanchez, The Lonely Shepherd (Kill Bill), Always On My Mind, Bolero 75,
Games That Lovers Play, Czardas von Monti, Mambo No. 5, Lingering On,
Reel Express, …
Laat je door het 22-koppig orkest meevoeren naar de livesfeer van het
fenomeen James Last uit de jaren ‘70 en ‘80. De Jos Loffens Band
verwent je met een sfeervol, onderhoudend concert.
Happy Music is een nostalgisch eerbetoon aan de Gentleman Of Music.

ZATERDAG 14 NOVEMBER 2020

19u00 en 21u00

rode zaal

TOEGANG abo: €14 • senior drop (+65): €14 • korting -21/+60: €16 • basis: €18

BART HERMAN SOLO
Bart Herman begon zijn muzikale carrière als
15-jarige straatmuzikant. Alleen met zijn gitaar
speelde hij liedjes van zijn helden Kris Kristofferson,
Simon and Garfunkel en Elvis. Pas in 1993, op
30-jarige leeftijd, schakelde hij over naar een eigen
repertoire in het Nederlands.

MUZIEK

Tijdens dit soloconcert in den egger vertelt hij hoe de
ene carrière in de ander overliep, maar ook hoe het
ene repertoire het andere beïnvloedde. Dit resulteert
in een intiem, boeiend en uiterst gevarieerd
programma vol luistermuziek en anekdotes,
gebracht door een begenadigd verteller en singersongwriter van het zuiverste water.
Met: Bart Herman (zang, gitaar, mondharmonica)

DONDERDAG 19 NOVEMBER 2020

19u00 en 21u00

TOEGANG abo: €15 • senior drop (+65): €15 • basis: €18

rode zaal

MICHAEL VAN PEEL
> Van Peel tot Evenaar

Een vrolijke dia-avond gelardeerd met toogfilosofie en
tegelwijsheden.
Stand-upcomedian en Vespa-reiziger Michael Van Peel
neemt je mee op reis van West-Europa naar West-Afrika,
doorheen de uitgestrekte zandvlakten van de Sahara en
langs de kronkelpaden in zijn hoofd.

REISVERTELLING

Een low-tech reisverhaal over de 10.000 kilometer tussen
Antwerpen en Dakar met een twintig jaar oude Vespa,
een kaart en een kompas. Vijftig dagen was hij onderweg,
gevuld met eenzaamheid én boeiende ontmoetingen,
zandstormen in de Sahara, corrupte grenswachters in
Mauritanië, malariamuggen en zompige modderpistes in
de brousse van Senegal.
Via omwegen natuurlijk, want de kortste weg is zelden
de plezantste.
Tekst en spel: Michael Van Peel
Reprise naar aanleiding van de herdruk van het boek Van
Peel tot Evenaar.

DONDERDAG 26 NOVEMBER 2020

20u00

TOEGANG abo: €13 • korting -26: €13 • basis: €16

rode zaal

BULS & PIEDFORT
> Cooking with Knopfler

‘...that ain’t working, that’s the way you do it! Money for nothing and the
chicks for free!’

Begeleid door topmuzikanten nemen ze je mee langs Knopflers sfeervolle
grooves, rhythm & blues, feeërieke ballades, vele ongekende parels en
grote Dire Straits hits!

MUZIEK

De gedeelde liefde voor de muziek van Mark Knopfler en Dire Straits is
reeds jaren een rode draad in het leven van doorwinterde sessiemuzikanten
Bart Buls en David Piedfort. Met Cooking with Knopfler komen ze vanuit
hun begeleidende rol bij groepen als The Scabs, De Laatste Show Band
en Kapitein Winokio naar de voorgrond en laten ze deze liefde een avond
de vrije loop.

De ‘chicks for free’ kunnen ze niet beloven, maar de ‘money’ zal niet ‘for
nothing’ zijn!

VRIJDAG 27 NOVEMBER 2020

20u00

TOEGANG abo: €16 • korting -26: €16 • basis: €19

rode zaal

© Bart Boodts

Bezetting:
Bart Buls (zang, gitaar), David Piedfort (leadgitaar, dobro, zang), Steven
Jacobs (keys), Thomas Fiorini (bas, contrabas) en Steven Dielkens
(drums, percussie)

SHAKE IT!

APERITIEFCONCERT: ACCORDEON

> Shaking Vibrations

A Theatrical Fisarmonical Foursome.
Een accordeonkwartet opgebouwd rond Ludo Mariën, hoofddocent accordeon aan het Koninklijk Muziekconservatorium
Antwerpen, met Seppe Mariën, Geert Laureyssen & Joël Helmer.
Vier bayans, vier vuurspuwende lichamen vol accordeonistieke
energie die de ziel uit hun lijf en ledematen schudden. Shake It! brengt
met Shaking Vibrations een prominent staaltje accordeon. Zowel
traditionele, klassieke muziek als authentieke accordeonmuziek en
universele wereldmuziek komen aan bod. Virtuoos en verbeten –
hun instrumenten worden heftig heen en weer geschud – maar te
gepasten tijde ook intiem. Laat je verrassen, meevoeren en schud
mee.
Let’s go nutz in artistic bellows, entropic skills, physical labor and
sonorous depths. Discover the MAGIC of Shaking Vibrations!

ZONDAG 29 NOVEMBER 2020

11u00

TOEGANG abo: €12 • basis: €14 • youth drop (-18): €8

blauwe zaal

FILM IN DEN EGGER
Ook dit seizoen gaan we door met onze maandelijkse filmavond. Zes
woensdagavonden schotelen we je een ‘betere’ film voor. Vanaf dit
seizoen hebben we onze filminfrastructuur bovendien van een stevige
upgrade voorzien. De vertoningen gaan nu niet meer door in de Blauwe,
maar wel in de Rode Zaal. Met een gloednieuwe HD-projector op een
podiumvullend scherm en een superieur geluidssysteem bezorgen we
je zo een nog betere cinema-ervaring!

De voorjaarsfilms worden in januari 2021
bekend gemaakt. Noteer alvast volgende
data in je filmagenda:

_ 17 FEBRUARI 2021

Dit najaar vertonen we volgende films:

_ 10 MAART 2021

_ 14 OKTOBER 2020: 1917

_ 14 APRIL 2021

_ 18 NOVEMBER 2020: PARASITE
_ 9 DECEMBER 2020: JOJO RABBIT
De vertoning begint steeds om 20 u, inkom bedraagt 5 euro.
Tickets kunnen vooraf aangekocht worden via de gekende kanalen,
maar evengoed de avond zelf aan de kassa.

Geïnteresseerd, maar nog geen ticket voor één van deze voorstellingen?
Je kan deze voorstellingen ook opnemen in je abonnement voor 2020-2021!

LILIANE SAINT-PIERRE & MARIJN DEVALCK
10 jaar Compagnons de la Chanson
donderdag 22 oktober 2020 om 14 uur
Liliane Saint-Pierre en Marijn Devalck zijn samen goed
voor meer dan 100 jaar muzikale ervaring. Voor het eerst
verenigd op het podium en begeleid door Jean Van Lint (zang
en contrabas), Dirk Van der Linden (zang en klavieren) en Eric Rits
(drums) brengen ze voor jou de mooiste Franse liedjes van Gilbert
Bécaud, Claude François en Jacques Brel, maar ook van France Gall,

RUDI VRANCKX, KATARINA VERMEULEN,
WIGBERT, CHARLES NAGTZAAM &
SERGE FEYS
Vriend of vijand
vrijdag 20 november 2020 om 20 uur

Céline Dion, Edith Piaf, Adamo en Aznavour.

Bram Vermeulen was gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog en schreef er prachtige liedjes over, die in Vriend of vijand
magistraal vertolkt worden door zijn dochter Katarina, Wigbert,
Charles Nagtzaam (Frank Boeijen band) en Serge Feys (Arno/TC
Matic). Oorlogsverslaggever Rudi Vranckx weeft zijn persoonlijke

Tickets: ABO & senior drop (+65): €14 - korting -21/+60: €16 -

ervaringen en unieke beelden tussen de songs door.

basis: €18

Tickets: ABO & senior drop (+65): €15 - korting -21/+60: €17 basis: €19

FOTO: © Jan Huysentruyt

FOTO’S: © Kathie Danneels

De ticketverkoop van ‘Compagnons de la Chanson’ en ‘Vriend of vijand’ is momenteel gesloten, maar het kan zijn dat
er nog extra plaatsen vrijkomen. Hou daarom zeker onze website in de gaten voor de laatste stand van zaken!

SE I ZO E N

Om gekende redenen werden een aantal afgelaste voorstellingen uit seizoen 2019-2020 verplaatst
naar dit seizoen. Gekochte tickets blijven gewoon geldig.

19
20

MUZIEKTHEATER DE KOLONIE / BRUNO VANDEN BROECKE
De Woordenaar

THE FLYING PICKETS
Strike Again

donderdag 14 januari 2021 om 20 uur

vrijdag 5 februari 2021 om 20 uur

Deze voorstelling ontstond in de hoofden van Bo

De Britse Flying Pickets zijn de bekendste a capella groep

Spaenc en Bruno Vanden Broecke. Bruno schreef de
tekst en staat uiteraard op de planken. Bo (drums,
marimba en keys) componeerde de muziek, die hij live
vertolkt samen met Pol Vanfleteren (keys, accordeon
en trompet) en Johan Vandendriessche (saxen, fluit en
gitaar) en Danté Verspaendonck of Amber Meert (zang). Bij goed
muziektheater zijn tekst en muziek meer dan de optelsom van afzonderlijke delen.
‘Het moet echt in elkaar verweven zitten en mekaar versterken’, aldus Bo en Bruno.

van West-Europa. Hun internationale carrière begon 35
jaar geleden met hun versie van Yazoo’s Only you die een
wereldhit werd. Daarna volgden maar liefst 13 albums.
Dit is geen doorsnee band, dit is wereldklasse. Al die
staande ovaties waren dan ook dubbel en dik verdiend voor
een show die dynamiek, humor en klasse verenigt!

Tickets: ABO & senior drop (+65): 18 euro - korting -21/+60: 20 euro basis: 22 euro

Met inleiding om 19 uur (deelname gratis, inschrijven niet nodig).

Tickets: ABO: 13 euro - korting -21/+60: 15 euro - basis: 17 euro Youth drop (-18): 8 euro
FOTO: © Jan Marchand

DE FRIVOLE FRAMBOOS
Wachten op Do Groot
woensdag 27 januari 2021 om 20 uur
Peter Hens en Bart Van Caenegem onthullen ons op
virtuoze wijze de geheimen rond de ‘Big Bang’ van de muziek,
over de noot waarmee het allemaal begon: ‘Do Groot’. Reizend door het verleden
zet het duo de tijd op zijn kop en zoekt het een antwoord op de vraag wat er
zou gebeuren als vroegere tijden de toekomst waren geweest. Zou Mozart zich
bijvoorbeeld hebben laten inspireren door Stromae? Of Wagner door James Last?

Tickets: ABO & senior drop (+65): 20 euro - korting -21/+60: 22 euro basis: 24 euro
FOTO: © Koen Bauters

MAAIKE CAFMEYER & PETER DE GRAEF
Hullep
vrijdag 19 maart 2021 om 20 uur
Vertel je vaak sterke verhalen? Kom je charmant over?
Hou je van risico’s? Schep je wel eens op? Vind je voor
alles een uitleg of excuus? Maak je geen probleem
van overspel? Heb je een afkeer van verveling? Een
sterk gevoel van eigenwaarde? Hullep is een tragikomische,
muzikale theatervoorstelling van Maaike Cafmeyer en Peter De Graef,
geruggesteund door drie muzikanten o.l.v. Frans Grapperhaus.

Tickets: ABO: 14 euro - korting -21/+60: 16 euro - basis: 18 euro Youth drop (-18): 8 euro
FOTO: © Goran Despierre

ABBA GOLD
The Concert Show

JO LEMAIRE
4 x anders

dinsdag 4 mei 2021 om 20 uur

donderdag 3 juni 2021 om 20 uur

Na twee uitverkochte voorstellingen voor een dolenthousiast
publiek in seizoen 2018-2019, keert ABBA Gold op algemeen
verzoek terug naar den egger! Mocht je er toen niet bij geweest
zijn, is dit het uitgelezen moment om alsnog alle hits van Agnetha,
Benny, Bjorn en Anni-Frid te ervaren in een spectaculaire concertshow.
Dé meest internationaal geroemde ABBA-tributeband zal weer voor
onweerstaanbare disco vibes zorgen in den egger! Having the time of your life.

Jo Lemaire brak in 1981 door bij het grote publiek met
de prachtige Serge Gainsbourg cover Je suis venue te dire
que je m’en vais. Begeleid door een zeskoppige band brengt
Jo in dit jubileumconcert een bloemlezing uit haar unieke
carrière van 40 jaar. Alle genres komen uitgebreid aan bod: 4 periodes van
10 jaar, 4 periodes met verschillende artistieke invulling, 4 periodes met
verschillend publiek. Dit concert is de kroon op haar carrière en wordt een
feest voor al haar fans.

Tickets: ABO: 22 euro - korting -21/+60: 24 euro - basis: 26 euro

Tickets: ABO & senior drop (+65): 16 euro - korting -21/+60: 18 euro -

FOTO: © Jan Kocovski for WeLeon Entertainment

basis: 20 euro

JAZZISFACTION BIG BAND INVITES
Philip Catherine
vrijdag 14 mei 2021 om 20 uur
De Jazzisfaction Big Band, sinds 2015 het huisorkest van
den egger, nodigt opnieuw een grote naam uit de Europese
jazzwereld uit: Philip Catherine is door zijn unieke stijl en
klankkleur en zijn lyrische composities één van de meest
geroemde en invloedrijke gitaristen in het genre. De
vingervlugge virtuoos stond wereldwijd in prestigieuze concertzalen en werkte
samen met legendes als Chet Baker. Een niet te missen concert!

Tickets: ABO & senior drop (+65): 16 euro - korting -21/+60: 18 euro basis: 20 euro
FOTO: © Wim Van Eesbeek

LAATSTE TICKETS OF UITVERKOCHT.
Rob de Nijs: 60 jaar artiest - dinsdag 24 november 2020 om 20 uur
Luka Bloom: 30 Years of Riverside (CC Diest) - dinsdag 1 december 2020
om 20.30 uur

Surf naar www.denegger.be voor een actuele stand van zaken.

TICKETS EN ABONNEMENTEN
De ticketverkoop verloopt dit seizoen anders dan normaal. In eerste
instantie kan je enkel tickets kopen voor het programma van oktober
tot november en voor de uitgestelde voorstellingen van seizoen 19/20.
Het programma vanaf december 2020 kan je reeds terugvinden op
onze website, maar het kan nog wijzigingen ondergaan in het kader
van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
Tickets voor deze voorstellingen zijn daarom pas later in het seizoen
verkrijgbaar.

ABONNEMENT DEN EGGER

Door het aangepaste aanbod dit najaar, heb je reeds recht op het
voordelige abonnementstarief als je minstens twee verschillende
voorstellingen per persoon reserveert. Dit tarief blijft geldig voor
elke bijkomende reservatie die je doet in de loop van het seizoen, dus
ook voor het programma vanaf december! Voor extra plaatsen (losse
tickets) wordt het gewone tarief aangerekend.
Een abonnement kan je bestellen op twee manieren:
Online (aangeraden!): online tickets bestellen zal er een beetje
anders uitzien dan normaal. Het is niet mogelijk om zelf je zitplaats te
kiezen. Het ticketsysteem bepaalt automatisch je stoeltjes. Je geeft
dus enkel het aantal gewenste tickets op en na het afronden van je
order zal je de toegewezen plaatsnummers ontvangen. Dit gebeurt
op basis van de beste plaatsen die op het moment van je reservatie
beschikbaar zijn, dus hoe sneller je bestelt hoe beter de plaatsen.
Je bestelling zal nooit opgesplitst worden: als je meerdere plaatsen
tegelijkertijd bestelt voor je bubbel, heb je steeds de garantie dat je
naast elkaar kan zitten. Je kan je tickets nog steeds onmiddellijk
online betalen, waarna je de e-tickets in je mailbox ontvangt.
Vanzelfsprekend blijft het ook mogelijk om per overschrijving of aan
de balie van den egger je tickets af te rekenen.
Telefonisch, per mail of aan de balie in het geval online bestellen
niet mogelijk is.

LOSSE TICKETS
Te koop op volgende manieren:
•

online via www.denegger.be

•

telefonisch op het nummer 013 46 06 50 of via mail aan info@denegger.be

•

in het geval de vorige opties niet mogelijk zijn: aan de balie tijdens de openingsuren
(bij voorkeur ter plaatse betalen met Bancontact of cultuurcheques van SODEXO
of EDENRED)

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.
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
extra korting op het basistarief.

TERUGNAME TICKETS

genieten personen boven de 65 jaar een

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 het secretariaat (niet mogelijk bij avondvoorstellingen).

ALGEMEEN
COVID-19

De gezondheid van onze bezoekers komt uiteraard op de eerste plaats. Daarom zal
het bijwonen van voorstellingen in den egger er nog een tijdje anders uitzien dan we
gewend zijn, maar we doen er alles aan om je bezoek zo vlot en veilig mogelijk te laten
verlopen. We vragen dan ook om de maatregelen rond social distancing en hygiëne
na te leven, voor ieders gezondheid. Zo kan iedereen op een zorgeloze manier kunnen
genieten van de prachtige cultuurmomenten die het leven kleur geven.
Omdat de maatregelen regelmatig worden bijgestuurd, raden we je aan om voor elke
voorstelling even de meest recente versie na te lezen op www.denegger.be zodat je
zeker helemaal up-to-date en klaar bent voor een ontspannen avondje in den egger.
Want cultuur beleef je samen!

CULTURELE PARTICIPATIEPREMIE

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 i.v.m. de begeleiderspas: provincie Vlaams-Brabant, dienst
welzijn - tel. 016 26 73 90 - e-mail: begeleiderspas@vlaamsbrabant.be
website: www.vlaamsbrabant.be/begeleiderspas

CULTUURCHEQUES

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.

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.

LAATKOMERS

Meebrengen:		
identiteitskaart, klevertje van je ziekenfonds en ticket van de voorstelling

TICKETBALIE EN VESTIAIRE

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.

Om de veiligheid te kunnen garanderen, worden laatkomers niet meer toegelaten
in de zaal eens de voorstelling begonnen is. De tickets komen te vervallen zonder
enige vorm van terugbetaling of compensatie.

Zolang de COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zal de ticketbalie niet bemand zijn
voor aanvang van de voorstellingen en wordt er geen vestiaire voorzien.

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.

Voor meer informatie:
tel. 013 77 26 47
e-mail: info@ocmwscherpenheuvel-zichem.be
website: www.ocmwscherpenheuvel-zichem.be
		

DRANK EN SNOEP

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.

BEREIKBAARHEID EN GRATIS PARKING

PERSONEN MET EEN BEPERKING

Zolang de COVID-19-maatregelen van kracht zijn, wordt in den egger geen tap
uitgebaat. Voor en na de voorstelling kan je voor een drankje terecht in cafetaria
‘t Halleke naast den egger. Eten, drinken en/of snoepen is niet toegelaten in de
schouwburg.

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).

August Nihoulstraat 74,
3270 Scherpenheuvel-Zichem
Tel. 013 46 06 50
info@denegger.be
www.denegger.be

