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www.leue.be                                                                                   (C)  Sara De Graeve                                                                        

In het hele land breken rellen uit. De politie probeert de straten te ontruimen. 
Een inspecteur ondervraagt een jonge vrouw die verantwoordelijk is voor 
deze chaos. 
Ze praat als een zuurstoftank en lacht als een hartmassage. De ondervra-
ger krijgt meer antwoorden dan hij gehoopt had. Die ene vraag durft hij niet 
meteen te stellen:
“Zijt gij echt de Messia?”

MESSIA:
Ik wil niet dat mensen willen.
Willen leidt tot jaloezie en wie wil dat?
MAN:
Ja, maar ik vroeg of ge iets wou drinken?
MESSIA:
Ik antwoordde of ge iets wou zijn.
MAN:
Dat is dus nee?
MESSIA:
Waarom zou het nee zijn als het ook water kan zijn?

Spel: Jennifer Heylen, Dimitri Leue
Compositie en livemuziek: Antoon Offeciers, Ken Pichal, Samuel Vekeman
Tekst: Dimitri Leue
Kostuums: Eva De Mul
Licht en Decor: Stef Appelen en Dimitri Leue
Lichtconcept en techniek: Stef Appelen en Ward Pauwels
Productie: Leue vzw

Gerealiseerd met de steun van Taxshelter van de Vlaamse Overheid en CC 
Deurne.

PREMIERE CC DEURNE

SPEELPERIODE: Van 28 oktober 2022 tot eind 2022

VOORWAARDEN: € 3.450 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Inclusief een pakket van 10 affiches en 250 flyers.

Organisator voorziet eindversterking, catering, 2 technici om op te bouwen.
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MONKEY PUZZLE TREE

www.arnesierens.be                                                              (c) Selina De Maeyer                                                                                

In de late uren na het herenigings-
feest van de vijftigjarige Juliette en 
haar man Johan, zijn alle gasten ver-
trokken, op één na. Een jonge vrouw 
van eind de twintig, Mara blijft ach-
ter. Juliette heeft Mara nooit eerder 
gezien.  
Naast elkaar in het knalrode appar-
tement zijn ze moe van zichzelf en 
van het leven. Uit beleefdheid gooit 
Juliette de jonge vrouw niet metéén 
de deur uit. 
Mara blijft die ene vraag stellen: “Is er 
ècht niets meer te drinken?” 
Het antwoord van Juliette blijft: “Nee.”
Beetje bij beetje, voortgestuwd door 
de ander, geven Mara en Juliette zich 
op gedoseerde wijze helemaal bloot 
aan elkaar. Er ontstaat meer en meer 
toenadering en zelfs solidariteit tus-
sen beide twee vrouwen.
 
‘Monkey Puzzle Tree’ - de actuele 
herneming van ‘Apenverdriet’ (2009) 
– ademt een prachtige en bij vlagen 
groteske bewegingstaal uit.  
Een ingenieus decor versterkt de 
lichamelijkheid van de voorstelling. 

Pers over de première in 2009 met 
Marijke Pinoy en Wine Dierickx
“Een lyrische ervaring, die ervoor 
zorgt dat je volledig opgaat in deze 
gelegenheidsmicrocosmos. De 
samensmelting van de melancholie 

van Juliette en de existentiële een-
zaamheid van Mara resulteert in een 
adembenemende, sublieme sfeer 
die je niet meer loslaat. Het einde 
van de voorstelling is hoopvol, toch 
doet het vooral pijn als het licht dooft, 
omdat je nog graag uren langer in 
het gezelschap van deze personag-
es had willen doorbrengen. Zo zou 
het eigenlijk altijd moeten zijn in het 
theater.”  –  Marijn Lems (2009)

“Alles klopt in ‘Apenverdriet’. Beide 
spelen krachtig en kwetsbaar, met 
in hun monden een tekst die door 
Sierens op hun lijf werd geschreven. 
In dit evenwichtig uitbalanceren van 
gelijkwaardige expressievormen ligt 
het nieuwe meesterschap van Arne 
Sierens.” – Evelyne Coussens, Etcet-
era

Spel: Tania Van der Sanden (Juliette) 
en Lien Thys (Mara)
Tekst & regie: Arne Sierens 
Choreografie: Pascale Pringels 
Decor: Guido Vrolix 
Kostuums: Ellen Kromhout
Productie: Perpodium, Koortzz,  
vzw Sierens & Co 

Met dank aan De Nieuwe Melac Zwij-
naarde en Minard Gent.

SPEELPERIODE: Première 22/9 Minard 
Tournee van 23 september tot en met 13 november 2022

VOORWAARDEN: Garantie € 3.285 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering

NEW



CHARLIE BR
AVO

 (14+)

CHARLOTTE DE GROOF Ik ben beginnen praten
en ik kan het niet meer laten
ik zeg plots wat ik voel
als je weet wat ik bedoel
over vroeger en nu
en wat daar tussen ligt
hoe vaak ik ben gebroken
maar nooit ben gezwicht
zien dat ze mij horen
en voelen en zien
zonder zich aan mij te storen
dat was nooit zo voordien
hoe zwaar woorden kunnen wegen
op de blauwdruk van ons bestaan
valt vooralsnog niet te vatten
de waarheid klinkt als waan

Een monoloog over
jezelf durven zijn.
Ondanks je ouders, je afkomst,
je omgeving, je vrienden.
Over het kiezen van je pad.
Kiezen wie je wil zijn,
bent en wordt. 

Spel: Charlotte De Groof
Regie: Stefan Perceval

Dit persoonlijke en zelf geschreven 
verhaal gaat over een thema waarop 
momenteel nog een groot taboe rust. 
Emotioneel misbruik binnen het gezin. 

Aanverwante thema’s zijn narcisme, 
manipulatie en onderdrukking.
Ondanks het zware thema is het een 
positieve voorstelling over moed, 
hoop, jezelf durven zijn en het geluk 
vinden. 

De regie was in handen van Stefan 
Perceval die Charlotte gedurende het 
hele maakproces begeleid heeft. 

Charlotte is bij het jonge volkje ook 
bekend uit De Buurtpolitie. Ze heeft 
korte stukken uitgetest tijdens de 
rode neuzentournee in scholen in 
2019. Vele jongeren hebben nadien 
hun hart gelucht. Haar bekendheid 
hielp om hen over de streep te trek-
ken en zorgde voor verrassende 
revelaties.

Met ondersteuning van TE GEK!?

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: Avond: 875 € + reiskosten - Partage 80/20
School: 750 € en een tweede op dezelfde dag 600 € + reiskosten + BTW

Publieksaantal te bespreken.
Organisator voorziet techniek en catering

We brengen een technicus en een zendmicro mee
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ELISE BUNDERVOET - BOEY

www.vzwboey.com (c) Luk Monsaert

In ‘De dag Die Komt’ gebeurt het 
onvermijdelijke.
Een vrouw vertelt over haar leven, 
over haar geliefde.
Zij is op de plek waar ze nooit mocht 
zijn, hij is stervende en zij zal voor 
hem zorgen.
Een verhaal over loslaten, afscheid 
nemen, iemand die er nu nog is maar 
straks niet
een zoektocht naar waarheid, passio-
nele liefde en verlangen.
Bovenal een verhaal over het onuit-
gesprokene.

“Ik slaap in je bed. Alleen. In een 
van je pyjama’s. Je geur zit nog in je 
kussensloop. 
Nog even. Ik kijk naar het licht en de 
schaduw die het nachtlampje op het 
plafond werpt en
zie wat jij elke avond, jaar na jaar 
hebt gezien wanneer je net voor het 
slapen denkt 
aan de dag die voorbij is, of aan de 
dag die komt.”

Vanuit haar ervaring als verpleegkun-
dige brengt actrice Elise Bundervoet 
in deze voorstelling zorg en the-
ater samen. De voorstelling ging in 
première op TAZ 2021.

PERS - Focus Knack:  Regisseur 
Walter Janssens laat Bundervoet 
een ‘dans van de zorg’ uitvoeren, in 
combinatie met haar monter spel en 
elegant gebruik van de ruimte levert 
dat een ‘dans’ op die intigrerend is 
om te zien én te horen.

Nieuwsblad: De tekst die werd ges-
chreven door AKO Literatuurprijs-win-
naar Peter Terrin en bezit een sterke 
spanningsboog: wie is de man die 
daar ligt, hoe hebben hij en Bunder-
voets personage elkaar leren ken-
nen? En hoeveel geheimen hebben 
man en vrouw voor elkaar?
De tekst zit vol zintuigelijke beschri-
jvingen, die je de waterlelies in het 
bos – dat een grote rol blijkt te spel-
en – bijna laat ruiken. Bundervoet 
heeft zich de tekst helemaal eigen 
gemaakt.

Tekst: Peter Terrin
Spel: Elise Bundervoet
Regie: Walter Janssens
Vorm/licht: Kris Van Oudenhove
Muziek: Sander De Keere
Kostuum: Ine Braeckman
Figuratie: Marc Hens

SPEELPERIODE: Eind april - mei 2023

VOORWAARDEN: Familievoorstelling: € 1.525 + reiskosten + BTW 
Schoolvoorstelling: € 1.350 + reiskosten + BTW – 2de op dezelfde dag  € 800 + BTW 

Lesmap beschikbaar
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering

NEW
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 www.pascaleplatel.be (c) Charlie De Keersmaecker

SPEELPERIODE: Tournee van 18 september tot en met 18 december 2022

VOORWAARDEN: Garantie € 2.875+ reiskosten + BTW – partage 80/20
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering

“In mijn laatste jaar humaniora had ik voor de crea-avond een stukje in elkaar gestoken dat ging over twee etalage-
poppen die ’s nachts levend werden, naar elkaar toe wilden stappen en elkaar wilden vastpakken. Na lang pro-
beren lukte hen dat. Op een dag betrapte de winkelbediende de verliefde poppen en duwde ze harthandig op de 
grond.
Dat was zeer dramatisch en ik wou als pop ook dramatisch vallen, met mijn hoofd plat achterover.
Ik nam enorme risico’s door zo plat achterover te vallen, vooral voor mijn hoofd, ik had op een bepaald moment 
zelfs een lichte hersenschudding, maar ik wou mij 200 % smijten, sorry.

Ben Segers en ik maken een stuk. Gevaarlijke, grappige en hopelijk ook ontroerende verhalen en muziek over het 
leven, relaties en de kans om alles telkens opnieuw te resetten.

Ik ga eerlijk zijn, we weten nog niet hoe het stuk er juist zal uitzien, maar dit is een goede aanzet, vind ik. 
De tekst bedoel ik..
“PASCALE PLATEL

Met: Pascale Platel en Ben Segers 
Tekst: Pascale Platel 
Coach: wordt nog gezocht 
Productie: Koortzz

NEW
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www.facebook.be/parhasardcollectief (c) Axel Himburg

SPEELPERIODE: Gehele seizoen 

VOORWAARDEN: Familie- en schoolvoorstellingen.
1 voorstelling : 1.625 € / 2 op 1 dag : 2.600 € + reiskosten + BTW

Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers voor een familievoorstelling.
Techniek, catering te voorzien door de organisator. 

Prospectie : 25-27/11 De Kopergietery Gent – 
18/2/22 De Ververij Ronse

De voorstelling ging in première op het Krokusfestival 
Aka Zonnebloemfestival in Hasselt

Stel dat je licht en klein bent en iemand tilt je op en zwi-
ert je in het rond.
Stel dat je groot bent en alles kan zien zonder enige 
moeite.
Stel dat je vader altijd gênante grappen maakt waar je 
vrienden bij zijn.
Stel dat je altijd voorover gebogen loopt en verliefd bent 
op de maan.
Stel dat je niet op je laatste woorden kan komen en 
daardoor iets zegt zoals “schoenveter.”
Stel dat je een sok bent en je je wederhelft kwijt bent.

Theatermakers Laura Vroom en Mira Bryssinck onder-
zoeken in de voorstelling A pair of socks de rekbaar-
heid van empathie. Wat is dat nu eigenlijk? Hoe is het 
om zonder empathisch vermogen te leven? Of juist een 
teveel aan empathie te voelen? Waar begint de empath-
ie voor een ander en waar stopt die?

Vertrekkend vanuit persoonlijke anekdotes, gaan ze in 
gesprek met mensen die beroepsmatig geconfronteerd 
worden met de gevoelens van anderen (bv. hulpverlen-
ers, politici, leraren, politieagenten, filosofen, begrafen-
isondernemers). Welke rol speelt empathie binnen hun 
beroep en met welke dilemma’s weten ze zich daardoor 
geconfronteerd als mens? Daarnaast gaan de makers 
in gesprek met jongeren over wat empathie voor hen 
betekent.

De uitkomst van deze gesprekken resulteert in een 
ontroerende en grappige collagevoorstelling van person-
ages, verhalen en bewegingen voor een publiek vanaf
veertien jaar.

Concept, tekst en spel: Laura Vroom & Mira Bryssinck  
Audiomontage: Marieke De Maré 
Kostuumadvies: Sietske Van Aerde
Cocahing: Arend Pinoy 
Dramaturgie: Mieke Versyp Techniek: Lennert Boots 
Productieleiding: Fred Libert
Coproductie: CC De Grote Post, Het LAB-Hasselt en met onders-
teuning van Kopergietery en de Stad Gent.
Met dank aan: vzw De Bleekweide, De Grote Post, Museum dok-
ter Guislain, vzw Humain, Theaterbox en vele anderen.
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PAPIN Een gewezen operazangeres houdt 
vast aan vergane glorie en dwingt 
haar getalenteerde muzikale zoon 
in een ondergeschikte rol als be-
geleider. De moeder speelt een 
spel van dominantie en underdog 
dat brutaal wordt doorbroken bij de 
aanwerving van twee nieuwe, niet 
onaantrekkelijke diensters. De zussen 
Papin doen hun intrede in de villa. 

Dit bizarre duo verstoort meteen de 
delicate balans en handelt volgens 
een eigen verborgen agenda.

Het maakproces van Papin werd 
brutaal onderbroken door de eerste 
lockdown. Op een handvol locaties 
volgde nog een tekstlezing die de 
broeierige maar ook grappige sfeer 
reeds mooi in de verf zette. 
Nu de actrices voluit kunnen gaan 
en zich eindelijk mogen vastbijten in 
hun personage staat er geen maat 
op deze film noir ! Met toppers als 
Tania Van der Sanden, Ilse de Koe 
en Karlijn Sileghem zijn drie actrices 
op scène verenigd die het perfecte 
evenwicht weten te vinden tussen 
drama en humor. Nils De Caster zorgt 
voor de al even gril¬lige soundtrack 
onder dit muzikaal-beeldend sprook-
je. 
Julie Van den Berghe is de 

scènograaf en regisseur van dienst. 
Met een verleden bij NTGent, Toneel-
groep Amsterdam,  Noord Neder-
lands Toneel … en haar vrolijke en 
grimmige fantasie is zij de onontbeer-
lijke vijfde Beatle in dit verhaal !

Van en met: Karlijn Sileghem, Tania 
Van der Sanden, Ilse De Koe, Nils De 
Caster 
Tekst: Karlijn Sileghem e.a. 
Scènografie en coach: Julie Van 
den Berghe (NTGent, Toneelgroep 
Amsterdam, Noord Nederlands 
Toneel…)
Beeldvoering: Mariuga Guimaraes

Première 9/2/23 – De Spil Roeselare

SPEELPERIODE: Van 10 februari tot en met 19 maart 2023

VOORWAARDEN: Zalen tot 300 personen : € 3.250 € + reiskosten + BTW
Zalen met meer dan 300 plaatsen garantie € 3.850 + reiskosten + BTW – partage 80/20

Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering



LIEN THYS, TIM BOGAERTS + EXTRA SPELER
RITEN

SPEELPERIODE: Vanaf 6 maart tot en met mei 2023

VOORWAARDEN: Garantie 1.650 € + reiskosten + BTW – eventueel partage 80/20 
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers. 

Techniek, catering te voorzien door de organisator. 

In Riten wordt een acteurscollectief in staat van beschuld-
iging gesteld. 
Na een ophefmakende passage worden ze door een 
onderzoeksrechter aan een spervuur van vragen onder-
worpen.
Via een spel waar fictie en realiteit onopgemerkt in elkaar 
overlopen vragen Lien en Tim zich af hoe ver de grenzen 
van onze vrijheid nog reiken? 
Spartelend zoeken ze zich een weg in het onoverzichtelijke 
fenomeen cancel culture.
Terwijl het publiek als onderzoeksrechter toekijkt, wordt 
er ingespeeld op hun onzekerheden en lijkt plots alles te 
wankelen.

Met Riten duiken Lien en Tim opnieuw in het oeuvre van 
cineast Ingmar Bergman. 
Na hun eerste worp Na de repetitie, afgelopen editie gese-
lecteerd voor het TheaterFestival, zetten ze ook dit keer het 
scenario van de filmmaker stevig naar eigen hand. 
Spelend gaan ze op zoek naar een herinterpretatie die 
refereert aan de praktijken in het theater en de wereld ver 
daarbuiten. 
Gewapend met humor, durf en speelse erotiek maakt dit 
duo Bergman relatable.

Lien Thys en Tim Bogaerts leerden elkaar kennen tijdens 
Montignards#3, het ontwikkelingstraject voor nieuwe the-
atermakers bij Monty Kultuurfaktorij. Daar kwamen ze voor 
het eerst in aanraking met het werk van Ingmar Bergman. 
Na de repetitie naar de gelijknamige film van Bergman 
werd geselecteerd voor #nieuwjong op Het Theaterfesti-
val 2021. In 2023 maken en spelen ze hun tweede Berg-
man-adapatie RITEN. 
 
Filip Tielens, De Standaard, 21/9/2020 (over Na de 
repetitie): “Thys en Bogaerts zijn nog maar net afge-
studeerd, maar tonen in dit sprankelende duet hun spel-
erskwaliteiten. Ook de vorm is doordacht: wij bekijken hen 
vanop een tribune op de scène, terwijl zij de hele zaal 
bespelen.”

Creatie: Lien Thys (LAZARUS, Abattoir Fermé, hetpaleis,  
Het Nationale Theater, De Mannschaft en Theater Stap)  
& Tim Bogaerts (NTGent, KVS, Ultima Vez/Wim Vandekeybus,  
De Warme Winkel, playField. en Compagnie Lodewijk/Louis)
Spel: Lien Thys, Tim Bogaerts + extra speler 
Lichtontwerp: Hanne Dick 
Artistiek advies: Marie Pien
Coproductie: Monty 
PREMIERE 2, 3, 4 maart 2023

NEW



SIERENS & CO met ANEMONE VALCKE, 
WOUTER BRUNEEL & MYRDDIN DE CAUTER

M
O

UCHETTE (14+ en avond)

www.arnesierens.be                                                                                               (c) Kurt Van der Elst

Bekroond met de Nederlands-Vlaamse 
Toneelschrijfprijs 1990: “De opeenvolging van 
momentopnamen, deze mengeling van gevoel-
ens en gevoeligheden, verleent aan het stuk 
een zeldzame directheid en kernachtigheid.”

Sabamprijs 1990, derde laureaat 
Europese Toneelschrijfprijs 1991.

SPEELPERIODE: Wordt nog bekendgemaakt

VOORWAARDEN: Overeen te komen

‘Flamboyant flirten met flamenco!’ moet Arne Sierens zijn be-
langrijkste regieaanwijzing geweest zijn tijdens het repeteren 
aan Mouchette. En dat werkt. Het muisgrijze decor, weinig 
meer dan een 
gestileerd huisje centraal op het podium, licht op door de 
chemie tussen gitaristen Myrddin de Cauter en actrice Anem-
one Valcke enerzijds en het geknetter tussen gitarist Jean-
Yves Evrard en acteur Wouter Bruneel anderzijds. Anemone 
Valcke stampt de ziel uit haar lijf. 
- Els Van Steenberghe – Knack

Het gaat over een 14-jarig meisje in een moeilijke situatie. 
Haar vader is weg, haar moeder is ziek, ze moet nu voor 
haar jong babyzusje zorgen, het huishouden doen, koken, 
wassen en vaak geraakt ze zelfs niet naar school.

Ze zwijgt er gewoon over, niemand mag het weten, maar ze 
komt dan onverwacht een oudere man tegen, waar ze mee 
botst en alles komt helemaal naar boven. Heftig maar het 
helpt. Stap voor stap vindt ze een weg die haar gelukkig 
maakt. Vooral als ze uiteindelijk toont dat ze een ongelooflijke 
flamancodanseres is.

Een pijnlijk maar vooral ook een straf en grappig verhaal dat 
jongeren in een situatie van mantelzorg door en door kennen. 

Eén op vijf schoolgaande jongeren bevindt zich in een 
mantelzorg situatie; in Vlaanderen zo’n 20.000 tot 40.000 
jongeren. Toch blijven jonge mantelzorgers vaak onder de 
radar.
Daar is het Arne Sierens en zijn team met Mouchette om te 
doen in zijn “beklijvend portret van én voor al die onzichtbare 
en kwetsbare minderjarigen als een warme barmhartige vorm 
van mantelzorg” .

Voor zijn oorspronkelijk stuk Mouchette (1990) liet Sierens 
zich inspireren door de gelijknamige meesterlijke film van 
Robert Bresson en zette daarbij helemaal in op de 
overlevings- en bevrijdingsstrategieën van twee volkse 
personages.

Tekst & regie: Arne Sierens
Met: Anemone Valcke & Wouter Bruneel
Live-muziek: Jean-Yves Evrard & Myrddin De Cauter
Setdesign: Guido Vrolix
Kostuums: Ellen Kromhout
Techniek: Alexander Ronsse (Theatech)
Productie: Perpodium en Viva La Vida vzw
Met steun van:  Stad Gent, HOGENT, Kinderrechten-
coalitie Vlaanderen,iDrops, Buda Kortrijk, Minard Gent ...
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www.leue.be                                                                                               (c) Diego Franssens

SPEELPERIODE: April en mei 2023

VOORWAARDEN: € 1.950 + reiskosten + BTW – partage 80/20 
Inclusief een pakket van 10 affiches en 250 flyers.

Organisator voorziet eindversterking, catering, 2 technici om op te bouwen.

Een man zit vast in zijn liefdesverdriet.
Hij ontmoette de vrouw van zijn leven.
Haar leven besliste daar anders over.
Hij kauwt en herkauwt zijn geluk.
Hij weigert om het door te slikken.
Een gevecht met de wijzers van de klok,
hij wil terug. 

De taal wordt lijfelijk. 
“Als ik een vlaag van geluk voel opkomen,
kijk ik even om me heen of zij bij me is,
alvorens ik het gevoel aanvaard.
Op geluk mag men niet zuinig zijn,
het moet met grote geuten geschonken worden.
Ik wil alles of niets.
Alleen een raket kan ontsnappen aan de 
aantrekkingskracht van de aarde.
Alleen de liefde overwint de dood.”

“Ongelooflijk dat iemand zoiets op zo’n jonge leeftijd heeft 
geschreven.” - Robby Cleiren (in 1996)
“Allemaal iets te herkenbaar. Amai, dat kwam binnen.”  
- Bruno vanden Broecke  (in 1996)

Dimitri Leue speelt opnieuw zijn allereerste voorstelling.

Tekst en spel: Dimitri Leue
Muziek: Toon Offeciers
Techniek: Stef Appelen
Productie: Leue vzw

Met steun van en dank aan CC Deurne, CC Binder



CRUX

KWINTEN VAN HEDEN

www.kwintenvanheden.be

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: 750 € + reiskosten + BTW
Kan ook voor scholen, in kleine groepen, prijs wordt dan aangepast.

Op een zaterdagochtend zit ik  
bij nonkel thuis
hij komt de keuken uit met limonade, 
een schetsblok en een potlood
zal ik een paard tekenen vraag ik
dat is het eerste wat erin mij opkomt 
want dat kan ik goed
weet ge wat? teken mij
ge moet zo verbaasd niet kijken  
zegt hij
ge wilt toch kunstenaar worden? wel

Er gaat een schokgolf door Vlaanderen 
wanneer Roger Vangheluwe, bisschop 
van Brugge, door zijn neef Mark be-
schuldigd wordt van seksueel misbruik. 
Toenmalig aartsbisschop Danneels 
probeert de gemoederen nog te be-
daren, maar the damage is done. 
De kerk hult zich dan maar in 
stilzwijgen, terwijl Mark zijn woede 
uitschreeuwt in een roman. 
Nu 7 jaar later doet Kwinten Van 
Heden een poging om het onbegrijpe-
lijke te begrijpen. Veel meer dan een 
feitenrelaas is CruX een herkenbaar 
verhaal over slachtoffers en daders.  
Of hoe relatief dergelijke begrippen 
soms wel kunnen zijn. 

“Met uitzonderlijk scherpe pen fileert 
Kwinten een bijzonder gevoelig thema. 
We krijgen met CruX  een sterk staaltje 
teksttheater  dat ver wegblijft van het 
moraliserend vingertje, maar net de 
menselijkheid in het debat opzoekt.  
De toeschouwer kijkt de personages 
één voor één in de ogen als ze letterlijk 

mee aan tafel schuiven.” –  Barbara 
Vandendriessche, Barre Weldaad

“Ik ben zo blij dat ik dit gezien heb.”  
– Ingrid Laureys, programmator CC 
Mortsel 

“We hebben het er op de weg terug 
naar huis de hele tijd over gehad. Als 
een voorstelling dat kan doen, weet je 
gewoon dat het heel goed was. Het is 
actueel, pakkend en goed gespeeld. 
Bij elk van de drie personages ga je 
gewoon mee met het verhaal.”  
– David De Landsheere, GC De  
Kluize, Oosterzele)

Verhaal & spel: Kwinten Van Heden 
Coach: Kris Cuppens 

Kwinten Van Heden, pas afgestudeerd 
als bachelor bij Luca Drama in Leuven, 
speelde reeds bij  Het Gevolg, Het Pa-
leis en Het Marthatentatief en was een 
tijd lang te zien in Thuis. 

Deze voorstelling kan gespeeld 
worden op unieke locaties maar dat is 
geen must!

Een nagesprek met Kwinten is mo-
gelijk. Het publiek kan dan vragen 
stellen, een discussie laten ontstaan, ... 
Eventueel in samenspraak Rik De-
villé, priester op rust en activist voor 
mensenrechten in de kerk.



ARNE SIERENS & CO MET MAREILLE LABOHM, VEERLE MALSCHAERT, 
STEFAAN DE WINTER EN WILLY HERREMANS

ALLES IN
 BR

AN
D

 (16+ en avond)

                                                                  www.arnesierens.be                                                                                                

SPEELPERIODE: juli, augustus, september, oktober 2022

VOORWAARDEN: Garantie € 2.850 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering

Op weg naar de jaarlijkse brandweerviering ziten de brand-
weerkapitein en zijn team plots vast in een grote kettingbots-
ing! 
Speeches en de oproep bij mensen om vrijwilliger te worden, 
moeten echter absoluut doorgaan en noodgedwongen 
overgenomen worden door anderen. 
Uiteraard mag ook de hommage aan de 37-jarige carrière 
van de gepensioneerde topbrandweerman Willy Blanchaert 
niet uitgesteld worden. 

Aanwezige collega’s komen hierdoor ongepland aan het 
woord. Ambulancière Isabelle weet alles van bijstand en 
mensen redden. Ze wordt hierin voluit gesteund door chauf-
feur en stagiair Randy. Intussen is ze ook heel verward door 
de onverwachte aanwezigheid van haar ex-man sergeant 
Jeremy. Jeremy en Willy laten iederéén metéén enthousiast 
meeleven over wat dat feitelijk is om brandweermens te zijn. 
Ge hebt geen gedacht hoe vaak er iets in brand vliegt in 
deze wereld. Ah ja, ook vaak ons hart. 
Na Zingarate pakt Arne Sierens opnieuw uit met een buiten-
spektakel. Bij mooi weer in openlucht, bij slecht weer in een 
loods of in een zaal. Zijn er geen zitjes, vraag dan aan het 
publiek om zelf een stoeltje mee te brengen. De voorstelling 
is toegankelijk vanaf 16 jaar en kan ook als schoolvoorstelling 
worden geplaatst.

Tekst & regie: Arne Sierens  
Met: Veerle Malschaert (Isabelle), Willy Herremans (Willy), Stefaan 
De Winter (Jeremy) en Mareille Labohm 
(Randy)  
Decor:  Guido Vrolix  
Assistente: Tineke Van Sompel  
Choreografie: Seppe Bayens  
Techniek: Sonista  
Productie: Perpodium, Koortzz, vzw Sierens & Co

REACTIES
“Een prachtige hommage aan onze hulpverleners met een puur verhaal 
waarin zoveel plaats is voor een ontspannende lach en een uitbundige 
dans als voor een oprechte stilte.” 
(Cultuur beweegt in Nieuwpoort)
“Stefaan De Winter ijsbeert, zingt, grapt, tuurt in het publiek, vertelt, huilt, 
roept en gebruikt handen en voeten om zijn personage een ziel te geven. 
Dat lukt fantastisch goed. Ook Malschaert slaagt daar sterk in. Malschaert 
is ook stand-upcomedian en die ervaring schakelt ze hier feilloos in om 
ad rem in te spelen op publieksreacties. Het werkt voortreffelijk. ( ... ) De 
voorstelling is absoluut onderhoudend, deels ook dankzij de muzikale 
intermezzi. De acteurs staan met vuur op de scène. Met deze ploeg - 
lijkt Sierens terug enkele straffe acteurs rond zich te verzamelen die zijn 
teksten kunnen laten opvlammen. Uitkijken naar meer en beter werk van 
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‘De zeven zusters en de Poel’ is  
een voorstelling over familie, samen-
zijn, vergankelijkheid en feesten.  
De kracht van die feesten zijn een  
ritueel van verbinding, overgang of 
vernieuwing, afscheid enz... als een  
collectieve bezwering.  
In deze tijd is er een groot gemis  
aan zulke vieringen.

Normen, gebruiken en verzinsels 
kunnen over de werelddelen heen 
verschillen, maar de impact van het 
samenzijn, initiaties en verbonden-
heid hebben eenzelfde collectieve 
geladenheid. In deze voorstelling 
dalen we af naar de herinneringen 
die ons dragen. 

In een reeks kortverhalen die Karlijn 
Sileghem schreef, maken we kennis 
met de gretigheid van een familie. 
Gretig naar het leven, gretig naar 
lekkers, gretig naar samenzijn, gretig 
naar avontuur. Met hun fantasierijke 
gebruiken en verbondenheid worden 
de personages kleurrijke figuren. 

Dat Karlijn deze voorstelling met haar 
moeder maakte, is an sich een ri-
tueel. We worden uit elkaar geboren, 
verliezen elkaar en vinden, als het 

goed is, elkaar terug met het zicht 
op wie we zijn en wat ons vooraf-
ging. Een ritueel waarin eenvoudige 
herinneringen herleefd worden en er 
connectie wordt gemaakt met verre 
geschiedenis. Geschiedenis die zo 
dichtbij is.
Welkom op ons feest. 

Al spelenderwijs nemen Karlijn en 
Joske jullie mee in de wereld van de 
‘De zeven zusters en de Poel’.

Muziekproductie: Nils De Caster
Fotografie en techniek: Erwin De 
Keyzer 
Tekst: Karlijn Sileghem 
Spel: Jos Decordier en Karlijn  
Sileghem  
Concept: Karlijn Sileghem  
Coach: Julie Vanden Berghe  
Kostuum: Marijke Sileghem

SPEELPERIODE: November en december 2022

VOORWAARDEN: Garantie 1.750 € + reiskosten + BTW. Partage 80/20. 
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering
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Deze buitenvoorstelling speelt zich af rond een kunstwerk van Lieven De Win-
ter dat bestaat uit drie metalen deurframes van 3, 2 meter hoog en 1, 5 meter 
breed. 
De voorstelling zelf verenigt verschillende kunstvormen : beeldend werk, the-
ater, dans en muziek.  

Baucis & Philemon zijn jong getrouwd en leven een karig maar gelukkig 
bestaan.  
Ze zijn tevreden met dit leven. Beiden zijn meester noch knecht. In eenvoud-
ige zinnen en bewegingen geven ze gestalte aan hun liefde voor elkaar en 
voor de wereld.
Op een dag belanden twee zwervers het dorp. Ze zijn op zoek naar een rust-
plaats. Ze kloppen aan bij vele huizen maar enkel Baucis & Philemon nodigen 
hen uit en ontvangen de zwervers hartelijk in hun schamele woonst. Ze zetten 
stoelen bij aan tafel en nodigen de gasten uit voor de maaltijd. Elke vreemdel-
ing is een vriend die je nog niet kent. 
De wijnkan vult zich vanzelf en slinkt niet, gastvrijheid loont. 
De zwervers worden dansers en het huis van de oudjes hun tempel.

Met: Hilde Norga, Kaori Ishiguro, Elliot Minogue-Stone, Hans Van Cauwen-
berghe
Dramaturgie: Siri Backx
Kunstwerk en uitvoering: Lieven De Winter en Kopspel
Choreograaf: Natalie Gordon
Partners: VZW Het Recreatief en CC Deurne

Première voorjaar 22 Boekenbergpark ism CC Deurne

SPEELPERIODE: Vanaf voorjaar 22 – zomer 22

VOORWAARDEN: Worden later meegedeeld
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SPEELPERIODE: Vanaf de eerste lentezon in 2021

VOORWAARDEN: 2.350 € + reiskosten + BTW (Kan 3x per dag gespeeld worden!)
De acteurs staan opgesteld op drie verschillende plaatsen. Het publiek kan 

in kleine groepen (ideaal 40 personen) de drie locaties afstappen en telkens een korte set bijwonen.
Organisator voorziet techniek en catering.

Een groep jager-verzamelaars confronteren het publiek op 
uitdagende en humoristische wijze met de manier waarop 
de mens zich sinds de agrarische revolutie steeds dieper in 
de nesten heeft gewerkt. 6 acteurs spelen op verschillende 
locaties. Het publiek wandelt of fietst van de ene locatie naar 
de andere!

Twee jager-verzamelaars komen na 20 000 jaar bij u op 
bezoek en doen verschillende plaatsen aan.
Ze confronteren u op uitdagende en humoristische wijze met 
de manier waarop de mens zich sinds de agrarische revo-
lutie steeds dieper in nesten heeft gewerkt. Zijn we nu echt 
zoveel gelukkiger dan toen?
Tijdens de theatervoorstelling wandelen we van de open 
natuur, over een stadstuin tot in de stad.

We zijn ten prooi gevallen aan een niet te stuiten uitbreidings-
drang, overbevolking en massaconsumptie. Dit brengt tal van 
problemen met zich mee zoals een te hoge werkdruk, ver-
zamelwoede, uitbuiting, armoede, epidemieën. Zijn we echt 
zoveel beter af dan vroeger?

Was de jager-verzamelaar die van alles iets kende en drie 
uur per dag vruchten ging plukken of eens op jacht ging met 
de mannen, zoveel slechter af dan de tweeverdieners van nu 

die zich kapot werken op een computer in een hoge toren 
met airco om hun hypotheek af te betalen? 
Juist als de voorstelling één lange tirade lijkt te worden over 
het faillissement van de mens anno 2020, worden de person-
ages zelf ingehaald door de tijd. 
 
Eén van hen laat zich de volgende zin ontvallen:
“Ik heb toch liever niet dat je nog aan mijn vrouw zit”

Hij opent hiermee een hoofdstuk over settelen, privacy, en de 
behoefte om iets voor zichzelf te beginnen. Zonder het zelf 
door te hebben verandert hij daarmee niet alleen de loop van 
hun vriendschap onomkeerbaar, maar ook die van de mens 
in het algemeen. In een poging een bestaan op te bouwen 
als agrariër wordt hij steeds meer wat hij zelf verafschuwde, 
want door de wereld om hem heen naar zijn hand te willen 
zetten, graaft hij uiteindelijk zijn eigen graf.

Tekst:  Hans Van Cauwenberghe en Gerrit Dragt, geïnspireerd op 
Sapiens van Yuval Noah Harari
Kostuums: Aline Jeuris
Gespeeld door Tom Van Bauwel en Robby Cleiren, Gert Jochems 
en Michael Pas, Hans Van Cauwenberghe en Gerrit Dragt. 
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SPEELPERIODE: 24 september t.e.m. 23 oktober 2022 - 14 januari t.e.m. 12 februari 2023
VOORWAARDEN: School- en familie- en avondvoorstellingen mogelijk. Max. 2 per dag. DUMMIES werkt ook perfect als avondvoorstelling

Schoolvoorstelling: € 1.495  + € 150 euro vervoer (exclusief BTW, SABAM & commissie) - Leeftijd: 8+ (2de en 3de graad lager onderwijs, 1ste graad middel-
baar) - 2 schoolvoorstellingen op dezelfde dag: € 2.370 + € 150 euro reiskosten (exclusief BTW, SABAM & commissie) - Max 200 kinderen

Familievoorstelling: € 1.775 + € 150  reiskosten (exclusief BTW, SABAM & Commissie)  - Leeftijd: 6+
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers

Techniek en catering van de zaal

Ons sociaal leven zit vol ongeschreven regels. In de rij 
staan als je wacht, trakteren als je jarig bent, ‘gezond-
heid’ zeggen als iemand niest… Het lijkt allemaal van-
zelfsprekend. In DUMMIES zien we twee individuen die 
deze regels niet kennen, maar wel terecht komen in si-
tuaties waar ze nuttig kunnen zijn. Enkel hun instinct rest 
nog. En dat zou wel eens voor grappige, maar pijnlijke 
situaties kunnen zorgen… Ze hebben evenveel kans om 
elkaar te begrijpen. Of botsen ze juist in hun onwetend-
heid?

Een toegankelijke en humoristische dansvoorstelling 
waarbij twee dummies de klungeligheid van onze doe-
het-zelf-maatschappij laten zien. DUMMIES is relevant, 
herkenbaar en toont op een speelse manier de absur-
diteit van onze gewoontes. De bewegingstaal is indruk-
wekkend door het snelle, acrobatische partnerwerk en 
de fysieke risico’s. Ze geven ons een aparte kijk op wat 
wij als ‘normaal’ beschouwen. 
wen. Een toegankelijke en humoristische dansvoor-
stelling waarbij drie dummies de klungeligheid van onze 
doe-het-zelf-maatschappij laten zien.  

“Ook in zijn nieuwste productie weet choreograaf/danser Piet Van 
Dycke dans en acrobatie mooi te vermengen, deze keer voor 
kinderen vanaf acht jaar. In een dansant spel worden gebruiks-
gewoontes en sociaal ongeschreven regels doorprikt, tot verras-
sing van het (jonge) publiek. De kracht zit in de dansbewegingen. 
Het is narratieve dans, visueel heel sterk.” – Tuur Devens, Theater-
krant 

“DUMMIES is eigentijds, zorgvuldig, doordacht en mathematisch 
van vorm. Maar geplaatst in een context met voor iedereen her-
kenbare elementen. Piet weet hierdoor zijn publiek een entree te 
verschaffen om de abstractie van een kunstvorm als dans associ-
atief en persoonlijk te ervaren.” - Annette Embrechts, recensente 
Volkskrant 

“Wat een dynamiek, samenspel en humor, heerlijk! Echt een heel 
toffe voorstelling!” – Kaat Leroy, CC  Peer

Concept & choreografie: Piet Van Dycke
Dans & spel: Julia Van Rooijen, Georgia Begbie, Piet Van Dycke 
Eindregie & muziek: Jonas Vermeulen
Scenografie: Menno Boerdam
Vooronderzoek: Diarmuid Armstrong, Laetitia Janssens, Seppe Bauters  
Dramaturgisch advies: Marie Peeters
Productie: Collectief dOFt
Coproductie: HET LAB Hasselt, De Stad Leuven
Productieleiding: Sam Cunningham
Techniek: Daan tytgat, Maarten Brants, Anton Spiessens
Verkoop & spreiding: Martine Van Autrijve, Koortzz
Met dank aan: deRUIMTE, 30CC en PLAN
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SPEELPERIODE: November 2022 - april, mei 2023 + data op aanvraag
VOORWAARDEN: School- en familievoorstellingen mogelijk. Max. 2 per dag.

Leeftijd 4+ - maximum 150 kleuters (2de en 3de kleuterklas), 
200 kinderen (1ste en 2de leerjaar) – uitzonderingen mogelijk in overleg

Eerste voorstelling start ten vroegste om 10u30
Schoolvoorstelling: € 1.495 + € 150 vervoer (exclusief BTW, SABAM & commissie)  

2 schoolvoorstellingen op dezelfde dag: € 2.370  (1ste voorstelling) + € 150 vervoer (exclusief BTW, SABAM & commissie) 
Familievoorstelling: € 1.775  + € 150 vervoer (exclusief BTW, SABAM & Commissie) 

Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Techniek & catering van de zaal 

Zozoöfzo is een onvergetelijke, span-
nende en beeldende beleving waarin 
de betekenis van abstracte begrip-
pen als ‘goed’ en ‘slecht’ onder de 
loep genomen worden. Groenten 
en fruit kunnen slecht worden. Maar 
kunnen mensen dat ook? 

Een groepje charmante toneelspe-
lers, volledig in het wit, staan vol trots 
klaar om hun 1-minuut-voorstelling 
eindelijk aan het grote publiek te laten 
zien. Maar dan krijgen ze onverwacht 
bezoek van een Strenge Meneer. 

Overtuigd dat zijn mening de ab-
solute waarheid is, doen ze er alles 
aan om hem tevreden te stellen. Iets 
groter, wat kleiner, nog mooier, veel 
fijner. Terug lager, veel trager, meer 
kleuren, niet zeuren. De strenge 
meneer brengt alles en iedereen aan 
het twijfelen. Maar wat is de beteke-
nis van zijn mening? En is die wel zo 
belangrijk? De kinderen zitten tussen 
twee vuren: gaan ze mee in het ver-
haal van de Strenge Meneer of willen 
ze de ondertussen wanhopige toneel-
spelers helpen. Zo, zo of zo? Ze doen 
hun best, dat is zeker. Maar voor wie 
is dat genoeg? 

“Zozoöfzo was - zoals één van onze 
jonge toeschouwers het zelf omschreef 
- grappig, spannend en leuk.” - Nele 
D’herde, GC de Boesdaalhoeve

“Als ik jullie bezig zie, word ik altijd op 
slag goed gezind. Het spelplezier, de 
vindingrijkheid en originaliteit 
bruist bij Zozoöfzo. Fijn dat jullie buiten 
de lijntjes durven te kleuren.” - Willem 
Verheyden (ex-artistiek leider De Maan)

“Het was heel grappig. Het vierjarig 
kindje dat mee was, heeft heel de tijd 
met grote ogen gekeken! Ze was onder 
de indruk. Van haar mocht het zelfs nog 
langer duren!” - Jessica Willekens (en-
thousiaste mama)

“Kei toffe voorstelling! Heel leuk dat jullie 
iets heel kritisch aankaarten, zonder dat 
het een negatieve bijklank krijgt. Zow-
el voor kinderen als volwassenen heel 
herkenbaar!” - Talitha Dedecker, (cho-
reografe) 

Dans en spel: Jonas Vermeulen, Nele 
Vermeulen, Piet Van Dycke, Tom Viaene/
Charlotte Wellens 
Dramaturgie: Marie Peeters 
Muziekcompositie: Jonas Vermeulen 
Techniek: Daan tytgat, Maarten Brants, 
Anton Spiessens 
Productie: Collectief dOFt 
Coproductie: HET LAB Hasselt, 30CC, 
Sabam For Culture, CC De Werft Geel 
Productieleiding: Sam Cunningham 
Spreiding: Koortzz: Martine Van Autrijve 
Concept: Jasper Dreesen & dOFt 
Met dank aan: CC De Kruisboog,  
CC Nova, CC Het Gasthuis

“Zozoöfzo is grappig, spannend en heel 
visueel. Wat een heerlijke voorstelling!” – 
Cultuurcentrum Hasselt  
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Vertel mij iets, en ik word dat.
Vertel een zot verhaal dan gebeurt er 
nog eens wat.
Als ik hoor, hoort mijn hart mee. 
Verandert iets in mij. Vertel mij, vervel 
mij.
Giet verhalen in mijn oor. Ik word wat 
ik hoor.
Ik word iedere held, waarover wordt 
verteld.

Een goedaardige reus en een reus 
zonder broek. Een man die met een 
vrouw mag trouwen dankzij een vlieg. 
Een schildpad met vier vleugels. Een 
piloot met een kogel in zijn hoofd. 
Een schat die uit een schouw valt. 
Een theatraal concert vol verhalen 
geleid door Kameleonie, een meisje 
dat verhalen kan worden. 

Aanstekelijke melodieën,opzwepende 
ritmes en teksten die in uw oor kruip-
en. Een feest van een voorstelling die 
voortvloeit uit de expo “LUISTER” van 
het MAS. 

Tine Embrechts wordt omringd door 
topmuzikanten die elke muziekstijl uit 
hun instrumenten persen. Ja, er mag 
gedanst worden. 

Spel en muziek: Tine Embrechts, 
Ken Pichal, Samuel Vekeman,  
Semele Uyttenbroeck en Antoon 
Offeciers.
Tekst en regie: Dimitri Leue
Kostuums: Eva De Mul 
Lichtconcept en techniek: Stef  
Appelen en Ward Pauwels

Gerealiseerd met de steun van Tax-
shelter van de Vlaamse Overheid en 
CC Deurne en het MAS.
Productie Leue vzw

SPEELPERIODE: Van 25 september tot eind 2022

VOORWAARDEN: Schoolvoorstelling : € 2.750 + reiskosten + BTW 
Tweede op dezelfde dag kost € 1.250 + BTW 

Hotel voor opbouw onder voorbehoud.
Familievoorstelling : € 2.850 + reiskosten + BTW

Voor €25 krijgt u een pakket van 10 affiches en 250 flyers.
Schoolvoorstellingen: 8 + / Mag voor 400 kinderen.

Organisator voorziet eindversterking, catering, 2 technici om op te bouwen.
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                                                                                                                                                                                 (c) Sara De Graeve

SPEELPERIODE: September – oktober – november 2022 (eventueel ook nog december)

VOORWAARDEN: Familievoorstelling : € 1.600 + reiskosten + BTW
   Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers voor een familievoorstelling.
   Schoolvoorstelling : € 1.350 + reiskosten + BTW - Een tweede op dezelfde dag kost € 975 + BTW

Maximum 175 kinderen. Lesmap bschikbaar.
Techniek & catering van de zaal.

Prospectiemogelijkheden : 21 & 22/11 Het Gasthuis 
Aarschot, 23/11 De Kruisboog Tienen

De tienjarige jongen Oscar is met leukemie gekluisterd 
aan zijn ziekenhuisbed. Dan komt Oma Rozerood langs. 
Ze neemt de jongen mee naar een wereld waarin alles 
mogelijk lijkt. Dat je op één dag zomaar tien jaar ouder 
kan worden, bijvoorbeeld. Een mensenleven – met zijn 
ups en downs – wordt beleefd door de fantasierijke, 
naïeve ogen van een jongen die op sterven ligt. Essen-
tiële vragen komen aan bod. Wat maakt het leven de 
moeite waard, wat betekent ‘graag zien’, hoe kunnen we 
als ouders onze kinderen beschermen en omgekeerd. 

In nauwe samenwerking met kankerafdeling van UZ 
Leuven en UZA bewerkt Kwinten dit verhaal van  
Eric-Emmanuel Schmitt tot een modern theatersprookje.  

Verhaal: Eric-Emmanuel Schmitt
Bewerking & concept: Kwinten Van Heden 
Spel: Els Olaerts & Kwinten Van Heden
Coach: Simon De Vos
Scenografie: Lotte Boonstra & Timme Afschrift
Lichtontwerp: Timme Afschrift
Kostuums: Lotte Boonstra
Muziek: David Poltrock
Productieleiding: Eline Dewaele
Affichebeeld: Tania Verhelst

Co-productie 30CC Leuven, CC Het Gasthuis Aarschot 
en VZW Rozerood
i.s.m. FABULEUS, Stichting tegen Kanker, Lucas for Life, 
KULeuven, UZ & UZA
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www.leue.be                                                                                   

De liveband trekt naar de theaters 
voor een heuse BEEST OF!

De eerste cd heette nog gewoon Ra-
dio Oorwoud, daarna kwam ’t Is altijd 
wat in mijn habitat en op de laatste 
schijf VUIL! VUIL! VUIL! wordt op-
nieuw gekwekt, gekakeld en gebruld 
in allerlei toonaarden. Een Beest of! 
met de meestA aanstekelijke liedjes 
uit de drie cd’s barst uit zijn ei! 

Wees klaar voor tuimelende otters 
en slechtgezinde pissebedden ter-
wijl overenthousiaste olifanten over 
de scène denderen en de kinderen 
oproepen om lekker mee te brullen.

Radio Oorwoud, het felgebekte 
braakbalorkest voor wilde modderot-
ters en modderige wildermissen, 
staat helemaal klaar om het podium 
op volledig biologisch verantwoorde 
wijze af te breken.  Dieren van allerlei 
pluimage worden in  de ondeugende 
liedjes bejubeld. De natuur krijgt een 
megafoon op kindermaat … dans-
baar, een beetje stout en vol humor. 

Radio Oorwoud staat reeds op de 
barricades sedert 2012. Opgericht 
door WWF en Hannelore Bedert 

groeide de band uit tot een lieveling 
van kinderen én ouders. Het recept is 
gekend, meezingers die oproepen tot 
actie voor het milieu.

“Radio Oorwoud was super, merci! 
Topmuzikanten, veel interactie met de 
kinderen, de afwisselende verhaallijn 
helemaal op maat van de kinderen, 
kortom heel veel sfeer!”  
- CC Torhout – kinderprogrammator 
Sofie Declercq

Met: Fleur Hendriks (zangvogel 
en opperpanda), Bart Van Lierde 
(basbeer), Thomas Vanelslander 
(gitaarscholver en zangvogel), Micha 
Vandendriessche (trommelaar) en 
Hannes Demaeyer (toetsen toete-
raar).

Samen konden ze al heel wat leu-
ke festivals op hun conto schrijven. 
Sfinks, Dranouter, Gentse Feesten… 
maar ook theaterpodia kunnen nu 
strijk gaan voor dit opzwepend con-
cert. WWF zal ondersteunen met 
acties op de site. Daar kunnen de 
kinderen ook al vooraf de liedjes 
beluisteren!  
https://rangerclub.be/nl/radio-oor-
woud/

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: Familievoorstelling : € 2.750 + reiskosten + BTW (geen leeftijdsgrens
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers

Schoolvoorstelling : € 2.450 en tweede op dezelfde dag is € 1.550 + reiskosten + BTW - 
voor maximum 400 kinderen van 6 tot 12 jaar.

Organisator voorziet techniek en catering
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COLLECTIEF SANS SOUCIS

ciesanssoucis.com

Ondersteboven gaat over gedachten 
in je hoofd. 
Dwalende, zoekende, vluchtige, don-
kere en lichte gedachten. 
Hoe ga je daar mee om? 
Hoe reageer je als buitenstaander als 
je die gedachten bij iemand ervaart?
In deze voorstelling wordt het bewe-
gende lichaam een canvas waarop 
wordt getekend en geprojecteerd. 
De tekening gaat in dialoog met de 
trapeziste en omgekeerd. 
Tegelijkertijd staat ook de relatie 
tussen een dochter en haar vader 
centraal. Over hoe ze elkaar zien in 
elkaars taal. Het beeld dat een doch-
ter van haar vader toont en omge-
keerd. 

Ondersteboven is een voorstelling 
voor kinderen vanaf 6 jaar waarin 
circus (trapeze) en tekenen samen-
komen en een verhaal vertellen over 
gevoeligheid, kwetsbaarheid en 
verdriet.
De voorstelling is geïnspireerd op het 
gelijknamige boek ‘Ondersteboven’, 
een prentenboek van Jan De Kinder 
dat in het voorjaar van 2022 verschi-
jnt bij uitgeverij De Eenhoorn.

https://www.circuscentrum.be/artikels/
bloedband-jan-en-marth-de-kinder/

Productie: Collectief Sans Soucis Vzw 
is een circustheatergezelschap dat op 
verschillende manieren verhalen vertelt..
Sans Souces op zoek naar verhalen die 
nog verteld moeten worden en creëert 
een plaats waar mensen hun eigen 
verhaal kunnen vertellen. Daarbij worden 
verschillende disciplines gecombineerd 
om bij elke voorstelling een nieuwe taal 
te creëren, uniek voor elk verhaal.

Credits:
Trapeze: Marth De Kinder
Tekeningen: Jan De Kinder
Muziek: Kris Auwers
Spel: Marth De Kinder en Jan De Kinder
Coaching/regie: Piet Van Dycke (van 
o.a. dOFt !)

Collectief Sans Soucis Vzw in coproduc-
tie met Cirklabo Leuven. Ondersteund 
door de Vlaamse Overheid, Circuswerk-
plaats Dommelhof/Theater op de Markt 
Neerpelt, HETGEVOLG Turnhout, Mi-
raMiro Gent, CC Amstel en stichting 
TENT Circustheater producties Amster-
dam. 
De voorstelling zal ook te zien zijn in 
Neerpelt, Turnhout, Gent en Amster-
dam.

ONDERSTEBOVEN-workshops met 
circus en tekentechnieken voor of na 
de voorstelling via Collectief Sans 
Soucis zijn mogelijk.

SPEELPERIODE: Vanaf november ‘22 
 

VOORWAARDEN: Familievoorstelling: € 1.525 + reiskosten + BTW
Schoolvoorstelling: € 1.350 + reiskosten + BTW – 2de op dezelfde dag  € 800 + BTW   

Lesmap beschikbaar
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering

NEW
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www.facebook.be/parhasardcollectief                                                                                                         (c) Axel Himburg

SPEELPERIODE: Gehele seizoen 

VOORWAARDEN: Familie- en schoolvoorstellingen.
1 voorstelling : 1.625 € / 2 op 1 dag : 2.600 € + reiskosten + BTW

   Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers voor een familievoorstelling.
Techniek, catering te voorzien door de organisator. 

Prospectie : 25-27/11 De Kopergietery Gent – 
18/2/22 De Ververij Ronse

De voorstelling ging in première op het Krokusfestival 
Aka Zonnebloemfestival in Hasselt

Stel dat je licht en klein bent en iemand tilt je op en zwi-
ert je in het rond.
Stel dat je groot bent en alles kan zien zonder enige 
moeite.
Stel dat je vader altijd gênante grappen maakt waar je 
vrienden bij zijn.
Stel dat je altijd voorover gebogen loopt en verliefd bent 
op de maan.
Stel dat je niet op je laatste woorden kan komen en 
daardoor iets zegt zoals “schoenveter.”
Stel dat je een sok bent en je je wederhelft kwijt bent.

Theatermakers Laura Vroom en Mira Bryssinck onder-
zoeken in de voorstelling A pair of socks de rekbaar-
heid van empathie. Wat is dat nu eigenlijk? Hoe is het 
om zonder empathisch vermogen te leven? Of juist een 
teveel aan empathie te voelen? Waar begint de empath-
ie voor een ander en waar stopt die?

Vertrekkend vanuit persoonlijke anekdotes, gaan ze in 
gesprek met mensen die beroepsmatig geconfronteerd 
worden met de gevoelens van anderen (bv. hulpverlen-
ers, politici, leraren, politieagenten, filosofen, begrafen-
isondernemers). Welke rol speelt empathie binnen hun 
beroep en met welke dilemma’s weten ze zich daardoor 
geconfronteerd als mens? Daarnaast gaan de makers 
in gesprek met jongeren over wat empathie voor hen 
betekent.

De uitkomst van deze gesprekken resulteert in een 
ontroerende en grappige collagevoorstelling van person-
ages, verhalen en bewegingen voor een publiek vanaf
veertien jaar.

Concept, tekst en spel: Laura Vroom & Mira Bryssinck  
Audiomontage: Marieke De Maré 
Kostuumadvies: Sietske Van Aerde
Cocahing: Arend Pinoy 
Dramaturgie: Mieke Versyp Techniek: Lennert Boots 
Productieleiding: Fred Libert
Coproductie: CC De Grote Post, Het LAB-Hasselt en met onders-
teuning van Kopergietery en de Stad Gent.
Met dank aan: vzw De Bleekweide, De Grote Post, Museum dok-
ter Guislain, vzw Humain, Theaterbox en vele anderen.
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CHARLOTTE DE GROOF Ik ben beginnen praten
en ik kan het niet meer laten
ik zeg plots wat ik voel
als je weet wat ik bedoel
over vroeger en nu
en wat daar tussen ligt
hoe vaak ik ben gebroken
maar nooit ben gezwicht
zien dat ze mij horen
en voelen en zien
zonder zich aan mij te storen
dat was nooit zo voordien
hoe zwaar woorden kunnen wegen
op de blauwdruk van ons bestaan
valt vooralsnog niet te vatten
de waarheid klinkt als waan

Een monoloog over
jezelf durven zijn.
Ondanks je ouders, je afkomst,
je omgeving, je vrienden.
Over het kiezen van je pad.
Kiezen wie je wil zijn,
bent en wordt. 

Spel: Charlotte De Groof
Regie: Stefan Perceval

Dit persoonlijke en zelf geschreven 
verhaal gaat over een thema waarop 
momenteel nog een groot taboe rust. 
Emotioneel misbruik binnen het gezin. 

Aanverwante thema’s zijn narcisme, 
manipulatie en onderdrukking.
Ondanks het zware thema is het een 
positieve voorstelling over moed, 
hoop, jezelf durven zijn en het geluk 
vinden. 

De regie was in handen van Stefan 
Perceval die Charlotte gedurende het 
hele maakproces begeleid heeft. 

Charlotte is bij het jonge volkje ook 
bekend uit De Buurtpolitie. Ze heeft 
korte stukken uitgetest tijdens de 
rode neuzentournee in scholen in 
2019. Vele jongeren hebben nadien 
hun hart gelucht. Haar bekendheid 
hielp om hen over de streep te trek-
ken en zorgde voor verrassende 
revelaties.

Met ondersteuning van TE GEK!?

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: Avond : 875 € + reiskosten - Partage 80/20
School : 750 € en een tweede op dezelfde dag 600 € + reiskosten + BTW

Publieksaantal te bespreken.
Organisator voorziet techniek en catering

We brengen een technicus en een zendmicro mee



TSUNAMI MET FLEUR HENDRIKS & JOEP COENJAERTS
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 www.tsunamitsunami.com                                                                                                                  (c) Sara De Graeve

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: € 1.075 + reiskosten + BTW
Een tweede op dezelfde dag kost € 700 + BTW

Maximum 175 kinderen – leeftijd 4 tot 8 jaar.
Leeftijd niet mengen bij schoolvoorstellingen.

Organisator voorziet techniek en catering.

Mevrouw Ja houdt van slingers en bloemen, van taart 
en avontuur. Ze vindt altijd wel een streepje blauw in de 
lucht. Meneer Nee maakt zich zorgen over dat ene wolk-
je. Mevrouw Ja omarmt het leven. Meneer Nee omarmt 
liever Mevrouw Ja. Op een ochtend heeft Mevrouw Ja 
geen zin om uit bed te komen. Het is donker in haar 
hoofd. Meneer Nee wil alles doen om haar weer vrolijk te 
maken. Zal het hem lukken?

‘Mevrouw Ja & Meneer Nee’ is een grappige en ontroer-
ende muziektheatervoorstelling vol levenslust en liedjes, 
gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Pieter 
van Oudheusden en Inge Bogaerts.

Fleur Hendriks en Joep Conjaerts zijn TSUNAMI. Ooit 
klasgenoten op kleinkunstacademie Studio Herman 
Teirlinck en al jarenlang op de planken bij onder andere 
Radio Oorwoud, Red en Lily, Allez, Chantez! en luxem-
burg vzw. Nu bundelen ze hun krachten in dit spiksplin-
ternieuwe theatergezelschap: TSUNAMI. 

Originele tekst: Pieter van Oudheusden
Tekst, muziek en spel: Joep Conjaerts & Fleur Hen-
driks 
Met dank aan: Toneelgezelschap luxemburg vzw, 
Arlette Van Overvelt, Inge Bogaerts, Annette Schalkers, 
Irina Biscop en Uitgeverij Lannoo.
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WANDA & MEREL EYCKERMAN Iedereen heeft vele ikken. Sommige 
ikken zie je altijd en andere bijna 
nooit. Maar ze zijn er natuurlijk wel: 
die duizend ikken in ons! Dat is ook 
zo bij Daan.
Bij opa duiken al zijn happy ikken op, 
bij omi verschijnt zijn allerkleinste ikje 
en in de klas is de super-ik er weer.
Er is maar één plek waar alle duizend 
ikken van Daan tevoorschijn mogen 
komen …
Een heerlijke en innemende voor-
stelling, om samen na te denken over 
al onze ikken!

Na het succes van hun boek & de 
voorstelling ‘JIJ tussen vele anderen’ 
slaan auteur Siska Goeminne en 
illustrator Merel Eyckerman opnieuw 
de handen in elkaar. Ze maken deze 
keer een voorstelling bij hun gees-
tig-filosofische boek ‘De duizend 
ikken van Daan’.
Voor de opvoering blijft Siska even-
wel in haar schrijfhoek. Coach, ac-
trice – en zus van Merel – Wanda 
Eyckerman neemt de rol met verve 
over.

De expo ‘De duizend ikken van Siska’ 
een initiatief van de bibliotheek van 
Genk gaat eveneens op tournee door 

Vlaanderen en kan via Bib Genk geb-
oekt worden.

Over de voorstelling ‘Jij tussen 
vele anderen’: “Een wonderlijke 
ode aan de boeiende verschillen 
tussen de mensen op deze wereld. 
De dromerige tekeningen van Merel 
Eyckerman versterken de poëtische 
sfeer van de tekst perfect.”  
(Mappalibri, maart 2016)

Tekst: Siska Goeminne
Illustraties: Merel Eyckerman
Spel: Wanda Eyckerman en Merel 
Eyckerman
Muziekbewerking: Benjamin Leroy
Coaching: Wanda Eyckerman

Het boek ‘De duizend ikken van 
Daan’ verscheen bij uitgeverij De 
Eenhoorn. 

SPEELPERIODE: Gehele seizoen
VOORWAARDEN: 2 voorstellingen op 1 dag : € 1.250 + reiskosten + BTW
                                3 voorstellingen op 1 dag : € 1.750 + reiskosten + BTW

 1 voorstelling : € 1.000 + reiskosten + BTW

Leeftijd: 5 tot 8 jaar (vanaf de derde kleuterklas tot en met het tweede leerjaar). 
Familie- en schoolvoorstellingen – maximum ongeveer 100 personen.
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www.degraaf.gent 

SPEELPERIODE: Gehele seizoen 

VOORWAARDEN: Garantie € 1.775 + reiskosten + BTW 
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers

Schoolvoorstellingen : derde graad lager en  1ste graad middelbaar – maximum 150 à 175 kinderen.
1 voorstelling € 1.750 – 2 op dezelfde dag : € 2.300 – 3 op dezelfde dag : €  2.850 + reiskosten + BTW

Organisator voorziet PA, licht, catering, beamer, scherm, technicus

Indien de voorstelling niet in een theaterzaal geboekt wordt, is er een technische meerprijs van maximum 300 euro (in overleg!)

Lang geleden, heel lang geleden, honderden jaren 
geleden, bestond er hier feitelijk nog niets. 
Daarom leerden kleine Jan en zijn broer Hubert zichzelf 
en elkaar toveren met penseel en verf.
Van Eyckske Jan, wa is da met da Lam? 
Kunt ge dat eens expliceren? 
En wat steekt gij daar uit, in de keuken, als de Mama 
moet koken en kuisen? 
Kunnen we het daar eens over hebben?

Geïnspireerd door de magnifieke konterfeitsels van de 
meesters Jan en Hubert Van Eyck en geïntrigeerd door 
het mysterie van hun goddelijk Lam schreef Ruben De 
Gheselle muziek en componeerde Merel de Vilder Robi-
er tekst. Gerda Dendooven smeedt live beelden.

Een muzikale voorstelling voor 8+, ouders en 
grootouders.

Zang & Spel: Sopraan en verteller Celine Debacquer 
Dwarsfluit en marimba: Liesbeth Peelman 
Piano: Elisabeth De Loore 
Live illustraties: Gerda Dendooven 
Muziek: Ruben De Gheselle 
Tekst: Merel de Vilder Robier 
Coach: Ineke Nijssen
Techniek: Luc Focke

Gerealiseerd met steun van de Stad Gent en de over-
heid en GC De Kluize Oosterzele. 

NEW



LEUE met  INGE PAULUSSEN, 
JONAS LEEMAS & DIMITRI LEUE
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www.leue.be                                                                                                                                                           (c) Sara De Graeve

SPEELPERIODE: Januari, februari en maart 2023

VOORWAARDEN: € 1.975 + reiskosten + BTW 
Tweede op dezelfde dag kost € 1.250 + BTW

Extra opbouwdag kost € 350 + reiskosten of hotel + BTW
Familievoorstelling: 8+

Voor €25 krijgt u een pakket van 10 affiches en 250 flyers.
Schoolvoorstellingen: 10 + - rond de 200 kinderen

Organisator voorziet PA, licht, catering, 2 technici om op te bouwen.

Drie vrienden willen samen iets verzinnen. Ze strijden 
voor het woord om zo het verhaal te sturen. Algauw hijst 
één van hen zich op de troon en verplicht hij de twee 
anderen om te luisteren. Quinnie & Quinn willen ontsnap-
pen. Weg uit dit verhaal. Weg van hun tiran. Maar de 
verteller weet hen iedere keer weer te verrassen met een 
nieuw obstakel. Als ze hier uit willen geraken, zullen ze 
het met z’n drieën moeten doen. 
 
Een speelse ode aan de vrijheid voor kinderen va-
naf 6 jaar (familie) en 8 jaar (school). 
 
Als er niets is, kan alles ontstaan.
 
“Hier is zo een massa. Een echte mensenzee. En ik kom 
zo uit de lucht gevlogen. Want ik kan dat: vliegen. En 
ik land bovenop een soort tempel, een piramide. Rook, 
licht. Magie. En als ik spreek moet iedereen luisteren. 
Want ik ben de baas. Ik draag uiteraard gouden kleren. 

Vol diamanten en een kroon van vlinders. Of nee, glim-
wormen. Ik spreek alle talen van de wereld. Het is te 
zeggen. Ik spreek er maar één. Maar iedereen kan mij 
verstaan. Wacht. Over die kroon: overdag is ze gemaakt 
van vlinders en ’s nachts van glimwormen. Dat is beter.”

Dit seizoen reeds op tournee.  
De reacties zijn uitstekend!
 
Spel: Jonas Leemans, Dimitri Leue, Inge Paulussen. 
Tekst: Dimitri Leue
Regie: allen samen
Kostuums en creaturen: Eva De Mul en Katinka Here-
mans
Lichtconcept en techniek: Stef Appelen
Muziek: Antoon Offeciers.

Gerealiseerd met de steun van Taxshelter van de 
Vlaamse Overheid en CC Binder Puurs.



SIERENS & CO MET ANEMONE VALCKE, 
WOUTER BRUNEEL & MYRDDIN DE CAUTER

M
O

UCHETTE (14+)

www.arnesierens.be                                                                                               (c) Kurt Van der Elst

Bekroond met de Nederlands-Vlaamse 
Toneelschrijfprijs 1990: “De opeenvolging van 
momentopnamen, deze mengeling van gevoel-
ens en gevoeligheden, verleent aan het stuk 
een zeldzame directheid en kernachtigheid.”

Sabamprijs 1990, derde laureaat 
Europese Toneelschrijfprijs 1991.

SPEELPERIODE: Wordt nog bekendgemaakt

VOORWAARDEN: Overeen te komen

‘Flamboyant flirten met flamenco!’ moet Arne Sierens zijn be-
langrijkste regieaanwijzing geweest zijn tijdens het repeteren 
aan Mouchette. En dat werkt. Het muisgrijze decor, weinig 
meer dan een 
gestileerd huisje centraal op het podium, licht op door de 
chemie tussen gitaristen Myrddin de Cauter en actrice Anem-
one Valcke enerzijds en het geknetter tussen gitarist Jean-
Yves Evrard en acteur Wouter Bruneel anderzijds. Anemone 
Valcke stampt de ziel uit haar lijf. 
- Els Van Steenberghe – Knack

Het gaat over een 14-jarig meisje in een moeilijke situatie. 
Haar vader is weg, haar moeder is ziek, ze moet nu voor 
haar jong babyzusje zorgen, het huishouden doen, koken, 
wassen en vaak geraakt ze zelfs niet naar school.

Ze zwijgt er gewoon over, niemand mag het weten, maar ze 
komt dan onverwacht een oudere man tegen, waar ze mee 
botst en alles komt helemaal naar boven. Heftig maar het 
helpt. Stap voor stap vindt ze een weg die haar gelukkig 
maakt. Vooral als ze uiteindelijk toont dat ze een ongelooflijke 
flamancodanseres is.

Een pijnlijk maar vooral ook een straf en grappig verhaal dat 
jongeren in een situatie van mantelzorg door en door kennen. 

Eén op vijf schoolgaande jongeren bevindt zich in een 
mantelzorg situatie; in Vlaanderen zo’n 20.000 tot 40.000 
jongeren. Toch blijven jonge mantelzorgers vaak onder de 
radar.
Daar is het Arne Sierens en zijn team met Mouchette om te 
doen in zijn “beklijvend portret van én voor al die onzichtbare 
en kwetsbare minderjarigen als een warme barmhartige vorm 
van mantelzorg” .

Voor zijn oorspronkelijk stuk Mouchette (1990) liet Sierens 
zich inspireren door de gelijknamige meesterlijke film van 
Robert Bresson en zette daarbij helemaal in op de 
overlevings- en bevrijdingsstrategieën van twee volkse 
personages.

Tekst & regie: Arne Sierens
Met: Anemone Valcke & Wouter Bruneel
Live-muziek: Jean-Yves Evrard & Myrddin De Cauter
Setdesign: Guido Vrolix
Kostuums: Ellen Kromhout
Techniek: Alexander Ronsse (Theatech)
Productie: Perpodium en Viva La Vida vzw
Met steun van:  Stad Gent, HOGENT, Kinderrechten-
coalitie Vlaanderen,iDrops, Buda Kortrijk, Minard Gent ...
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WIM CLAEYS Mijn vader, Stefaan Claeys, was 21 
toen hij in 1944 ter dood veroordeeld 
werd door een Belgische rechtbank. 
De aanklacht: hoogverraad. De straf: 
den dood met den kogel. Op het 
moment van zijn veroordeling was 
hij soldaat in de Waffen-SS en keek 
hij de dood in de ogen aan het oost-
front. Aan beide doodsdreigingen 
is hij ontkomen. De klauwen van het 
Rode Leger hebben hem niet kunnen 
grijpen en van de Koning der Belgen 
heeft hij gratie gekregen.

Ik, Wim Claeys, was 8 jaar toen ik bij 
het Vlaams Nationaal Jeugdverbond 
aansloot en mijn vorming als militante 
Vlaams-nationalist begon. 
Op mijn 17de ontdekte ik dat ik muz-
ikant wou worden en ben ik mijn ei-
gen weg gegaan, weg van de paden 
die voor mij uitgestippeld waren.

Vanavond, enkele decennia later, wil 
ik u met weerzin, loutering en mild-
heid vertellen hoe het was om een 
SS’er als papa te hebben die liever 
en grappiger was dan alle andere 
papa’s samen. Hoe ik probeer te be-
grijpen waarom hij zijn idealen nooit 
naast zich heeft neergelegd en fier 
de vlag met het Berkenkruis droeg, 
tot het niet meer ging.

Welkom in mijn jeugd, welkom in mijn 
versie van zijn verhaal.

Wim laat het publiek deel worden van 
een stukje, verwerkte of onverwerkte, 
vaderlandse geschiedenis.

Tekst & muziek: Wim Claeys
Gitaren: Ward Snauwaert
Coaching:  Ineke Nijssen en Raf 
Walschaerts 
Techniek: Alain Ongenaet

Enkele reacties van leerlingen: 
‘Jouw verhaal is inspirerend voor 
velen. Je ziet het goede in mensen 
en denkt dat ze kunnen veranderen. 
Dit kan naïef zijn, maar het is wel een 
noodzakelijke gedachtegang in deze 
maatschappij’

‘Ik had er nooit bij stilgestaan dat ook 
collaborateurs mensen zijn, een gezin 
stichten en een vader voor hun kin-
deren zijn. Uw verhaal over uw vad-
er heeft mij erbarmen geleerd: een 
mens is meer dan zijn keuzes alleen.’

“Naarmate het stuk vorderde werd 
de verhaallijn duidelijk. De muziek 
was aangenaam. Het was een van 
de beste voorstellingen die ik in mijn 
schoolcarrière gezien heb.”

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: Garantie € 1.475 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Schoolvoorstelling 14 +: € 1.475 en tweede op dezelfde dag € 875 + reiskosten + BTW 

Maximum 200 leerlingen in de zaal.
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering

NEW

www.wimclaeys.be



Q
UEEN

S (14+)

Prospectie mogelijk op 26 & 27/11 
om 20 uur en op 28/11 om 15 uur 
in Kazematten Gent.

Hoe gaat het er aan toe onder het 
dak van een alleenstaande papa 
met 4 opgroeiende dochters? Eén 
dak met daaronder vier Queens en 
één koning? Of is de koning de nar?        
Een koning op accordeon, een nar in 
zijn verhalen, een sloef als het erop 
aankomt. Een vader die probeert te 
begrijpen, te steunen en te sturen 
maar door zijn dochters resoluut op 
zijn plaats wordt gezet. Soms op de 
troon, meestal ernaast.

Queens is een grappige show vol 
pogingen om het goed te doen. 
Gespeeld, gezongen en verteld door 
Wim Claeys in zijn gekende stijl: 
joviaal, meeslepend, onnozel en bij 
wijlen ontroerend.
Over de dagelijkse, grappige maar 
ook liefdevolle strijd om tieners op te 
voeden!

Pat Donnez van Berg en Dal op Klara 
schreef dit: “Wat een performance, 
een absoluut natuurtalent.Overweld-
igend. Grappig, ongecomplexeerd, 
pretentieloos en toch slim.

En bij tijd & wijlen ontroerend. Bov-
endien kan Wim een stukje spelen. 
Knap geregisseerd.
Tranen met tuiten. Van het lachen of 
het huilen, of allebei. Eizona laatste 
trein gemist. Had het er voor over.
Originele en levensechte premisse: 
nowadays papa met vier opgroeiende 
dochters. Hoe hij ze tot leven wekt is 
echt bijzonder. Hilarisch somtijds. En 
met grote liefde.”

Rudy Tollenaere schreef dit: “In de 
voorstelling QUEENS toont Wim zich 
als een volleerd cabaratier en neigt 
hij zelfs naar een stand up come-
dian. Ik schat dat er geen dertig 
seconden voorbijgaan dat er niet 
gelachen wordt. Een zeer herkenbare 
voorstelling, die zowel door ouders 
als hun tienerkinderen zal gesmaakt 
worden. Het vele lachen belet Wim 
niet  een paar keer een heel gevoe-
lige toon aan te slaan. En ja, hij zingt 
ook nieuwe en relevante en plezante 
liedjes, die aansluiten bij zijn verhaal.”

Tekst & muziek: Wim Claeys
Regie: Walter Janssens 
Techniek: Alain Ongenaet

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN:  Garantie € 1.475 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Schoolvoorstelling 14 +: € 1.475 en tweede op dezelfde dag € 875 + reiskosten + BTW 

maximum 200 leerlingen in de zaal.
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering

WIM CLAEYS
NEW

www.wimclaeys.be



D
E W

O
LKEN

FABRIEK
 (4+)

BEELDMAKERIJ

www.beeldmakerij.com                                                                                   

Elke avond luistert Willy, de wolkenmaker, naar het weerbericht om zo te 
weten te komen welke wolken hij de lucht in moet sturen. Morgen wordt het 
een mieters mooie dag en is er geen wolkje aan de lucht! Willy heeft dus 
eindelijk weer eens dagje vrij. Maar wat gebeurt er als Wolly, de weerkip, toch 
per ongeluk wat wolkenknopjes indrukt?

De voorstelling wordt gespeeld in een decor van een levensgroot pop-up 
boek, waarvan elke omgeslagen bladzijde een nieuwe wereld laat zien. Het 
decor is een lust voor het oog vol vondsten en verrassingen en laat - samen 
met het sprankelende verhaal - het publiek ten volle de magie van het figuren-
theater ervaren.  

Concept: Irene Laros & Willem Jan de Jong
Decor: Willem Jan de Jong
Muziek: Pieter van Dijck
Poppen: Irene Laros
Regie Advies: Simone de Kuyper
Spel: Irene Laros

Voorstelling voor derde kleuter, 1ste en 2de leerjaar.

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: Voorstelling 1: € 750 - 2de zelfde dag :€ 575  
en 3de zelfde dag: € 575 + reiskosten + BTW

Duur 45 à 50 minuten – capaciteit schoolvoorstelling rond de 100 kinderen
Familievoorstelling : € 975 + reiskosten + BTW

Voor familievoorstelling kan dit naar 150 personen
Organisator voorziet techniek en catering

NEW



HET N
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W
S VAN

 G
ISTERN

 (8+)

BEELDMAKERIJ

www.beeldmakerij.com                                                                                   

In een voorstelling vol projectie, figurentheater en humoristische maar ook 
spannende nieuwsitems, leren we niet alleen dat de geschiedenis belangrijk 
is, maar ook het heden. Want het nieuws van gisteren wordt vandaag ge-
maakt.

Een kijkje voor de schermen van het nieuws!
Hoe wordt het nieuws gemaakt? En waar wordt het oude nieuws, bewaard?

Door een ongelukje in de studio wordt het nieuws van gisteren opeens het 
nieuws van vandaag. Wat moet je als nieuwslezeres doen als je opeens “live” 
wordt geconfronteerd met diepvriessnacks rovende ridders op de snelweg, 
Napoleon die met zijn grote leger het land intrekt en een gevaarlijke dinosau-
rus die de studio binnenstormt? Zij doet haar best om het nieuws weer op 
orde te krijgen. Maar willen de historische figuren de moderne tijd nog wel 
verlaten?

Concept: Willem Jan de Jong
Decor: Willem Jan de Jong
Animatie: Willem Jan de Jong
Poppen: Irene Laros
Regie Advies: John de Winter
Spel: Irene Laros

Voorstelling voor 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar.

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: Schoolvoorstelling 1: € 1.250 - 2de zelfde dag :€ 875  
en 3de zelfde dag : € 700 + reiskosten + BTW

Duur 45 à 50 minuten – capaciteit schoolvoorstelling rond de 175 kinderen
Familievoorstelling : € 1.350 + reiskosten + BTW

Voor familievoorstelling kan dit naar 200 personen
Organisator voorziet techniek en catering

NEW



KO
M

 JE SPELEN? (4+)

BEELDMAKERIJ

www.beeldmakerij.com                                                                                   

Op een dag komt Irene door een merkwaardig toeval in Fantasierijk terecht. 
Wat is dit voor rare wereld?
Eén ding is zeker; het komt haar allemaal vaag bekend voor.

Ze komt zelfs haar speelgoed van vroeger tegen die allemaal maar één ding 
willen:
nog een allerlaatste keer met haar spelen!
Maar ze heeft als volwassene toch helemaal geen tijd om te spelen?

Het stemmetje in haar hoofd vertelt dat ze zo snel mogelijk weer naar huis 
moet.
Maar kan ze eigenlijk nog wel zomaar naar huis?
Of zit ze voor altijd vast in Fantasierijk?
Met behulp van live te manipuleren projecties en grote speelfiguren geba-
seerd op het speelgoed dat iedereen kent van nu en vroeger wanen wij ons 
in een wereld waarin alles mogelijk is. Als je maar je fantasie durft te gebruik-
en…

Concept: Willem Jan de Jong
Decor: Willem Jan de Jong
Animatie: Willem Jan de Jong
Poppen: Irene Laros
Regie Advies: John de Winter
Spel: Irene Laros

Voorstelling voor derde kleuter, 1ste en 2de leerjaar.

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: Voorstelling 1: € 750  - 2de zelfde dag :€ 575  
en 3de zelfde dag: € 575 + reiskosten + BTW

Duur 45 à 50 minuten – capaciteit schoolvoorstelling rond de 100 kinderen
Familievoorstelling : € 975 + reiskosten + BTW

Voor familievoorstelling kan dit naar 150 personen
Organisator voorziet techniek en catering

NEW



M
IS PO

ES (3+)

BEELDMAKERIJ

www.beeldmakerij.com                                                                                   

Mies is een lapjeskat. Ze heeft de mooiste lapjes van de straat, maar op een 
ochtend wordt ze wakker en is haar mooie lapjesvacht verdwenen! Waar is 
haar vachtje gebleven? Mies gaat op onderzoek uit en belt aan bij alle buur-
beesten. Hebben zij iets gezien of gehoord? 
Iedereen woont anders maar ze hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal 
hun vacht kwijt! Wie is de dief? En krijgen ze hun vacht ooit nog terug? 

Mis Poes! is een kleurrijke voorstelling met aansprekende stangpoppen. De 
huizen van de dierenbewoners zijn pop-ups die tijdens de voorstelling open 
klappen en het publiek verrassen en nieuwsgierig maken naar wat er nog 
meer te voorschijn zal komen. 
Evenals in de grote mensen wereld zijn de behuizingen van de dieren zeer 
divers, variërend van een kubuswoning in Mondriaanstijl tot een nostalgische 
boomhut. De dierenbewoners hebben allen zo hun eigen gebruiken en ge-
woontes. 

Uiteraard ontbreekt ook hier de humoristische inslag van Laros & De Jong 
Beeldmakerij niet, waardoor de voorstelling ook een kijk- en luistergenot is 
voor meekijkende volwassenen. 

Concept: Willem Jan de Jong
Decor: Willem Jan de Jong
Poppen: Irene Laros
Regie Advies: John de Winter
Spel: Irene Laros

Voorstelling voor tweede en derde kleuter.

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: Voorstelling 1: € 750 - 2de zelfde dag: € 575  
en 3de zelfde dag: € 575 + reiskosten + BTW

Duur 45 à 50 minuten – capaciteit schoolvoorstelling rond de 100 kinderen
Familievoorstelling : € 875 + reiskosten + BTW

Voor familievoorstelling kan dit naar 120 personen
Organisator voorziet techniek en catering

NEW
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 (4+/5+)

BEELDMAKERIJ

www.beeldmakerij.com                                                                                   

NEW

Het is de start van een nieuwe werkdag in de wolkenfabriek. Een dag als alle 
andere dagen; geen vuiltje aan de lucht. Even de weersvoorspelling uitvo-
eren, alles gaat perfect, zoals altijd. Totdat… Gerrit, het superbrein en bedien-
ingspaneel van de wolkenfabriek gestolen wordt! En dan gaat het mis. Heel 
erg mis!

In India wordt het plotseling veel te droog, in Kiribati weer veel te nat en op de 
Noordpool smelt het laatste ijs. Het weer is op hol geslagen! Er is dus haast 
geboden om Gerrit terug te vinden voordat er nog veel meer mis gaat. Speu-
rend naar sporen reist Irene de wereld over in haar zelfgebouwde vliegtuig. 
Waar is Gerrit nu? En wie heeft Gerrit gestolen? En vooral: waarom? 
Het antwoord op dit alles brengt Irene en haar opgeduikelde clubje niet 
alledaagse vrienden op het spoor van de dader. Er volgt een spannende en 
verrassende ontknoping… 
Want het weer is gratis en voor niets komt de zon op…toch?

Concept: Willem Jan de Jong
Decor: Willem Jan de Jong
Animatie: Willem Jan de Jong
Poppen: Irene Laros
Regie Advies: John de Winter
Spel: Irene Laros

Voorstelling voor derde kleuter, 1ste en 2de leerjaar.

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: Voorstelling school 5 +: € 750 - 2de zelfde dag: € 575  
en 3de zelfde dag : € 575 + reiskosten + BTW

Duur 45 à 50 minuten – capaciteit schoolvoorstelling rond de 100 à 120 kinderen
Familievoorstelling : € 975 + reiskosten + BTW

Voor familievoorstelling kan dit naar 150 personen
Organisator voorziet techniek en catering



TA
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 (2,5+)

BEELDMAKERIJ

www.beeldmakerij.com                                                                                   

NEW

Morgen is tijger jarig. Dan zijn er slingers, cadeautjes en taart. 
Taart? Ja, taart! Maar we hebben nog geen taart. Wat nu?
Aan de slag! We vragen tijger zijn vrienden om hulp. 
Hopelijk wordt tijger niet wakker, want het moet wel een verrassing blijven. 

Taart voor tijger is een voorstelling voor peuters en kleuters. 
Herkenning, herhaling, interactie, muziek en de grappige dierenpoppen 
vormen de ingrediënten van een vrolijke voorstelling die bij het jonge publiek 
goed in de smaak valt. 

Concept: Willem Jan de Jong
Decor: Willem Jan de Jong
Poppen: Irene Laros
Spel: Irene Laros

Voorstelling voor eerste, tweede en derde kleuter.

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: Voorstelling 1: € 750 - 2de zelfde dag: € 575  
en 3de zelfde dag : € 575 + reiskosten + BTW

Duur 45 à 50 minuten – capaciteit schoolvoorstelling rond de 100 kinderen
Familievoorstelling : € 875 + reiskosten + BTW

Voor familievoorstelling kan dit naar 120 personen
Organisator voorziet techniek en catering
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VEERLE MALSCHAERT
JE SU

IS PIPPI (dans le kakka)

www.veerlemalschaert.be                                                                                                                                 (C) Bart Bavegems   

SPEELPERIODE: Gehele seizoen 

VOORWAARDEN: Garantie € 1.325 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering

We zitten allemaal in de shit.
Zo ook Veerle Malschaert, maar daar gaan we het niet 
over hebben. Of toch wel!
Maar dan op de leukste manier die er te vinden is. 
En vooral hoe we eruit geraken.
Want dans le kakka, tu dois devenir Pippi!

Ook (en zéker) in tijden als deze, waar we met angst en 
rampspoed rond de oren geslagen worden, zoekt Veer-
le, samen met de Pippi in zichzelf, de hoop in de wan-
hoop, de verbinding in de polarisering, het plezier in de 
sleur en de vrijheid in de beperking.

When life is shit, stijgt deze Pippi in ware Marry Poppins 
stijl erboven uit. Als het met bakken uit de lucht valt, 
schuilt ze zingend onder haar para-pipi, wordt er met 
modder gegooid, danst ze achter haar para-kaka. En 
het goeie nieuws is, u mag meedoen, vrij en blij, want er 
zit ook Pippi in u en mij.

Veerle Malschaert volgt, net als Pippi Langkous, haar 

eigen parcours en laat zich als artiest niet in een vakje 
duwen of aan banden leggen door labels. Ze ontwikkel-
de een uniek genre dat je nog het best kan omschrijven 
als openhartige, rake en troostende comedy, een uniek 
genre waar Veerle Malschaert als comédienne ondertus-
sen gerust haar patent op mag nemen. 
‘Je suis Pippi’, zeker in barre tijden, de beste therapie! 

Een voorstelling over ongedimd uzelf mogen zijn, vastzit-
ten en loslaten, over ’t huis en houden, over aandacht 
geven en krijgen, over aan de haak geslaan worden, 
maar niet aan de leiband willen, over bangboosbibber-
land en de paniek laten varen, over pippi en kakka en 
over kiezen voor het leven.

Tekst en spel: Veerle Malschaert 
Regie: volgt later

Prospectie mogelijk op 22.01 Erpe-Mere, 29.01 
Arenberg Antwerpen…. 



Q
UEEN

S (14+)

Hoe gaat het er aan toe onder het 
dak van een alleenstaande papa 
met 4 opgroeiende dochters? Eén 
dak met daaronder vier Queens en 
één koning? Of is de koning de nar?        
Een koning op accordeon, een nar in 
zijn verhalen, een sloef als het erop 
aankomt. Een vader die probeert te 
begrijpen, te steunen en te sturen 
maar door zijn dochters resoluut op 
zijn plaats wordt gezet. Soms op de 
troon, meestal ernaast.

Queens is een grappige show vol 
pogingen om het goed te doen. 
Gespeeld, gezongen en verteld door 
Wim Claeys in zijn gekende stijl: 
joviaal, meeslepend, onnozel en bij 
wijlen ontroerend.
Over de dagelijkse, grappige maar 
ook liefdevolle strijd om tieners op te 
voeden!

Pat Donnez van Berg en Dal op Klara 
schreef dit: “Wat een performance, 
een absoluut natuurtalent.Overweld-
igend. Grappig, ongecomplexeerd, 
pretentieloos en toch slim.
En bij tijd & wijlen ontroerend. Bov-
endien kan Wim een stukje spelen. 
Knap geregisseerd.
Tranen met tuiten. Van het lachen of 

het huilen, of allebei. Eizona laatste 
trein gemist. Had het er voor over.
Originele en levensechte premisse: 
nowadays papa met vier opgroeiende 
dochters. Hoe hij ze tot leven wekt is 
echt bijzonder. Hilarisch somtijds. En 
met grote liefde.”

Rudy Tollenaere schreef dit: “In de 
voorstelling QUEENS toont Wim zich 
als een volleerd cabaratier en neigt 
hij zelfs naar een stand up come-
dian. Ik schat dat er geen dertig 
seconden voorbijgaan dat er niet 
gelachen wordt. Een zeer herkenbare 
voorstelling, die zowel door ouders 
als hun tienerkinderen zal gesmaakt 
worden. Het vele lachen belet Wim 
niet  een paar keer een heel gevoe-
lige toon aan te slaan. En ja, hij zingt 
ook nieuwe en relevante en plezante 
liedjes, die aansluiten bij zijn verhaal.”

Tekst & muziek: Wim Claeys
Regie: Walter Janssens 
Techniek: Alain Ongenaet

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN:  Garantie € 1.475 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Schoolvoorstelling 14 +: € 1.475 en tweede op dezelfde dag € 875 + reiskosten + BTW 

maximum 200 leerlingen in de zaal.
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering

WIM CLAEYS
NEW

www.wimclaeys.be



ZW
ARTZAK

 (14+)

WIM CLAEYS Mijn vader, Stefaan Claeys, was 21 
toen hij in 1944 ter dood veroordeeld 
werd door een Belgische rechtbank. 
De aanklacht: hoogverraad. De straf: 
den dood met den kogel. Op het 
moment van zijn veroordeling was 
hij soldaat in de Waffen-SS en keek 
hij de dood in de ogen aan het oost-
front. Aan beide doodsdreigingen 
is hij ontkomen. De klauwen van het 
Rode Leger hebben hem niet kunnen 
grijpen en van de Koning der Belgen 
heeft hij gratie gekregen.

Ik, Wim Claeys, was 8 jaar toen ik bij 
het Vlaams Nationaal Jeugdverbond 
aansloot en mijn vorming als militante 
Vlaams-nationalist begon. 
Op mijn 17de ontdekte ik dat ik muz-
ikant wou worden en ben ik mijn ei-
gen weg gegaan, weg van de paden 
die voor mij uitgestippeld waren.

Vanavond, enkele decennia later, wil 
ik u met weerzin, loutering en mild-
heid vertellen hoe het was om een 
SS’er als papa te hebben die liever 
en grappiger was dan alle andere 
papa’s samen. Hoe ik probeer te be-
grijpen waarom hij zijn idealen nooit 
naast zich heeft neergelegd en fier 
de vlag met het Berkenkruis droeg, 
tot het niet meer ging.

Welkom in mijn jeugd, welkom in mijn 
versie van zijn verhaal.

Wim laat het publiek deel worden van 
een stukje, verwerkte of onverwerkte, 
vaderlandse geschiedenis.

Tekst & muziek: Wim Claeys
Gitaren: Ward Snauwaert
Coaching:  Ineke Nijssen en Raf 
Walschaerts 
Techniek: Alain Ongenaet

Enkele reacties van leerlingen: 
‘Jouw verhaal is inspirerend voor 
velen. Je ziet het goede in mensen 
en denkt dat ze kunnen veranderen. 
Dit kan naïef zijn, maar het is wel een 
noodzakelijke gedachtegang in deze 
maatschappij’

‘Ik had er nooit bij stilgestaan dat ook 
collaborateurs mensen zijn, een gezin 
stichten en een vader voor hun kin-
deren zijn. Uw verhaal over uw vad-
er heeft mij erbarmen geleerd: een 
mens is meer dan zijn keuzes alleen.’

“Naarmate het stuk vorderde werd 
de verhaallijn duidelijk. De muziek 
was aangenaam. Het was een van 
de beste voorstellingen die ik in mijn 
schoolcarrière gezien heb.”

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: Garantie € 1.475 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Schoolvoorstelling 14 +: € 1.475 en tweede op dezelfde dag € 875 + reiskosten + BTW 

Maximum 200 leerlingen in de zaal.
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering

NEW

www.wimclaeys.be



PO
PULIER

PASCALE PLATEL

www.pascaleplatel.be

Voor haar nieuwe voorstelling Populier vertrekt Pascale zoals 
vanouds vanuit emoties en gebeurtenissen die dicht bij haarzelf staan, maar 
tegelijk voor veel mensen herkenbaar zijn. 
Kantelmomenten die slechts later kantelmomenten blijken te zijn.

Ik had een pantser en ik was daar blij mee, want zonder zou mijn leven mis-
schien geen hel, edoch een pak lastiger geweest zijn.
Maar op een dag kwam ik tot het besef dat ik veel te groot geworden was 
voor mijn pantser en ik besloot het van mij af te werpen en plaats te maken 
voor mijn nieuwe huid.

Moet nu toch wel lukken dat ik op dat moment ontdekte dat ik voor die meta-
morfose subsidies kon krijgen!? Vervel-subsidies.

En trouwens, subsidies of niet, ik ging die harde noot sowieso kraken.
Alleen al de gedachte dat ik mezelf, zowel naar vorm als naar inhoud, ging 
kunnen presenteren in een nieuwe jas, maakte mij dol van geluk.

Het enige wat ik niet zo goed had ingeschat, was de tijd dat mijn nieuwe 
pantser nodig had om uit te harden, want die tussentijd, als week dier, ik kan 
het jullie nu al verklappen, was niet om te lachen.

Amai mijne frak.

Over weerloosheid en veerkracht.

Voor alle voorstellingen van Pascale gelden volgende afspraken:

SPEELPERIODE: Gehele seizoen op aanvraag

VOORWAARDEN: Garantie  1.700 € + reiskosten + BTW. Partage 80/20. 
Inbegrepen zijn 25 affiches en 250 flyers.

Ticketprijs richtprijs 14 euro.
Techniek van de zaal / catering voor 2 personen



TET TALK 'T GAT EN DE MARKT
‘Hoe overleef ik mijn omgeving’
Dit is een simpel verhaal en het 
begint niet hier.  Het begint bij een 
meisje dat droomde van haar prins. 
En anders ?  Geen spanders ! Ela ! 
Heeft ze goud gevraagd misschien ? 
Nee dat niet, maar niets zo kwetsbaar 
als een meisje met dromen....

“Puttana, mi mostra il tettos!”, 
speekelde hij in mijn gezicht. Pascale 
Platel confereert over haar ontgroe-
ning in de manhaftige grootstad Gent 
en draait tussendoor een plaatje uit 
de soundtrack van haar jeugd.

Pascale vertelt over de hoogtes en 
laagtes in haar liefdesleven. Vanaf de 
eerste prille verliefdheid tot nu. 

Hoe komt het dat de meeste relaties 
waarvan ze dacht dat ze voor altijd 
gingen duren, toch gedoemd waren 
te mislukken. Vulde de liefde keer op 
keer een leegte in de vorm van een 
mens, en nog één, en nog één?

En wat nu? Nu ze opnieuw verliefd 
is op een man die muziek brengt in 
haar leven en ook op scène, want hij 
zit naast haar en draait af en toe een 
plaatje.
‘Ik heb met u de beste relatie ooit, 
maar daarom ga ik u niet minder 
graag zien’.

Tussendoor draaien we plaatjes. 
Vinyl!

De voorstellingen van Pascale blijven evolueren en rijpen uit tot  
pareltjes van ongekende schoonheid. Hoe vaker ze opgevoerd worden 
hoe NOG schoner ze worden, want elke keer valt er iets nieuws verder 
uit te puren. Daarom worden de oudere voorstellingen van Pascale ook 
permanent in het aanbod behouden.

NOG MEER PASCALE PLATEL DEER DIANA
We hadden alle twee een eetpro-
bleem, maar we wisten het niet van 
elkaar.
We dachten gewoon dat we normaal 
waren.
Hahaha, grappig, hé?

Pascale legt bloot en versluierd. Ze 
is prinsis Diana maar ook een jonge 
versie van zichzelf én van haar beste 
vriendinnetje. 
Ze is een onschuldige deer, jachtbuit, 
maar ook de meedogenloze godin 
van de jacht.
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www.rafcoppens.be

SPEELPERIODE: Gehele seizoen op aanvraag

VOORWAARDEN: Overeen te komen.
Organisator voorziet techniek en catering

Raf Coppens werkt in een Kringloopwinkel. Om structuur te brengen in zijn dag, brengt hij structuur in de winkel. 
Hij komt er in contact met vreemdelingen, artikel 60’ers, ex-gedetineerden, 
Brusselaars en andere gewone mensen.

Hij slaat geregeld een praatje, weliswaar met gerecycleerde teksten. Onder de middag eet hij boterhammen. 
Hij leert dat mensen die het moeilijk hebben contenter zijn. Hierover brengt hij verslag uit met scherpe en snelle 
one-liners (6 grappen/minuut), inclusief actuele humor, imitaties en liedjes.

Na een uitgebreide cursus Engelse en Amerikaanse comedy kwam hij tot het besluit: 
het moet nog sneller, nog grappiger. 

En het wordt nog sneller en nog grappiger. Op een uur 360 keer lachen. Geen meningen, geen boodschap, geen 
rode draad. Enkel grappen.

Gedaan met theatershows van 100 minuten met een verhaal. Coppens geeft geen moer om verhalen.  
Hij is en blijft een geboren standupper. Snel, scherp en snedig gebald in een sterk concentraat van 60 minuten !

Raf kan ook optreden in een line-up.

Prijzen zijn wisselend, line-up, volavond, theaterzaal, eerder clubzaal…
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STIJN MEURIS

(c) Sara De Graeve

Brengt 2022 meer van hetzelfde ?
Normaal gezien denk je dan wat politiek 
gepalaver en enkele corruptiegevalletjes, 
‘topje van de ijsberg’ gekende zaken 
van misplaatst politiegeweld en wellicht 
als crème de la crème nog een paar 
seksschandalen en het jaar zit er alweer 
op. Dit speelt zich in normale jaren af in 
dat kleine maar oh zo complexe tochtgat 
aan de Noordzee.

Maar 2020 leerde ons nederigheid 
en 2021 deed daar nog en schepje 
bovenop. 

Het is misschien geen builenpest maar 
het zet zich toch aardig neer op de 
longen. Het alomgevreesde coronavi-
rusje dat jongleert met de naam van 
een onschuldig biertje met eerder laag 
alcoholpercentage heeft de wereld en 
dus ook België al meerdere keren tot 
stilstand gebracht. Houd het maar eens 
tegen ! Bonne Chance.
Gooi daar bovenop nog een klimaatcri-
sis waar we geen antwoord op vinden 
en pollitici die zich vastrijden in bevoeg-
dheden maar zeker niet in beslissingen.

Met bravoure, veel verse verhalen en 
een eigenzinnige kijk op de dingen, vol 
scherpe humor en rake observaties, 
fulmineert en analyseert Stijn Meuris op-
nieuw de stand én haperende heropstart 
van het land!

Dat er gelachen kan worden is een feit. 
Dat er desgevallend geweend mag 
worden eveneens. De drie vorige edities 
werden gekenmerkt door een spitante 
verbaliteit, onverwachte wendingen en 
grappige anekdotes, en een verras-
sende inkijk in wat er op politiek vlak fout 
loopt in dit kleine maar o zo complexe 
tochtgat aan de Noordzee.

TIRADE# is geen stand-up comedy as 
you know it. Geen vrijblijvende moppen-
tapperij en geen gratuite aaneenschakel-
ing van dijenkletsers. 

Maar wel een anderhalf uur durende 
solo-voorstelling, een wervelende con-
férence in een knap decor waarin Stijn 
het publiek én zichzelf een spiegel voor-
houdt. En waarin de geplogendheden 
van ons land, ons volk en onze leiders 
onder de loep worden gehouden op een 
manier die op z’n minst ongebruikelijk is 
- en doet nadenken over wie we zijn.
Relevant, raak en broodnodig.

Pers : “..dit is vintage MEURIS, een 
topverteller met het hart op de tong… 
De negentig minuten waren in een wip 
voorbij, altijd een goed criterium om de 
kwaliteit van een voorstelling te beoor-
delen.” Karel Michiels – De Standaard

Tekst en spel: Stijn Meuris
Techniek: Lucas Pellens 

SPEELPERIODE: Gehele seizoen op aanvraag

VOORWAARDEN: Garantie 1.775 € + reiskosten + BTW. Partage 80/20. 
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering

NEW
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TANIA POPPE

www.taniapoppe.be

Tania Poppe belicht vanuit alle mogelijke hoeken hoe we onszelf tot in het 
absurde toe wringen in een leven Onder Druk. Ze legt met een vette knipoog 
een vicieuze cirkel bloot.

Grappig en pijnlijk herkenbaar.

Geef toe, iedereen voelt de druk.

Niet alleen de mildlifers, ook jongeren, pubers en zelfs kinderen voelen het.
Maar vooral de gepensioneerden. Druk dat die het hebben!
We leven in een maatschappij waar we blijkbaar nooit aan deze druk kun-
nen ontsnappen. Zelfs als we er echt uit willen, loert ‘de druk’ om de hoek.
Velen dromen ervan van om eruit te stappen.

Sommige doen het ook echt.. een bed & breakfast in la douce France, leven 
als God in Frankrijk... tot blijkt dat je ook daar constant de slaaf bent...

Tekst & Spel: Tania Poppe 
Coach: Ann Ceurvels

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: Kleine zalen: 650 € + reiskosten + BTW
Grotere zalen: 950 € + reiskosten + BTW

Techniek & catering van de zaal
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FRANK MERCELIS
NEW

www.frankmercelis.be                                                                          (C)  Koen Broos                                                           

Een Amerikaanse vrouw krijgt van haar therapeute het advies om haar man 
Frans te laten praten tijdens het vrijen. Dat zal de remmingen weghalen, zowel 
bij hem als bij haar. ’s Avonds fluistert hij als een ware ‘Jean-Jacques’ lustig 
Franse woordjes in haar oor en wonder boven wonder : hun huwelijk is gered.

Ook zanger en acteur Frank Mercelis (o.a. Eddy et les Vedettes) laat zich in-
spireren door dit advies. Hij neemt de sensualiteit en het ritme van de Franse 
taal mee in de voorstelling ‘Talk To Me In French’; een persoonlijke, intieme en 
bij momenten sensuele muziekvertelling.

Samen met pianist Antoon Offeciers brengt hij deze keer niet alleen Franse 
chansons, maar vooral eigen Nederlandstalige songs, bewerkingen van 
bestaande nummers en pijnlijke verhalen over seksuele escapades en de 
stemmen in zijn hoofd. Olga, het mooiste meisje van de EHBO-cursus is erbij. 
En ook Marilou, de buurvrouw uit zijn geboortedorp. En Grace Jones natuurli-
jk. 

Tekst, zang, gitaar: Frank Mercelis 
Toetsen: Antoon Offeciers 
Coach: Dimitri Leue 
Geluid, licht: Pieter Nys 
Foto: Koen Broos 

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: Garantie € 1.600 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers

Organisator voorziet PA, licht, (kwart) vleugel, catering
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WITTE VLINDERS

emmawillsguitar.com

Naar PLATERO EN IK van Juan 
Ramón Jiménez.

WITTE VLINDERS verzoent een 
selectie van Spaanse gedichten met 
klassieke muziek, zuiderse volksmu-
ziek, renaissance liederen, improvisa-
tie, luitmuziek. De muziek omvat zo-
wel eigen arrangementen als origi-
nele composities. 

Jiménez haalt herinneringen op aan 
zijn geboortedorp Moguer en zijn 
ontmoetingen en omzwervingen met 
zijn trouwe ezel Platero. De zorge-
loosheid, eenvoud en verganke-
lijkheid van het leven in de ongerepte 
natuur van Andalusia komen tot le-
ven. 

Acteur Lukas De Wolf (Loslopend 
Wild, Mixed Kebab, De Dag,…) kruipt 
in de huid van de verteller en botst en 
kronkelt zich met de muziek een weg 
van zacht en lieflijk naar razend en 
kolkend om af te sluiten met loutering.

De klassieke gitariste Emma Wills 
(1998°) creëerde deze voorstelling 
als afstudeerproject aan het Konin-
klijk Conservatorium van Antwerpen 

voorjaar 2021. Witte Vlinders werd 
bekroond met grootste onderscheid-
ing en kon in de zomer van 2021 
een eerste succesvolle reeks voor-
stellingen aanvatten, met onder an-
dere een passage op het Cultuurfes-
tival MoMeNT te Tongeren, die werd 
afgesloten met een staande ovatie.

Muzikanten: Emma Wills, maker van 
Witte Vlinders, klassieke gitariste, 
renaissance luit. 
An Bosmans: klarinet 
Sebastian Enriques :  accordeonist 
An-Sofie Moons: sopraan
Poëzie: Verteller/tekst: Lukas De Wolf 
Film: Jeffrey Roekens, assistent Vin-
cent Cools
Montage en regie film: Emma Wills, 
Andrea Alexandridis

De voorstelling kan ook in trio  
geboekt worden: Emma, Sebastian 
en Lukas.

SPEELPERIODE: Van 15 november 22 tot eind december 22  
Eventuele andere data zijn te bekijken met individuele kalenders van de spelers.

VOORWAARDEN: Kwintet: Garantie € 1.775 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Trio: € 1.320 + reiskosten + BTW

Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet PA, beamer, scherm, licht, catering

NEW



JEROEN LENAERTS, MANDOLINMAN & 
MATHIJS BERTEL (ANSATZ DER MACHINE)

HO
UTEK

IET

mandolinman.be                                                                                                                                             (c) Koen Bauters

SPEELPERIODE: Vanaf 25 januari 2023 tot en met 23 april 2023

VOORWAARDEN: € 3.290 + reiskosten + BTW – partage 80/20 – 
6/13 delen van de AR worden rechtstreeks geïnd.

Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet PA, licht, beamer, scherm, catering

Het romanpersonage Houtekiet van Gerard Walschap 
kent god noch gebod en wervelt door het leven als een 
losgeslagen tornado. Voor Jeroen Lenaerts, MANdolin-
MAN en Mathijs Bertel is dit oerverhaal de basis voor 
een muziektheatervoorstelling vol kleuren, klanken en 
smaken.
Jeroen Lenaerts, bij het grote publiek bekend als Tim 
van Thuis, brengt Houtekiet tot leven in een vertelling 
die aan de ribben plakt. Dit heidens evangelie van 
Walschap over het ontstaan van de beschaving, legt 
onze oerdriften bloot en is een ode aan de grote kracht 
van de natuur.
Het mandolinekwartet MANdolinMAN en electronicawiz-
ard Mathijs Bertel van Ansatz Der Maschine kleuren 
Houtekiet met oude melodieën die door middel van 
toegevoegde samples, beats en soundscapes jong en 
fris in de oren klinken.
Jeroen smijt zich in dit bandenloos epos en haalt 
ook alle toonaarden uit de kast. Als klassiek opge-
leide zanger geeft hij ook een melodische stem aan 

deze man die gestuwd wordt door levensdrift maar 
desondanks niet ontkomt aan het noodlot van de dood. 
Als jonge acteur speelde Jeroen Lenaerts onder meer 
bij Fabuleus. Het fysieke spel zit hem dus in de genen.
De voorstelling wordt bovendien extra gekruid met pro-
jecties van Lot Vandekeybus. Lot is illustratrice en tevens 
muzikante bij De Kift.

Te prospecteren vanaf 16 maart 2022. 
Meer speeldata zie www.mandolinman.be 
BEKIJK OOK THE MAKING OF : https://www.youtube.
com/watch?v=gFcBFKEtkCM

Muziek: MANdolinMAN & Mathijs Bertel (Ansatz Der 
Maschine)
Woord & spel: Jeroen Lenaerts 
Tekeningen en projecties: Lot Vandekeybus
Geluid: Tim Janssen
Licht: Harm Opdebeeck
Tekst & regie: Jonas Van Thielen
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www.leue.be                                                                                   (C)  Sara De Graeve                                                                        

In het hele land breken rellen uit. De politie probeert de straten te ontruimen. 
Een inspecteur ondervraagt een jonge vrouw die verantwoordelijk is voor 
deze chaos. 
Ze praat als een zuurstoftank en lacht als een hartmassage. De ondervra-
ger krijgt meer antwoorden dan hij gehoopt had. Die ene vraag durft hij niet 
meteen te stellen:
“Zijt gij echt de Messia?”

MESSIA:
Ik wil niet dat mensen willen.
Willen leidt tot jaloezie en wie wil dat?
MAN:
Ja, maar ik vroeg of ge iets wou drinken?
MESSIA:
Ik antwoordde of ge iets wou zijn.
MAN:
Dat is dus nee?
MESSIA:
Waarom zou het nee zijn als het ook water kan zijn?

Spel: Jennifer Heylen, Dimitri Leue
Compositie en livemuziek: Antoon Offeciers, Ken Pichal, Samuel Vekeman
Tekst: Dimitri Leue
Kostuums: Eva De Mul
Licht en Decor: Stef Appelen en Dimitri Leue
Lichtconcept en techniek: Stef Appelen en Ward Pauwels
Productie: Leue vzw

Gerealiseerd met de steun van Taxshelter van de Vlaamse Overheid en CC 
Deurne.

PREMIERE CC DEURNE

SPEELPERIODE: Van 28 oktober 2022 tot eind 2022

VOORWAARDEN: € 3.450 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Inclusief een pakket van 10 affiches en 250 flyers.

Organisator voorziet eindversterking, catering, 2 technici om op te bouwen.
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www.degraaf.gent 

SPEELPERIODE: Gehele seizoen 

VOORWAARDEN: Garantie € 1.775 + reiskosten + BTW 
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers

Schoolvoorstellingen : derde graad lager en  1ste graad middelbaar – maximum 150 à 175 kinderen.
1 voorstelling € 1.750 – 2 op dezelfde dag : € 2.300 – 3 op dezelfde dag : €  2.850 + reiskosten + BTW

Organisator voorziet PA, licht, catering, beamer, scherm, technicus

Indien de voorstelling niet in een theaterzaal geboekt wordt, is er een technische meerprijs van maximum 300 euro (in overleg!)

Lang geleden, heel lang geleden, honderden jaren 
geleden, bestond er hier feitelijk nog niets. 
Daarom leerden kleine Jan en zijn broer Hubert zichzelf 
en elkaar toveren met penseel en verf.
Van Eyckske Jan, wa is da met da Lam? 
Kunt ge dat eens expliceren? 
En wat steekt gij daar uit, in de keuken, als de Mama 
moet koken en kuisen? 
Kunnen we het daar eens over hebben?

Geïnspireerd door de magnifieke konterfeitsels van de 
meesters Jan en Hubert Van Eyck en geïntrigeerd door 
het mysterie van hun goddelijk Lam schreef Ruben De 
Gheselle muziek en componeerde Merel de Vilder Robi-
er tekst. Gerda Dendooven smeedt live beelden.

Een muzikale voorstelling voor 8+, ouders en 
grootouders.

Zang & Spel: Sopraan en verteller Celine Debacquer 
Dwarsfluit en marimba: Liesbeth Peelman 
Piano: Elisabeth De Loore 
Live illustraties: Gerda Dendooven 
Muziek: Ruben De Gheselle 
Tekst: Merel de Vilder Robier 
Coach: Ineke Nijssen
Techniek: Luc Focke

Gerealiseerd met steun van de Stad Gent en de over-
heid en GC De Kluize Oosterzele. 

NEW
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MARCEL VANTHILT Uit de prachtige bloemlezing jenevergedichten die het Hasselts Jenevermu-
seum uitbracht in september 2020 koos Marcel Vanthilt een 50-tal korte & 
langere jeneverteksten en zette die met multi-instrumentaliste Leen Diepen-
daele (Samowar, Tine Reymer, Het Paleis) en percussionist Gaetan La Mela 
(Opera Vlaanderen, Hermès Ensemble) op muziek.

Die muziek is hedendaags fris en de teksten waaien aan uit een ver en dicht-
bij verleden.  Van J. Bernlef over Simon Carmiggelt naar Gerrit Komrij. Van 
Luuk Gruwez over Louis Verbeeck naar Eddy Van Vliet. Allen prezen zij de 
jenever!

Het is een ode aan de drank, een luid loflied, maar tevens een intrieste klaag-
zang en treurnis over drankzucht en wat het allemaal aanricht. Humor en 
verdriet: de lach, de traan, de fles ...

Straks gaat het jenever sneeuwen
Dan maken we glijbanen van jenever
‘s Morgens op je raam
Prachtige jeneverbloemen
En over de hele natuur
Een waas van jenever.

Een voorstelling die je drenkt in een roes van woord, muziek en ... jenever.  
De voorstelling was voorbije zomer te zien op TAZ.

LINK: https://www.jenevermuseum.be/nl/nieuws/straks-gaat-het-jenev-
er-sneeuwen-jeneverpo%C3%ABzie-met-marcel-vanthilt

SPEELPERIODE: Gehele seizoen 

VOORWAARDEN: Voor kleine locaties € 1.400 € + reiskosten + BTW
Voor grote locaties € 1.750  + reiskosten + BTW – partage 80/20

Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering

NEW
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JAN DE SMET It ain’t me babe... Dat ben ik niet...

De tachtigste verjaardag van Robert Allan Zimmerman (25.04.1941) is door de 
pandemie vrij stilletjes voorbijgegaan. En dat is niet terecht ! Een onbeschri-
jfelijk rijk gevulde carrière van om en bij de 60 jaar, dat mag je niet zomaar in 
stilte laten passeren.  

Keerzijde van de medaille is natuurlijk dat doorheen de jaren iedereen wel 
eens een graantje wil meepikken in de slipstream van “de grote successen” 
en dat leidde tot zowel mooie , nieuwe interpretaties van de Dylan-composi-
ties als tot “covers” die we eerder met de slappe lach naar de kringloop zoud-
en brengen. Wel, Laat dat nu net de opdracht van het “rariteitenkabinet” zijn. 

Wist U dat heer Dylan gecoverd is door (o.a.) Frank Zappa, Julie London, 
Neil Innes, Spike Jones, James Last, Mae West, Telly Savalas (Kojak), 
Franky Valli & The Four seasons, Hugo Montenegro, Duane Eddy, 
Christiane van den Wyngaert (opperrechter strafhof Den Haag), Hugues 
Aufrey…  
(…lijstje ingekort door de redactie)  Ook Jazz ensembles, Strijkkwartetten en 
Synthesizerfreaks hebben zich te goed gedaan aan diverse Dylan-compos-
ities. De meest Hilarische , Onwaarschijnlijke en Hoe-Is-Het-In-Godsnaam-
Mogelijke tracks worden verzamelt in deze Rariteiten-special. 

Jan De Smet zal U begeleiden in deze geheime kamers van het Dylan-uni-
versum. Meteen wordt de aloude boutade “Nobody Sings Dylan Like Dylan“ 
meer dan ooit bevestigd ! 

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: Over een te komen volgens locatie en gelegenheid.
Platenspeler, cd-speler met versterking voorzien, technicus, techniek 

en catering van de zaal.



ROOM 13 MET KAPINGA GYSEL
BACH

 TO
 BLACK

room13gent.be/room-13-orchestra

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: 4.350 € + reiskosten + BTW - Partage 80/20 
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers

Gestemde vleugelpiano, techniek, catering

Op 23/7/2011 stierf Amy Winehouse. 27 jaar, een leeftijd waarop wel meer rocksterren de legende ingaan. 10 jaar 
later, in 2021 krijgt ze een eerbetoon van het Room13Orchestra.
Haar legendarische plaat ‘Back to Black’ wordt op bijzondere wijze terug tot leven gewekt in ‘Bach to Black’.
Kapinga Gysel, gezegend met een buitenaards mooie stem, doet de nummers alle eer aan.

Componist en pianist Yves Meerschaert herschrijft alle nummers op maat van het orkest. Onder leiding van dirigent 
Frank Van Troyen brengen 14 strijkers, 4 koperblazers, 2 houtblazers, 2 slagwerkers en Yves op piano hulde aan 
deze indrukwekkende zangeres. Kapinga Gysel (Zita Swoon) kruipt onder het vel van Amy. Lise Vanlerberghe zorgt 
voor passende beelden.

Rond elk nummer bouwt het orkest een nieuw muziekstuk waarin u het bestaande nummer herkent en toch verrast 
zal worden door toegevoegde melodische lijnen. Het publiek kan wegglijden op de soundtrack van een elpee. 
Inderdaad geen filmscore, maar een elpeescore.
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CHIQUE DINGUES “Smartlappen en Levensliederen”, “Salut La Copine” en “Smartschade” : Lien 
Van de Kelder, Jan de Smet en Wouter Berlaen speelden (al dan niet met de 
hulp van bevriende muzikanten) de afgelopen jaren drie avondvullende pro-
gramma’s met een eclectische keuze uit een zorgvuldig uitgekozen reperto-
rium in onze beide landstalen. 

Dit zeer wendbare trio, met een gevarieerd en niet alledaags instrumentarium, 
leidt U door de hoogtes ( èn jawel, ook de laagtes ) van een merkwaardig 
samengesteld liedjesprogramma. De titel “CHiQUE DiNGUES” was een 
publieksreactie na één van de voorbije voorstellingen… Wie zijn wij om dat 
tegen te spreken ?  

Deze voorstelling kan ook perfect als matinée geplaatst worden.

Met: Lien Van de Kelder, zang 
Jan De Smet & Wouter Berlaen, zang & een rits instrumenten

Geluid: Franky Cooreman
Licht: Luc Moens

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: € 2.875 + BTW – partage 80/20
Inclusief 10 affiches en 250 flyers.

Organisator voorziet eindversterking, licht en catering.



JONAS WINTERLAND
RETRO

SPECT – 10 jaar Jonas W
interland

jonaswinterland.be                                                                                             (c) Charlie De Keersmaecker

SPEELPERIODE: De wintermaanden zijn het natuurlijke biotoop van deze troubadour !

VOORWAARDEN: € 2.250 + reiskosten + BTW – partage 80/20 
Soloformule blijft eveneens beschikbaar. 

Voorwaarden voor solo zijn overeen te komen volgens locatie en omstandigheden. 
Techniek en catering voorzien.

Jonas Winterland speelt zijn bekendste nummers in een 
vernieuwd jasje.

In januari 2013, de diepgevroren kern van de winter, de-
buteerde de toen al 29-jarige Jonas Winterland met het 
album ‘Mensen zijn gemaakt van dun papier’, een plaat vol 
weifelende liedjes over liefde, leven en dood. 29, omdat hij 
eerst schrijver was geweest, zij het uitsluitend in het diepst 
van zijn gedachten.  Boeken schreef hij namelijk (nog) niet.  
Maar 29, dat was toch al stokoud in de wereld van de rock 
& roll?  Nog een geluk dat Winterland zo rock & roll is als 
een pasgeboren dwergkonijntje.

Zijn debuutalbum werd een onverwacht succes, omarmd 
door zowel Tom Barman (dEUS) als Raymond van het 
Groenewoud, en werd de kiem van een rijk en eigenzinnig 
oeuvre.  Bleek dat Winterland toch een schrijver was, maar 
dan één die zijn woorden zorgvuldig toonzette.  

Na vier albums en een boek blikt Jonas Winterland in 
‘RETROSPECT – 10 jaar Jonas Winterland’ terug op 
het afgelopen decennium.  Dat doet hij met nieuwe 

muzikanten, die zijn songs uit het afgelopen decenni-
um van een nieuwe, vaak verrassende outfit voorzien.
  
En dat doet hij vooral met veel verwondering: hoe is het in 
godsnaam mogelijk dat hij nog steeds liedjes mag schri-
jven?  Dat u vanavond toch weer in de zaal zit?

DE PERS OVER BERICHTEN UIT DE SCHEMERZONE
‘Winterland zet de tijd stil. Groots in zijn nederigheid’ (De 
Standaard)
‘Van een verbluffende schoonheid. Berichten Uit De Scher-
mzone is een heerlijk album geworden. De zachte, wat 
fluisterende stem van Jonas Winterland baant zich moeite-
loos een weg van je oren naar je hart.’ (Luminous Dash)
‘Een boek waarin het heerlijk langzaam bladeren is om 
elke zin en elke noot ten volle te savoureren’ (Damusic.be)
‘Als tekstschrijver kan Winterland stilaan de vergelijking 
met de grote Leonard Cohen doorstaan.’ (De Morgen)
‘Bloedmooie, trefzekere teksten. Veel beter zijn ze in onze 
taal niet te vinden.’ (Enola Magazine)

Muzikanten: 3 muzikanten, keuze is volop bezig. 

NEW
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www.berlaenfromzulte.be                                                           (c) Piet Stellamans

SPEELPERIODE: Gehele seizoen op aanvraag

VOORWAARDEN: 1.550 € + BTW
 Organisator voorziet Pa, licht & catering

“Het kan verkeren” sprak 
Bredero en BERLAEN kan
daarvan meespreken.

Bijna 20 jaar lang al neemt freelance 
bassist Wouter Berlaen uit Zulte zijn 
telefoon op voor gelijk welke artiest 
die verlegen zit om lage tonen. Van 
last-minute tot met voorbedachte 
rade. Van 5-man-en-een-paardenkop 
in ‘t café tot uitverkocht Sportpa-
leis. Voor sterren aan het firmament 
als Luc De Vos & Eddy Wally tot 
wereldzangeressen als Chaka Khan 
(USA) & Laura Lynn (Ardooie). Van op 
tv met MC Solaar tot in de studio met 
Urbanus. Voor kleintjes op Kapitein 
Winokio’s notenboot tot in theaters 
met ouwe rotten als Jean Blaute & 
Jan De Smet. Van free jazz tot Euro-
song. Van op factuur voor iedereen 
tot in vaste dienst bij Raymond van 
het Groenewoud. 

Tel daarbij dat de man zich net geen 
10 jaar geleden van de voornaam 
ontdeed om als BERLAEN zijn ei-
gen songs in onvervalst Zults dialect 
in de spotlights te brengen en nog 
meer jongensdromen gaan in ver-
vulling: van veelgedraaid op Radio 1 
tot noteringen in de Radio 2 Ultratop. 
Van Nekkanacht met Raymond tot 
Radio 1 sessie met Johan Verminnen. 
Van naakt poseren tussen Erika & 

Heidi Vantielen tot campagne voeren 
voor Te Gek?! met Guy Swinnen & 
Barbara Dex. Van driewerf Dranouter 
Festival plat spelen tot wereldstad 
Brussel charmeren op Boterhammen 
in het Park. Van Gentse Feesten tot 
Maanrock in Mechelen-ver-van-Zu-
lte. Van “Ge zij were zat” en “Oe 
ver’est nog?” tot “Ier in de midd’n” en 
“Brengt ui zuster mee”… Lang niet ie-
dereen kan een gezicht op BERLAEN 
plakken, maar ‘s mans songs staan 
ondertussen op het trommelvlies van 
menige muziekfreak gebrand.

En u denkt nu: 20 jaar & 10 jaar, dat 
vraagt om een jubileumtournee… 
Mis! BERLAEN gaat gewoon zijn 
eigenzinnige gang. Wie hem al live 
aan het werk zag, kan beamen: elk 
concert is een feest. Van theater 
tot festivalweide, BERLAEN stuurt 
het integrale publiek al meezingend 
wandelen. Onder het eeuwige motto: 
“Oltijd blijv’n goan”. Aldus sprak Ber-
laen. En Bredero knikte instemmend.

Met: Wouter Berlaen: zang, akoes-
tische gitaar & basgitaar, Ward Snau-
waert: elektrische gitaren, synths 
& backings, Laurens Billiet: drums, 
loops & bassynth.
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SMARTSCHADE

© Johan Jacobs 

Smartschade neemt een diepe duik in de schaamteloze onderbuik van het 
Nederlandstalige lied: smachtelijke smartliederen en 
liederlijke levenslessen, precieuse parels en slempige slapstick…
Een juiste beschrijving is hiervoor nog niet uitgevonden, maar wordt al wel 
gespeeld door een even waanzinnig als wonderlijk sextet.

Met Gedeelde Smart werden reeds prachtige verdoken liedjes blootgelegd. 
Deze voorstelling verwarmde kille theaterzalen en veroorzaakte hier en daar 
een hoge bloeddruk of liet menig hart sneller slaan… 
In twee speelseizoenen werd een ruim en enthousiast publiek bereikt.
 
Smartschade gaat nog iets verder en graaft nog dieper in de schatkist.

In de rangen vinden we nu ook nieuwkomer Mauro Pawlowski, connoisseur 
van velerlei muziekjes.
Een wonderbaarlijke maar ijzersterke aanwinst bij een al indrukwekkende 
bezetting.

Daarmee bestaat het sextet uit Lien Van de Kelder, Mauro Pawlowski, Jan De 
Smet, Wouter Berlaen, Ad Cominotto en Stoy Stoffelen.

In de gelederen vinden we dus enkel adepten van het betere lied, dat ze dan 
ook alle eer zullen aandoen met smachtende vocalen en vingervlugge rie-
dels.

Met: Lien Van de Kelder, Mauro Pawlowski, Jan De Smet, Wouter Berlaen, 
Ad Cominotto en Stoy Stoffelen

Voor kleinere budgetten is ook ‘Smartschade mini’ mogelijk 
met het trio Lien, Jan & Berlaen.

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: 4.450 € + BTW – Partage 80/20
 Organisator voorziet licht en catering. 

PA wordt meegebracht.
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SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: 2.950 € + BTW – partage 80/20
Organisator voorziet PA, licht, catering, beamer & scherm.

Scoubidou! the seventies !

1970…. 2020…. 50 jaar later…. (Her)
beleef the seventies ! 
The seventies brachten glitter en 
glamour, spuuglelijk oranje behang 
en paarse broeken met olifanten-
pijpen. De glamrock deed zijn intrede 
met Mud, Sweet en The Rubettes en 
Saturday Night Fever was niet minder 
dan een revelatie.

Televisie werd in die tijd een onwrik-
baar en vast onderdeel van het meubi-
lair. Vlaanderen verhuisde naar binnen. 
Lucien Van Impe won de Tour De 
France en iedereen supporterde mee 
in de huiskamer. Armand Pien verblijd-
de ons met zijn dagelijkse weerpraatje 
en talloze shows en series boden inkijk 
in de American way of life. 

The sixties waren pas definitief voorbij 
toen de eerste oliecrisis uitbrak en we 
noodgedwongen op zondag de auto 
inruilden voor de fiets. Toen was dat 
nog een achteruitgang… De wereld 
aanschouwde in totale verbijstering de 
ondergang van de VS in Vietnam en 
president Nixon bleek niet meer dan 
een ordinaire leugenaar. 
Toen was dat nog opzienbarend.

De jaren zeventig begonnen dan ook 
vrij onschuldig met groene parka’s, 
gezellige familieavonden rond het fon-

duestel maar eindigden grimmig met 
mijnsluitingen, werkloosheid, Thatcher, 
de eerste van een eindeloze reeks re-
geringen met Wilfried Martens. Op het 
eind van het decennium brak de punk 
door. Punk gaf de gevestigde waarden 
een dreun in drieminutensongs. 
No Future en God Save The Queen.
De wereld en de mens werden ruim-
schoots volwassen in de seventies.

Leen Demaré - grande dame van 
radio en TV - en Filip Osselaer - au-
teur van de bestsellers over Lucien Van 
Impe en Freddy Maertens – gaan op 
roadtrip doorheen de wonderbaarlijke 
seventies.

Ze zijn uw gastvrouw en gastheer 
tijdens een warme avond vol melan-
cholie, nostalgie, humor, muziek, film, 
verhalen én iconen van toen. Met live 
muziek en een scala aan beelden 
wordt u ondergedompeld in een boei-
end decennium dat velen uit het pub-
liek live hebben meegemaakt.

Scoubidou!!

Met: Leen Demaré (gastvrouw en 
presentator) & Filip Osselaer (gastheer 
en presentator), Klaas Tomme (gita-
ar, bas en zang), Jolien Deley (cello, 
toetsen en zang) en Roel De Bruyne 
(percussie gitaar, zang) + 1 of 2 
muzikanten
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POLLY ET LES QUATRES

www.pollyetlesquatresnaars.be                     www.facebook.com/pollyetlesquatresnaar

Limburgers aan de ukelele, het is eens wat anders dan geestesverruimende 
middelen… hoewel.. deze ukeleles kunnen de sensoren in uw brein schaam-
teloos prikkelen. Laten het dan ook niet enkel ukeleles zijn. In Polly et les 
Quatre Snaar vindt u ook een slagwerker en één van de snaars bespeelt iets 
wat verdacht veel op een contrabas lijkt.

Deze snaars laten zich ook graag inpakken door blazers. Em Brass versterkt 
de gelederen en voegt meteen trompet, trombone en klarinet toe aan deze 
geslaagde missmach.

Polly et les Quatre Snaar’ speelt traditionals, maar ook verrassende covers 
van onder andere Hank Williams, Talking Heads, Motörhead, Muse, QOTSA 
(Koninginnen van het stenen tijdperk) en The Black Keys! 

Het ging snel met Polly et Les Quatre Snaar. Enkele maanden na hun eerste 
optredens speelden ze de  Genk-on-stage-2017-fruitstage plat! Een aantal 
passages op lokale festivals volgden maar het duurde niet lang voor er een 
uitnodiging voor het Upton Ukulele Festival in Groot Brittannië in de bus viel 
... en de daaropvolgende historiek, alsook toekomst, valt kort samen te vatten: 
Als Boris Johnson voor de bijl gaat dan kan de rest niet op zich laten wach-
ten. Hun tweede passage op Genk On Stage was er meteen ééntje op het 
hoofdpodium. 

Intussen spelen ze het wijde maasland en ver daarbuiten plat. 
Dit feestje kan ook bij u plaatsvinden.

Met: Polly Schreurs: Batterie - Dirk Mellebeek: Bariton Ukulele - 
Salvo Nirta: Concert Ukulele - Kris Leirs aka Tal: Contrabas - 
Danny Bierset: Sopraan Ukulele - Vincent Moermans: Concert Ukulele - 
Kristof Huskens: Trombone - Tjeu Martens: Trompet - Luc Aerts: Klarinet
Regie: Tom Stevens

SPEELPERIODE: Gehele seizoen op aanvraag

VOORWAARDEN: 1.425 € + BTW
 Organisator voorziet Pa, licht & catering
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Walrusonline.be 

Vijf jaar geleden verscheen ‘Terug naar 
het begin’, een enthousiast onthaald 
album van Walrus, de band rond pianist/
songwriter Geert Noppe. Na die release 
stortte Geert zich weer volledig op 
zijn rol als toetsenist bij Hooverphonic, 
Yevgueni en andere projecten. En toen 
kwam de lockdown. Een uitgelezen mo-
ment om samen met Alex Callier nieuwe 
nummers onder handen te nemen.

Met ‘Tussen mijn oren’ komt Walrus tot 
volle wasdom. In dit eclectische album, 
een moeilijke term om de veelheid 
aan stijlen een naam te geven, word je 
meegenomen op een lange trip, een 
koortsdroom zoals deze zich ook vaak 
afspeelt in het hoofd van Geert Noppe.
Dit alles is doordrenkt van de typische 
Walrussound. De muziek is scherp, 
transparant, ruw en toch gepolijst, kor-
tom verfijnde Indiepop in je moedertaal. 

Het nieuwe album ‘Tussen mijn oren’ is 
net uit ! De eerste singles “Dansen uit de 
maat” en “Zomer zonder klank/Tussen 
mijn oren” hoorde u ongetwijfeld reeds 
op de radio. We verwachten terug een 
enthousiast onthaal bij pers en publiek !

PERS bij het vorige album ‘Terug 
naar het begin”.  

NRC Handelsblad (NL):
“In België verschenen recentelijk mooie 
albums van bands als Walrus. De in-
diepop van Walrus koppelt speelse tek-
sten aan pakkende melodieën, die soms 
uitbarsten in Beach Boys-achtige jubel.”

De Morgen (***1/2) “Knappe arrange-
menten, sterke melodieën en teksten die 
poëtisch zijn zonder scherpte te ver-
liezen.” 

Cutting Edge (CD-recensie Terug 
Naar Het Begin ****) “Wondermooi, 
maar vaak ook verraderlijk scherp.” 
 
Metro (over Terug Naar Het Begin): 
“Het debuut opende al heel wat deuren, 
maar opvolger ‘Terug naar het begin’ 
legt de lat beduidend hoger. Zowel qua 
sound, als arrangementen komt Walrus 
op deze plaat nog vinniger en meer 
ervaren uit de hoek.” 

De Standaard (recensie CD-voor-
stelling debuutalbum AB):
 “Een competente machine, dit enthousi-
ast bandje.” 

 “De band werpt zich op tot één van de 
troonpretendenten van de Nederland-
stalige scene.” (Damusic).

SPEELPERIODE: Gehele seizoen op aanvraag

VOORWAARDEN: Voor zalen kleiner dan 250 personen : € 2.525 garantie – zalen groter 
dan 250 personen : € 2.875 garantie + BTW – Partage 80/20

Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Techniek, catering

Bezetting wordt soms aangevuld met cello 
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JAAP IS DOOD, LEVE JOOP 

(c) Sacha Jennis

Beste Joop,
Mag je je grootste held zo aanspreken?
Ons jonge leven was doordrongen van Uw vorstelijk oeuvre. Wij weten het 
zeker, U bent de Koning. Dat kan niet anders.
Dus Sire, staat U ons toe om Uw uitzonderlijk repertoire vrij te laten ademen, 
vrij te laten leven?
Ten onrechte kwijnt het weg in geruisloos ballingschap.
Mogen wij de Koning verzoeken de betuiging van onze diepe eerbied te wil-
len aanvaarden.
Uw nederige onderdanen. 

Marijke, Bert & Wouter 

Kleinkunsttrio ter ere van het repertoire van de geniale Jaap Fischer, tegen wil 
en dank.

Met: Marijke Guetens (zang), Bert Ruymbeek (accordeon & harmonium), 
Wouter Berlaen (contrabas, akoestische gitaar & zang)

JAAP FISCHER - kent u hem nog? De Nederlandse zanger en meester 
tekstschrijver die begin jaren ‘60 naam en faam verwierf met luisterliedjes als 
Het ei, Om je geld, De monniken, Sprookje, ...
In 1964 verdween hij van de radar, om in 1976 weer op te duiken onder de 
naam ‘Joop Visser’. 
Een nieuwe naam en dus ook nieuwe nummers; Joop wenste niet langer 
aangesproken te worden over zijn verleden als Jaap. Ook zijn liedjes uit die 
tijd werden onverbiddelijk bedekt onder een dikke laag stof die nooit meer 
mag opwaaien. 
Joop Visser, inmiddels 81, is steeds actief gebleven als zanger en vormt sinds 
2004 een duo met Jessica Van Noord. In 2013 deden ze een afscheids-
tournee. Vandaag zijn ze enkel nog te strikken voor privéoptredens.

SPEELPERIODE: Gehele seizoen op aanvraag

VOORWAARDEN: 1.450 € + reiskosten + BTW
Organisator voorziet techniek, licht & catering.
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CLOSE OPERA

www.facebook.be/closeopera

SPEELPERIODE: Gehele seizoen op aanvraag

VOORWAARDEN:  Prijs afhankelijk van de bezetting + reiskosten + BTW
Organisator voorziet techniek en catering.

Kan ook in openlucht, huiskamers, ...

CloseOpera brengt eenvoudige ‘Take Away’ miniconcertjes in al zijn eenvoud: 
één tot drie zangers, één pianist, één spot. Een korte verpozing op elk mo-
gelijk event, outdoor of indoor, even tot rust komen, even het nieuws volledig 
vergeten en in alle veiligheid genieten.  

Wij brengen een uitgebreid menu van opera (Händel, Mozart, Rossini, Verdi, 
Puccini,…), liedrepertoire (Schuman, Schubert, Richard Strauss, Mahler,...) of 
een mengeling van beide. Cross over naar musical, cabaret en Franse chan-
son is voor dit gezelschap geen enkel probleem. 

Elke locatie is mogelijk en beschikt u niet over een klassieke piano dan kan 
een digitale buffetpiano meegebracht worden. Afhankelijk van het repertoire 
kan het eventueel zelfs met een clavecimbel.

Elke zanger en pianist heeft een professioneel topniveau en verdiende zijn of 
haar sporen in diverse opera- en muziektheatergezelschappen. 

 
Zangers: 
Annelies Van Hijfte (sopraan), Jolien De Gendt (colloratuursopraan), Louise 
Kuyvenhoven (sopraan), Chia Fen Wu (sopraan), Helene Bracke (mezzoso-
praan),Joëlle Charlier (mezzospraan),Denzil Delaere (tenor), Lars Corijn (te-
nor), Bruno De Canne (bariton), Joris Stroobants (bariton) en Marco Zelaya 
(bas) 

Pianisten: Wouter Vande Ginste, Jelle Vasterhaeghe, Marie Datcharry, Caro-
line James en Johan Famaey 
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www.covrettes.be

SPEELPERIODE: De wintermaanden zijn het natuurlijke biotoop van deze troubadour !

VOORWAARDEN: Basisband  : € 1.875 + reiskosten + BTW – partage bij meer dan 250 ticketkopers
 XL versie met blazers : € 2.500 + reiskosten + BTW – partage bij meer dan 300 ticketkopers

Er zijn nog extra mogelijkheden met mobiel buitenpodium, de zangeressen kunnen ook alleen optreden  
bij een harmonieorkest of de band kan volledig toegevoegd worden aan een harmonieorkest

De kers op de taart : u boekt er de roze cadillac bij en de dance squad !

Deze moderne retro-coverband met 3 frontzangeressen 
combineert het beste van twee werelden. Moderne hits 
(Billy Eilish, Adele, Ed Sheeran,…) worden verpakt in een 
vintage jasje en moeiteloos gecombineerd met oldtime 
classics (Elvis, Andrew Sisters, Roy Orbison…).
Deze mix is explosief en dansbaar, origineel en verras-
send en wordt gekruid met de typische Covrettes-twist.

De drie frontzangeressen brengen samen met hun vier 
topmuzikanten een wervelende show, die ook visueel 
geen moment verveelt. Kostuumwissels, choreo’s, vin-
tage accessoires en lichtshow: alles draagt bij tot een 
retro-show op topniveau.

Bovendien zijn The Covrettes ook te boeken in een 
XL-formule, met een krachtige blazerssectie om het 
swinggehalte nog op te drijven.

Dit alles resulteert in een verrassende mash-up van 
oude en recente nummers, nu weer intiem, dan weer 
opzwepend en energiek. Alles wordt naadloos aan 
elkaar gespeeld en gepraat door de drie zangeressen 
en muzikanten.
Conceptueel klopt het plaatje op alle vlakken: kostuum-
wissels, lichtshow, choreo’s, podiumaankleding,… Alles 
staat ten dienste van het vintage-concept.
Dus twijfel niet, en put on your vintage dancing shoes!

Met: zang: Annelies Vandenabeele, Jessica Lemmens, 
Griet Vandemaele
Muzikanten basisbezetting: Wim Neyrinck (piano), Didier 
Pollet (drums), Frederik Vandevyver (basgitaar), Joris 
Jacob (gitaar)
Blazerssectie XL: Tom Hondeghem (sax 1), Louisa De-
clerck (sax 2), Emma Declerck (sax 3), Wesley Vande-
walle (trompet), Pieter Hebben (trombone)

NEW



JEROEN LENAERTS, MANDOLINMAN & 
MATHIJS BERTEL (ANSATZ DER MACHINE)
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mandolinman.be                                                                                                                                             (c) Koen Bauters

SPEELPERIODE: Vanaf 25 januari 2023 tot en met 23 april 2023

VOORWAARDEN: € 3.290 + reiskosten + BTW – partage 80/20 – 
6/13 delen van de AR worden rechtstreeks geïnd.

Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet PA, licht, beamer, scherm, catering

Het romanpersonage Houtekiet van Gerard Walschap 
kent god noch gebod en wervelt door het leven als een 
losgeslagen tornado. Voor Jeroen Lenaerts, MANdolin-
MAN en Mathijs Bertel is dit oerverhaal de basis voor 
een muziektheatervoorstelling vol kleuren, klanken en 
smaken.
Jeroen Lenaerts, bij het grote publiek bekend als Tim 
van Thuis, brengt Houtekiet tot leven in een vertelling 
die aan de ribben plakt. Dit heidens evangelie van 
Walschap over het ontstaan van de beschaving, legt 
onze oerdriften bloot en is een ode aan de grote kracht 
van de natuur.
Het mandolinekwartet MANdolinMAN en electronicawiz-
ard Mathijs Bertel van Ansatz Der Maschine kleuren 
Houtekiet met oude melodieën die door middel van 
toegevoegde samples, beats en soundscapes jong en 
fris in de oren klinken.
Jeroen smijt zich in dit bandenloos epos en haalt 
ook alle toonaarden uit de kast. Als klassiek opge-
leide zanger geeft hij ook een melodische stem aan 

deze man die gestuwd wordt door levensdrift maar 
desondanks niet ontkomt aan het noodlot van de dood. 
Als jonge acteur speelde Jeroen Lenaerts onder meer 
bij Fabuleus. Het fysieke spel zit hem dus in de genen.
De voorstelling wordt bovendien extra gekruid met pro-
jecties van Lot Vandekeybus. Lot is illustratrice en tevens 
muzikante bij De Kift.

Te prospecteren vanaf 16 maart 2022. 
Meer speeldata zie www.mandolinman.be 
BEKIJK OOK THE MAKING OF : https://www.youtube.
com/watch?v=gFcBFKEtkCM

Muziek: MANdolinMAN & Mathijs Bertel (Ansatz Der 
Maschine)
Woord & spel: Jeroen Lenaerts 
Tekeningen en projecties: Lot Vandekeybus
Geluid: Tim Janssen
Licht: Harm Opdebeeck
Tekst & regie: Jonas Van Thielen
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MARCEL VANTHILT Uit de prachtige bloemlezing jenevergedichten die het Hasselts Jenevermu-
seum uitbracht in september 2020 koos Marcel Vanthilt een 50-tal korte & 
langere jeneverteksten en zette die met multi-instrumentaliste Leen Diepen-
daele (Samowar, Tine Reymer, Het Paleis) en percussionist Gaetan La Mela 
(Opera Vlaanderen, Hermès Ensemble) op muziek.

Die muziek is hedendaags fris en de teksten waaien aan uit een ver en dicht-
bij verleden.  Van J. Bernlef over Simon Carmiggelt naar Gerrit Komrij. Van 
Luuk Gruwez over Louis Verbeeck naar Eddy Van Vliet. Allen prezen zij de 
jenever!

Het is een ode aan de drank, een luid loflied, maar tevens een intrieste klaag-
zang en treurnis over drankzucht en wat het allemaal aanricht. Humor en 
verdriet: de lach, de traan, de fles ...

Straks gaat het jenever sneeuwen
Dan maken we glijbanen van jenever
‘s Morgens op je raam
Prachtige jeneverbloemen
En over de hele natuur
Een waas van jenever.

Een voorstelling die je drenkt in een roes van woord, muziek en ... jenever.  
De voorstelling was voorbije zomer te zien op TAZ.

LINK: https://www.jenevermuseum.be/nl/nieuws/straks-gaat-het-jenev-
er-sneeuwen-jeneverpo%C3%ABzie-met-marcel-vanthilt

SPEELPERIODE: Gehele seizoen 

VOORWAARDEN: Voor kleine locaties € 1.400 € + reiskosten + BTW
Voor grote locaties € 1.750  + reiskosten + BTW – partage 80/20

Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering

NEW



DON VITALSKI, JOHAN BRAECKMAN
& JEAN  PAUL VAN BENDEGEM
ED

G
AR

 ALLAN
 PO

E

SPEELPERIODE: Gehele seizoen volgens beschikbaarheid

VOORWAARDEN: € 1.500 + reiskosten + BTW
   Organistor voorziet techniek en catering

Na hun succesvolle, zeer levendige en vermakelijke lezingen over Frankenstein en Sherlock Holmes, slaan Don 
Vitalski, Jean Paul Van Bendegem en Johan Braeckman de handen opnieuw in elkaar, ditmaal om hun licht te doen 
schijnen over de meest raadselachtige Amerikaanse suspense-auteur aller tijden: de onvolprezen Edgar Allan Poe 
(1808-1848). 

Grondlegger van het griezelverhaal en uitvinder van het genre van de detective. Geëxalteerd romanticus, profes-
sioneel drankorgel en uiterst gevreesd literair criticus. De bedenker en liefhebber van extreem moeilijke rebussen 
en raadsels. 

Er wordt gefocust op zijn verhalen maar ook op zijn bizarre standpunten.

Waarom vond deze Edgar Allan Poe het houden van slaven een goed idee, terwijl anderen in het midden van de 
19e eeuw juist ijverden voor hun vrijlating? Wat deed deze vreemde man, op het eind van zijn leven, in dat kleine, 
armoedige boerderijtje in de bossen van New York? Hoe komt het dat hij de eerste was om zich de vraag te stellen 
waarom het ’s nachts altijd zo donker is? In welke mate voorspelde hij zelfs de Big Bang Theorie? En op wat voor 
een uiterst raadselachtige manier is hij, op zo’n vroege leeftijd, gestorven? 

Al deze indringende vragen worden kwiek en trefzeker beantwoord, middels een fijne, avondvullende voorstelling, 
gebracht door drie uiterst eloquente literatuurliefhebbers en volkstoesprekers van Vlaanderen.

Is Poe nog van deze tijd ? Daar zijn de heren van overtuigd. 

Met: Don Vitalski, Jean-Paul Van Bendegem, Johan Braeckman

NEW



DELPHINE LECOMPTE

(c) Johan Jacobs

Niemand vult het podium zoals Delphine Lecompte. Zoveel spitsvondigheid 
en humor vind je zelden verenigd. Ze leest voor, ze declameert, maar haar 
teksten en way of performing zijn niet te beschrijven, laat staan te evenaren. 
Er wordt gelachen en ge-
bulderd door het publiek. Vreemd denkt u voor een poëzieavond. Wat een 
frisse wind, wat een verademing, wat een poëtisch genot! Lecompte brengt je 
in een roes.

Deze waarachtige dichteres des Vaderlands won In 2010 de C. Buddingh’-
prijs voor haar poëziedebuut De dieren in mij. In 2011 ontving ze de prijs 
voor letterkunde van de provincie West-Vlaanderen. Intussen werkt ze ge-
staag verder aan een indrukwekkend oeuvre waarin de kruisboogschutter, 
de bokser, de zeepzieder en andere vreemde mannen een prominente rol 
spelen. 

“Delphine Lecompte is de Florence Nightingale van de hedendaagse 
Vlaamse poëzie, in het harnas van Jeanne d’Arc” - Knack

Op het moment dat we dit schrijven start Delphine in De Slimste Mens 
en meteen is ze dé revelatie van het seizoen! 
Nu nog als deelnemer. 
Wij gokken erop dat u haar later ook als jurylid zal terugzien.

SPEELPERIODE: Gehele seizoen op aanvraag

VOORWAARDEN: Prijs overeen te komen
Voorzie een micro op statief.



DELPHINE LECOMPTE & MAURO

(c) Johan Jacobs

SPEELPERIODE: Gehele seizoen op aanvraag

VOORWAARDEN: 1.250 € + reiskosten + BTW
Organisator voorziet techniek en catering

De onvoorspelbare Delphine Lecompte en de ontregelende Mauro Pawlowski, kan het nog gekker?

De woorden van Delphine stuwen je op de smerige riffs van Mauro naar een blasfemisch poëtisch hoogtepunt. 
Een dichterlijk universum en een muzikale draad vinden elkaar, botsen, raken compromisloos in de war. 
Bereid u voor. Gulzige kinderlijk grillige tomeloze ariesten maken amok in Vlaanderen, 
wees daar of wees een dodo!
Chaos en morsigheid verzekerd. 

Delphine Lecompte bracht intussen een tiental met lof overladen bundels uit en verzamelde ook enkele prijzen.

“Delphine verdient meer dan de status van gevierde dichteres” - Cutting Edge
“De gedichten van Delphine Lecompte begrijpen mij en daarom lees ik ze gretig. Ik bedoel gulzig.” - Wim Helsen

Net zoals Delphine zich in haar gedichten bevrijdt van haar opvoeding en haar eerder onorthodoxe adolescentie, is 
zij ook op het podium een verademing. Ze deelt brutale shots uit en zorgt ervoor dat een literaire avond meer neigt 
naar een rockconcert.

Daarvoor is Mauro natuurlijk de ideale bondgenoot. 
Bovendien hebben ze een gezamelijke grote passie voor stevige muziek. 
Het zal kletteren.
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MOEDIG ACHTERWAARTS

(c) Benny De Grove

Moedig achterwaarts moet de beste literaire avond worden sinds Harry 
Mulisch café hield in zijn neus.  
(‘De toiletten zijn in de andere vleugel.’) 

Hier is een collectief dat het literair equivalent van de superband is, met vier 
schrijvers die zodanig gepokt en gemazeld zijn dat apothekers tubes Inotyol 
naar hen toe gooien.

Als op één tafel baldadige gedichten van Delphine Lecompte, absurde verha-
len van Piet De Praitere, tragikomische verhalen van Joke Van Caesbroeck en 
ontregelende romanfragmenten en brieven van Tim Foncke liggen, dan kan 
de uitvinder van de tafel, Jean-Didier Dutable, op zijn twee oren dood zijn. 

En die tafel zou zomaar eens in een zaal in uw buurt kunnen staan. Er zal 
gevaar heersen, er zullen duivels ontbonden worden, maar er zal geen nood 
zijn: dijen zullen bekletst worden van het lachen en er is Inotyol voor iedereen! 

Piet De Praitere raakte redelijk wereldberoemd als Etienne met het open verhe-
melte en als Dikke Gilbert de la Tourette. Hij werkte samen met Kamagurka en was 
te zien en te horen op Studio Brussel, Radio 1, Canvas, VT4, 2BE en de VPRO en 
kaapte de hoofdrol weg in Bevergem. Hij schrijft in Humo en heeft ondertussen twee 
boeken uit. Het is best vermoeiend om Piet De Praitere te zijn en het meest recente, 
ik ben Piet en ik heet Pierre. 

Delphine Lecompte tilt haar poëzie met elke nieuwe bundel naar een hoger niveau. 
De negende bundel van Delphine Lecompte heet Vrolijke Verwoesting. Ook hier 
vertoeft ze opnieuw in een fantastisch universum met talloze wonderbaarlijke figuren 
zoals de bedeesde zeepzieder en de analfabete jongenshoer.

Joke Van Caesbroeck schrijft korte en lange stukken voor De Standaard. Ze bekijkt 
de wereld anders.

Tim Foncke is schrijver, was stand-upcomedian, werkte mee aan Superstaar van 
Gunter Lamoot, toerde met Brusselmans. 
Zijn vileine brievenboeken zorgden al voor heel wat ophef.

SPEELPERIODE: Gehele seizoen op aanvraag

VOORWAARDEN: 1.650 € + reiskosten + BTW
Techniek en catering van de zaal

Stand-up literatuur
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Kijkt u ook gefascineerd toe als de reuzen van Royal De Luxe door Antwerpen 
trekken ? Ja ? Dan zal u ongetwijfeld ook verrukt zijn van de automata die Geert 
Hautekiet ontwerpt. Vanuit gerecycleerd hout, koper en ijzer bouwt Geert mecha-
nische vertelmachines die bovendien getuigen van een poëtisch gevoel voor humor. 
Door aan een  hendeltje te draaien zet je als publiek de expressief uitgesneden 
beelden in beweging. 

Op zich al mooi om naar te kijken, maar éénmaal krakend en piepend in ‘slow mo-
tion’ gezet, doen deze houten pareltjes jong en oud wegdromen, glimlachen, ver-
wonderen en genieten. 

Check www.automata.be voor impressies en video-linken.

Geert is intussen druk bezig met de afwerking van De Automata-Carrousel, 
zijn nieuwste buitenproject !

GEERT HAUTEKIET Op een traag draaiende carrousel staan 12 automata uitgestald. Rondom die 
draaimolen zijn 11 loges gebouwd, elk met een eigen buitendeur. Als publiek 
zie je vanuit je loge de automata traag voorbij glijden. Je kan ze zelf bedienen 
door aan een hendel te draaien. Een ‘show’ met 12 automata duurt één ronde 
van de carrousel (ongeveer 10 minuten). Glimlach en verwondering gegaran-
deerd.

Deze Automata-Carrousel gaat in wereldpremière op de site van (en in 
co-productie met) ‘Les Machines de l’île’ in Nantes - 19 t.e.m. 31 decem-
ber 2020 en/of juli 2021. – corona u weet wel…

De Automata Carrousel is toegankelijk (én aantrekkelijk) voor jong én oud. 
Een doordachte ingenieuze opstelling maakt dat ook kinderen de fragiel 
ogende automata kunnen bedienen zonder ze te kraken met hun blijde en-
thousiasme. Minstens 2 van de 11 loges zijn bovendien rolstoelvriendelijk. 



Door het slimme ontwerp van de tent heeft de Automata Carrousel een maxi-
mumcapaciteit van 220 personen per uur (of meer dan 800 op één namiddag 
van 4 uur - dat is de maximumcapaciteit: een realistisch gemiddelde is 500 
toeschouwers) én het ontwerp is daarenboven volledig corona-proof: 
- de afgescheiden loges bieden telkens plaats aan ‘bubbels’ van maximum 4 
personen per loge.
- Op elk moment kunnen er maar maximaal 44 personen in de tent aanwezig 
zijn. Die blijven er elk zo’n 10 minuten.
- De hendels worden automatisch ontsmet na elk gebruik.
- Het publiek gaat maar mondjesmaat naar binnen: om beurten, per bubbel. 
Zo is er een constante, maar perfect te controleren doorstroom. Mét social 
distancing.
- Elke loge heeft een eigen buitendeur. Die garanderen een constante en 
degelijke verluchting. 

De Automata-Carrousel is een 12-hoekige tent mét kassa-kiosk. Ze heeft een 
diameter van 8 meter. De nok van het dak is (inclusief een door de wind rote-
rend promo-ornament) 6 meter hoog. Er is één hoofdingang én exit, vlak bij 
de ticketbalie - vooraan aan de tent. Rondom rond heeft elke loge een eigen 
deur. Het publiek moet dus rond de tent kunnen lopen. De vrije ruimte van de 
speelplek heeft daardoor een diameter van min. 10 meter (inclusief de tent én 
loopruimte).

De Automata-Carrousel is uitgerust met een kassa-kiosk. Wij kunnen daar 
desgewenst uw tickets verkopen - zelfs mét contactloze terminal. 
We beschikken over eigen genummerde tickets. 

De speelplek is een vlakke, stevige ondergrond en bereikbaar door een 
kleine vrachtwagen met aanhanger. Er moet vaste spanning zijn, kabel tot aan 
de speelplek (1 x 400V (32 A) of als alternatief 3 gescheiden kanalen 240V 
(16 A)).

De crew bestaat uit 2 personen. Wij vragen minimaal één handige werkkracht 
tijdens de opbouw en de afbraak. Indien de afbraak ‘s avonds moet, dan min-
stens 2 handige werkkrachten.
Geschatte opbouwtijd: 3 uur / geschatte afbraaktijd: 2,5 uur. 

Ter indicatie: wij vragen als ticketprijs bijvoorbeeld een familietarief van 10.- 
(voor één loge - maximaal 4 personen - 2,5.- per persoon).
Bij individueel gebruik: 4.- per persoon.

SPEELPERIODE: Van zodra het weer het toelaat !

VOORWAARDEN: Dagprijs is 2.850 € + reiskosten + BTW – duur maximum 3 à 4 uur. 
Indien u dit meerdere dagen plaatst betaalt u per dag 2.450 € + reiskosten + BTW. 

Langere openingstijden komen op een meerkost van 550 € per uur. 
U voorziet catering voor 2 personen.

Scan deze QR-code en 
ontdek de filmpjes !!



ARNE SIERENS & CO MET MAREILLE LABOHM, VEERLE MALSCHAERT, 
STEFAAN DE WINTER EN WILLY HERREMANS
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 (16+ en avond)

                                                                  www.arnesierens.be                                                                                                

SPEELPERIODE: juli, augustus, september, oktober 2022

VOORWAARDEN: Garantie € 2.850 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers
Organisator voorziet techniek en catering

Op weg naar de jaarlijkse brandweerviering ziten de brand-
weerkapitein en zijn team plots vast in een grote kettingbots-
ing! 
Speeches en de oproep bij mensen om vrijwilliger te worden, 
moeten echter absoluut doorgaan en noodgedwongen 
overgenomen worden door anderen. 
Uiteraard mag ook de hommage aan de 37-jarige carrière 
van de gepensioneerde topbrandweerman Willy Blanchaert 
niet uitgesteld worden. 

Aanwezige collega’s komen hierdoor ongepland aan het 
woord. Ambulancière Isabelle weet alles van bijstand en 
mensen redden. Ze wordt hierin voluit gesteund door chauf-
feur en stagiair Randy. Intussen is ze ook heel verward door 
de onverwachte aanwezigheid van haar ex-man sergeant 
Jeremy. Jeremy en Willy laten iederéén metéén enthousiast 
meeleven over wat dat feitelijk is om brandweermens te zijn. 
Ge hebt geen gedacht hoe vaak er iets in brand vliegt in 
deze wereld. Ah ja, ook vaak ons hart. 
Na Zingarate pakt Arne Sierens opnieuw uit met een buiten-
spektakel. Bij mooi weer in openlucht, bij slecht weer in een 
loods of in een zaal. Zijn er geen zitjes, vraag dan aan het 
publiek om zelf een stoeltje mee te brengen. De voorstelling 
is toegankelijk vanaf 16 jaar en kan ook als schoolvoorstelling 
worden geplaatst.

Tekst & regie: Arne Sierens  
Met: Veerle Malschaert (Isabelle), Willy Herremans (Willy), Stefaan 
De Winter (Jeremy) en Mareille Labohm 
(Randy)  
Decor:  Guido Vrolix  
Assistente: Tineke Van Sompel  
Choreografie: Seppe Bayens  
Techniek: Sonista  
Productie: Perpodium, Koortzz, vzw Sierens & Co

REACTIES
“Een prachtige hommage aan onze hulpverleners met een puur verhaal 
waarin zoveel plaats is voor een ontspannende lach en een uitbundige 
dans als voor een oprechte stilte.” 
(Cultuur beweegt in Nieuwpoort)
“Stefaan De Winter ijsbeert, zingt, grapt, tuurt in het publiek, vertelt, huilt, 
roept en gebruikt handen en voeten om zijn personage een ziel te geven. 
Dat lukt fantastisch goed. Ook Malschaert slaagt daar sterk in. Malschaert 
is ook stand-upcomedian en die ervaring schakelt ze hier feilloos in om 
ad rem in te spelen op publieksreacties. Het werkt voortreffelijk. ( ... ) De 
voorstelling is absoluut onderhoudend, deels ook dankzij de muzikale 
intermezzi. De acteurs staan met vuur op de scène. Met deze ploeg - 
lijkt Sierens terug enkele straffe acteurs rond zich te verzamelen die zijn 
teksten kunnen laten opvlammen. Uitkijken naar meer en beter werk van 



BEEST O
F (5+)

RADIO OORWOUD

www.leue.be                                                                                   

De liveband trekt naar de theaters 
voor een heuse BEEST OF!

De eerste cd heette nog gewoon Ra-
dio Oorwoud, daarna kwam ’t Is altijd 
wat in mijn habitat en op de laatste 
schijf VUIL! VUIL! VUIL! wordt op-
nieuw gekwekt, gekakeld en gebruld 
in allerlei toonaarden. Een Beest of! 
met de meestA aanstekelijke liedjes 
uit de drie cd’s barst uit zijn ei! 

Wees klaar voor tuimelende otters 
en slechtgezinde pissebedden ter-
wijl overenthousiaste olifanten over 
de scène denderen en de kinderen 
oproepen om lekker mee te brullen.

Radio Oorwoud, het felgebekte 
braakbalorkest voor wilde modderot-
ters en modderige wildermissen, 
staat helemaal klaar om het podium 
op volledig biologisch verantwoorde 
wijze af te breken.  Dieren van allerlei 
pluimage worden in  de ondeugende 
liedjes bejubeld. De natuur krijgt een 
megafoon op kindermaat … dans-
baar, een beetje stout en vol humor. 

Radio Oorwoud staat reeds op de 
barricades sedert 2012. Opgericht 
door WWF en Hannelore Bedert 

groeide de band uit tot een lieveling 
van kinderen én ouders. Het recept is 
gekend, meezingers die oproepen tot 
actie voor het milieu.

“Radio Oorwoud was super, merci! 
Topmuzikanten, veel interactie met de 
kinderen, de afwisselende verhaallijn 
helemaal op maat van de kinderen, 
kortom heel veel sfeer!”  
- CC Torhout – kinderprogrammator 
Sofie Declercq

Met: Fleur Hendriks (zangvogel 
en opperpanda), Bart Van Lierde 
(basbeer), Thomas Vanelslander 
(gitaarscholver en zangvogel), Micha 
Vandendriessche (trommelaar) en 
Hannes Demaeyer (toetsen toete-
raar).

Samen konden ze al heel wat leu-
ke festivals op hun conto schrijven. 
Sfinks, Dranouter, Gentse Feesten… 
maar ook theaterpodia kunnen nu 
strijk gaan voor dit opzwepend con-
cert. WWF zal ondersteunen met 
acties op de site. Daar kunnen de 
kinderen ook al vooraf de liedjes 
beluisteren!  
https://rangerclub.be/nl/radio-oor-
woud/

SPEELPERIODE: Gehele seizoen

VOORWAARDEN: Familievoorstelling : € 2.750 + reiskosten + BTW (geen leeftijdsgrens
Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers

Schoolvoorstelling : € 2.450 en tweede op dezelfde dag is € 1.550 + reiskosten + BTW - 
voor maximum 400 kinderen van 6 tot 12 jaar.

Organisator voorziet techniek en catering
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SPEELPERIODE: Vanaf de eerste lentezon in 2021

VOORWAARDEN: 2.350 € + reiskosten + BTW (Kan 3x per dag gespeeld worden!)
De acteurs staan opgesteld op drie verschillende plaatsen. Het publiek kan 

in kleine groepen (ideaal 40 personen) de drie locaties afstappen en telkens een korte set bijwonen.
Organisator voorziet techniek en catering.

Een groep jager-verzamelaars confronteren het publiek op 
uitdagende en humoristische wijze met de manier waarop 
de mens zich sinds de agrarische revolutie steeds dieper in 
de nesten heeft gewerkt. 6 acteurs spelen op verschillende 
locaties. Het publiek wandelt of fietst van de ene locatie naar 
de andere!

Twee jager-verzamelaars komen na 20 000 jaar bij u op 
bezoek en doen verschillende plaatsen aan.
Ze confronteren u op uitdagende en humoristische wijze met 
de manier waarop de mens zich sinds de agrarische revo-
lutie steeds dieper in nesten heeft gewerkt. Zijn we nu echt 
zoveel gelukkiger dan toen?
Tijdens de theatervoorstelling wandelen we van de open 
natuur, over een stadstuin tot in de stad.

We zijn ten prooi gevallen aan een niet te stuiten uitbreidings-
drang, overbevolking en massaconsumptie. Dit brengt tal van 
problemen met zich mee zoals een te hoge werkdruk, ver-
zamelwoede, uitbuiting, armoede, epidemieën. Zijn we echt 
zoveel beter af dan vroeger?

Was de jager-verzamelaar die van alles iets kende en drie 
uur per dag vruchten ging plukken of eens op jacht ging met 
de mannen, zoveel slechter af dan de tweeverdieners van nu 

die zich kapot werken op een computer in een hoge toren 
met airco om hun hypotheek af te betalen? 
Juist als de voorstelling één lange tirade lijkt te worden over 
het faillissement van de mens anno 2020, worden de person-
ages zelf ingehaald door de tijd. 
 
Eén van hen laat zich de volgende zin ontvallen:
“Ik heb toch liever niet dat je nog aan mijn vrouw zit”

Hij opent hiermee een hoofdstuk over settelen, privacy, en de 
behoefte om iets voor zichzelf te beginnen. Zonder het zelf 
door te hebben verandert hij daarmee niet alleen de loop van 
hun vriendschap onomkeerbaar, maar ook die van de mens 
in het algemeen. In een poging een bestaan op te bouwen 
als agrariër wordt hij steeds meer wat hij zelf verafschuwde, 
want door de wereld om hem heen naar zijn hand te willen 
zetten, graaft hij uiteindelijk zijn eigen graf.

Tekst:  Hans Van Cauwenberghe en Gerrit Dragt, geïnspireerd op 
Sapiens van Yuval Noah Harari
Kostuums: Aline Jeuris
Gespeeld door Tom Van Bauwel en Robby Cleiren, Gert Jochems 
en Michael Pas, Hans Van Cauwenberghe en Gerrit Dragt. 
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ACTUALITEIT
Tom Naegels - Nieuw België
Cristophe Busch - Radicalisering: meerdere lezingen
Michaël Van Droogenbroeck - Investeren in de tweede helft van je leven
Sven Pichal - Sven Consumeert
Kris Peeters - Mobiliteit & Immobiliteit: meerdere lezingen
Majd Khalifeh - Herboren - Corona in het Midden-Oosten
Jan De Deken - The Polar Project
Johan Lambrechts - 100% ijs

CIRCUS & MAGIE
Gwendolien Sabbe - Belgische circusartiesten in Amerika
Kobe Van Herwegen - Suzy Wandas

FILM & LITERATUUR
Vitalski, Johan Braeckman & Jean Paul Van Bendegem - Poe 
Merel de Vilder-Robier - Psyche & Eros
Vitalski, Johan Braeckman & Jean Paul Van Bendegem - Sherlock 
Vitalski, Johan Braeckman & Jean Paul Van Bendegem - Frankenstein
Arne Sierens - Cinema Sierens
Diva, Dichter, Denker

FILOSOFIE
De renner, de schrijver en de filosoof
Johan Braeckman - diverse lezingen

HUMAN INTEREST 
Tania Poppe - PoPTalk
Ralf Caers - Gedaan met stress en burn-out
Charlotte Van Looy - Ontrouw
Fleur Van Groningen - Mijn kind, Mijn spiegel - Leven zonder filter
Annick Ruyts - De Slapelozen
Ann Ceurvels - Etiketjes - Etiketjes 18+
Nele Van den Broeck - Halfvolwassen

Kristien Hemmerechts - Borst
Mieke Mievis - Miekes Mysterieuze Lichaam
Mieke Mievis & Hilde Martinez - Hart gezocht
Kurt Van Eeghem - Eeuwig zingt Litouwen - Kurtoisie - Kunst
Erik De Soir - Opvang van mensen in nood - Crisisopvang bij trauma
Zaki - Ondeugend Ouder Worden

KINDEREN
Anne-Marie Van Herck - Adem in, adem uit
Jan De Deken - The Polar Project
Johan Lambrechts - 100% ijs
Mieke Mievis - Miekes Mysterieuze Lichaam
Stijn Meuris - Stijn & de sterren

MUZIEK
Peter Van Dyck - Watskeburt, Lage Landen?
Piet De Pessemier - Neil Young
Zaki - Sticky Songs
Robert Van Yper - Boogie Woogie - Ook andere lezingen
Frank Van Laeken - 50 jaar Top 30 - Woodstock
Jan De Smet - Rariteitenkabinet: Bob Dylan Special
Veerle Janssens - Vrouw aan de piano
Ludwig Van Mechelen - Luisteren met je ogen, kijken met je oren
Kurt Van Eeghem - All that jazz
Leen Demaré & Filip Osselaer - Scoubidou

SPORT
Filip Osselaer & Jos Willems - Koning Voetbal
Lucien Van Impe & Filip Osselaer - Lucien 45/75

WETENSCHAP & GESCHIEDENIS
Stijn Meuris - Goodbye Hubble - Stijn in het hoofd van Hawking
Reg Jans - Wereldoorlog II

Mieke Mievis nog toevoegen !! Kristien Hemmerechts eruit. 



Nieuw België 
Een migratiegeschiedenis 

Recent verscheen het boek Nieuw 
België, een migratiegeschiedenis van 
de naoorlogse jaren tot en met 1978. 

De dertig gloriejaren na de Tweede 
Wereldoorlog, die manische periode 
van wederopbouw en economische 
boom, zijn bepalend geweest voor 
het België van vandaag. Het hele 
land ging op de schop. Nieuwe jobs, 
gewoontes en ideeën vervingen de 
oude. Aan het einde van die triom-
fantelijke decennia waren de Belgen 
rijker, vrijer en beter opgeleid dan ooit 
tevoren.

Dit was ook de tijd van de gastar-
beid. Honderdduizenden mensen, 

afkomstig uit de gordel van landen 
rond de Middellandse Zee, trokken 
naar ons land om het nieuwe België 
mee gestalte te geven. 

De Europese eenmaking, de Koude 
Oorlog, de dekolonisaties en de 
machtsstrijd in het Midden-Oosten 
zijn de geopolitieke achtergrond 
waartegen dit relaas zich afspeelt. 
Het perspectief van de Belgische 
elite wisselt af met dat van de Ital-
iaanse, Marokkaanse en Turkse. 
Maar het verhaal heeft ook oog voor 
de spanningen in de Vlaams-nation-
alistische beweging, voor de Waalse 
angst om politiek en economisch 
gemarginaliseerd te raken, voor de 
moeilijkheden waarvoor de scholen 
zich geplaatst zagen en voor het 
diplomatieke getouwtrek rond de 
stichting van de Grote Moskee. En 
het plaatst de ervaringen van de 
nieuwkomers naast die van de au-
tochtone Belgen. Zo schetst dit boek 
een rijk en veelzijdig beeld van ‘Bel-
gië in de wereld’, dat de context en 
inzichten biedt om het land vandaag 
te begrijpen.

Tom Naegels is een Vlaams auteur, 
journalist en columnist. Zijn bekend-
ste roman Los werd verfilmd door 
Jan Verheyen. Zijn journalistieke en 
opiniërende werk verschijnt in De 
Standaard. Het debat rond migratie 
is een van zijn kernthema’s. Tom is 
daarnaast docent Creatief Schrijven 
aan de Universiteit Antwerpen.
 

TO
M

NAEGELS
NEW

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
*Ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.

Radicalisering

Christophe Busch is criminoloog en 
Master in de Holocaust- en Geno-
cidestudies. Hij werkte 12 jaar in de 
forensische psychiatrie. Later stond 
hij als coördinator in voor de uitbouw 
van een forensisch psychiatrisch 
zorgcircuit. Tot eind 2019 was hij 
algemeen directeur van Kazerne 
Dossin en nu leidt hij het Hannah 
Arendt Instituut voor diversiteit, 
stedelijkheid en burgerschap. 
Daarnaast is hij als expert radica-
lisering actief binnen verschillende 
overheidsdiensten.

Christophe in een sterke spreker die 
zijn publiek weet te boeien!

Hieronder vindt u verschillende 
mogelijke lezingen terug:

-Wij versus zij: polarisatie als ver-
rijking of bedreiging 

- Een duivelse transitie: hoe gewone 
mensen in staat zijn buitengewoon 
kwaad te plegen

- Moordmarketing: de creatie van de 
biologische andere

- Auschwitz.camp: van een imperi-
um in het Oosten tot een icoon van 
herinnering

- Beladen erfgoed: de complexiteit 
van herdenken en herinneren

- Het pad van radicalisering

Meer info over de lezingen vindt u op 
www.koortzz.be

Christophe kan ook online 
lezingen/trainingen geven. 
Handig in de huidige tijden !

BUSCH
CHRISTOPHE

NEW

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
*Ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.
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Investeren in de tweede 
helft van je leven
Wat met je geld als je kinderen (bijna) 
het huis uit zijn en de lening 
(ongeveer) is afbetaald.
 
Michaël Van Droogenbroeck werkt 
sinds 2005 op de nieuwsdienst van 
de VRT. Hij is de financieel journalist 
van Het Journaal en brengt ook we-
kelijks een rubriek in het economisch 
programma “De Vrije Markt”. Voor de 
krant Het Laatste Nieuws schrijft hij 
wekelijks een bijdrage over courante 
geldzaken. 

Het nieuwe boek verscheen 
bij uitgeverij Lannoo

 

Een boek dat helder en eerlijk uitlegt 
waarin je je geld kunt investeren. Dat 
niet focust op één concrete manier, 
maar het hele pakket in ogenschouw 
neemt. En dat niet zomaar gouden 
tips belooft, maar ook de mogelijke 
risico’s bespreekt. Want enkel dan 
kun je goede investeringskeuzes 
maken, volgens je eigen verwachtin-
gen en mogelijkheden.

Vanaf de tweede helft van je leven 
kun je vaak iets meer opzijzetten. 
Maar een spaarrekening rendeert 
niet, zegt men. Klopt dat? Hoe vind 
je dan je weg in alle spaar- en beleg-
gingsopties? Hoe weet je wat er bij je 
past en hoe begin je eraan? Hoeveel 
heb je nodig voor je oude dag, en 
hoe zorg je dat er ook wat overblijft 
voor je kinderen en kleinkinderen?

Breed overzicht van alle spaar- en in-
vesteringsmogelijkheden, onder meer 
spaarrekeningen en verzekeringen, 
aandelen en obligaties, vastgoed, 
bitcoin, goud en kunst. Met coronat-
est: welke invloed heeft de zwaarste 
recessie sinds de jaren 1930 op elke 
investeringsvorm?

M
IC

HA
EL

VAN DROOGENBROECK
NEW

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
*Ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.

Sven consumeert 
Sven Pichal vertelt hoe (on)machtig 
u bent als consument.

Hoe machtig bent u als consument? 
Er zijn klanten- en ombudsdiensten, 
consumentenprogramma’s, -wetge-
ving en -organisaties. Waarom laat u 
zich dan toch soms nog in de luren 
leggen?

Sven Pichal was de voorbije jaren 
de bevoorrechte getuige van dat 
wat we allemaal doen; consumeren. 
Hij kreeg inzicht in de belangrijkste 
wetgeving. Hij debatteerde met alle 
geledingen binnen bedrijven over 
hoe zij tegenover klanten staan en 
hij sprak met klanten over hoe zij 
zich soms bekocht voelen. Hij zag 
onder meer hoe varkens van in de 
stal tot op ons bord komen, trok naar 
het hart van de kledingindustrie in 
Bangladesh en was getuige van de 
ontwikkelingen in het groener worden 
van onze economie. 

Massa’s ervaringen, die inzicht ge-
ven, maar ook nieuwe vragen oproe-
pen. Met als belangrijkste: komt er 
een dag dat u zich als consument 
niet meer laat misleiden?

De lezing is ook beschikbaar voor de 
3de graad middelbaar onderwijs.

Sven Pichal (°1979) werkt als journalist 
voor radio- en televisieprogramma’s. Bij 
Radio 1 maakt hij samen met Annemie 
Peeters het populaire consumenten- en 
discussieprogramma Peeters & Pichal. 
Daarna stapt hij over naar de nieuws-
dienst van de VRT en werkt er mee aan 
Volt en Het Journaal. In het najaar van 
2014 verhuist hij naar Radio 2 voor het 
consumentenprogramma De Inspecteur. 
Voor zijn job trekt Sven vaak op avon-
tuur;  met zo veel mogelijk ecologische 
voertuigen naar de klimaattop in Ko-
penhagen, op de barricaden voor meer 
klantvriendelijkheid bij de grote bedrij-
ven, op zoek naar de herkomst van onze 
goedkope kledij in Bangladesh, de staat 
van het regenwoud in Brazilië, ...

PICHAL
SVEN

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
*Ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.
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Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
*Ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.

Corona in het 
Midden-Oosten
Heeft het coronavirus de tenten van 
vluchtelingen in het Midden-Oosten 
al bereikt? Hoe zit het met het aantal 
besmettingen in landen als Syrië, 
Libanon of Jordanië. 
Zijn er al vaccinatiecampagnes be-
zig bij vluchtelingen?
 
VRT-journalist Majd Khalifeh volgt 
de toestand van vluchtelingen in 
het Midden-Oosten op de voet. Via 
deze lezing geeft hij toelichting over 
de uitdagingen rond het coronavirus 
in vluchtelingenkampen.
Na afloop is er ruimte voorzien om 
vragen te stellen. 

Herboren 
 
In zijn lezing “Herboren” gebaseerd 
op zijn gelijknamig boek neemt Majd 
u mee op sleeptouw doorheen de 
verschillende stappen van zijn eigen 
zoektocht: van nieuwkomer tot acti-
eve burger.

Zijn verhaal Herboren is een verhaal 
dat in deze tijden van polarisatie en 
vluchtelingenbashing, een tegenstem 
biedt. Een positief verhaal waar we 
allemaal iets van kunnen opsteken. 
Het boek Herboren: hier komt een 
nieuwe Belg kreeg veel weerklank in 
de media.

Dit is een uitzonderlijk verhaal. 
Vluchtelingen, nieuwe Belgen, maar 
ook alle Belgen hebben hier een 
boodschap aan.

Het boek werd bekroond met de 
Liberales prijs.

PEETERS

Lezingen over mobiliteit 
en immobiliteit
 
Kris Peeters, also known als ‘de an-
dere Kris Peeters’ (de echte, zegt hij 
zelf) wordt meer en meer een toon-
aangevende stem in het maatschap-
pelijk debat rond mobiliteit. Ook in 
Nederland wordt hij vaak gevraagd 
als spreker.

Het bewustzijn groeit dag na dag dat 
verkeer ons verstikt. Meer en meer 
steden en gemeenten zijn op zoek 
naar een ommekeer. Kris Peeters, tot 
enkele jaren terug nog fietsambte-
naar van de stad Antwerpen (tevens 
de laatste), hamert in diverse lezin-
gen op de nood tot inzicht.

Hij won in 2016 de Moro Persoonlijk-
heidsprijs.

Zijn oplossingen zijn niet altijd voor 
de hand liggend. Allen elektrisch rij-
den om schonere lucht te bekomen, 
Kris Peeters vindt dat niet zo slim. 
Rekken van een mobiliteitssysteem 
dat ten dode is opgeschreven noemt 
hij dit. Hij kijkt naar bomen langs 
wegen die gekapt worden, naar air-
bags die de inzittenden van een auto 
beschermen en de megabumpers 
die andere weggebruikers de lucht in 
katapulteren. Hij verklapt hoeveel 4x4 
is... Kris Peeters biedt nieuwe inzich-
ten en zorgt voor een andere kijk op 
mobiliteit. Brandend actueel dus ! 

VERVOERSREGIO’S

De Vervoersregio’s... Wat zijn ze? Wat 
doen ze? Wat drijft hen?
Kris Peeters laat zijn licht schijnen 
over de nieuwe vervoersregio’s en 
vertelt wat we er (niet) van mogen 
verwachten.
Kris Peeters zou niet de andere 
Kris Peeters zijn als hij daarbij geen 
uitstapjes maakte naar het ruimere 
mobiliteitsveld. Wat zijn de mobiliteits-
uitdagingen vandaag en wat kan de 
rol van het openbaar vervoer daarin 
(niet) zijn? Hoe verhoudt mobiliteit 
zich tot onze ruimtelijke ordening?
Wees gerust, we gaan niet gedepri-
meerd naar huis. Eindigen doet hij 
met een pak inspirerende suggesties 
en voorstellen waarmee de vervoers-
regio’s vandaag nog aan de slag 
kunnen gaan.

Kris zijn andere lezingen kan u 
vinden op www.koortzz.be

KR
IS NEW

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
*Ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.
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DE DEKEN

The Polar Project

Dit is het eerste Nederlandstalige 
multimediale magazine dat zich volle-
dig toespitst op het thema van deze 
tijd: HET KLIMAAT!

Met The Polar Project trekt Jan De 
Deken radicaal de kaart van vernieu-
wende multimediale storytelling, om 
het verhaal van klimaatverandering 
op een toegankelijke en indrukwek-
kende manier te vertellen. Een manier 
die mensen niet afstoot, maar net 
aantrekt. 

Het lanceringsdossier ging over de 
amazones in Brazilië. In het tweede 
dossier komt het verband aan het 

licht tussen seksslavernij en klimaat-
verandering. Voor het derde dossier 
trok Jan naar Zambia om de Afri-
kaanse amazones op te zoeken.

Tijdens een geanimeerde avond 
vertelt Jan De Deken over hoe we de 
storytelling over klimaatverandering 
moeten veranderen.

The Polar Project kan ook gepro-
grammeerd worden voor 3e graad 
middelbaar.

Jan De Deken is ook te boeken met zijn 
lezing: ‘Melk, honing, kerosine: Op reis 
naar de gelukkigste en ongelukkigste 
plaatsen ter wereld.’

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be

LAM
BRECHTS

JOHAN
100% ijs - Antarctica & het 
klimaatverhaal

Een belevingsverhaal van journalist 
Johan Lambrechts over dit onmeteli-
jke continent dat weinig bekend is 
maar dat uiteindelijk ook een sterke 
band heeft met België.

Bovendien gaat Johan ook dieper in 
op de cruciale rol van het continent 
in de problematiek van de global 
warming.

Zo hoorde, voelde en zag je de Zuid-
pool nog nooit !!

Tijdens deze lezing neemt Johan 
Lambrechts, reisjournalist en schrijver 
van twee succesvolle poolboeken, 
je mee naar de koudste, ijzigste, 
winderigste en droogste plek ter 
wereld. Gekruid met veel anekdotes 
en rijkelijk geïllustreerd met audio- 
en beeldmateriaal van reisfotografe 
Hilde Vander Linden hoor en zie je 
het spannende verhaal van de avon-
tuurlijke exploratie van Antarctica, van 
de Belgica-expeditie tot de nieuwe, 
duurzame Prinses Elisabethbasis 
die volledig draait op hernieuwbare 
energie. Daarna verneem je meer 
over de rol van het continent als het 
klimaatgeheugen van onze planeet. 
En uiteraard krijg je ook de pinguïns 
in geuren en kleuren te horen.

Daarna focust deze professioneel 
verzorgde lezing op de rol van Ant-
arctica als het klimaatgeheugen van 
onze planeet en als thermometer en 

barometer van de gezondheidstoe-
stand van de aarde. Tenslotte gaan 
we dieper in op het cruciale belang 
van het continent in de problematiek 
van global warming. Zo hoorde, voel-
de en zag je de Zuidpool nog nooit!

Cool for kids !  
Antarctica & het klimaatverhaal
 
Lezing voor 10+ (school- , familie- of 
kindervoorstelling)

“Antarctica cool for kids” is een ed-
ucatieve en sterk interactieve lezing 
van reisjournalist, schrijver en rasver-
teller Johan Lambrechts, over een 
werelddeel dat tot de verbeelding 
spreekt voor tienplussers.
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Belgische circusartiesten 
in Amerika

“Clementine, hier sta ik aan eene van 
de lithos die hier met honderde aan 
de muren geplaatst worden. Henri”

Dit schrijft acrobaat Henri ‘Bento’ 
Frans op de achterkant van de foto 
aan zijn vrouw Clementine wanneer 
hij doorheen Amerika tourt met het 
befaamde Barnum & Bailey Circus, 
van 1910 tot 1912. 

Henri Frans is één van de zestigtal 
Belgische circusartiesten die begin 
vorige eeuw met de Red Star Line 

naar Amerika trok om er hun act in 
de grootste circussen van die tijd 
zoals Barnum & Bailey, Ringling 
Brothers, in Vaudevilletheaters of 
op Fairs te spelen. 

Met foto’s, archiefdocumenten, audio- 
en videofragmenten vertelt Gwen-
dolien Sabbe het verhaal van deze 
artiesten. 

Ze beschrijft hoe hun leven onder-
weg in Amerika eruitzag 
en zoomt in op enkele persoonlijke 
verhalen.
 
Waarom vertrokken ze? 
Waarom besloten sommigen om er te 
blijven, anderen juist niet? 
Hoe zag een dag bij Ringling Broth-
ers eruit? 
Wat deden ze op hun vrije dag? Hoe 
deden ze hun was? 
Waar sliepen en aten ze? 
Hoe was het voor hen om in een 
Vaudevilletheater te spelen? 
Hoe anders was het in Amerika in 
vergelijking 
met hun tourleven in België of Euro-
pa? 
Hoe belangrijk is Amerika nog voor 
hedendaagse circusartiesten?

VAN
 HERW

EG
EN

KOBE

NEW

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
*Ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.

Suzy wandas
Het wonderbaarlijke verhaal van 
‘the lady with the fairyfingers’
Wanneer de Belgische Suzy Wan-
das in 1896 in een foorwagen in 
Brussel wordt geboren, wijst niets 
erop dat het kermismeisje zal uit-
groeien tot een internationale ster. 

In de door mannen gedomineerde 
goochelwereld schittert zij als 
enige vrouwelijke goochelaar aan 
het firmament. Het voorprogramma 
van Josephine Baker, de groot-
ste zalen van Europa en zelfs het 
Koninklijke Theater Carré in Am-
sterdam: overal kan ze op staande 
ovaties rekenen.

Die roem staat soms in schril con-
trast met hard werken en bittere 
armoede. Telkens wanneer een 
wereldoorlog uitbreekt, moet Suzy 
vechten om te 
overleven. Tot de liefde overwint op 
Expo 58 en ze alles laat vallen om 
naar Amerika te verhuizen. Daar komt 
haar Amerikaanse droom uit.

Geïllustreerd met foto’s, goo-
cheltrucs en zeldzaam filmmate-
riaal vertelt Kobe Van Herwegen het 
boeiende relaas van Suzy Wandas, 
tegen de 
achtergrond van het Belgische 
amusement in de twintigste eeuw, 
de opkomst van de vrouwenrechten, 
liefde en pure magie.

Deze voordracht met slides is uiter-

mate geschikt voor grote of kleine 
groepen met een minimumleeftijd 
van 12 jaar. Desgewenst kan de 
voordracht ook aangepast worden 
naar een specifieke regio, discipline 
of goochelaar

Duurtijd 60 minuten, al dan niet 
met vragenronde.
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Alles over Edgar Allan Poe 
 
Na hun succesvolle, zeer levendige en vermakelijke lezingen over Franken-
stein en Sherlock Holmes, slaan Don Vitalski, Jean Paul Van Bendegem en 
Johan Braeckman hun handen opnieuw in elkaar, ditmaal om hun licht te 
doen schijnen over de meest raadselachtige Amerikaanse suspense-auteur 
aller tijden: de onvolprezen Edgar Allan Poe (1808-1848). 

Grondlegger van het griezelverhaal, uitvinder van het genre van de detective. 
Geëxalteerd romanticus, professioneel drankorgel, uiterst gevreesd literair 
criticus. De De bedenker en liefhebber van van extreem moeilijke rebussen 
en raadsels. 

Waarom vond deze Edgar Allan Poe het houden van slaven een goed idee, 
terwijl anderen in het midden van de 19e eeuw juist ijverden voor hun vrijla-
ting? Wat deed deze vreemde man, op het eind van zijn leven, in dat kleine, 
armoedige boerderijtje in de bossen van New York? Hoe komt het dat hij de 
eerste was om zich de vraag te stellen waarom het ’s nachts altijd zo donker 
is? In welke mate voorspelde hij zelfs de Big Bang Theorie? En op wat voor 
een uiterst raadselachtige manier is hij, op zo’n vroege leeftijd, gestorven? 

Al deze indringende vragen worden kwiek en trefzeker beantwoord, middels 
een fijne, avondvullende voorstelling, gebracht door dé drie allermeest elo-
quente literatuurliefhebbers en volkstoesprekers van Vlaanderen. 

Door Don Vitalski, Jean Paul Van Bendegem en Johan Braeckman

NEW

DE VILDER
-RO

B
IER

MEREL

NEW

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be

Psyche & Eros 

In de smetteloze tussentijd, de co-
ronadagen die Merel cadeau heeft 
gekregen, maakte ze een vertaling/
bewerking van de mythe van Psyche 
en Eros zoals ze die terugvond in 
Stephen Fry’s boek “Mythos”. 

Niet goed wetende wat met dat 
nieuw werkstukje aan te vangen, 
schreef ze de heer Fry een brief met 
het verzoek of hij haar de permissie 
kon geven die bewerking in public 
te performen.
En wat raadt ge? 
De goede man zei YESSSsssss. 

“Psyche & Eros”, een geestige, 
warmbloedige bewerking van de 
eeuwenoude Griekse mythe.

“… zo gebeurde het dat Psyche, mis-
leid door haar stoute zusters, terwijl 
haar Eros diepdiep sliep, zich, met 
de verdekte olielampe in haar éne 
hand en het mes in haar andere, over 
hem heen boog. Zacht licht viel op 
het vredig slapende, wreed naakte lijf 
van het allerschoonste wezen dat ze 
ooit gezien had. In het zoele lamplicht 
zag ze voor het eerst zijn gave, bron-
zen huid en op zijne rug ontwaarde 
ze, quelle surprise, twee schitteren-
de, iriserende vleugels. Psyche wist 
meteen wie daar lag. Dat was geen 
wildebeest of gedrocht, geen mon-
ster, geen draak. Dit was de god van 
de liefde zelve…”

Publieksreacties:
“Waar de klassieke goden voor velen reeds 

zijn gesmolten in de tijd, haal jij ze dicht bij 
ons.”
“Dank om in je eentje de godenwereld tot 
leven te brengen. Theater van de bovenste 
plank!”
“Schitterende verhaalstonde, vol fantasie, 
rijke woordkeuze en humor, gebracht door 
een volbloed vertelster.”

Merel de Vilder Robier, actrice, 
auteur, performer, is, als dochter van 
Pjeroo Roobjee, geboren met een 
dwarse geest en een hartstochtelijke 
liefde voor taal, daaruit ontstond een 
drang, een niet te negeren dwang, 
om die taal te gebruiken als was het 
een matière die te kneden en te boet-
seren is. Een grondstof die ze soms 
zachtjes masserend, maar vaak ook 
met hamer en beitel te lijf gaat.
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Sherlock Holmes
 
Vitalski en zijn geleerde companen: de flamboyante wiskundige - filosoof 
Jean Paul Van Bendegem  & de filosoof die met zijn sabbatjaar alle pers haal-
de Johan Braeckman verdiepen zich in het universum van Sherlock Holmes 
en zijn schepper Arthur Conan Doyle voor een geanimeerde voorstelling ! 

“Sherlock Holmes is hot. Er is het succes van de BBC-serie ‘Sherlock’ met 
Benedict Cumberbatch en een nieuwe vertaling van ‘De avonturen van Sher-
lock Holmes’. Redenen genoeg om de beroemdste detective ter wereld eens 
grondig onder de loep te nemen. 

Sherlock Holmes is een fictieve Britse detectieve en het geesteskind van 
schrijver Artur Conan Doyle. Inmiddels behoort hij tot een van de bekendste 
personages ter wereld. Holmes is vooral bekend vanwege zijn intelligentie en 
zijn vermogen belangrijke conclusies te deduceren uit kleine, vaak schijnbaar 
onbelangrijke aanwijzingen.

Een populaire mythe is dat de figuur van Sherlock Holmes de grondlegger 
was van een heel genre van moordmysteries. 

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.beProspectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
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Frankenstein
 
Frankenstein is één van de meest merkwaardige boeken ooit geschreven 
door een meisje van 19 jaar, de Londense Mary Shelley.

Braeckman, Van Bendeghem en Vitalski zijn een uniek trio, dat zichzelf wel 
eens The Fox Brothers noemt. Hun verregaande geleerdheid is altijd speels 
en guitig. De drie schijnen te rivaliseren in eloquentie, vallen elkaar af en toe 
aan, maar zijn vooral drie brothers-in-crime, met een oprechte liefde voor 
negentiende eeuwse literatuur.

Het trio stort zich met passie op een grote Engelse mythe: het Monster van 
Frankenstein.

De stormachtige biografie van Mary Shelley, schoonzus van de befaamde 
Lord Byron wordt uitgebreid belicht. Verder krijgen we ook zicht op het his-
torische kader waarbinnen dit eerste SF-verhaal het daglicht zag; romantiek, 
elektrische experimenten, avontuurlijke Poolreizen en andere onzalige stuff.

We bekijken ook wat Boris Karlov en de zijnen hebben betekend voor Fran-
kenstein in Hollywood. 
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De renner, de schrijver & de filosoof
 
Een lezing over bedrog en zelfbedrog, over leugen en waarheid, doorspekt 
met de ongelooflijke verhalen over de zoektocht naar El Tarangu! 

De voormalige Spaanse topwielrenner José Manuel Fuente, grote rivaal van 
o.a. Eddy Merckx en Lucien Van Impe, stierf – volgens de officiële 
lezing – in 1996. Zeven jaar later werd Van Impe door een man die beweerde 
Fuente te zijn, uitgenodigd voor een etentje in Geraardsbergen. 

Het werd een prettig gesprek over de wielertijd van toen, 
er werden zelfs foto’s genomen. Maar hoe kon dat?

Dit is het verhaal van ‘De man die doodging (vervolgens mosselen bestelde, 
de rekening vroeg en verdween)’. Lucien Van Impe, Filip Osselaer en Johan 
Braeckman brengen u het meest waanzinnige en raadselachtige verhaal van 
de voorbije jaren. Kan dat? Mosselen eten met een dode? Waarom kan dat 
(niet)? Wat is leugen, wat is waarheid? Wat is het verschil tussen schijn en 
zijn? Wat is de kracht van bedrog en zelfbedrog?

Een schrijver, een levende sportlegende en een filosoof gaan er met elkaar 
over in gesprek. Ze hebben het over identiteit, over lichtgelovigheid, over de 
verrijzenis van Jezus en over de vuistregels van het kritisch denken. Een voor-
stelling waarbij eenieder die ze bijwoont zichzelf beter leert begrijpen!”

Filip Osselaer, biograaf van Lucien Van Impe en schrijver en verteller van 
menig straf sportitem, gaat samen met Lucien en filosoof Johan Braeckman 
dieper in op dit raadselachtige verhaal.
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Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
*Ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.
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Moraalfilosoof Johan Braeckman is een 
spreker die u met gretigheid zal verwelkomen. 
Erudiet, fijnbesnaard en te boeken met een 
reeks fascinerende lezingen waarvan de the-
ma’s hem nauw aan het hart liggen.

Kritisch Denken:  
valkuilen en mogelijkheden

Heb je liever goede, betrouwbare kennis dan 
een hoofd vol misvattingen en wil je door-
gronden hoe je dat best kan bereiken? Johan 
Braeckman onderzoekt de oorzaken en legt 
de klemtoon op de mentale valkuilen waarin 
we terechtkomen door de normale werking 
van onze psychologische vermogens.

Darwins moordbekentenis

Geen enkele wetenschappelijke theorie 
beïnvloedt zo dramatisch ons denken over de 
natuur en onszelf als Charles Darwins evoluti-
etheorie. In de woorden van de Amerikaanse 
filosoof Daniel Dennett is Darwins theorie een 
universeel zuur; ze lijkt alles aan te tasten, ook 
eeuwenoude en vastgeroeste overtuigingen.

Er was eens: over de mens als vertellende 
aap

Over de hele wereld vertellen mensen elkaar 
verhalen. Er komen opvallend vaak ernstige en 
beangstigende problemen in voor.
In deze lezing gaan we op zoek naar een verk-
laring voor de aantrekkingskracht van fictie.

Is er leven na de dood?

Tot op heden gelooft wellicht een meerderhe-
id van de wereldbevolking dat het leven niet 
ophoudt bij de dood. Maar zijn er eigenlijk be-
wijzen voor deze vreemde opvatting? In deze 
lezing worden de meest plausibele argument-
en die het standpunt dat er leven na de dood 
is ondersteunen, kritisch doorgelicht.

Lou Reed: Rock & roll existentialisme

De onderwerpen die Lou Reed behandelt in 
zijn songs, zijn vaak hard, pijnlijk en confron-
terend. Toch worden ze ook poëtisch en soms 
romantisch weergegeven. Lou Reed past 
zodoende in de traditie van schrijvers, dichters 
en filosofen zoals S. Kierkegaard, Edgar A. 
Poe en William S. Burroughs, die in hun werk 
op indringende wijze de betekenis van het 
menselijk bestaan verkennen.

Deze lezing kan ook geboekt worden met live 
muziek ondersteuning van Rick De Leeuw en 
Jan Hautekiet!

Over de maakbare mens

De mogelijkheden die dit met zich meebrengt 
om onze erfelijke eigenschappen te manipuler-
en zijn potentieel bijzonder groot. 

Maar ook op allerlei andere vlakken neemt de 
maakbaarheid van de mens sterk toe, denk 
aan voortplanting, breinchirurgie, orgaantrans-
plantatie….In deze voordracht bespreken we 
de ethische uitdagingen waarvoor de weten-
schappelijke inzichten en technische moge-
lijkheden ons plaatsen.
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PoPTalk
Waarom we zo Onder Druk staan.

Gestoffeerd met het werk van spe-
cialisten geeft PoPTalk laag op laag 
een verbluffende inkijk op de werking 
van lichaam & geest Onder Druk.
 
Druk…we kennen ‘het beestje’ alle-
maal. Maar hoe kunnen we ermee 
omgaan? Waar vinden we de bal-
ans? En, hoe kunnen werkt het in ons 
brein?
 
De jarenlange tournee met de solo 
Onder Druk en de vele vragen rond 
het thema deden Tania besluiten om 
de achterkant ervan te ontrafelen. Na 
2 jaar opleiding in OGC-ontwikkel-
ingsgerichte coach met specialisatie 
OCP-patroon perfectionisme en een 
eigen praktijk, wil Tania haar kennis 

en ervaring graag delen. 
In PoPTalk ontvelt ze op een per-
soonlijke en aanstekelijke manier laag 
voor laag de verschillende domeinen 
van lichaam en geest die ons Onder 
Druk zetten. 
Gestoffeerd met het werk van spe-
cialisten schijnt ze een licht op de 
achterkant ervan en maakt ze koppe-
lingen die verbluffend herkaderen en 
verhelderen. 
 
Verwacht je met PoPTalk aan een 
lichtvoetige ‘AHA’-avond met veel 
interactie, vraag en antwoord, een 
kwinkslag en een lach mét een lekker 
glas wijn. 
 
Duur: 60 min. 
PoPTalk + Solo Onder Druk, het kan!

Meer info over de solo 
zie www.koortzz.be

Diva, Dichter, Denker
 
Nele Van den Broeck, Delphine Lecompte en Johan Braeckman filosoferen 
poëtisch en muzikaal over de onzin van het leven.

Dichteres Delphine Lecompte verwierf wereldfaam met haar deelname aan 
De Slimste Mens. Maar roem is een te mijden zaak, daar is zij zich al lang 
van bewust. Zij amuseert zich liever met lieden die uitmunten in archaïsche 
beroepen. Dat spreekt dan weer tot de verbeelding van filosoof en professor 
aan de UGent Johan Braeckman, die deze lui hun taken op zeer vermakelijke 
wijze aan verder onderzoek onderwerpt. De relaties die Delphine blootlegt 
in haar werk zouden evengoed van toepassing kunnen zijn op Nele Van den 
Broeck. Een pechvogel in de liefde zoals je er zelden eentje treft. Maar pech 
in de liefde zorgt voor sterk werk. Niet van Sthil maar van twee dames en een 
heer. 

De voorbije zomer deelde Delphine het podium met Johan Braeckman. Het 
werd een avond om niet te vergeten. Met de talentrijke Nele Van den Broeck 
gaan we nog een stapje verder, een avond om in te lijsten.
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Ontrouw

Je kunt rechtstreeks deel uitmaken 
van een affaire als bedrieger, als  
bedrogene of als derde persoon. 

Je kunt onrechtstreeks betrokken zijn 
bij een affaire als beste vriend(in) van 
de bedrieger, de bedrogene of de 
derde persoon. 

Je kunt opgegroeid zijn met overspe-
lige ouders. Je kunt ouder zijn van 
een overspelige zoon of dochter. 

Ontrouw lijkt onontkoombaar. 
Iedereen wil er liefst zo ver mogelijk 
van wegblijven, maar niemand slaagt 
erin om nooit met ontrouw in aan-

raking te komen. Ook Charlotte niet.

In Ontrouw tracht Charlotte een real-
istische weergave te bieden van 
overspelige partners, bedrogen part-
ners en minnaars en minnaressen. 
Een boek vol kommer en kwel? Niets 
daarvan. 
Met een voorzichtige dosis humor en 
een gepast relativeringsvermogen 
creëert Charlotte een perspectief dat 
verder reikt dan het simpele verhaal 
van bedrieger en bedrogene, van 
dader en slachtoffer. Ze rekent bov-
endien af met het cliché van de 
gevoelloze, gewetenloze minnaar of 
minnares. 
Ze interviewde verschillende spelers 
van liefdesrelaties, beluisterde menig 
podcast en las meer boeken dan 
haar literaire brein haar lief was. 

Met Ontrouw daagt Charlotte ons uit 
om eerlijk te zijn tegen onszelf, om 
onze seksuele verlangens te omar-
men en om stil te staan bij zowel de 
groei-
mogelijkheden als de onherstelbare 
littekens die overspel met zich mee-
brengt.

Charlotte Van Looy is freelance au-
teur, storyteller, media content creator 
& researcher. In 2019 debuteerde ze 
als auteur met het boek Wij, Millenni-
als.

Gedaan met stress en 
burn-out
Neem zelf de controle over 
je mentale balans!
 
Als de woorden stress en burn-out 
vallen, wordt er vaak snel gekeken 
naar de werkgever om de zaken aan 
te pakken. Maar je baas is zich niet 
altijd bewust van wat er op de werk-
vloer gebeurt (of vindt het allemaal 
niet zo erg), waardoor het vaak te laat 
is vooraleer er eindelijk iets onder-
nomen wordt. Het is dan niet jouw 
schuld, maar jij zit er wel mee.

Daarom kijken we in deze lezing naar 
wat je zelf kan doen om je mentale 
balans te bewaren. Door betere 
keuzes te maken kan je jezelf immers 
heel wat weerbaarder maken, zodat 
je heel moeilijk uit balans kan worden 

gebracht. En als je toch even de 
pedalen kwijt raakt, dan heb je dank-
zij deze lezing heel wat handvaten 
meekregen om je balans snel terug 
te vinden.

Wij vertellen dan ook een heel ander 
verhaal dan wat je in de meeste zelf-
hulpboeken rond het thema leest. We 
kijken immers naar wat zovele jaren 
van wetenschappelijk onderzoek ons 
kunnen vertellen en blijven ver weg 
van de gebruikelijke huis-, tuin- en 
keukentips. We brengen dat weten-
schappelijk advies bovendien op een 
heel toegankelijke manier en geven 
er voorbeelden bij die zo herkenbaar 
zijn dat ze uit jouw leven lijken te 
komen. 

Zo krijg jij de vaardigheden die je 
nodig hebt om het belangrijkste bed-
rijf ter wereld te gaan leiden: de NV 
Mezelf. Aan het einde van de lezing 
ga je dan ook voldaan naar huis, met 
heel wat goede raad en vol zin om je 
leven een heel pak beter te maken.

Samen met zijn echtgenote Marijke 
De Couck publiceerde hij in 2019  
de bestseller ‘Aan het roer van NV 
Mezelf

Ralf Caers is ook inzetbaar in 
panelgesprekken, debatten & 
workshops! 
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De Slapelozen 

Vier jaar geleden kon Annick Ruyts 
plots niet meer slapen. En ze is niet 
alleen, één op drie Belgen slaapt 
slecht of te weinig. Een probleem 
waar niet over wordt gepraat. Het 
riep bij Annick vragen op.

Waarom slapen we? Wat veroorzaakt 
slapeloosheid?  Wat doen mensen 
om ‘s nacht in slaap te geraken, of 
net om wakker te blijven? 
Stof genoeg om haar ervaringen en 
inzichten mee te geven in een lezing.

Om een antwoord te vinden op die 

vragen heeft Annick 4 nachten 
nachtradio gemaakt met lotgenoten 
en experten, een tv-reeks gemaakt 
voor Canvas en een pod cast. Annick 
schreef bovendien ook een boek.

Grenzeloze liefde
Reporter Annick Ruyts reisde voor haar 
werk 12 jaar lang de wereld rond. Ze 
zag hierbij de helft van alle landen in 
de wereld en vooral heel veel vreemde 
gewoontes en grappige cultuurverschil-
len. Het heeft haar geest open gezet. En 
als Westerse vrouw is ze natuurlijk altijd 
nieuwsgierig naar de emancipatie van 
de vrouwen in de wereld. 
Een lezing die je mee neemt op reis, en 
doet stilstaan bij wie we zijn en hoe we 
ons verhouden tot de rest van de wereld

Te Gek
Wanneer reporter Annick Ruyts 
gevraagd wordt om een reeks te pre-
senteren over psychisch welzijn, maakt 
ze de boeiendste reis van haar leven. 
Die door het menselijke brein. Zelf een 
leek stelt ze zichop en voor mensen die 
schuilgaan achter het grootste taboe van 
onze tijd: psychische kwetsbaarheid. 
Haar uitganspunt is: “We hebben het 
nog nooit zo goed gehad en toch heb-
ben we ons nog nooit zo slecht en 
onveilig gevoeld. Hoe komt dat?” 
Burn out, labels bij kinderen, autisme en 
de psychologisering van de maatsch-
appij zijn maar enkele thema’s die aan 
bod komen. Annick vertelt eerlijk en 
open over haar bevindingen na vele 
gesprekken met ervaringsdeskundigen 
en hulpverleners. 
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Mijn kind, Mijn spiegel

Wat kunnen wij over onszelf leren 
van onze kinderen?

Mijn kind, mijn spiegel is het nieuwe 
boek van de auteur van de best-
seller Leven zonder Filter, waarvan 
reeds 40.000 exemplaren zijn ver-
kocht.

Mijn kind, mijn spiegel overstijgt de 
papflessen en de tepelkloven.
De herkenbaarheid die Fleur op-
roept is véél groter.

Dit boek is het goudeerlijke en 
inspirerende relaas van een transfor-
matie;
soms grappig, soms rauw, steeds 
zeer ontroerend.
Het boek verscheen in februari 2020 
bij uitgeverij Horizon.

Een kind neem je niet, je krijgt het. En 
dan verandert het je leven. Maar hoe 
precies? Voor Fleur van Groningen 
bracht haar baby heel wat levensless-
en met zich mee. Aan de hand van 
herkenbare anekdotes vertelt Fleur 
wat het moederschap met haar doet.

Ze gaat de strijd aan met haar per-
fectionisme, ontdekt wat loslaten en 
onvoorwaardelijk liefhebben is, blikt 
bereidwillig in een spiegel die haar 
met blinde vlekken confronteert. Want 
zelfs als de roze wolk in een 
donderwolk verandert, valt er steeds 
wat bij te leren. 
Terwijl de kleine groeit, groeit zijn 
moeder met hem mee.

Leven zonder filter

Columniste Fleur van Groningen vertelt 
over hoogsensitiviteit. In boek en lezing 
beschrijft zij met de nodige zelfrelative-
ring de zoektocht naar haar persoonlijke 
gebruiksaanwijzing. 

Hoe ze ontdekte dat ze hoogsensitief is 
en zich daar aanvankelijk tegen verzette. 
Hoe ze worstelde met depressie, over-
prikkeling en burn-out. 

Ze raakte een gevoelige snaar.. en wordt 
massaal uitgenodigd voor lezingen. 

Er komt een vervolg op Leven zonder 
filter! Eind augustus 2022 komt het 
nieuwe boek uit. De nieuwe titel & inhoud 
worden dan bekendgemaakt!
Kan al geboekt worden vanaf najaar ‘22

24 25



M
IE

KE
 MIEVIS

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
*Ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.

Miekes Mysterieuze Lichaam

Een paar jaar geleden verdiepte Mie-
ke Mievis zich intensief in de gehei-
men van de lichaamstaal. Honderden 
boeken en videotapes van weten-
schappelijke proeven heeft ze gele-
zen en bekeken. Miekes Mysterieuze 
Lichaam is het resultaat van deze 
studie. Tijdens het eerste deel van de 
lezing licht Mieke de beginselen van 
de lichaamstaal toe. Vervolgens ont-
leedt ze uw lichaam van kop tot teen. 

Wedden dat u binnenkort ook al eens 
onder de tafel kijkt tijdens een ver-
gadering?  En dat u leugenaars of 

mensen op de versiertoer sneller zal 
herkennen?

Want alles wat u in uw verbale com-
municatie verzwijgt, verklapt u toch 
via uw lichaam. Wie de taal van het 
lichaam leert lezen komt dus meer te 
weten over al die gevoelens die niet 
in woorden worden gevat.

U hoort van Mieke ook waarom 
mannen met hun benen open zitten, 
vrouwen hun hoofd schuin houden 
en een vlezeke-vlezeke handdruk de 
beste is. Zelfs het mysterie van de 
sacoche wordt opgehelderd.

De volgende keer dat u op een feest-
je bent, aan de onderhandelingstafel 
zit, of lekker mensen aan het kijken 
bent, weet u meer dan er gezegd 
wordt. 

Een oogopener die uw leven voor 
altijd zal veranderen. 

De lezing is ook beschikbaar voor 
de 3de graad middelbaar onder-
wijs.
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Hart gezocht

Seksuologe Mieke Mievis (bekend 
van De Laatste Show) testte alle 
moderne en minder moderne mid-
delen in haar zoektocht naar een lief.  
Journaliste Hilde Martinez zorgde 
voor wetenschappelijke onderbouw 
! Samen brengen ze een hilarisch 
overzicht van hun bevindingen en 
bieden ze heel wat tip & tricks !

“Hart Gezocht” is een  grappige 
show vol herkenbare verhalen, maar 
ook met bruikbare tips, verhelde-
rend cijfermateriaal en een hoop 
wetenschappelijke uitleg die veel 
verklaart.

Maar had dit alles ook resultaat ?
Dat wordt duidelijk in “Hart Ge-
zocht”! 

Want hoe kan het dat je verliefd wordt 
op iemand
die je enkel online spreekt en nog 
nooit ontmoet hebt ?
Hoe doorsta je een ‘fling’ ?
Ook mensen die niet weten van een 
fling is, helpen we verder :-)
Waarom ga je best heel hard lopen
als je date een narcist blijkt te zijn ?

Het Uitgangspunt is simpel : Daten 
is een ontdekkingstocht, een mee-
slepend avontuur, waar vooral hard 
gezocht wordt naar een hart.

Als single krijg je vaak ongevraagd 
een hoop goedbedoelde raad. Men-
sen willen je graag helpen om je ‘van 
straat te krijgen’. Maar werken al die 

tips wel?

Wat werkt er en wat niet? 
Hoe word je een begeerlijke single? 
Welke trucs helpen om een date te 
versieren?
Waarom neem je best geen profielfo-
to met een zonnebril op je neus?

Hart Gezocht geeft ook meer inzicht 
in de biologische reacties die ervoor 
zorgen dat je holder de bolder ver-
liefd wordt.

Er wordt ook ingegaan op het feno-
meen bindingsangst en de dames 
leggen ook uit waarom je iemand 
best niet te lang aan het lijntje houdt.
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Adem in, adem uit
Reis in de aarde

Voor eigen Wijze kinderen.

ADD, ADHD, ASS… geen groep kin-
deren, of er zijn “speciale” bij.  
Het brengt veel vragen met zich mee: 
wat is er van aan? Is dit een nieuwe 
hype of niets nieuws onder de zon? 
En vooral: hoe ga je ermee om? 

In het kluwen van mogelijke theorieën 
en oplossingen gaat Anne-Marie Van 
Herck naar de kern: het eigen innerlij-
ke kind.

Ze nodigt alle deelnemers uit tot 
introspectie aan de hand van bele-

vingsoefeningen. Een theoretische 
omkadering zorgt daarbij voor voldo-
ende handvaten om de aanpak ook 
te begrijpen.

De lezing vertrekt van de beleving-
sworkshops waarin Anne-Marie haar 
methode zelf toepast. 

Ook haar recent verschenen boek 
“Reis in de aarde” is een metafoor 
van een innerlijke reis. Jong en oud 
gaan zo samen met de figuurtjes Ti, 
Mo en Thé op zoek naar zichzelf. 

Bij het boek hoort ook een luister-
beleving met een visualisatieoefen-
ing die luisteraars meevoert naar 
de zachte, warme buik van Moeder 
Aarde. 

Deze lezing kan ook geboekt 
worden in combinatie met het 
belevingsmoment “Reis in de 
aarde”.

CEURVELS
ANN

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
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Etiketjes  

In Etiketjes legt Ann Ceurvels uit 
waarom zoveel kinderen tegenwoor-
dig een ‘etiketje’ dragen. 

Ze probeert de ontelbaar vele 
ouders en families die er elke dag 
mee leven een warm hart onder 
de riem te stoppen. Want zij is zelf 
een etiketjes-mama. Ja, zelfs een 
etiketjes-echtgenote.

De lezing kan ook geboekt 
worden in combinatie met muziek  
van Jonas Winterland !

Ben je bereid om je eigen overtuigin-
gen even op de gang te parkeren 
en met een open geest te luisteren 
naar wat ze te vertellen heeft? Top. 
Wie weet gaat er wel een hele nieuwe 
wereld voor je open. En begrijp je 
straks sommige mensen uit je om-
geving net dat beetje meer.

Etiketjes 18+ 

Wat als je op je achtendertigste plots 
vastloopt? Of wanneer je op je drieën-
vijftigste je carrière ziet verkruimelen 
zonder juist te weten waarom? Wat als je 
bijna zeventig bent en dan te horen krijgt 
dat je eigenlijk een atypisch brein hebt? 

De weg die volwassenen moeten afleg-
gen om tot een diagnose te komen, ligt 
eveneens geplaveid met talloze vooroor-
delen en gefrons van wenkbrauwen.  

In Etiketjes 18+ zoekt Ann Ceurvels uit 
of het zinvol is om als volwassene op 
zoek te gaan naar meer inzicht in je 
eigen functioneren of dat het net beter 
is om in de etiketjes-kast te blijven. Wie 
weet maakt het antwoord op die vraag 
wel het verschil tussen overleven en 
leven. 

Reactie van CC Opwijk: Het was fan-
tastisch. Heel het publiek was laaiend 
enthousiast.  Ann heeft een aangename 
stem om naar te luisteren, verveelde 
nooit, boeiend én leerrijk. Dikke merci! 
Zelden dat een zaal unaniem over de 
hele lijn enthousiast is!
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Halfvolwassen

Nele wil haar jeugddroom waarma-
ken: wereldberoemd worden. 
Dat ambitieus avontuur start met 
verhuizen naar een piepklein appar-
tementje in Londen, het epicentrum 
van de popmuziek. 

Al snel blijkt dat de wereld niet op 
Nele ligt te wachten, helaas. Toch ze 
blijft jarenlang volharden. Ze vecht 
tegen de demonen in haar hoofd, 
terwijl haar hart sneuvelt in de liefde, 
keer op keer. 

Halverwege de dertig zoekt Nele nog 
steeds naar haar plek in de wereld. 
Gelukkig kan ze er om lachen. Soms.

Openhartige zielenroerselen van één 
van de grootste talenten van België 
Een lach en een traan zijn nooit ver 
weg
Met het hart op de tong en de ziel op 
de tafel
Herkenbaar, hilarisch en werkelijk 
waargebeurd

Over Nele Van den Broeck:
‘De Belgische Lena Dunham’ – Het 
Nieuwsblad
‘Prettig gestoord’ - Humo
‘Geestig en bitterzoet’ – De Stan-
daard
‘De vriendin die je altijd al wou heb-
ben’ - Metro

Nele Van den Broeck (1985) is een 
multitalent: muzikante, zangeres van 
Nele Needs A Holiday, radio- en 
tv-presentatrice, theaterregisseuse, 
actrice en sinds 2015 columniste bij 
De Standaard. We kennen haar ook 
van Iedereen beroemd waarin ze 
wekelijks een grappig liedje over de 
actualiteit zong, zichzelf begeleidend 
op ukelele. Halfvolwassen is haar 
debuut.

HEM
M

ERECHTS
KRISTIEN

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
*Ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.

Borst  

De periode van het vaststellen van 
de borstkanker tot de laatste bestral-
ing beschrijft Kristien in Borst, een 
verhaal dat terug te vinden is in haar 
nieuwste boek ‘Er gebeurde dit, er 
gebeurde dat’. 

Ze komt tot inzichten die ze even-
goed weer overboord gooit maar 
alles wijst toch in dezelfde richting.  
Je moet het alleen doen, het is jouw 
lichaam en niemand kan het voor jou 
voelen. Hoe je hierop als buitensta-
ander, vriend of kennis best kan re- 
ageren, daar kan deze lezing wel 
een leidraad voor bieden !

In oktober 2015 kreeg Kristien Hem-
merechts de diagnose borstkanker.

Dat was uiteraard geen prettig nieu-
ws, maar de ervaring heeft haar ook 
veel geleerd, onder andere over de 
onwennigheid van haar gezonde 
medemens. Ze ontdekte een kleine 
nieuwe missie: vertellen hoe je het 
best kunt reageren wanneer een 
vriend, vriendin, kennis of collega 
kanker blijkt te hebben. Wat kun je 
beter niet zeggen of doen, en wat 
doe/zeg je wel. Voor haar lag de 
sleutel in aanvaarding: aanvaard wat 
er met je gebeurt. 

En verder: ga aankloppen bij een 
bekwame oncoloog, onderga alle 
onderzoeken, maar probeer ook je-
zelf te blijven, de persoon die je was 
en bent, en niet alleen een patiënt.

In 2016 was Kristien Hemmerechts 
ook ambassadrice van Pink Ribbon.

Haar Ted Talk over Kanker en je om-
geving vind je ook op onze site.
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Eeuwig zingt Litouwen

Een tocht door barok Litouwen, een 
land waar alle godsdiensten welkom 
zijn, waar kunsten bloeien en de helft 
van de bevolking muziek kan lezen 
en schrijven.
Geen wonder dat Kurt er zijn hart 
verloor. 

Litouwen is Europa, je betaalt er met 
de Euro en het behoort tot de Schen-
genzone maar we kennen het niet. 
En dat is doodjammer.De spraakwa-
terval Kurt Van Eeghem brengt daar 
verandering in met een sprankelende 
lezing. U bent verwittigd…zijn en-
thousiasme is aanstekelijk. Het kan 
gebeuren dat u na de lezing ogen-
blikkelijk een reis naar Vilnius bestelt.

Kurt & All That Jazz
Wedden dat u binnenkort uw eerste 
jazzplaat koopt? En wel dank zij Kurt van 
Eeghem. Hij neemt alle vooroordelen 
over het genre weg en leert u mensen 
kennen met magische namen als Monk, 
Miles en Mingus. Zeg ja tegen jazz.

Een verhaal van een liefhebber, niet van 
DE kenner.

Kurtoisie
Etiquette anders bekeken door meester-
verteller ‘Kurt Van Eeghem’.
Waar komen de etiquetteregeltjes van-
daan en wat is hun nut heden ten dage? 
Op deze vragen krijgt u een antwoord 
in een geestig en degelijk onderbouwd 
verhaal.
Over het na-apen van wat er aan de 
koninklijk hoven gebeurt.
Over de tocht die de etiquette naar 
Vlaanderen maakte.
Over de onzin van veel van die ‘op-
gestoken vingertjes’.

En vooral, over het alternatief:  
hoffelijkheid anno 2.0.
Een hilarische en toch leerrijke avond. 
Kurtoisie, boeiend en geestig.

Kunst is een kwetsbaar plantje.
We hebben het almaar over cultuur, 
maar cultuur kan van alles betekenen. 
Kunst daarentegen is weerloos. En toch 
speelt ze een bepalende rol in ons land: 
Van Eyck, Rubens en Ensor kennen we 
allemaal. Zij overleven de eeuwigheid. 
Wat niet zozeer geldt voor politici: veel 
van hen zijn we alweer vergeten. En juist 
zij spelen een belangrijke rol in het verd-
er bestaan en ontwikkelen van kunst...

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
*Ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.
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Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
*Ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.

Opvang van mensen in 
nood

Wat als je mensen moet opvangen 
voor wie de wereld net is ingestort ? 
Of als je met hen moet terugblikken op 
vreselijke dingen die hen alle hoop op 
herstel hebben ontnomen ? Als je met 
hulpverleners moet napraten over inter-
venties waarbij alle hulp te laat kwam ?

Hulpverleners ervaren het niet kun-
nen helpen of redden van slachtoffers 
overigens ook als erg ingrijpend. Dit 
gaat vaak gepaard met controleverlies 
en een gevoel van onmacht.

Slachtoffers willen vooral eerlijke infor-
matie, als startpunt van hun doorwerk-
ing gaan ze vaak terug op zoek naar 
hun hulpverleners van het eerste uur. 
Het is belangrijk dat zowel slachoffers 
als hulpverleners kunnen terugvallen op 
een begrijpelijk kader, waarbinnen ze 
hun eigen ervaringen een plaats kunnen 
geven. Zonder de juiste aanpak riskeert 
elke getroffene van een schokervaring 
- slachtoffer, familielid of hulpverlener - 
vroeg of laat vast komen te zitten in een 
moeilijk proces.

Ontwikkel je eigen innerlijk compas 
voor het omgaan met verlies

De Soir leert je de 18-ities in jezelf te 
maken om je leven te blijven zingeven 
na verlies. Wat is, is! Wie je op zijnsniv-
eau wil worden, kan je worden, maar het 
kost je moed en blijvende inzet.

Erik De Soir is crisispsycholoog en 
psychotraumatherapeut.  Hij verricht 
onderzoekswerk en verzorgt opleiding-

en in binnen- en buitenland. Hij verleent 
psychologische opvang en begeleiding 
aan slachtoffers en nabestaanden van 
verkeersongevallen, oorlogssituaties, 
collectieve rampen maar ook in per-
soonlijke drama’s in het dagelijks leven.

Hij treedt regelmatig op als expert in 
de media en hij deelt zijn kennis en 
ervaring via boeken voor professionele 
hulpverleners.

Wij voorspellen dat de ontmoeting 
met Erik de Soir u zal bijblijven. Want 
de kracht en vastberadenheid die hij 
uitstraalt en de manier waarop hij - ook 
tijdens deze lezing - recht op zijn doel 
afgaat, zullen indruk op u maken.
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Watskeburt, 
Lage Landen?

Journalist en muziekfanaat Peter Van 
Dyck stelde met Watskeburt, lage 
landen ? een ware eregalerij samen 
van het Nederlandstalige lied. Voor 
het boek, uitgegeven bij Lannoo, 
groef hij in leven en werk van be-
kende helden, vergeten goden en 
rijzende sterren aan het Nederlandse 
en Vlaamse muziekfirmament : van 
volkzangers en cabaretiers tot pol-
derrockers, beatniks, nederhoppers 
en frithoppers. Een cultuurgeschiede-
nis - van na de Tweede Wereldoorlog 
tot heden - die de brug slaat tussen 
jong en oud, Vlaams en Nederlands, 
levenslied en hiphopbeat.

Tijdens de lezing deelt de auteur 
alle leuke anekdotes, weetjes en 
must knows met het publiek. 

De auteur deelt inzichten in hoe inspi-
ratie werkt bij liedjesschrijvers, over 
hoe een stroeve zangtaal de creati-
viteit aanzwengelt, over de grote di-
versiteit binnen het Nederlandstalige 
lied, over de ontelbare kruisbestui- 
vingen tussen Vlaanderen en Neder-
land en over de frappante overeen-
komsten tussen levensliedzangers en 
hedendaagse rappers.

Op een muzikale soundtrack komt u 
meer te weten over de muziek in uw 
eigen taal dan u ooit voor mogelijk 
hield.

Peter Van Dyck (1965) is allround-
journalist en tekstschrijver. Tussen 
1989 en 2006 was hij muziekjour- 
nalist bij Joepie en Focus Knack. 
Nadien ging hij geen enkel onder-
werp uit de weg. Hij schrijft even 
graag over management, mobiliteit, 
technologie en wetenschappelijk 
onderzoek als over sport, cultuur, 
lifestyle en human interest. Maar 
de liefde voor muziek blijft toch het 
grootst

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be

PIET D
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IER
Neil Young
 
Piet De Pessemier, Neil Young-lief-
hebber in hart en nieren, zanger 
en gitarist bij de band Mad About 
Mountains en LeNoise (zijn eigen 
Neil Young tributeband) maakt een 
reis doorheen Neil Youngs leven en 
vertelt anekdotes die Neil Young zo 
specifiek maken als mens en als 
muzikant.

Waar haalt hij zijn inspiratie? Hoe 
komt hij aan die specifieke sound?...
Verschillende punten uit zijn leven 
worden uitgelicht en aangevuld met 
live muziek en luisterfragmenten.

Neil Young, gitarist, songwritter, 
uitvinder...

Met een valse start en gezondheid-
sproblemen begon Neil Young aan 
zijn leven en werd een zelfzekere, 
koppige muzikant die als de muze 
roept alles achter laat en verder gaat.

Niet meer achterom kijkend.  Maar 
toch is hij ook een twijfelaar. Iemand 
die steeds op zoek is naar zichzelf. 
Iemand die zijn grenzen wil verleggen 
en in werelden wil stappen waar hij 
geen benul van heeft, steeds op zoek 
is naar de perfectie…

Met dank aan C-Mine cultuurcentrum 
en bibliotheek Genk. De lezing kwam 
tot stand in het kader van hun ge-
zamelijk Neil Young Project. 

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
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ZAKI

Sticky Songs

Al jaren krijgt Zaki de vraag wan-
neer hij eens een lezing maakt over 
muziek. Wel bij deze krijgt die vraag 
meteen een sterk antwoord.

Hoeveel impact heeft muziek op ons 
leven?

Is uw favoriete muziek uw eigen 
keuze of heeft de muziek u gekozen?  
Pertinente vragen die Zaki onder-
zoekt in een nieuwe lezing: Sticky 
Songs!

Zaki kijkt naar de muziek die ons 
gelukkig maakt, onze angsten ver-
drijft, ons denken, onze passie en 
onze dagelijkse handelingen stuurt. 
Ons gewild of ongewild kippenvel 
bezorgd, laat lachen en doet huilen. 
Ons lichaam, onze hersenen en onze 

gevoelens beïnvloed, en nog veel 
meer. Noot voor noot.

Natuurlijk horen daar veel muziek-
fragmenten bij. Van Sully tot Avicii, de 
Chilli Peppers, Dury, Dead Prez en 
Bowie. Van de Rolling Stones tot Brit-
ney Spears en Aretha Franklin, van 
Winehouse tot Clouseau en Eminem.

Over wijn, chocolade, muziek en zo 
veel meer...Uw muziek zal nooit meer 
hetzelfde zijn.

REACTIES PUBLIEK:

“Zaki doet zijn reputatie als muzieklief-
hebber alle eer aan in Sticky Songs.”

“Geen moment verveeld met Zaki en zijn 
sticky songs die echt blijven plakken.”

REACTIE PROGRAMMATOR: 

“De voorstelling Sticky Songs is bijna 
2 uur genieten van uitstekend gekozen 
muziekfragmenten en de invloed die 
deze muziek heeft op ons leven. Als 
een geboren verteller en met zijn aan-
gename radiostem weet Zaki het die 2 
uur bijzonder boeiend te houden. Een 
voorstelling die nooit verveelt en waarbij 
je op het einde van de avond naar huis 
gaat met een heel fijn gevoel en een 
aantal leuke ‘weetjes over muziek’ rijker 
bent. Een absolute aanrader!” - Maarten 
D’hamers (Gemeente Stekene)

Zaki kan ook geboekt worden met zijn 
lezing ‘Ondeugend Ouder Worden’.
Meer info: www.koortzz.be

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be

ROBERT VAN
 YPER

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be

Boogie Woogie. Het grappige woord 
alleen tovert een glimlach op de lip-
pen. De vrolijkste muziek uit de rock-
geschiedenis. Zo vrolijk, dat het “the 
Devil’s music” wordt genoemd. On-
weerstaanbaar zet ze aan tot dansen 
en tot andere goddeloze wilddoenerij.

Toch is Boogie Woogie niets méér 
dan één van de bloeiende zijtakken 
van de Blues. Ontstaan als amuse-
ment na het mensonterend slaven-
werk op de katoenplantages in het 
zuiden van de States. In de honger-
jaren na de Wall Street Crash vlucht 
de muziek mee naar de noordelijke 
steden, waar ze alleen maar wilder 
wordt...

Al snel speelt ze een woelige rol bij 
het ontstaan van die andere, al net zo 
verdorven muziekstijl: de rock ‘n roll. 

De blanke burgerij gaat in shock als 
ook jonge blanke tieners wild begin-
nen te dansen op die heidense ritmes 
met hun dubbelzinnige teksten. En 
stel je voor: soms dansen blanke 
meisjes zelf met zwarte jongens. Het 
einde van de Beschaving! En dat 
allemaal door... jawel: door die ver-
doemde muziek van de Duivel, die 
later mee de Sixties bepaalde, en 
zelfs tot in de hardrock te horen is.

Robert Van Yper vertelt dit span-
nende verhaal - rijk geïllustreerd met 
historische klank- en beeldfragment-
en.

Robert kan ook geboekt worden met zijn 
andere lezingen: ‘Rockt it!’, ‘Lennon’ en 
‘MeToo in de fifties’.

NEW
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Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be

50 jaar Top 30

Frank Van Laeken voert u in zijn 
lezing mee naar de hoogtepunten 
uit 50 jaar radio- en muziekgeschie-
denis, dist verhalen op die u allang 
vergeten bent of nooit geweten hebt, 
laat ‘one hit wonders’ herleven en 
overloopt hitlijsten van toen en nu. 

De hoofdmoot van de lezing is na-
tuurlijk muziek, véél muziek, en die 
staat, zoals het hoort, op cassette.
Thank you for the music!

Het gelijknamige boek verscheen 
bij uitgeverij Houtekiet

In de lezing ‘50 jaar Top 30’ duikelt 
Frank Van Laeken verhalen van al 
lang vergeten artiesten op en maakt 
een hitparade per decennium én van 
alle toonaangevende artiesten. 

Nostalgie troef, voor wie er bij was, 
een leuke geschiedenisles voor wie 
even wil meegenomen worden naar 
lang vervlogen tijden.

Woodstock in België

Een nostalgische, meeslepende en 
verhelderende Trip Down Memory 
Lane! (En je hoeft er niet eens lsd 
voor geslikt te hebben...)

In de lezing voert Frank Van Laeken 
u mee naar de Tijd van Toen, vertelt 
hij de achtergrondverhalen (ook van 
het Amerikaanse Woodstock) en 
valt er natuurlijk veel naar muziek te 
luisteren.

1969 was misschien wel het belangri-
jkste jaar uit onze vaderlandse pop- 
en rockgeschiedenis. Er waren al wel 
voorzichtige aanzetten geweest om 
festivals te organiseren, maar dat jaar 
veranderde alles. 
Daarbovenop was er dan nog het 
échte Woodstock, een iconisch even-
ement.

Het gelijknamige boek verscheen 
bij uitgeverij Houtekiet

D
E SM

ET
JAN

Rariteitenkabinet:
Bob Dylan Special

IT AIN’T ME BABE…
DAT BEN IK NIET…

De tachtigste verjaardag van Robert 
Allan Zimmerman (25.04.1941) zal 
hoogstwaarschijnlijk niet ongemerkt 
voorbijgaan. En dat is niet meer dan 
terecht ! Een lawine aan “tribute-
concerten” in binnen- en buitenland 
staan ons te wachten. 

Een onbeschrijfelijk rijk gevulde car-
rière van om en bij de 60 jaar gaat 
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij.

Keerzijde van de medaille is natuurli-
jk dat iedereen wel eens een graantje 
wil meepikken in de slipstream van 
“de grote successen” en dat leidde 
tot zowel mooie, nieuwe interpretaties 
van de Dylan-composities als tot 
“covers” die we eerder met de slappe 
lach naar de kringloop zouden bren-
gen. 
Wel, Laat dat nu net de opdracht van 
het “rariteitenkabinet” zijn.

Wist U dat heer Dylan gecoverd is 
door (o.a.) Frank Zappa, Julie Lon-
don, Neil Innes , Spike Jones, James 
Last, Mae West, Telly Savalas (Kojak), 
Franky Valli & The Four seasons, 
Hugo Montenegro, Duane Eddy, 
Christiane van den Wyngaert (opper-
rechter strafhof Den Haag ), Hugues 
Aufrey…  
(…lijstje ingekort door de redactie)  

Ook Jazz ensembles, Strijkkwartet-
ten en Synthesizerfreaks hebben 
zich te goed gedaan aan diverse 
Dylan-composities. De meest Hilar-
ische, 
Onwaarschijnlijke en Hoe-Is-Het-In-
Godsnaam-Mogelijke tracks 
worden verzamelt in deze Raritei-
ten-special.

Jan De Smet zal U begeleiden in 
deze geheime kamers van het 
Dylan-universum. Meteen wordt 
de aloude boutade “Nobody Sings 
Dylan Like Dylan“ meer dan ooit 
bevestigd! 
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Vrouw aan de piano
Vrouwelijke componistes voor het 
voetlicht.

De lezing ‘Vrouw aan de piano’ 
zoomt in op het leven en werk van 
vrouwelijke componistes. Veerle 
Janssens spreekt vanuit eigen en-
gagement en ervaring. Op haar 
vijftigste heeft ze zich na vele jaren 
van ‘aanmodderen’ weer aan haar 
(nieuwe) piano gezet. Krijgen vrou-
wen intussen evenveel kansen?

Veerle Janssens illustreert deze 
lezing met mooie muziek. 

Eventueel speelt ze zelf piano. 

Haar boek Vrouw aan de piano ver-
scheen bij Uitgeverij Vrijdag.

Ze heeft zich verdiept in het werk en 
het leven van te lang vergeten com-
ponistes, zoals Fanny Mendelssohn, 
Clara Schumann, Mel Bonis, Céci-
le Chaminade, Ethel Smyth en Lili 
Boulanger. Met hedendaagse com-
ponistes, zoals Eliane Rodrigues en 
Annelies Van Parys, keek ze naar de 
muziekwereld van vandaag.

Veerle Janssens (°1965), germanis-
te Nederlands-Duits van opleiding, 
was bijna 30 jaar lang journaliste en 
eindredactrice, eerst bij De Stan-
daard, daarna bij De Tijd. Op haar 
50ste zei ze, na een burn-out, de 
krant vaarwel en maakte ze eindelijk 
weer meer werk van haar passie: 
pianospelen. Maar het schrijven liet 
ze niet los. Ze besloot over die stap 
in haar leven een boek te schrijven.

VAN
 M

ECHELEN
LUDWIG

Luisteren met je ogen,
Kijken met je oren

Hoor jij de bergrivier in Die Forellen 
van Franz Schubert? 
Schubert wandelde vaak in de nat-
uur en kwam telkens met heel wat 
inspiratie thuis.
Misschien ken je het oratorium Die 
Jahreszeiten van Jozeph Haydn, zijn 
laatste grote werk. 
Een ode aan zijn prachtige ge-
boortestreek. Maar kan jij dat 
allemaal horen in zijn muziek?

Andere componisten zagen mooie 
kastelen of landerijen, of bezeerden 
hun zitvlak in koetsen op hobbelige 
wegen en verwerkten dit 
in hun muziek. 

Muziek kan je zien en beelden kan 
je horen. 
Dat ontdek je tijdens de lezing ‘Luis-
teren met je ogen, kijken met je oren’ 
door Ludwig Van Mechelen, Artistiek 
Directeur van 
het bekende webmagazine Klassiek 
Centraal.
 
‘Luisteren met je ogen, kijken met je 
oren’ is een interactieve lezing.  Elke 
deelnemer noteert tijdens de luister-
fragmenten de beelden hij voor zich 
ziet en omgekeerd, je noteert wat je 
hoort bij de beelden die je te zien 
krijgt.
Meteen ga je heel anders luisteren 
naar ‘de’ klassieke muziek. 
Je luistert intenser en je ziet meer!

Beethoven

Ludwig Van Mechelen kan ook geboekt 
worden met zijn lezing over Beethoven: 
Brabantse wortels komen tot bloei in 
Duitsland en Oostenrijk.

U wordt meegenomen doorheen het lev-
en van dit muziekwonder. De natuur, de 
schoonheid van de toenmalige steden 
en dorpen, het waren allemaal inspiratie-
bronnen voor het genie van Van Beetho-
ven. Net zoals de menselijke emoties, 
altijd heviger bij kunstenaars, zijn werk 
mee bepaalden en zo ook zijn gehoo-
rprobleem. Doof? Hij was niet letterlijk 
doof (tenzij de 7 laatste jaren van zijn 
leven allicht wel). Hij kon ‘horen’ via een 
hoorn, maar hij leed aan de soms letterli-
jk gek makende tinnitus in extreme vorm. 
En dat? Dat hoor je ook in heel wat van 
zijn werken.
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Cinema Sierens
 
Bij jou thuis, in jouw bedrijf, een 
culturele organisatie of ergens op 
café, komt cinémaniak en theater-
maker Arne Sierens aan jouw pub-
liek, familie, vrienden, en collega’s 
allerlei fantastische scènes tonen uit 
topfilms van over heel de wereld en 
uit alle tijden.

Heel verrassend en erg leerrijk voor 
jong en oud.

Met zijn bevlogen en educatieve 
commentaar dompelt hij jullie hier 
helemaal samen in onder. 

Organiseer het overdag of ‘s avonds 
als feestje voor uw familie en vrien-
den, als promotie voor uw firma, als 
filmles voor uw studenten ...

Duur: Ongeveer 75 minuten zonder 
pauze of met pauze. 
Praktisch: Arne komt langs met 
beamer, geluidsinstallatie (hetzij 
beiden voorzien) en een technieker.

Wat te verwachten: Cinemaniak 
en theatermaker Arne Sierens komt 
allerlei fantastische scènes tonen uit 
topfilms van over heel de wereld en 
alle tijden. Zijn commentaar maakt 
het helemaal af.

De thema’s waaruit je kan kiezen: 
Meegaan op café
Op de fiets springen
Topscènes auto’s
Eten, degusteren, schransen en fret-
ten 

Wat doen ze allemaal met boeken?
Tsnunami van feesten
Musicals van overal 
Meeblaffen met honden
Allemaal in bed
Wat een hete zomer
¡Viva Flamenco! 
Kinderen overal 
Kom kijken naar Vlaanderen
Leve de sporters 
Marathon van actie
Kleuren in cinema
Rock-‘n-Roll High School

Prospectie mogelijk: zie speellijst www.koortzz.be
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Scoubidou, de lezing

Auteur Filip Osselaer en tv- en ra-
diofiguur Leen Demaré duiken in 
The Seventies! met Scoubidou. Een 
roadtrip doorheen de wonderbaarlijke 
jaren 70 op basis van gesprekken die 
Filip voerde met meer dan 50 per-
sonen over die periode.

Leen Demaré, grande dame van 
radio en tv, en Filip Osselaer, auteur 
van de bestsellers over Lucien Van 
Impe en Freddy Maertens, gaan in 
een nieuwe show op roadtrip door-
heen de seventies. Ze zijn gastvrouw 
en gastheer tijdens een warme avond 
vol melancholie, nostalgie, humor, 
muziek, film, verhalen én iconen van 
toen. Met livemuziek en een scala 
aan beelden dompelen ze het pu-
bliek onder in een boeiend decen-

nium dat velen uit het publiek live 
hebben meegemaakt.

The seventies brachten glitter en 
glamour, spuuglelijk oranje behang 
en paarse broeken met olifanten-
pijpen. De glamrock deed zijn in-
trede met Mud, The Sweet en The 
Rubettes, en Saturday Night Fever 
was niet minder dan een revelatie. 
Televisie werd in die tijd een on-
wrikbaar en vast onderdeel van het 
meubilair. Vlaanderen verhuisde naar 
binnen. Lucien Van Impe won de 
Tour De France en iedereen support-
erde mee in de huiskamer. Armand 
Pien verblijdde ons met zijn dage-
lijkse weerpraatje en talloze shows en 
series boden inkijk in de American 
way of life”.

Het gelijknamige boek verscheen bij 
Borgerhoff & Lamberigts.
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Koning Voetbal
 
De duur van een voetbalmatch lang - twee keer 45 minuten! - vertellen Jos 
Willems en Filip Osselaer de mooiste verhalen uit de glorierijke tijden van 
‘Koning Voetbal’. 

Ze nemen de toeschouwers mee naar de mooiste wedstrijden, de meest 
aansprekende resultaten, ze vertellen over de beste spelers, de mannen en 
vrouwen met charisma. 

Jos en Filip vertellen met veel vaart en veel humor over de verrassende mo-
menten op de grasmat, over de iconische stadions en spelers, over sublieme 
truitjes en legendarische clubs.

90 minuten lang zullen de toeschouwers op het puntje van hun stoel zitten, 
als waren ze aanwezig bij een echte wedstrijd, vol spanning, onverwachte 
momenten, schitterende passes en prachtige dribbels. 

Jos Willems is bekend van zijn volkse commentaar bij het voetbal in de kem-
pen, hij is de man die matchen tot leven bracht op de radio. Filip Osselaer is 
auteur van felbejubelde bestsellers over de koers en het voetbal, en treedt 
over het hele land op met ‘Mannen in geel en groen’.
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Lucien 45/75

Het jaar 2021 wordt een feestelijk 
jaar voor Lucien Van Impe! Het is 
dan 45 jaar geleden dat de beste 
klimmer aller tijden de Ronde van 
Frankrijk won – als laatste Belg ooit. 
En Lucien wordt 75. Van Impe gaat 
dit vieren met zijn geliefde publiek!.
Samen met zijn biograaf en com-
pagnon de route Filip Osselaer 
brengt hij een compleet nieuwe ver-
sie van zijn populaire show ‘Lucien!’ 
(de voorbije drie jaar al met heel veel 
succes op tournee door Vlaanderen 
en Nederland). 

Een avond waarop zeges opnieuw 
gevierd worden en nederlagen op-
nieuw geleden worden. 

De show krijgt nieuwe verhalen, 
nog nooit vertoonde beelden én 
nieuwe opnames die het publiek 
terugvoeren naar de heerlijke nos-
talgische tijden van de jaren zestig, 
zeventig en tachtig van de vorige 
eeuw. Het wordt een uniek tijdsdoc-
ument met verhalen over het café bij 
Lucien thuis, heroïsche beklimmingen 
en de schitterden weg naar de top 
van de koers. Met live muziek! Een 
voorstelling met Lucien Van Impe, 
Filip Osselaer en Dries Serpentier.

In de zomer van 1969 tekende Luc-
ien Van Impe zijn eerste profcontract! 
Vier dagen nadat hij zijn handteke-
ning had gezet, startte hij – op een 
veel te grote fiets – al in de Ronde 
van Frankrijk. Het werd meteen een 
succes: Lucien werd twaalfde, in de 

Tour die Eddy Merckx won. Het was 
het begin van een prachtige carrière, 
die uitmondde in de schitterende 
zomer van 1976: toen won Lucien als 
laatste Belg de Tour.

Samen met sportchroniqueur en 
auteur van zijn biografie, Filip Osse-
laer,  neemt Lucien Van Impe u mee 
op toch door zijn wielerverleden en 
vertelt hij over al die andere momen-
ten die de (Vlaamse) wielerliefheb-
bers tot tranens toe bewogen.

Een vertelling over winnen en ver-
liezen, over klimmen en dalen, over 
lachen en wenen. Over klein een-
voudig geluk.
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*Ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.

Goodbye hubble, 
welkom james webb 
space telescope
Een eerbetoon aan de legendarische 
Hubble Space Telescope en een inkijk 
in zijn opvolger.
 
Aan de hand van een gedreven uit-
zetting, met humor en feitenkennis, en 
begeleid door knap beeldmateriaal zal 
Stijn Meuris een vervolg leveren van zijn 
succesvolle reeks lezingen over ‘Stijn En 
De Sterren’. 

Een actuele aanrader voor jong en 
oud, kenner en leek.

Hubble bezorgde ons een inkijk in de 
diepste regionen van de kosmos, met 
vaak adembenemend beeldmateriaal. 

Nieuwe sterrenstelsels, zwarte gaten, 
nevels en opnames van de verst verwij-
derde structuren in het heelal; op enkele 
decennia tijd gaf het sterrenkundigen 
een enorme boost om de kosmos te 
begrijpen. Waarvoor hulde.

Volgend jaar gaat de Hubble echter op 
welverdiend pensioen, en zijn opvolg-
er staat in de steigers. Al geruime tijd 
trouwens, want de James Webb Space 
Telescope ligt inmiddels flink achter 
op het schema en het budget werd 
al overschreven met bijna een miljard 
dollar. Maar als alles goed gaat wordt 
de JWST op 30 maart 2021 de ruimte 
in geschoten. Met verwachtingen die 
nog een stuk hoger liggen dan bij de 
Hubble. Voor het eerst zal de mens in 
staat zijn de geboorte van het heelal te 
fotograferen.

Stijn & de sterren
Wedden dat u binnenkort aan Stijn Meu-
ris denkt als u naar de hemel kijkt? 
De Man van Noordkaap, Monza en 
Meuris is al van kindsbeen begeesterd 
door het heelal. 
Hij voert u mee naar zijn favoriete ruimte. 
Met een ster tussen de sterren. 

Geïnspireerd door de Canvas-reeks en 
door het boek, voegt Stijn Meuris drie 
uitbreidingen toe aan de lezing die hij al 
een paar seizoenen geeft:

1. Stijn & de sterren
2. Hoe lang gaat dat hier nog duren?
3. Het is groen en het bestaat niet
4. Wordt het nog wat met de ruimte-
vaart?

De lezing Stijn & de sterren is ook 
geschikt voor 10-plussers.

*Ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.

JAN
S

REG
Wereldoorlog II
Reg Jans is een historicus met een 
diepe passie voor de Tweede We-
reldoorlog. Meer dan twee decennia 
lang leidde Reg Oorlogsveteranen 
en hun families rond op de slagvel-
den waar zij vochten in Normandië, 
Nederland en de Belgische Arden-
nen. 

In 2014 heeft Reg met succes een 
rondleiding uitgevoerd voor een 
delegatie van het Amerikaanse Witte 
Huis.

Meer recent begeleidde hij de cast 
van de HBO successerie Band of 
Brothers in Bastogne.

WOII: Het Ardennen Offensief 

Tijdens deze lezing schetst WWII his-
toricus Reg Jans een duidelijk beeld 
van het Ardennen Offensief. Een ver-
helderende tijdlijn vanaf de bevrijding 
in September 1944 tot aan het einde 
van de gevechten in 1945. In zijn typ-
erende eigen stijl vertelt Reg onder 
andere over het bloedbad in Malme-
dy, de verdediging van St Vith, Bas-
togne, Operatie Greif en Afro-Ameri-
kaanse soldaten, dit alles doorspekt 
met persoonlijke verhalen die Reg 
heeft verkregen door zijn relaties met 
bevriende oorlogsveteranen.

Een zeer leerrijke, onderhoudende 
ervaring met een vleugje humor 
van de bovenste plank!

WOII: De Band of Brothers in Bas-
togne 

Tijdens deze lezing neemt Reg Jans 
je mee naar 1944-1945 en vertelt hij 
het echte verhaal van Easy Compa-
ny in Bastogne. In zijn typisch eigen 
stijl, geschiedenis met een hoek af 
en, beladen met foto’s en anekdotes, 
dompelt Reg het publiek onder in de 
wereld van de Band of Brothers, op 
het slagveld en op de filmset. Deze 
lezing over Easy Company is omwille 
van de ervaring van de spreker uniek 
in de wereld.

Educatief, Inspirerend en Enter-
tainend
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