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theater
humor
dans
film
SAMEN!

EINDELIJK.
De ontlading is enorm: eindelijk mag er terug aan cultuur gedaan worden! We openen
dan ook vol enthousiasme de deuren voor ons publiek en artiesten voor het seizoen
2021-2022.

De goesting is groot!
2021 is bovendien een feestjaar: GC den egger blaast 15 kaarsjes uit! Feesten doen
we natuurlijk het ganse cultuurseizoen, maar in het weekend van 21 mei 2022 gaan
we ons jubileum extra vieren. Noteer dit dus zeker al met stip in je agenda!

feest

De wereldwijde pandemie heeft ons in vele facetten geraakt en beproefd. De weg was
moeilijk en vreemd. Het egger-team zat echter niet stil en dat zal je zeker merken.
Het gebouw werd opgefrist, enkele mankementen verholpen en er werd nagedacht
over een nog betere dienstverlening vanuit alle vrijetijdsdiensten.

Onze dankbaarheid is groot!
Dank aan ons personeel, 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.

De hunker naar ons egger-publiek is groot!
Kom ook jij terug ‘eggeren’?
Kris Peetermans
Schepen van cultuur
Stad Scherpenheuvel-Zichem

Ronald Schuyten
Voorzitter directiecomité
AGB Patrimonium

Roeland Van Gorp
Directeur
GC den egger

15 jaar DE

I MUVRINI
Portu in Core
Op hun eenentwintigste studioplaat Portu in Core uit 2019 grossieren de broers

wereldmuziek

Alain en Jean-François Bernardini zoals vanouds weer in hun unieke mix van
levenslust, strijdbaarheid, sociale bewogenheid, idealisme en melancholie die

DEN EGGER

van I Muvrini de beroemdste groep uit Corsica heeft gemaakt.
I Muvrini is een vocale groep van wereldformaat met bovendien een livereputatie
om u tegen te zeggen, zoals iedereen die hen al aan het werk heeft gezien zal
beamen. Mocht dat nog niet het geval zijn, nodigen ze je heel graag uit om het te
komen ontdekken in den egger!
Bezetting: Jean-François Bernardini (zang), Alain Bernardini (zang), Stephane
Mangiantini (zang), Micky Meinert (gitaren), Cesar Anot (bas), Thomas Simmerl
(slagwerk), Achim Meier (toetsen), Loïc Taillebrest (accordeon, doedelzak) en
Jean-François Lucciani (zang)

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2021

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €34 • KORTING -21/+60: €36 • BASIS: €38
2

LOGE10 THEATERPRODUCTIES
De dame in het busje
Miss Shepherd, een vrouw waarvan niemand weet waar ze écht vandaan komt, parkeert ‘tijdelijk’
haar busje op de oprit van de bekende schrijver Alan Bennett en blijft daar vervolgens de volgende
15 jaar wonen.
Wat begint als een tegen wil en dank toegestane gunst, wordt een relatie die hun beider levens

theater

zal veranderen.
Een zeldzaam, ontroerend en hilarisch portret, gebaseerd op een waargebeurd verhaal!
Het stuk werd verfilmd met Maggie Smith (bekend van Downton Abbey) in de
hoofdrol. Nu kruipt niemand minder dan Leah Thys in de huid van een wel
heel aparte dame: de dame in het busje.
Met: Leah Thys, Maxime De Winne, Guillaume Devos, Ann Pira,
Nathalie Wijnants, Erik Goris, Ann De Winne en Wouter Vermeiren

DONDERDAG 23 SEPTEMBER 2021

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €15 • KORTING -21/+60: €17 • BASIS: €19 • YOUTH DROP (-18): €8
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SANDRA KIM, MARCO Z,
BEGIR MEMETI & BAND
Bella Italia

15 jaar DEN EGGER

Bella Italia is een hartverwarmend en heerlijk nostalgisch
theaterconcert. Een fantastische liveband dompelt je
onder in de mooiste en bekendste Italiaanse hits. Bella
Italia is een concert om met weemoed terug te denken
aan voorbije vakanties. Hartstochtelijk genieten van la
dolce vita op una giornata particolare.

muziek

De ene na de andere hit passeert de revue, maar ook
verborgen parels van topartiesten als Paolo Conte, Eros
Ramazzotti, Zucchero en vele anderen staan op het
repertoire. Uit volle borst meezingen is toegestaan.
Bella Italia bestaat uit quasi tutti Italiani: Sandra
Caldarone (Sandra Kim), Marco Zanetton (Marco Z),
Begir Memeti, orkestleider Adriano Cominotto, Damian
Corlazolli (Spring) op gitaar, Claudio Arduini (Oscar &
the Wolf) op drums en - de enige niet-Italiaan die al die

© Jimmy Kets

furie aankan - Bart Van Lierde (K’s Choice, Meuris) op bas
zetten de toon voor een onvergetelijke avond.

VRIJDAG 1 OKTOBER 2021

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €16 • KORTING -21/+60: €18 • BASIS: €20
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CHRISTOPHE VANDEGOOR,
JELLE CLEYMANS &
JOOST VAN HYFTE

sport / muziek / humor

Knechten van de koers (première)

Koers in Vlaanderen is heilig. Koers is lijden en afzien, door weer en wind,
op kasseistroken in de Vlaamse Ardennen of onder een brandende zon
op een Alpencol. Verhalen vol heroïek over prachtige overwinningen en
onwaarschijnlijke tegenslagen.
In Knechten van de koers bekijken Jelle Cleymans, Joost Van Hyfte en
Christophe Vandegoor het wielrennen door hun eigen bril. Cleymans als
wielerliefhebber, Vandegoor als verteller en Van Hyfte als een moderne
hofnar.
Het resultaat is een cocktail van hilarische anekdotes, onverwachte
opdrachten en nostalgische verhalen. Nu eens op de snelheid van een
massasprint, dan weer trager en op souplesse als een gevleugeld klimmer.

© Johannes Vande Voorde

Drie topmuzikanten sleuren je live mee op zoek naar ontroering, alsof je zelf
in het peloton zit.
Met: Jelle Cleymans, Christophe Vandegoor, Joost Van Hyfte, Jo Mahieu
(gitaar), Dirk Van der Linden (hammond) en Yves Baibay (drums)

ZATERDAG 2 OKTOBER 2021

I

20u00

ABO: €13 • KORTING -21/+60: €15 • BASIS: €17
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I

RODE ZAAL

ECHO COLLECTIVE

15 jaar DEN EGGER

Plays Jóhann Jóhannssons ‘12 Conversations
with Thilo Heinzmann’
Postklassiek, neoklassiek, minimalistisch, … niemand weet hoe je de muziek
van strijkensemble Echo Collective moet omschrijven en het zal Neil Leiter
en Margaret Hermant worst wezen.

modern klassiek

De populariteit van instrumentale muziek buiten het klassieke establishment
is de afgelopen tien jaar enorm gegroeid. Denk maar aan Nils Frahm, Ólafur
Arnalds en de betreurde Jóhann Jóhannsson.
Vlak voor zijn dood smeedden Jóhannsson en Echo Collective nog plannen
voor een gezamenlijk project. Jóhannsson componeerde muziek bij het werk
van Berlijns beeldend kunstenaar Thilo Heinzmann en de IJslandse componist
dacht onmiddellijk aan Echo Collective om de composities op te nemen.
Een eerbetoon dus, maar ook een unieke kans om kennis te maken met de
muzikale erfenis van één van de belangrijkste componisten van de laatste
jaren. Uitgevoerd door zijn geliefkoosde muzikanten.
Een organisatie van CC Diest. Beperkt aantal tickets beschikbaar.

DINSDAG 5 OKTOBER 2021 I 20u30 I BEGIJNHOF AULA GEERTRUI CORDEYS, INFIRMERIESTRAAT, 3290 DIEST

ABO: €14
BASIS: €16
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JOHAN TERRYN
Het uur blauw

Johan Terryn verloor zijn vader midden in de eerste lockdown. Rouwen en
verdriet delen werden sterk beperkt door de omstandigheden. Hij gebruikte
dan maar zijn column op de radio om zijn rouwboodschap de wereld in te
sturen. Vele luisteraars voelden zich geraakt en vertelden hem spontaan hun
eigen verhaal over het gebrek aan nabijheid bij het afscheid.

theater

Met twaalf van hen ging Johan in gesprek in de podcast Het uur blauw, tijdens
een wandeling die begon in het pikdonker en eindigde bij zonsopgang. Het
dertiende verhaal vertelt Johan op het podium: dat van zijn eigen rouwproces.
Het is een unieke vertelling over wat het betekent om een geliefde te verliezen,
over rouwen in bijzondere tijden, over afscheid zonder nabijheid. Van donker
naar licht, zoals ook de zon zich op het uur blauw langzaam laat zien.

© Karolina Maruszak

Voorjaar 2021 verscheen het boek Het uur blauw bij Uitgeverij Lannoo.

DONDERDAG 7 OKTOBER 2021

I

Tekst en spel: Johan Terryn
Regie: Randall Casaer
Muziek: Céline Ottenburgh

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €12 • KORTING -21/+60: €14 • BASIS: €16 • YOUTH DROP (-18): €8
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In het kader van het project
Troostplekken. De voorbije periode
hebben we heel wat moeten
missen. Soms moesten we zelfs
afscheid nemen van een dierbare.
Troost krijgen en geven is daarom
belangrijker dan ooit. In onze stad
zijn er drie troostplekken aangelegd:
in het Mariapark in Averbode, aan
de vijver naast den egger en aan de
oude eik in Kaggevinne. Meer info
op
www.scherpenheuvel-zichem.
be/troostplekken.

THE ANIMALS
& FRIENDS
muziek

In 1964 overspoelde rock-’n-roll de wereld met The Beatles, The Rolling
Stones en natuurlijk The Animals. Aan de oevers van de Tyne ontstond een
nieuwe stroming rhythm-and-blues die de wereld veroverde.
The Animals waren de tweede Britse band die aan de top kwamen van de Amerikaanse
hitlijsten, met hun legendarische House Of The Rising Sun. Hierna had de band meer dan
twintig top 10-hits over de hele wereld.
Na 50 jaar leeft de legende voort in The Animals & Friends met John Steel, die samen met Eric
Burdon de band oprichtte, en Mick Gallagher, die in 1965 Alan Price opvolgde als toetsenist.
The Animals & Friends zorgen overal voor een feest van herkenning met nummers als We Gotta Get Out Of This Place,
Don’t Let Me Be Misunderstood, I Put A Spell On You en natuurlijk House Of The Rising Sun.
Bezetting: John Steel (drums), Mick Gallagher (toetsen), Danny Handley (gitaar, zang) en Roberto Ruiz (bas, zang)

VRIJDAG 8 OKTOBER 2021

I

20u00

I

RODE ZAAL

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

Jeroen_Leenders_21/22_Decrypt

humor

Een solo, maar dan met twee, in een theaterzaal waar hij de theateretiquette
zonder schroom overboord gooit. Een kunstvorm die zichzelf creëert op het
podium en waarin Jeroen Leenders zich thuis voelt. Een vorm waarbij hij
zichzelf toont zoals hij werkelijk is, in het moment, want geen enkele dag is
hetzelfde in zijn krankzinnige brein. Het publiek bereidt zich best voor op een
ruige show, waarin geen enkel onderwerp wordt vermeden.
Jeroen Leenders gaat ook dit jaar weer een zeer beperkt aantal theaterzalen
in met veel nieuwe inspiratie. Verwacht geen thema of cabaret, geen
overduidelijke maatschappelijke boodschap en vooral geen sociaal aangepaste
show. Pas op het einde komen we te weten wat de rode draad was. Of nog
beter: wat alle rode draden hadden kunnen zijn.
Na het aan- en afkondigen van zijn support act Kim Schuddeboom speelt
Jeroen een lange comedyset met hoge energie en snelheid.
In samenwerking met het Sociaal Huis/OCMW Scherpenheuvel-Zichem in het
kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede.

ZATERDAG 16 OKTOBER 2021

I

20u00

ABO: €13 • KORTING -26: €13 • BASIS: €16
9

I

RODE ZAAL

JACKOBOND & BASTIEN

15 jaar DEN EGGER

Van Corsari tot Appermont

© Johannes Vande Voorde

Aan de hand van historische beeldfragmenten en
onvergetelijke muziek blikken Jackobond & Bastien
terug. Persoonlijke verhalen van mensen die zowel
voor als in de beeldbuis de bewuste beginjaren hebben
beleefd, komen aan bod. Legendarische televisieshows
worden herontdekt en nagespeeld. Deuntjes van toen
worden van onder het stof gehaald.
Van Corsari tot Appermont is een gevarieerde
seniorenvoorstelling voor iedereen die zich bij het
aanzetten van zijn televisietoestel afvraagt hoe het ook
alweer allemaal begonnen is!

cultuur om 14 uur

Sonja Barend, Rudi Carrell, Tony Corsari, Jan Theys,
… A trip down memory lane naar de legendarische
beginjaren van de Nederlandse en Vlaamse televisie
toen presentatoren en presentatrices nog échte sterren
waren.

Bezetting: Riet Muylaert (zang), Bastien Hubens (zang,
presentatie), Antoon Offeciers (piano, accordeon),
Stoffel Verlackt (bas, gitaar) en Bert Huysentruyt
(drums)

DONDERDAG 21 OKTOBER 2021

I

14u00

I

RODE ZAAL

ABO: €14 • SENIOR DROP (+65): €14 • KORTING -21/+60: €16 • BASIS: €18
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DE FRIVOLE FRAMBOOS

humor

© Johan Jacobs

Troppo Maturo

Frambozen worden beter met de jaren, puurder en voller van smaak.
Het bewijs hiervan leveren Peter Hens en Bart van Caeneghem met
hun wervelende nieuwe voorstelling Troppo Maturo.
Vrij vertaald betekent de titel iets als ‘te volwassen’, maar wie de show
gezien heeft, moet beamen dat ‘volgroeid’ of ‘gerijpt’ veel meer van
toepassing is. Want ook na achtendertig jaar op de planken smaakt
deze framboos frisser dan ooit. Fruitig, geestig en virtuoos.
Twee tenoren, één cello, één vleugelpiano, een kist vol Beethoven,
Hazes, Mozart, humor, Liszt en bedrog. Dartel en frivool, vrolijk en
framboos, dat is Troppo Maturo.

VRIJDAG 22 OKTOBER 2021

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €20 • SENIOR DROP (+65): €20 • KORTING -21/+60: €22 • BASIS: €24
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LUCAS VAN DEN EYNDE & MUZIEKTHEATER DE KOLONIE
Onheil in Black Creek
Ooit was Black Creek een bloeiend Vlaams westerndorp.
Nu moet Dirk, de zoon van de stichter, het uit handen geven.
De jonge generatie wil er een “Educatief en Klimaatneutraal
Ervaringsgericht Multicultureel Ecocentrum” van maken.

muziektheater

© Pat Verbruggen

Het valt onze held zwaar om zich aan te passen aan een wereld
waarin klimaatspeeltuintjes en het therapeutisch aaien van
schapen vanzelfsprekend zijn. Daarnaast is er nog de bizarre
nasleep van het wekelijkse spektakel ‘Het ophangen van een
paardendief’, dat vijftien jaar eerder een keertje fout liep.
Lucas Van den Eynde is de John Wayne van de Vlaamse televisie
en het theater. Aan zijn zijde staan multi-instrumentalist
Bo Spaenc en gitarist Bart Van Huyck. De muziek geeft het
verhaal de sporen, jaagt de verteller op en laat het publiek mee
wegduiken voor onverwachte ‘steigeringen’ van het plot!
Spel en concept: Lucas Van den Eynde
Tekst: Hugo Matthyssen
Livemuziek: Bo Spaenc en Bart Van Huyck

DONDERDAG 28 OKTOBER 2021

I

20u00

I

Om 19 uur wordt de
voorstelling ingeleid.
Deelname is gratis,
inschrijven is niet nodig.

RODE ZAAL

ABO: €13 • KORTING -21/+60: €15 • BASIS: €17 • YOUTH DROP (-18): €8
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MAMA’S JASJE
De jaren van verstand

muziek

Mama‘s Jasje mag trots terugblikken op een 30-jarige
carrière. Door zijn deelname aan Liefde Voor Muziek in
2020 is de band rond Peter Vanlaet helemaal terug.
De ervaren liveband vindt het evenwicht tussen hits uit de
beginperiode (o.a. Zo ver weg, Teken van leven en Doe het
licht maar uit), hun bekende hommages van eind jaren ‘90
(Als de dag van toen en Laat me alleen) maar ook songs
uit hun laatste album.
De Best Of-plaat 30 jaar Mama’s Jasje - De jaren van
verstand uit 2020 haalde platina.
Hun wilde haren zijn ze nog niet helemaal kwijt, maar
de jaren van verstand zijn een feit. Kom kijken, leun
achterover, zing mee, ... geniet!
Bezetting: Peter Vanlaet (zang), Bert Verschueren
(gitaar, MD), Pieter Van Malderen (keyboard), Wouter
Berlaen (bas), Gert Meert (drums) en Virginie Jacquin
(viool)

VRIJDAG 29 OKTOBER 2021

I

20u00

ABO: €16 • KORTING -26: €16 • BASIS: €19
13

I

RODE ZAAL

15 jaar DEN EGGER

DE MENS

De Mens Late Night

© Guy Kokken

Dit keer doen de heren dat in maatpak en in het decor
van een sfeervolle laatavondtalkshow. Met stemmige
belichting, een comfortabele zetel en sterke verhalen
rond de nu eens intiem, dan weer swingend gebrachte
songs uit het eigen, rijke repertoire.

rock

De Mens, al meer dan vijfentwintig jaar leverancier
van Doorvoeld Entertainment © en populairder en
geliefder dan ooit, zakt graag om de paar jaar af naar
de talrijke mooie theaters en cultuurzalen die ons
land rijk is.

De Mens is sowieso een band met een dwingend
verhaal, dat ook het verhaal van zijn publiek is. Dat
wordt in De Mens Late Night op een geheel nieuwe,
stijlvolle manier verteld.

VRIJDAG 12 NOVEMBER 2021

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €18 • KORTING -21/+60: €20 • BASIS: €22
14

KAPITEIN WINOKIO
Chillen op je billen

© Damon De Backer

familie

HELP! Kapitein Winokio kan niet meer stilzitten. Mevrouw de Poes
en de bemanning hebben alles geprobeerd om hem te helpen:
bloemschikken, wandelen, luchtfietsen, pompen, twee emmertjes
water halen, neusvleugelwapperen en diepzeeruiken. Niets brengt
soelaas. En dus gaan ze samen op zoek naar de rust.
Deze zoektocht bruist van grapjes en werkt uiterst ontspannend.
Breng je knuffel mee, schuif lekker onderuit, want wij gaan chillen op
de billen!
Met: Winok Seresia (Kapitein Winokio), Marie-Anne Coppens
(Mevrouw de Poes), Ivan ‘Ivanov’ Smeulders (hoofdmuziekmatroos),
David ‘Sterkevoet’ Piedfort (gitaren), Peter ‘Petrolium’ Pask
(basgitaren) en Karel ‘Karlito Bakermat’ De Backer (drums)
Regie: Dimitri Leue
Voor iedereen vanaf 3 jaar.

ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021

I

ABO: €14 • KORTING -26: €14 • BASIS: €17
15

15u00 I RODE ZAAL

15 jaar DEN EGGER

COMP. MARIUS
Twee oude komieken. Bijna een halve eeuw traden ze op
als komisch duo De Sunshine Boys. Maar toen hield de ene
er mee op en ging bij de andere het licht uit. In een ultieme
verzoeningspoging wordt de legendarische dokterssketch nog
éénmaal gespeeld, live voor tv. En dan komt al het oude zeer
terug naar boven.

theater

© Raymond Mallentjer

De Sunshine Boys

The Sunshine Boys (1972) is één van de 38 toneelstukken
van de hand van de Amerikaanse auteur Neil Simon (°1927,
New York). In Amerika is hij na William Shakespeare de meest
gespeelde toneelauteur en wordt hij de King of Comedy
genoemd. Waas Gramser, Kris Van Trier en Herwig Ilegems
maakten de vertaling en de bewerking, gebaseerd op de
theatertekst en de gelijknamige film uit 1975.
Met: Kris Van Trier, Herwig Ilegems, Kyoko Scholiers en
Waas Gramser of Ben Segers

DONDERDAG 18 NOVEMBER 2021

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €13 • KORTING -21/+60: €15 • BASIS: €17 • YOUTH DROP (-18): €8
16

GEORGE BAKER
50 jaar Live

Vijf decennia waarin hij 25.000.000 platen
verkocht, twintig keer de wereld rond toerde
en veel, heel veel herinneringen opbouwde. Die
herinneringen wil George Baker graag met jou
delen tijdens een muzikale reis door de tijd.
Met dit theaterconcert wil hij je terugbrengen
naar een tijd die helaas voorgoed voorbij is, maar
die verder leeft in zijn muziek en in zijn hart. En
neen, het is geen afscheid, want daar is George
Baker nog lang niet aan toe.

VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021

I

20u00

© René Laros

muziek

Vijftig jaar staat George Baker (Hans Bouwens)
inmiddels al op het podium, zowel nationaal als
internationaal. In die periode schreef hij pakweg
600 songs waaronder natuurlijk bekende hits als
Little Green Bag en Una Paloma Blanca.

I

RODE ZAAL

ABO: €30 • SENIOR DROP (+65): €30 • KORTING -21/+60: €32 • BASIS: €34
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15 jaar DEN EGGER

THE JOHNNY CASH
ROADSHOW
The Johnny Cash Roadshow, de enige Johnny Cash-show die de
goedkeuring heeft van de familie Cash, keert terug naar de theaters
met een gloednieuwe show ter ere van Cash’ meest geliefde album: At San
Quentin. Daarnaast brengen ze natuurlijk ook de andere grote hits, zoals Walk the
Line, Ring of Fire, Hurt en The Man Comes Around.
De Britse singer-songwriter Clive John draagt voor de uitvoering van San Quentin
kostuums zoals Cash ze droeg. Hij heeft zelfs twee originele Johnny Cashharmonica’s bij zich. Zijn iconische vrouw June Carter wordt vertolkt door Emily
Heighway, samen met een band van wereldklasse (Spirit-band), een blazerssectie
en een fantastische videoprojectie.
“Zijn gelijkenis is griezelig,” zegt dochter Rosanne Cash. Lasse Lindfors, auteur en
levenslange vriend van Johnny Cash zei: “Clive zingt en gedraagt zich net als de Man
in Black. De legende van Johnny Cash leeft verder.”

MAANDAG 22 NOVEMBER 2021

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €22 • KORTING -21/+60: €24 • BASIS: €26
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AMELIE ALBRECHT
Zwaar leven

Amelie kreeg haar hele leven te horen dat ze nergens zou komen met
haar grote mond en neiging om alles in het belachelijke te trekken. Een
eigenschap die haar vroeger voortdurend in de problemen bracht, maar
haar in 2018 wel de overwinning van Humo’s Comedy Cup opleverde.

© Freya Decorte - Fraay

humor

Over het leven van Amelie Albrecht kunnen we kort zijn: niet
noemenswaardig. Na acht jaar tekenacademie kon ze nog niet tekenen,
jarenlang vioolles leverde haar nog geen vaag gevoel voor muziek op en
paardrijden moest ze opgeven omdat ze allergisch werd voor dieren. En
dan zwijgen we nog over haar schoolcarrière.

Sindsdien is het leven er echter niet lichter op geworden. Blij moeten
zijn omdat je dan toch iets van je leven maakt, is ook een opgave.
Amelies comedy wordt gekenmerkt door een stevige portie je m’en
foutisme en zelfrelativering.
Pure stand-upcomedy van het energiezuinige soort.
Voorprogramma: Elias Van Dingenen

DONDERDAG 25 NOVEMBER 2021
ABO: €12 • KORTING -26: €12 • BASIS: €15
19

I

20u00

I

BLAUWE ZAAL

15 jaar DEN EGGER

BARBARA DEX

Barbara Dex en countrymuziek – dat klikt en dat weten we. Countrymuziek
ligt haar vocaal bijzonder goed. Ze voelt zich aangetrokken tot de uit het leven
gegrepen verhalen die kenmerkend zijn voor het genre.
In Thank God I’m a Country Girl plaatst Barbara countryzangeressen op een
piëdestal, want is het niet zo dat we té weinig vrouwenstemmen in de eerder
conservatieve countrywereld horen?
Barbara koestert een enorme bewondering voor countrygrootheden als Dolly
Parton, Emmylou Harris, Tammy Wynette, Patsy Cline, Loretta Lynn, Lucinda
Williams, June Carter en Cindy Walker.

country

© Rick Van Overbeke

Thank God I’m a Country Girl

In deze voorstelling trekt ze dan ook alle registers open om je te verwennen
op een muzikale avond vol hartverwarmende countrymuziek, allemaal van
vrouwen!
Bezetting: Barbara Dex wordt live begeleid door drie muzikanten o.l.v. Jo
Mahieu

VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €14 • SENIOR DROP (+65): €14 • KORTING -21/+60: €16 • BASIS: €18
20

SOULSISTER
Theatertour

Live bleef de chemie steeds intact, met Jan als hart en brein en Paul
als lichaam en ziel. Soul, pop, slimme rock: het duo kon het allemaal
aan en deed het op talloze binnen- en buitenlandse podia knetteren.
De heren staan er weer, trots op wat ze samen hadden, hebben en
zullen hebben, met nieuw werk en uiteraard alle hits.

© Elke Briers

muziek

Jan Leyers en Paul Michiels hebben samen altijd chemie en magie
gehad. Muziekbroeders van toen ze nog The Soul Sisters heetten,
van het debuut You get to me via mijlpalen als Like a mountain en de
wereldhit The way to your heart naar het rijpere werk en de inmiddels
klassieke albums.

Genoeg om heel hard naar uit te kijken dus. Soulsister is terug, en hoe.

VRIJDAG 3 DECEMBER 2021

I

20u00

ABO: €26 • KORTING -21/+60: €28 • BASIS: €30
21

I

RODE ZAAL

15 jaar DEN EGGER

SOETKIN BAPTIST
Que désire

Muziek van een ander moet onder je huid zitten. Dan pas
kan het onder de huid van een publiek komen. Soetkin
waagt zich aan een breed repertoire van uitersten.
Van Dalida tot Barbara. Van Delpech tot Aznavour.
Van de grootste bombastische gevoelens tot de meest
breekbare miniaturen.

chanson

Na het succes van Soetkin Made in France laat Soetkin
Baptist met Que désire opnieuw zowel gekende als
vergeten chansons met een fragiele grootsheid herleven.

© Martin Losvik

Soetkin wordt vocaal bijgestaan door Aline Goffin en
geflankeerd door drie veelzijdige rasmuzikanten. Deze
heerlijke muziek laat haar niet koud en jou ongetwijfeld
ook niet.
Bezetting: Soetkin Baptist (zang), Aline Goffin (backings,
ukelele), Bert Candries (gitaar, basgitaar), Luc Vanden
Bosch (drums) en Paul Flush (hammondorgel)

ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
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ABO: €13 • SENIOR DROP (+65): €13 • KORTING -21/+60: €15 • BASIS: €17
22

WOUTER DEPREZ
Speech

humor

Wat heeft Wouter Deprez na al die jaren begrepen van het
instrument waar hij mee werkt? Wat doet hem lachen in taal?
Wat ontroert Wouter in taal, nog meer dan vroeger? Welke
dringende aanpassingen in taal wil Wouter doorvoeren? En
waarom worden vraagtekens zo vaak gebruikt om u nieuwsgierig
te maken?
Deze voorstelling is een ode, een liefdesverklaring, een
aanklacht. Ze is een samenzwering en een revolutionair congres
dat jong en oud zal verzoenen. En misschien zelfs man en vrouw.

© KREW

Vanaf 16 jaar.

WOENSDAG 8 EN DONDERDAG 9 DECEMBER 2021
VOORVERKOOP: €25 • KASSA: €27
23

Enkel losse tickets beschikbaar (voorstelling kan
niet opgenomen worden in je abonnement).
De ticketverkoop start op 31 augustus om 9 uur.

I

20u00

I

RODE ZAAL

NIRVANA MTV UNPLUGGED IN NEW YORK

15 jaar DEN EGGER

Celebrating 27 Years

grunge

De akoestische sessie die Nirvana opnam voor de MTV
Unplugged-reeks was misschien wel dé muzikale
gebeurtenis van de jaren negentig. De groep was
als een komeet omhoog geschoten en Kurt Cobain
werd een rolmodel voor alternatieve jeugd. Hij zou
uiteindelijk slechts 27 jaar worden, exact de leeftijd
die Unplugged in New York wordt in 2021. Om dit
memorabele moment uit de muziekgeschiedenis te
herdenken, besloten enkele muzikanten om de plaat
live en integraal te brengen.
Verwacht geen verkleedpartij of klakkeloze imitatie
maar een oprecht eerbetoon aan de plaat (en
frontman) waardoor zij allen getriggerd werden om
zelf hun eerste stappen als muzikant te zetten.
Bezetting: Jan Bas (zang, gitaar - Paradise City Tour),
David Piedfort (gitaar, backings - The Scabs), Alessio
Di Turri (drums - The Sore Losers), Kevin Maenen
(bas - The Sore Losers) en Nelle Bogaerts (cello,
backings - Lili Grace)

VRIJDAG 10 DECEMBER 2021
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RODE ZAAL

ABO: €13 • KORTING -21/+60: €15 • BASIS: €17 • YOUTH DROP (-18): €8
24

DE BONANZAS
kerstconcer t

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 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 alles met een stevige sixties-saus, van Nat King Cole
over Bing Crosby en 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 (leadzang), Dirk Roefs (elektrische gitaar, backings), Simon Jacobs (basgitaar, backings),
Hans Claes (keyboard, backings) en Bert Rommes (drums, backings)

DONDERDAG 16 DECEMBER 2021
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RODE ZAAL

ABO: €14 • SENIOR DROP (+65): €14 • KORTING -21/+60: €16 • BASIS: €18
25

BERT GABRIËLS EN SIDEKICKS
JOHNNY TRASH & JEROEN VERDICK

15 jaar DEN EGGER

#Eindejaars3
Het mes van Bert Gabriëls ligt klaar om voor de derde keer de
actualiteit te fileren. Vermoedelijk (en hopelijk) zijn we dan ‘postcorona’, een tijdperk waarop we even lang hebben gewacht als op
de gemiddelde zending van de post.

De 4-sterrenrecencies in o.a. De Standaard en Het Nieuwsblad
kwamen er mede dankzij de bijdragen van ‘zingende krant’
Johnny Trash, ‘factchecker’ Jeroen Verdick en de hilarische
animaties van Jeroen Echelpoels. Wegens te plezant en
succesvol werken ze opnieuw samen, wat resulteert in veel
humor, liedjes, parodieën en geniale inzichten. Dit is de perfecte
afsluiter van het jaar, niet te missen!
Tekst en spel: Bert Gabriëls, Johnny Trash en Jeroen Verdick

VRIJDAG 17 DECEMBER 2021
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20u00

I

RODE ZAAL

© Johannes Vande Voorde

humor

Na zijn geslaagde debuut was er vorig jaar enkel een coronaproof
studioversie van Bert z’n #Eindejaars. Zonder publiek werd het
opnieuw een voltreffer, met succesvolle radio-uitzendingen en
een druk bekeken integrale versie op Streamz.

ABO: €13 • KORTING -26: €13 • BASIS: €16
26

ULTIMA VEZ
TRACES

In TRACES keert Vandekeybus terug naar
het lichaam, naar de instinctieve reactie,
de imaginaire catastrofe, de onmiddellijke
energie die de hartslag vormden van zijn eerste
voorstellingen.

dans

© Danny Willems

In de voorstellingen van Wim Vandekeybus van de voorbije jaren stonden fabels
centraal. Verhalen over beschaving en cultuur, gemeenschappen en conflicten.

Hoeveel natuur leeft er nog in de mens? Hoeveel
dier? TRACES gaat niet over de buitenwereld,
over de cultuur die de mens heeft opgebouwd.
Het is een zoektocht naar de sporen van de
natuur die het lichaam is vergeten. In momenten
van risico en gevaar, van intuïtief beslissen om
te overleven.
Met muziek van Marc Ribot en Trixie Whitley.

Een organisatie van CC Diest. Beperkt aantal
tickets beschikbaar.

DINSDAG 21 DECEMBER 2021
ABO: €25 • BASIS: €28
27
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DEN AMER , NIJVERHEIDSLAAN 24, DIEST

FRASCATI CHAMBER
ORCHESTRA

15 jaar DEN EGGER

12 Seasons Unlocked

nieuwjaarsconcer t

De vier jaargetijden van Vivaldi is één van de
bekendste klassieke werken ooit. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat hedendaagse componisten zich
hierdoor nog altijd laten inspireren.
Frascati brengt zowel de minimalistische
interpretatie van Max Richter, de jazzy versie
van de Deense componist Karl Aage Rasmussen
als het Four Seasons of Buenos Aires van Astor
Piazzolla. Zoals deze heren Vivaldi de 21ste eeuw
binnenloodsten, zo leidt Frascati het nieuwe jaar in
met een bijzondere concertbeleving.
Door middel van camera’s en de artificiële
intelligentie-technologie van de firma Brainjar
wordt de emotionele beleving van het publiek in
kaart gebracht. Vioolsolist Hrayr Karapetyan en
het Frascati Chamber Orchestra o.l.v. dirigent Kris
Stroobants gaan hiermee live aan de slag. Het in
elkaar overvloeien van de seizoenen wordt gestuurd
door de overheersende emoties van het publiek.

Elke voorstelling wordt een unieke, interactieve performance. Een wereldprimeur!

VRIJDAG 7 JANUARI 2022
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RODE ZAAL

ABO: €14 • SENIOR DROP (+65): €14 • KORTING -21/+60: €16 • BASIS: €18
28

KOMMIL FOO
Oogst

Een piano, een gitaar, een viool en hun twee
karakterstemmen: meer hebben Raf en Mich
Walschaerts niet nodig om hun publiek een
memorabele avond te bezorgen.

humor

Dertig jaar onafgebroken maken en spelen.
Hoog tijd dus om uit al dat moois een nieuwe
voorstelling te destilleren.
Zonder circus, intiem.

© Johan Jacobs

Twee broers, hun mooiste liedjes en hun strafste
verhalen. Kommil Foo op z’n best!
Regie: Ineke Nijssen en Walter Janssens

ZATERDAG 8 JANUARI 2022

I

20u00

ABO: €22 • KORTING -26: €22 • BASIS: €25
29
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RODE ZAAL

15 jaar DEN EGGER

JAN JAAP VAN DER WAL
III-ième

Jan Jaap Van der Wal staat opnieuw in de theaters. Geen lange
toer deze keer, maar kort en krachtig.

humor

Na twee seizoenen de gebeurtenissen in Vlaanderen te hebben
gefileerd in De Ideale Wereld trakteert hij ons op zijn visie en zijn
bedenkingen. Maar dan Iive, op een podium. Na De Nieuwe Belg en
Schoon is het tijd voor zijn derde: III-ième.
Van een succesvolle migratie gesproken!

‘Deze vluchteling is een blijver.’ (Het Nieuwsblad)

© Janita Sassen

‘Superieure stand-upcomedy van een ervaren rot in het vak.’ (De
Standaard)

WOENSDAG 12 JANUARI 2022
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RODE ZAAL

ABO: €18 • KORTING -26: €18 • BASIS: €21
30

CHRIS VAN DEN DURPEL
Spiessens spijbelt!
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.

humor

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.

D
L
E
T
S
E
G
T
I
TO U R N E E U D S E I ZO E N !
N
E
G
L
O
V
R
NAA

Chris Van den Durpel 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.
Chris Van den Durpel is een icoon van de Vlaamse humor!

Met: Chris Van den Durpel
Tekst: Chris Van den Durpel, Stijn Van der Stockt, Stef Durnez
en Paul De Geyter

DONDERDAG 20 JANUARI 2022
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RODE ZAAL

ABO: €22 • KORTING -21/+60: €24 • BASIS: €26 • YOUTH DROP (-18): €8
31

JAN DELVAUX EN
DJ BOBBY EWING

15 jaar DEN EGGER

In 2020 werd Will Tura 80. Dat schreeuwt om een
retrospectieve, waarvoor Jan Delvaux en Jimmy Dewit
(aka DJ Bobby Ewing) graag tekenen. De heren van
Belpop Bonanza eren de keizer van het lichte lied met
heel veel muziek, geweldige verhalen en facetten van de
Vlaamse grootmeester die onderbelicht zijn gebleven.

© KREW

Iedereen in Vlaanderen kent hem, iedereen vindt
hem sympathiek. Niemand heeft immers zo lang en
zonder onderbreking aan de top gestaan. Is alles dan
ondertussen al niet gezegd en geschreven over Tura?
Het is slechts schijn. En vooral: dan ken je Delvaux en
Dewit nog niet. Materiaal in overvloed dat het aansnijden
verdient!

VRIJDAG 21 JANUARI 2022

tura special

Belpop Bonanza Tura Special

Het wordt een spetterende avond over all things Tura.
Voor de fan, de verre liefhebber en iedereen die wil weten
waarom Tura zo essentieel is. Met de goedkeurende
stempel van Will Tura himself.
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RODE ZAAL

ABO: €19 • SENIOR DROP (+65): €19 • KORTING -21/+60: €21 • BASIS: €23
32

THOMAS JANSSENS

De reuzendoder van Ernest Hemingway

theater

Ernest Hemingway. Schrijver van The sun also rises en The
old man & the sea. Nobelprijswinnaar. Vrouwenverslinder.
Van Cuba tot Parijs stond hij bekend om zijn hoge
alcoholtolerantie. Slechts twee voorwaarden had hij:
nooit drinken onder het schrijven en bij voorkeur post
meridiem. Maar waarom zo excessief? Waarom leek hij
zichzelf te willen verwoesten?
In één van zijn brieven zegt Hemingway: “Alcohol was de
Reuzendoder, waar ik zo vaak niet buiten heb gekund; of althans
graag buiten had gekund.” Al hanteerden zijn drinkebroers andere
begrippen, allen leken ze hun verslaving als wapen tegen dezelfde
vijand in te zetten. Maar welke vijand was dat dan?
De reuzendoder van Ernest Hemingway brengt de kroniek van
een morbide verslaving verteld door de belangrijkste getuigen:
Hemingways vrouwen.

Om 19 uur wordt de voorstelling
ingeleid. Deelname is gratis,
inschrijven is niet nodig.

Met: Clara Cleymans, Mieke De Groote, Thomas Janssens, Dahlia
Pessemiers-Benamar, Eliza Stuyck en Geert Van Rampelberg
Concept, tekst en regie: Thomas Janssens

DONDERDAG 27 JANUARI 2022
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ABO: €14 • KORTING -21/+60: €16 • BASIS: €18 • YOUTH DROP (-18): €8
33

15 jaar DEN EGGER

STAN VAN SAMANG
Begin 2021 bracht Stan Van Samang zijn
nieuwe, Engelstalige album Feel the Power
uit. Om de release van dat gloednieuwe
succesalbum te vieren, trekt hij de theaters
in met de nieuwe indoorshow Anders dan
anders.
Met deze theatertour wil hij een passend
vervolg breien aan Op de schoot, waarmee
hij maar liefst meer dan 70 optredens gaf
over heel Vlaanderen.

VRIJDAG 28 JANUARI 2022
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muziek

Anders dan anders

RODE ZAAL

ABO: €24 • KORTING -26: €24 • BASIS: €27
34

MELANIE

The First Lady of Woodstock

s i n g e r- s o n g w r i t e r

The First Lady of Woodstock celebrates 50th Anniversary!
Melanie Safka toert voor het eerst sinds jaren weer
door Europa. Zij maakte in 1969 haar entree als singersongwriter op Woodstock, het befaamde popfestival dat
een hele generatie heeft beïnvloed en muziek voor eens
en altijd veranderde.
Melanie wordt gezien als de eerste en misschien wel
één van de grootste singer-songwriters aller tijden. Zij is
niet alleen bekend van Woodstock, maar ook door haar
prachtige song Beautiful People en andere hits zoals Look
What They’ve Done to My Song Ma, Ruby Tuesday, Brand
New Key en Lay Down (Candles in the Rain).
Begeleid op gitaar door haar getalenteerde zoon
Beau-Jarred brengt Melanie een stukje internationale
popgeschiedenis naar den egger. Een uniek concert dat je
beslist niet mag missen!

DONDERDAG 3 FEBRUARI 2022
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ABO: €22 • KORTING -21/+60: €24 • BASIS: €26
35
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15 jaar DEN EGGER

De mooie dames van Beatles By Girls nemen je mee op een
imaginaire trip naar het Liverpool van de sixties. Je beleeft het
Beatlesrepertoire, maar dan letterlijk in een ander ‘kleedje’.

© Camille Fabro

Een full-electric-female-rock-band serveert je de allergrootste
Beatles-hits: Hey Jude, Penny Lane, Saw Her Standing There,
Yellow Submarine, Michelle, Let It Be, Come Together en nog veel
meer. Ze worden hiervoor bijgestaan door de charmante dames van
The Fab Strings.

tribute

BEATLES BY GIRLS

Bezetting: Jolien Thijs (zang), Florence Sabeva (piano, zang), Juju
Vagabond (gitaar), Judith Renkema (bas), Janneke Van Heeswyk
(drums, zang) en The Fab Strings Melissa Schaak, Marina
Lepesevich en Ekaterina Ene

ZATERDAG 5 FEBRUARI 2022 I 20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €15 • SENIOR DROP (+65): €15 • KORTING -21/+60: €17 • BASIS: €19
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ELS DE SCHEPPER
ZIET ZE VLIEGEN

humor

Els de Schepper presenteert een turbulente vlucht uit de
realiteit. Je zal worden meegevoerd in een wereld vol ontroering,
glimlachjes en schaterbuien. Ga mee op een expeditie tot
in de diepste kern van Els haar hoofd. Een zoektocht met als
belangrijkste vraag: waar zijn de liefde en de uitbundigheid
gebleven?
Een volbloed roadmovie op het theater met een soundtrack van
Steve Willaert. Een spannend verhaal met een absurde inslag.
En met een verrassende ‘vliegende’ apotheose. Je zal je innerlijk
kind tegoed gedaan hebben en na afloop voel je een bevrijding
alsof je zelf twee uur hebt gevlogen op eigen kracht. Het zal het
hart en de lachspieren deugd doen.
Els de Schepper ziet ze vliegen is haar 15de show. Met elke
voorgaande show trok Els op een indrukwekkende tournee door
Vlaanderen, wat nogmaals onderstreept dat zij de onbetwiste
grande dame van het Vlaamse cabaret is.

DONDERDAG 10 FEBRUARI 2022 I 20u00 I RODE ZAAL
ABO: €21 • KORTING -21/+60: €23 • BASIS: €25
37

STEF KAMIL CARLENS

15 jaar DEN EGGER

One Man Band

Stef Kamil Carlens (dEUS- en Zita Swoonoprichter) klinkt als herboren.
2019 was het jaar dat het grote publiek Carlens’ muziek leerde kennen
door zijn opmerkelijke passage in het populaire programma Liefde Voor
Muziek.

© Johan Jacobs

muziek

In zijn soloshow One Man Band omringt Stef Kamil zich met een keur aan
opmerkelijke instrumenten. Aan zijn voeten een houten basharmonium
en percussie van schelpen en belletjes, rechts van hem een torentje
vintage synths, orgeltjes en drummachines en rondom hem een reeks
bijzondere gitaren.
Omdat hij soms tot met zeven instrumenten tegelijkertijd in de weer is,
lijkt zijn spel wel een soort choreografie, waarin minutieus getimede
bewegingen een krachtige maar verfijnde eenheid van groove en
melodie vormen.
‘Carlens is een liedjesfluisteraar die met zachte stem betovering over
onze hoofden uitstrooit, en hier is hij in zeer grote vorm.’ (Humo ****)

Een organisatie van CC Diest. Beperkt aantal tickets beschikbaar.

DONDERDAG 10 FEBRUARI 2022
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DEN AMER , NIJVERHEIDSLAAN 24, DIEST

ABO: €15
BASIS: €17
38

STEFAAN VAN BRABANDT,
FRANK FOCKETYN &
SIEN EGGERS
Sartre & de Beauvoir

© De Verwondering

theater

Na Socrates, Marx en Spinoza komt filosoof en theatermaker Stefaan Van
Brabandt met het vierde luik in zijn theaterreeks rond grote filosofen. Geen
monoloog, maar een dialoog deze keer. En wel tussen het beroemdste koppel
uit de geschiedenis van de filosofie. Frank Focketyn en Sien Eggers spelen
Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir.
Welke betekenis heeft hun filosofie vandaag nog? Is de feministische strijd
waar de Beauvoir voor ijverde nog steeds actueel? En wat bedoelt ze met
haar moraal van de dubbelzinnigheid? Wat betekent het om authentiek mens
te zijn? Waarom zijn we “gedoemd tot vrijheid”? En waarom zijn de anderen
volgens Sartre de hel? In Sartre & de Beauvoir kijken dé cultfiguren van het
Franse existentialisme terug op hun leven en denken. En op hun turbulente
liefdesrelatie.
Met: Sien Eggers en Frank Focketyn
Concept, tekst & regie: Stefaan Van Brabandt

VRIJDAG 11 FEBRUARI 2022

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €15 • KORTING -21/+60: €17 • BASIS: €19 • YOUTH DROP (-18): €8
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15 jaar DEN EGGER

STEVEN DELAERE
Schijn

Steven Delaere volgde de opleiding klassieke muziek in Gent, alvorens
zich te storten op zijn andere passie: goochelen. Na zijn finaleplaats in
Belgium’s Got Talent 2015, maakte Steven een comeback in Belgium’s
Got Talent 2019. In zijn auditie sloeg hij iedereen met verstomming en
bewees hij zijn kwaliteiten als goochelaar en entertainer. Uiteindelijk
werd hij ook één van de finalisten.

magie

Foto’s, schilderijen, film en theater zijn allemaal slechts voorstellingen
van de werkelijkheid. Ons leven is gevuld met schijn die werkelijkheid
wordt en werkelijkheid die overgaat in schijn. In deze voorstelling zal
het niet anders zijn.
Met visuele goochelacts, mentalisme en humor weet Steven de schijn
hoog te houden. En net wanneer je denkt iets te doorgronden, maak je
de seconde daarop... geen schijn van kans!
Een voorstelling die jong en oud meeneemt van de ene verbazing naar
de andere!

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2022
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ABO: €15 • KORTING -21/+60: €17 • BASIS: €19 • YOUTH DROP (-18): €8
40

ADRIAAN VAN DEN HOOF
’t Zal schoon zijn als het af is

humor

Noem het geen compilatie, geen greatest hits en al zeker geen
nostalgische bui, maar na vijf succesvolle voorstellingen
en twaalf jaar op het podium is Adriaan wel toe aan een
terugblik, opnieuw met muzikant en trouwe vriend
Pele aan zijn zijde.
Welke scènes hebben de tand des tijds doorstaan,
welke zou Adriaan nu helemaal anders
aanpakken? Waar heeft hij naar eigen gevoel
kansen gemist en ziet hij nu wel een kans om ze
te grijpen? Hoe komt zo’n voorstelling eigenlijk
tot stand en wat kunnen we daaruit leren over de
persoon achter de speler?
En wat vindt hij daar zelf nu eigenlijk allemaal van?
In ’t Zal schoon zijn als het af is grasduint Adriaan door zijn
verzameld werk, op zoek naar nieuwe betekenissen, heldere
inzichten én die aanstekelijke lachkrampen die we na al die jaren van
hem gewend zijn.
Spel en tekst: Adriaan Van den Hoof
Muziek: Tom ‘Pele’ Peeters

ABO: €21 • KORTING -26: €21 • BASIS: €24
41

15 jaar DEN EGGER

BART HERMAN
On Tour

In dit theaterprogramma verzamelt hij al deze eigen songs en
reconstrueert als het ware zijn levenstour. Veel van deze nummers zijn
inmiddels klassiekers geworden, maar niemand kende tot dusver de
verhalen er achter. Die worden hier op boeiende wijze geopenbaard door
de zanger zelf, die zich tijdens deze show ontpopt als een begenadigd
verteller.

muziek

Al van in zijn prille jeugd trok Bart Herman als een echte Bard met
de gitaar op de schouder de halve wereld rond. Hij zong in kroegen,
restaurants, hotels, zalen en tenten tot op cruiseschepen toe. Zo deed
hij ervaringen op die bijna allemaal hun neerslag vonden in één of ander
liedje.

Bezetting: Bart Herman (zang, gitaar), Dirk Naessens (viool, mandoline),
Mario Vermandel (contrabas) en Raf Helsen (drums)

VRIJDAG 25 FEBRUARI 2022
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ABO: €16 • SENIOR DROP (+65): €16 • KORTING -21/+60: €18 • BASIS: €20
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BEN SEGERS,
RILKE EYCKERMANS &
DOMINIQUE MONDELAERS
Fetskeu

theater

‘Fetskeu (ook wel ‘fausse keu’ genoemd): een misstoot die een kets
veroorzaakt bij het biljarten. Overdrachtelijk: een verkeerde handeling,
een misser, ook gebruikt in de voetballerij.’
Ronny en Franky Verbinst gaan wekelijks bowlen, maar de
bowlingvreugde bij de broers zit op een laag pitje. Ze hebben vooral
een ‘hobby’ nodig die hen terug samenbrengt en bowling is om
praktische redenen het makkelijkst.
Franky wil hun vaste bowlingavonden nieuw leven inblazen en
heeft hen ingeschreven voor een tornooi voor gemengde ploegen.
Niet evident voor twee single mannen. Dat is echter buiten Franky
en Tinder gerekend. Katja gaat komen…
Oké, dit lijkt verdacht veel op het startpunt van groteske billenkletserij,
maar net als een bowlingbal kan het plots allemaal een onverwachte
richting uitgaan. De gehoopte strike komt toch nog in de goot. Toejuichingen
en schouderklopjes blijven uit. Maar daar is alweer een nieuwe bal!
Met: Ben Segers, Rilke Eyckermans en Dominique Mondelaers

DONDERDAG 10 MAART 2022

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €13 • KORTING -21/+60: €15 • BASIS: €17 • YOUTH DROP (-18): €8
43

15 jaar DEN EGGER

SCALA & KOLACNY BROTHERS
25 jaar Scala

Scala bestaat 25 jaar!
Het begon allemaal in 1996 met een voorzichtige eerste repetitie in Aarschot. Nu, een
kwarteeuw later, is Scala onder de impuls van Stijn en Steven Kolacny uitgegroeid
tot een vaste waarde op internationale podia, wereldwijd bekend omwille van hun
eigenzinnige, emotionele muziek en bijzondere live shows.
25 jaar Scala wordt dan ook een feestelijke voorstelling.
Verwacht je aan een overzicht van het allerbeste,
het allermooiste van Scala van de afgelopen
jaren.

VRIJDAG 11 MAART 2022

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €20 • KORTING -21/+60: €22 • BASIS: €24
44

STOKMAN EN VOS
cultuur om 14 uur

Mooie meisjes

Mooie meisjes, ze zijn overal. Ze flaneren over de kermis, wuiven
naar de koers en drinken limonade op de braderij. Bij de eerste
lentezon liggen ze op de plage en als het regent zitten ze te
giechelen in de cinema. Iedereen spreekt over hen, iedereen
heeft hen gezien. Stokman & Vos brengen een ode aan alle
meisjes, bezongen in de mooiste liedjes uit vervlogen tijden.
Kruip maar in je beste zondagspak, want deze meisjes gaan met
jou op stap.
Het sopranenduo Astrid Stockman en Liesbeth Devos heeft
een glasheldere missie: senioren en hun familie verblijden
met pareltjes uit ons muzikaal cultureel erfgoed. Samen met
Stijn Bettens op de accordeon trakteren ze het publiek op hun
favoriete meezingers.

DONDERDAG 17 MAART 2022 I 14u00

I

© Studio Caro

RODE ZAAL

ABO: €14 • SENIOR DROP (+65): €14 • KORTING -21/+60: €16 • BASIS: €18
44
45

15 jaar DEN EGGER

ABSYNTHE MINDED
20

Al twee decennia grossiert Absynthe Minded in frisse indiepop
doorspekt met jazz, gypsy swing en rock. Puik songwriterschap met
de kenmerkende warme stem van Bert Ostyn samengevat in zeven
langspelers, waarvan laatste wapenfeit Riddle Of The Sphinx in juni
’20 het levenslicht zag.

Het twintigjarig bestaan van de band was het perfecte moment om het
verzamelalbum Saved Along The Way op de wereld los te laten en een
bloemlezing van die straffe carrière naar een intieme theatersetting te
vertalen. Belpop-klassiekers als Envoi en My Heroics, Part One zullen
daar ongetwijfeld fantastisch tot hun recht komen. Daarnaast dook Bert
Ostyn voor Liefde Voor Muziek 2021 in het repertoire van collega’s Tourist
LeMC, Geike Arnaert, Willy Sommers, Emma Bale, Ronny Mosuse en
Cleymans & Van Geel.

muziek

Een 20ste verjaardag om reikhalzend naar uit te kijken!

© Michelle Geerardyn

Bezetting: Bert Ostyn (zang, gitaar), Sergej Van Bouwel (bas), Toon
Vlerick (gitaar), Isolde Lasoen (drums) en Laurens Dierickx (keys)

VRIJDAG 18 MAART 2022

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €25 • KORTING -26: €25 • BASIS: €28
46
45

HET PRETHUIS

Brasschaatse huisvrouwen

theater

Vijf Brasschaatse ‘vriendinnen’ besluiten elke maand bij elkaar over
de vloer te komen om te klinken op hun ‘oprechte’ vriendschap.
Een avondje uit waarbij de vrouw des huizes een interessante gast
uitnodigt, passend bij hun stand weliswaar. Vanavond is het de beurt
aan Kirsten. Ze is in haar nopjes want aan haar gast kan niemand
tippen. Het blijkt een man te zijn met internationale allure: Ronn
Moss oftewel Ridge Forrester uit The Bold and the Beautiful! Hoe
heeft ze dit kunnen klaarspelen?
Brasschaatse huisvrouwen is een heerlijk decadente komedie
waarvoor Het Prethuis kan rekenen op een uitmuntende cast.
Internationale ster Ronn Moss is goed omringd door een Vlaamse
topcast: Myriam Bronzwaar, Leen Dendievel, Katrien De Becker,
Martine De Jager, Debbie Crommelinck en Guillaume Devos.
Sommige passages zijn in het Engels. Er is boventiteling voorzien,
zodat niemand iets hoeft te missen.

DONDERDAG 24 MAART 2022

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €15 • KORTING -21/+60: €17 • BASIS: €19 • YOUTH DROP (-18): €8
47

15 jaar DEN EGGER

GUIDO BELCANTO
In de kronkels van mijn geest

2019 was wellicht het meest succesvolle jaar in de carrière
van Guido Belcanto. Hij speelde zowat 100 concerten, werd
gelauwerd in de Eregalerij van Radio 2 en bracht een driedubbele
cd uit. Bovendien was er een Belpopaflevering gewijd aan Guido.

muziek

In 2020 werd alles anders. De deuren naar het podium gingen
op slot. Guido trok zich terug in de Franse Pyreneeën en verbleef
een half jaar in ballingschap. Het gaf zijn creatieve geest nieuwe
vleugels en hij begon zowaar aan de lopende band nieuwe liedjes
te schrijven.

© Dries Segers

In In de kronkels van mijn geest horen en zien we Guido met zijn
band Het Broederschap zoals we hem kennen: als onze enige
ware zanger van het levenslied die de onvolmaaktheid van het
leven en de liefde bezingt met mededogen en humor.
Is dit de wedergeboorte of de voortzetting van een uniek parcours
in de Vlaamse muziekgeschiedenis? Met Guido Belcanto weet je
het nooit!

VRIJDAG 25 MAART 2022

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €20 • SENIOR DROP (+65): €20 • KORTING -21/+60: €22 • BASIS: €24
48

ILA VAN DER POUW

De klokkenluider van de Notre-Dame

familie / boze wolf

In de beroemde kathedraal van Parijs, de Notre-Dame, woont
Quasimodo. Op speciale dagen hangt hij aan de enorme touwen om
de zware klokken te luiden. Zijn bochel en slepende loop maken hem
niet direct moeders mooiste.
Dan slaat het Zottenfestival haar tenten op rond de kathedraal.
Onopgemerkt tussen al die vreemd uitgedoste feestgangers en
kermisklanten ziet hij ineens de mooie Esmeralda dansen. En
Quasimodo is op staande voet verliefd. Lelijk als hij is, durft hij niet te
zeggen wat hij werkelijk voor haar voelt. Kan hij uiteindelijk zijn hart
laten spreken?

Een magische en spannende combinatie van dans en
poppenspel. Over uiterlijk, verlangen en schoonheid.
Met: Ila van der Pouw (spel) en Noa Janssen (danseres)
Regie: Neville Tranter
Figuren: Cynthia Borst en Neville Tranter
Voor kinderen van 6 tot 11 jaar.

ULTIMA THULE

Workshop poppen maken
In deze workshop ga je onder professionele begeleiding
van een poppenmaker of poppenspeler aan de slag om zelf
poppen te maken uit hout en papier. We maken een table
top puppet, een pop die meestal door drie acteurs, op een
vlak ter hoogte van een tafel, wordt bespeeld.
Voor volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar.
Datum: zaterdag 19 maart 2022
Uur: 09:00-17:00 uur
Deelnameprijs: volwassenen €20, -18 jaar €15

ZATERDAG 26 MAART 2022

I

15u00

I

RODE ZAAL

ABO: €10 • KORTING -21/+60: €12 • BASIS: €14 • YOUTH DROP (-18): €8
49

© Cynthia Borst

LES ZERKIENS

15 jaar DEN EGGER

Schrik

Verhaal 1: Wanneer het onweer uitbarst
Iedereen heeft wel érgens schrik van. Een dag gaat voorbij en maakt
plaats voor een woelige nacht: er breekt een onweer uit en de donder
dreunt erop los. Onze angsten verspreiden zich over de stad.
Verhaal 2: Bizarre vrienden
Een kasteel in een bos… In dat kasteel zijn er verschillende gangen
en deuren… Achter die deuren zien we een oude vrouw die ons
meeneemt in een bevreemdende wereld.
‘Les Zerkiens creëren een perfecte basis om het te hebben over de
kleine en grote angsten in het leven […] Kinderen kunnen er met
zachtheid greep krijgen op de angsten die hun hartje heimelijk angst
aanjaagt.’ (Le Soir)
Poppenspel: Isabelle Pauly en AnneSara Six
Regie: Guillaume Hunout
Decor/poppen: Isabelle Pauly, AnneSara Six en Marie Van Roey
Voor iedereen vanaf 5 jaar.

ZONDAG 27 MAART 2022

I

15u00

I

© Nicolas Bomal (Province de Liège)

Het belevingsparcours bij Schrik
nodigt je uit om op een fijne manier
op zoek te gaan naar de basis van je
angsten, deze te ontdekken en met
een gerust hart in de ogen te kijken.
Kom het parcours ontdekken voor
en na de voorstelling tussen 14u00
en 17u00.

RODE ZAAL

ABO: €12 • KORTING -21/+60: €14 • BASIS: €16 • YOUTH DROP (-18): €8

familie / boze wolf

Schrik bestaat uit twee verhalen.

Deze voorstellingen kaderen in het
internationale figurentheaterfestival BOZE
WOLF, dat ook halt houdt in Aarschot, Diest,
Leuven, Bierbeek, Herent, Tienen, Landen,
Zoutleeuw en Keerbergen.

50

L’ALBA
À principiu

Zes zangers/muzikanten die het authentieke Corsica alle eer
aandoen, dat is de toverformule van L’Alba. Van bij de eerste
noten vinden hun betoverende stemmen en eclectische
instrumenten de weg naar je hart.
De muzikanten van L’Alba putten uit de vocale traditie
van paghjella (driestemmige polyfonieën) en voegen daar
geluiden aan toe uit India en het Middellandse Zeegebied.
Hun nieuwe album À principiu, uitgebracht in maart 2021,
is een unieke blend van pure polyfone zang, mediterrane
klanken en een indrukwekkende waaier aan instrumenten.
Bezetting: Sébastien Lafarge (harmonium, zang),
François Guironnet (klarinet, pivana, zang), Eric
Ferrari (basgitaar, zang), Ghjuvan Francescu Mattei
(gitaar, zang), Nicolas Torracinta (gitaar, zang) en
Laurent Barbolosi (viool, zang)

51

15 jaar DEN EGGER

LES TRUTTES

Oh My God! - The 25th Anniversary Tour

Iedereen kent het verhaal van Les Truttes: in 1996 begonnen als
een éénmalige grap, en 25 jaar later uitgegroeid tot dé gevestigde
waarde in het club-, theater- en festivalcircuit. Met een ongeziene
energie en overgave brengen ze een creatieve mix van muziek en
spektakel doorspekt met de nodige dosis humor en zelfrelativering.
Les Truttes zijn intussen veel meer dan een band: ze zijn een begrip, een
ervaring, een party die niemand wil missen. Al 25 jaar slagen ze erin om
een publiek van alle leeftijden en overtuigingen te verbinden tijdens die ene
true live experience!

muziek

Les Truttes bestaan in 2021 zowaar 25 jaar! VIJFENTWINTIG? Oh
My God! Reden genoeg om dit uitgebreid te vieren met een heuse
Anniversary Tour!

The 25th Anniversary Tour wordt: Groots! Imposant! Feestelijk! Mega
Fantastisch! De reactie van het publiek is nu al gekend: Oh My God!
Join us and celebrate Les Truttes!

VRIJDAG 1 APRIL 2022

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €20 • KORTING -26: €20 • KORTING +60: €22 • BASIS: €24
52

VLAAMS MUZIEK THEATER
De Tsarewitsch

operette

Een hoogtepunt uit het zilveren tijdperk van de Weense operette!
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.
Aljoscha, de zoon van de tsaar, leidt een sober leven tot hij Sonja ontmoet
en er oprechte liefde bloeit. Samen vluchten ze naar Napels en Aljoscha is
niet zinnens naar Rusland terug 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?

VRIJDAG 8 APRIL 2022

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €23 • SENIOR DROP (+65): €23 • KORTING -21/+60: €25 • BASIS: €27
53

TRISTERO

15 jaar DEN EGGER

Iemand van ons
Met wie zou je graag eens de lakens delen? En waar zou je het dan over
hebben?
Een doorwinterde cast van acteurs en actrices kruipt samen in een groot
bed om het te hebben over politiek, liefde en het leven. Met een trefzeker
gevoel voor humor tasten ze elkaar af, liggen ze te luisteren en te woelen
en geven ze zichzelf bloot.

theater

Iemand van ons is een voorstelling vol grote en kleine uitspraken. De clichés,
citaten en geheimen volgen elkaar in hoog tempo op. De spelers bieden zo een
onverwachte inkijk in hun gedachtewereld en privéleven.
In die stroom van banale én interessante, scherpe én vage uitspraken, verschijnt de
mens: kwetsbaar of sterk, eenzaam of niet, eerlijk en vals tegelijk.
‘Een schot in de roos.’ (De Standaard)
‘Klein tekstpareltje gebruikt theater tegelijk als spielerei en kansel.’ (De Morgen)
Met: Mark Verstraete, Janine Bischops, Bob De Moor, Kristin Arras, Kris Smet, e.a.

DONDERDAG 28 APRIL 2022

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €16 • KORTING -21/+60: €18 • BASIS: €20 • YOUTH DROP (-18): €8
54

GÉRARD
LENORMAN

chanson

En concert

Gérard Lenorman werd op 9 februari 1945
geboren in het Normandische dorpje Bénouville.
Op twaalfjarige leeftijd begon hij al nummers te
schrijven, wat in 1968 resulteerde in zijn eerste
album. In de jaren zeventig en tachtig groeide hij uit
tot één van de meest succesvolle Franse zangers van
zijn tijd.
Ook bij ons scoorde hij in die tijd de ene hit na de andere. Songs als
La ballade des gens heureux, Voici les clés en Si j’étais président staan
voor altijd in het muzikale geheugen gegrift.
Nog steeds treedt Gérard Lenorman op voor volle zalen in Frankrijk
en de rest van de wereld. In het voorjaar van 2022 komt hij voor een
exclusief concert naar den egger in Scherpenheuvel. Een unieke kans
om de meesterchansonnier live aan het werk te zien!

ZATERDAG 30 APRIL 2022
ABO: €38 • BASIS: €40
55

I

20u00

I

RODE ZAAL

15 jaar DEN EGGER

CRISTINA BRANCO
Eva

De koningin van de hedendaagse fado strijkt opnieuw neer in Diest.
Door het traditionele Portugese muziekgenre te moderniseren
met jazz- en popinvloeden is Cristina Branco de afgelopen twintig
jaar geëvolueerd tot één van de populairste zangeressen van haar
generatie.

fado

Ook op haar jongste album Eva combineert ze het traditionele,
Portugese levenslied met chanson en lyrische popmuziek.

Een organisatie van CC Diest. Beperkt aantal tickets beschikbaar.

DINSDAG 3 MEI 2022

I

20u30

I

© Joana-Linda

Cristina Branco won in 2017 de prijs voor Beste Portugese Album voor
Menina en was in 2016 genomineerd voor een Golden Globe.

DEN AMER , NIJVERHEIDSLAAN 24, DIEST

ABO: €17 • BASIS: €19
56

MARGRIET HERMANS & CELIEN

© Davy van den Eynden

cultuur om 14 uur

Kwestie van DNA

Margriet Hermans voorstellen is overbodig. Ze bouwde in
Vlaanderen een carrière uit als zangeres en presentatrice.
Hoewel ze de leeftijd van 65 heeft bereikt en officieel van een
rustpensioen geniet, staat ‘niksen’ niet in haar woordenboek.
Met regelmaat duikt ze dan ook nog op in radio- en tv
programma’s.
Margriet geniet ook van haar muzikale samenwerkingen
met dochter Celien Deloof. Een veelbelovend talent met
muzikale kennis van zaken. Ze is dan ook auteur en componist
van haar eigen repertoire en haalde hier al meermaals radio
en tv mee.
Hoe je het ook draait of keert, de populariteit van Margriet is
bij haar generatie nog altijd niet afgenomen. Optreden met
dochter Celien is dan ook een unicum in Vlaanderen. Twee
talenten uit twee generaties die elkaar aanvullen. Moeder
en dochter samen aan het werk zien, begeleid door een
grandioze liveband, dat is genieten!

DONDERDAG 5 MEI 2022 I 14u00

I

RODE ZAAL

ABO: €14 • SENIOR DROP (+65): €14 • KORTING -21/+60: €16 • BASIS: €18
57

15 jaar DEN EGGER

XANDER DE RYCKE
Het publiek heeft er even moeten op wachten, maar Xander De Rycke
is terug met een stand-upshow. In zijn meest persoonlijke voorstelling
tot nog toe vat hij samen wat iedereen gemist heeft de afgelopen
jaren. Want, mocht je er nog aan twijfelen, Xander is zeker bekender
geworden. Toch is hij nog steeds dezelfde bescheiden jongen gebleven.
Verwacht een twee uur durend spervuur aan observaties en verhalen
uit zijn eigen leven, die toevallig wel heel herkenbaar klinken. Bekend &
bescheiden is Xanders beste voorstelling en hij zou niet willen dat je het
mist. Bescheiden als hij is.

humor

© Jelle Vermeersch

Bekend & bescheiden

‘Spitant, persoonlijker dan ooit en toch heel herkenbaar. Meesterlijk
gebracht.’ (Het Nieuwsblad VVVV)
Vanaf 16 jaar.

VRIJDAG 6 MEI 2022

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €18 • KORTING -26: €18 • BASIS: €21
58

BRUNO VANDEN BROECKE EN TOM VAN DYCK
Veldweg 1
Twee broers wonen samen in het enige huis dat er staat
op de Veldweg 1. Ze leiden er een teruggetrokken bestaan.
Niemand in het dorp weet waarvan de heren leven. Volgens
sommige dorpelingen komen er regelmatig Chinezen over
de vloer. Wat ze daar komen doen, kan niemand vertellen.

Hij nodigt zonder medeweten van zijn broer alle dorpelingen
uit in hun huis. Hij heeft hen wat te vertellen...
Veldweg 1 is een tragikomische vertelling over zorg dragen
voor elkaar, over het recht op een tweede kans en over de
mens als sociaal dier.

© De Kempvader

theater

En dan neemt één van de broers plots een beslissing.

Van en met: Bruno Vanden Broecke en Tom Van Dyck

WOENSDAG 11 MEI 2022

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €15 • KORTING -21/+60: €17 • BASIS: €19 • YOUTH DROP (-18): €8
59

15 jaar DEN EGGER

ERIK VAN LOOY
Erik Van Looy kennen we al seizoenen lang als de presentator van De
Slimste Mens ter Wereld. Door zijn populariteit als quizmaster zouden
we haast vergeten dat hij één van de meest succesvolle regisseurs van
het land is en al zijn hele leven verslaafd aan cinema en filmsterren.
In Verslaafd! vertelt Erik met veel humor over de eerste zestig jaar
van zijn roemrijke filmverleden. Over de supersterren die hij mocht
interviewen, zijn filmklassiekers waarin Koen De Bouw, Jan Decleir
en de chihuahua van Mickey Rourke een voorname rol speelden, zijn
levensbedreigende honger tijdens een etentje met de vrouw van Tom
Cruise én over die keer dat hij met de naakte cowboy van The Village
People om drie uur ’s morgens in een Antwerpse hotelkamer zat.
Mis deze unieke show niet, want het zou wel eens de laatste keer
kunnen zijn dat Erik het zich allemaal nog kan herinneren!

DONDERDAG 12 MEI 2022

I

20u00

I

monoloog / humor

Verslaafd!

RODE ZAAL

ABO: €18 • KORTING -26: €18 • BASIS: €21
60

DYLAN 80
Blowin’ In The Wind, Mr. Tambourine Man, Like a Rolling Stone, Tangled Up in
Blue, Make You Feel My Love: een lijst van Dylanklassiekers samenstellen
is onbegonnen werk en zou bovendien geen recht doen aan een oeuvre
waarin zelfs de wat minder bekende parels glansrijker schitteren dan
diamant.
Nobelprijswinnaar Bob Dylan heeft een uniek parcours
afgelegd: in de jaren zestig werd hij de spreekbuis van
de geëngageerde generatie en vervolgens een even
elektrificerende als ongrijpbare rockgod. In de seventies
toverde hij zijn scheidingspijn om tot grote kunst en
bekeerde zich tot het christendom. In de jaren tachtig
hield hij zich staande tussen het jonge MTV-geweld,
waarna de hele wereld hem beschouwen ging als wat hij
daadwerkelijk is: één van de grootste songschrijvers van
onze tijd.
Robert Allen Zimmerman kwam de wereld verrijken op 24
mei 1941, wat betekent dat hij in 2021 tachtig werd. Als elke
gelegenheid goed is om Dylan te vieren, dan deze zéker!
Topmuzikanten Guy Swinnen, Patrick Riguelle, Naomi Sijmons (Reena
Riot), Bjorn Eriksson, Piet De Pessemier, Axl Peleman, Jan Hautekiet en Ron
Reuman staan dubbel en dwars garant voor een feest om ‘U’ tegen te zeggen.

DONDERDAG 19 MEI 2022

I

20u00

I

RODE ZAAL

ABO: €18 • SENIOR DROP (+65): €18 • KORTING -21/+60: €20 • BASIS: €22
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15 jaar DEN EGGER

LENNY & DE WESPEN
20 jaar Lenny & de Wespen

Lenny & de Wespen bestaan 20 jaar. Dat wordt gevierd met een uniek concert
in den egger.
Na vijf langspelers en 20 singles is het tijd voor een terugblik op de band rond
zanger/songschrijver Lennaert Maes en zijn Wespen Andries Boone (toetsen,
mandoline, viool), Roeland Vandemoortele (elektrische gitaar, banjo, toetsen),
Mathias Moors (bas) en Bert Huysentruyt (drums, percussie).

Voorprogramma Popkoor Vocalicious is geen onbekende in de streek. Een
vijftigtal koorleden die het beste van zichzelf geven op het podium en zeker ook
de danspasjes niet schuwen. Al jaren een vaste waarde in den egger, verzorgen
ze nu het voorprogramma van Lenny & de Wespen. En wie weet duiken ze
daarna ook nog op als pop-up-koor tijdens de hoofdact!

ZATERDAG 11 JUNI 2022

I

20u00

I

© Johan Jacobs

Van Meneertje Nee, het eerste nummer dat de radio haalde, over hun populaire
ballad Als het kan tot hun top 10-singles Hey Marie, Einde van de rit, Blij en
Alles gaat goed. Daarnaast selecteren Lenny & co hun eigen lievelingsliedjes.

RODE ZAAL

ABO: €15 • KORTING -26: €15 • BASIS: €18
62

blues

Wood versus Wood

© Kathie Danneels

clarinet meets marimba

Een duo met klarinet en marimba is niet alledaags.
Toch geeft deze combinatie een verrassende en
warme klankkleur, met muziek die ritmisch maar ook
erg zangerig kan zijn.
Roeland Hendrikx (klarinet) en Chin-Cheng Lin
(marimba) brengen je een veelzijdig en gevarieerd
programma met zowel origineel werk als speciale
arrangementen voor deze bezetting.

ZONDAG 3 OKTOBER 2021
BLAUWE ZAAL

© Inge Nijs

aperitief

ROELAND HENDRIKX
CHIN-CHENG LIN

I

11u00

TINY LEGS TIM
Tiny Legs Tim (Tim De Graeve) legde de voorbij tien jaar een
indrukwekkend parcours af en groeide uit van een One Man Blues
Band op zijn debuutplaat uit 2011 tot een negenkoppig orkest op
het in 2019 verschenen Elsewhere Bound.
Dit najaar keert Tim met zijn fijnbesnaarde akoestische blues
terug naar de eenvoud. In duo met mondharmonica-virtuoos
Steven Troch brengt hij akoestische versies van eigen nummers
en enkele goed gekozen covers. Een intieme setting waarbij de
aandacht van de luisteraar volledig geconcentreerd wordt op
de akoestische klanken, het verfijnde gitaarwerk, de zang en de
inhoud van de songs.

ZONDAG 5 DECEMBER 2021
BLAUWE ZAAL

I

11u00

APERO-ABO: €10 • ABO: €12 • BASIS: €14 • YOUTH DROP (-18): €8
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© Nico Corten

Tribute to Chet Baker
Vier gedreven jazzmuzikanten brengen een hommage
aan de legendarische Amerikaanse zanger-trompettist
Chet Baker.
Trompettist Jan Muës is in de Belgische jazzscene
al jaren bekend om zijn melodieuze improvisatiestijl.
Alle sferen en emoties weet hij op zijn instrument te
vertolken.
Contrabassist Jean-Louis Rassinfosse vergezelde Chet
Baker van 1975 tot 1985 op tournee in Europa. Daarnaast werkte hij met
vele Belgische muzikanten, van Toots Thielemans tot Ivan Paduart, en
begeleidde hij buitenlandse artiesten als Pepper Adams en Joe Henderson.
Pianist Johan Clement maakte van 1982 tot 2011 deel uit van het New Look
Trio van Roger Vanhaverbeke. Door de jaren heen werkte hij samen met
topmusici als Toots Thielemans, Deborah Brown en Mark Murphy.
Drummer Luc Vanden Bosch was percussionist bij het BRT Jazzorkest. Hij
speelde ook bij Vaya Con Dios en werd vaste begeleider bij het New Look Trio
en het Johan Clement Trio.

ZONDAG 16 JANUARI 2022

I

11u00

I

klassiek

© Freddy Vandervelpen

jazz

JAN MUËS,
JEAN-LOUIS RASSINFOSSE,
JOHAN CLEMENT &
LUC VANDEN BOSCH

PAUL HEYMAN &
YANNICK VAN DE VELDE

15 jaar DEN EGGER

Wenen-Moskou 1900
De Gentse cellist Paul Heyman studeerde bij de beroemde
Wit-Russische pedagoog Vladimir Perlin, wiens methode en
ideologie de basis vormden van Pauls cellospel. Hij won
nationale en internationale wedstrijden, zoals Dexia
Classics, Semper International Music Competition in
Italië en Verao Classico Music Prize in Portugal.
Pianist Yannick Van de Velde speelde als
kamermusicus concerten met gerenommeerde
artiesten en won talrijke nationale en internationale
wedstrijden. Hij trad op in de grote zaal van
het Paleis voor Schone Kunsten (Brussel), het
Akropolismuseum
(Athene), het Kölner Künstler
Theater, de Salle du Conservatoire in Nice en
tal van anderen zalen in Europa en de VS.
Programma aperitiefconcert
Wenen-Moskou 1900:
- Richard Strauss Sonate voor cello en piano in Fa groot Op. 6
- Erik Van Geit Sospiro & Speranza
- Sergei Rachmaninov Sonate voor cello en piano in Sol klein

ZONDAG 20 FEBRUARI 2022

I

11u00

I

BLAUWE ZAAL

BLAUWE ZAAL

APERO-ABO: €10 • ABO: €12 • BASIS: €14 • YOUTH DROP (-18): €8
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Shaking Vibrations
A Theatrical Fisarmonical Foursome.

aperitief

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.
Accordeonkwartet 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 – accordeons
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 13 MAART 2022
BLAUWE ZAAL

I

11u00

west coast jazz

accordeon

SHAKE IT!

JM LITTLE BIG BAND
The music of Art Pepper
Jos Moons speelde met zijn flugelhorn van Amerika
tot Rusland. Hij stond aan de zijde van grote namen
als Rachel Gould, Denise Jannah, Scott Hamilton, Gary
Smulyan en Don Menza en dirigeerde gedurende 40 jaar
met succes diverse bigbands in verschillende landen. Zijn
nieuwste groep is ditmaal een nonet. Samen met zangeres Els Artois
duiken ze in de West Coast muziek, lekker old school dus, met muziek
van Art Pepper en Ella Fitzgerald en arrangementen van Marty Paich
die speciaal voor deze bezetting zijn gemaakt.
JM Little Big Band ademt nostalgie uit. Geen stevige bigband sound,
maar sophisticated jazz met veel improvisatie en subtiele kleuren
in de arrangementen. Wie zou willen dat de jaren vijftig nog blijven
voortduren, wordt niet teleurgesteld.
Bezetting: Jos Moons (flugelhorn), Lieven Cambré (sax alto), Jos
Machtel (contrabas), Luc Corten (trompet), Lennert Baerts
(sax tenor), Raf Hendrickx (gitaar), Glen Goovaerts
(trombone), Ruben Verbruggen (sax bariton),
Jelle Van Giel (drums) en Els Artois (zang)

ZONDAG 8 MEI 2022
BLAUWE ZAAL

I

11u00
© Patrick Van Vlerken

APERO-ABO: €10 • ABO*: €12 • BASIS: €14 • YOUTH DROP (-18): €8
Voorwaarden aperitiefabonnement: zie blz. 69.
*je kan de aperitiefconcerten ook apart opnemen in je podiumabonnement
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FILM IN DEN EGGER

15 jaar DEN EGGER

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 2022 bekend gemaakt. Noteer alvast volgende
data in je filmagenda:

_ 27 OKTOBER 2021

UIT-tips
in Scherpenheuvel-Zichem
Op UiTinVlaanderen.be vind je de grootste
vrijetijdsagenda van Vlaanderen en Brussel.
Vol tips die bij je passen, uitstapjes met
kinderen en cultuurtips voor jongeren.

film

Ook dit seizoen gaan we door met onze maandelijkse filmavond.
Zes woensdagavonden schotelen we je een ‘betere’ film voor. Onze
filminfrastructuur kreeg een stevige upgrade. De vertoningen gaan
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 cinemaervaring!

_ 17 NOVEMBER 2021
_ 15 DECEMBER 2021

Het lokale vrijetijdsaanbod ontdek je op
UiTinScherpenheuvel-Zichem.be.

_ 9 FEBRUARI 2022
_ 9 MAART 2022
_ 6 APRIL 2022

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, Annelies

BTW: BE 0878 141 691

Leden van het directiecomité: Kris Peetermans, Ben Mattheus,

De Ruyter, David Stalmans

Noël Bellefroid, Ludo Van Mellaerts

Druk en ontwerp: THE &COMPANY
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Om gekende redenen werden een aantal voorstellingen verplaatst naar dit seizoen.
Gekochte tickets (en daaraan verbonden zitplaatsen) blijven gewoon geldig.
Geïnteresseerd, maar nog geen ticket voor één van deze voorstellingen?
Je kan deze voorstellingen ook opnemen in je abonnement voor 2021-2022!

ABBA GOLD
> The Concert Show
ZATERDAG 25 SEPTEMBER 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, Björn 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!
Tickets: ABO: €22 - korting -21/+60: €24 - basis: €26
FOTO: © Jan Kocovski for WeLeon Entertainment

GENE THOMAS & BAND
> Live
WOENSDAG 20 OKTOBER 2021 OM 20 UUR
Gene Thomas neemt je mee op sleeptouw doorheen
ruim twee decennia liedjes maken in verschillende
talen. Gewapend met zijn gitaar en begeleid door een
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SURF NAAR
WWW.DENEGGER.BE
VOOR EEN
ACTUELE STAND
VAN ZAKEN.

bende topmuzikanten, brengt hij zijn grootste hits, van X-Session tot Liefde
Voor Muziek en alles ertussen. Sinds mei 2020 ligt Genes driedubbele
cd Omsingeld in de winkels met daarop 47 liedjes die zijn hele carrière
omspannen.
Tickets: ABO: €15 - korting -26: €15 - basis: €18
FOTO: © Koen Bauters

Dit concert is uitverkocht. Schrijf je zeker in op de wachtlijst.
Dan contacteren we je als er tickets vrijkomen!

THE FLYING PICKETS
> Strike Again / Only Human
VRIJDAG 14 JANUARI 2022 OM 20 UUR
De Britse Flying Pickets zijn de bekendste a capella
groep 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 - korting -21/+60: €20 - basis: €22

BULS & PIEDFORT

JO LEMAIRE

> Cooking with Knopfler

> 4 x anders

DONDERDAG 21 APRIL 2022 OM 20 UUR

DONDERDAG 2 JUNI 2022 OM 20 UUR

De gedeelde liefde voor de muziek van Mark
Knopfler en Dire Straits is reeds jaren een
rode draad in het leven van Bart Buls en
David Piedfort. Met Cooking with Knopfler
laten ze deze liefde een avond de vrije
loop. Begeleid door topmuzikanten nemen ze je mee langs
Knopflers sfeervolle grooves, rhythm & blues, feeërieke
ballades, vele ongekende parels en grote Dire Straits-hits!

Jo Lemaire brak in 1981 door bij het grote
publiek met haar prachtige cover van Je
suis venue te dire que je m’en vais van Serge
Gainsbourg. 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.

FOTO: © Bart Boodts

Tickets:
ABO: €16 - korting -26: €16 - basis: €19

Tickets:
ABO & senior drop (+65): €16 - korting -21/+60: €18 - basis: €20

JAZZISFACTION BIG BAND INVITES
> Philip Catherine
VRIJDAG 17 JUNI 2022 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 en Dexter Gordon. Een niet te missen concert!
FOTO: © Wim Van Eesbeek

Tickets: ABO & senior drop (+65): €12 - korting -21/+60: €14 - basis: €16 – youth drop (-18): €8

68

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.

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.

Een abonnement kan je vanaf zaterdag 28 augustus 2021 om 9 uur
bestellen op twee manieren:

• telefonisch via 013 46 06 50 of via mail aan info@denegger.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.

• 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. Vanzelfsprekend blijft
het ook mogelijk om per overschrijving of aan de balie van den egger
je tickets af te rekenen.
• via het secretariaat: bezorg ons jouw bestelling. Dit kan telefonisch via 013 46 06 50, via mail aan info@denegger.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.

• aan de balie via contante betaling, Bancontact, ruil- of cadeaucheques van den egger
of met 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.
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
LOSSE TICKETS
Te koop vanaf dinsdag 31 augustus om 9 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

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
CULTURELE PARTICIPATIEPREMIE

EGGER-CADEAUCHEQUE

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.

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.

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

LAATKOMERS

Waar aanvragen?
OCMW Scherpenheuvel-Zichem, Markt 21, 3271 Scherpenheuvel-Zichem

Laatkomers worden slechts in de zaal toegelaten door het zaalpersoneel indien de voorstelling, de artiest en het management dit toelaten. Wanneer na het
begin van de voorstelling niemand meer mag worden toegelaten, kunnen laatkomers enkel nog de zaal betreden na een eventuele pauze. Bij voorstellingen
zonder pauze komen de tickets te vervallen.

Openingsuren:
maandag tot vrijdag 9 u. - 12 u., dinsdag en donderdag ook van 13.30 u. tot 16 u.

VESTIAIRE

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

EN EGGER
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 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.

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 gsm-toestellen uit te zetten.

DRANK EN SNOEP
Eten, drinken en/of snoepen is niet toegelaten in de schouwburg. Daartoe dient
de pauze of een rustig moment achteraf. Je kan hiervoor terecht in onze foyer
(bij voorstellingen in de rode zaal), in de blauwe zaal of in de cafetaria van de
sporthal, tegenover den egger.

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).

OPENINGSUREN:
di 13u00 - 16u00 • wo 9u00 - 12u00 & 13u00 - 16u00 • do 13u00 - 16u00
vr 13u00 - 16u00 & 17u00 - 19u00 • za 9u00 - 12u00 • ma & zo gesloten
August Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Tel. 013 46 06 50, info@denegger.be, www.denegger.be

