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www.leue.be

Clara Cleymans, Inge Paulussen, 
Samuel Vekeman & Dimitri Leue

Loos

Speelperiode: Vanaf 2 februari tot en met 29 maart 2024

Voorwaarden: Garantie € € 3.750 + reiskosten + BTW – partage 80/20 
+ techniek/catering/AR

Vier mensen zoeken naar warmte bij elkaar, bij hun overleden ouder, bij hun onge-
boren kind. Een geadopteerde zoon en een biologische dochter nemen afscheid van 
hun vader.
Een koppel met een kinderwens wordt door de natuur gedwongen om na te denken 
over adoptie. 
De vier hun levens verstrengelen zich. Vragen botsen tegen antwoorden.  
Verwachtingen worden bijgesteld. 
Humor is alom aanwezig maar blijkt geen wonderzalf, slechts loze afleiding van de pijn. 

Samuel Vekeman vroeg Dimitri Leue om samen een voorstelling te maken over 
adoptie. De weegschaal tussen hier en daar, biologische verwantschap en emotionele 
verbinding.
Clara Cleymans en Inge Paulussen vervoegen hen in hun zoektocht naar de juiste 
woorden om dit thema zin te geven.
Zinloos wil niet zeggen dat het woordeloos is en woordeloos wil niet zeggen dat het 
zinloos is.

“Ouders zouden eerst een cursus moeten volgen in ouderschap.
Of een test om kinderen te mogen krijgen. Opvoeding is het belangrijkste wat er is en 
iedereen doet maar wat.
Kinderen krijgen is zo makkelijk. Alleen zij die er moeite voor moeten doen, denken 
er op voorhand over na.”

Spel: Clara Cleymans, Inge Paulussen, Samuel Vekeman en Dimitri Leue
Tekst: Dimitri Leue
Met loze muziek van Antoon Offeciers.
Loze kostuums van Eva De Mul
En een loos decor van Henk De Graeve & Hilde Claeys
Techniek: Sonista, Stef Appelen



www.leue.be

Jennifer Heylen  
& Dimitri Leue

Messia

Speelperiode: Van 17 april 2024 tot einde seizoen 
 

Voorwaarden: Garantie € 3.950 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Organisator voorziet eindversterking, catering, 2 technici om op te bouwen.

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 ondervrager krijgt 
meer antwoorden dan hij gehoopt had. Die ene vraag durft hij niet meteen te stellen:
“Zijt gij echt de Messia?”

Jennifer Heylen zit aan tafel met een camera constant op haar gericht. Een camera die 
ze als geen ander weet te bespelen met haar blik, met haar mimiek en sprekende ogen. 
Ze is de nieuwe Messia.

De tekst, volledig op rijm, wordt afgewisseld met liedjes in diverse genres, gebracht 
door de liveband.muziek van de Lusters. De muzikanten geven lucht aan de voor-
stelling en plaatsen alles in perspectief. Zij zijn het engelenkoor dat commentaar 
geeft op wat er gebeurt. Hoe erg onze problemen hier op aarde ook zijn, als je afstand 
neemt worden ze klein, verdwijnen ze. 

De Standaard **** : Messia tilt het wokedebat naar een filosofisch niveau… Messia 
bewijst dat een gesprek vol tegenstellingen geen empathie hoeft uit te sluiten.
Concertnews**** : Messia die Jennifer Heylen neerzet is hip, van deze tijd cool ...
Indrukwekkend hoe snel ze kan schakelen van de ene emotie naar de andere...

Spel: Jennifer Heylen, Dimitri Leue
Compositie en livemuziek: Antoon Offeciers, Ken Pichal, Samuel Vekeman, Semele 
Uyttenbroeck
Tekst: Dimitri Leue
Kostuums: Charlotte Willems
Lichtconcept en techniek: Sonista 

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

(c) Sara De Graeve



(c) Sara De Graeve

www.arnesierens.be

Verkeerde nachten

Speelperiode: Vanaf 9 november tot 28 januari 2024

Voorwaarden: € 3.350 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Organisator voorziet PA, licht, catering

Hilde Heijnen, Elise Bundervoet,  
Wouter Bruneel en een kind

Een meisje wordt door haar vader achtergelaten aan het station. 
Een man, Bobo, neemt haar mee naar Edith, een vrouw uit zijn 
buurt, om er voor te zorgen. Edith zegt op slag: Ik haat kinderen. 
Ze besluiten erom te loten. Edith verliest en moet voor het kind 
zorgen tot haar vader terug opduikt.

Het kind roept bij Bobo herinneringen op aan zijn jeugd.  
Bobo zijn leven veranderde drastisch toen zijn vader het gezin 
weghaalde van het platteland en tegen de zin van Bobo en zijn 
zus verkaste naar een arme en overbevolkte stadswijk. Bobo 
raakte er verzeild in een bende, de bende van de Bloemekeswijk. 
Hij werd er ook verliefd op Agnès. Samen hebben ze een ver-
schrikkelijke nacht meegemaakt vol drank en drugs en een dode 
als resultaat. 

De eerste nacht bij Edith pist de kadee al in haar bed. Het meisje 
lust niets van het eten dat Edith haar voorzet. Er komt geen 
woord over haar lippen. Edith voelt nul dankbaarheid van dat 

kleine wicht. Agnès moeit zich bovendien met de kleine. Het zit 
er bovenhands op.

Een nieuwe creatie van Arne Sierens met sterspeler Wouter 
Bruneel. Voor Mouchette, eveneens een stuk van Arne werd 
Wouter genomineerd als beste acteur door de acteursgilde.  
Samen brengen ze het Sierens universum tot leven.  
Met Wouter vormt Arne net zoals met Johan Heldenbergh jaren 
geleden opnieuw een gouden tandem. Hilde Heijnen en Elise 
Bundervoet krijgen ook alle kansen om hun duivels te ontbinden. 
Verwacht u aan explosief en fysiek theater!

Tekst: Arne Sierens
Spel: Hilde Heijnen, Elise Bundervoet, Wouter Bruneel, een kind
Regie: Arne Sierens
Vorm/licht: Guido Vrolix
In samenwerking met Perpodium en Cultuurcentrum De 
Ververij Ronse.



www.arnesierens.be

(c) Sara De Graeve

Tania Van der Sanden  
& Lien Thys

Apenverdriet

Speelperiode: 19 oktober tot 21 december 2023 

Voorwaarden: Garantie € 2.850 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Organisator voorziet techniek en catering

In de late uren na het herenigingsfeest 
van de vijftigjarige Juliette en haar man 
Johan, zijn alle gasten vertrokken, op één 
na. Een jonge vrouw van eind de twintig, 
Mara blijft achter. Juliette heeft Mara 
nooit eerder gezien.
Naast elkaar in het knalrode apparte-
ment 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.”

In een werveling van rode doeken zoeken 
twee vrouwen die elkaar van haren noch 
pluimen kennen, toch toenadering tot 
elkaar. Uitvergrote bewegingen onder-
strepen hun gevoelens en gemoedstoe-
stand.  Existentiële eenzaamheid en 
melancholie versmelten in een ademben-
emende, sublieme sfeer. 

“Momenteel reist ze door Vlaanderen 
met het stuk Apenverdriet van Arne 
Sierens, aan de zijde van Tania Van der 
Sanden. “Een ongelofelijke straffe speel-
ster”, steekt Lien van wal. “Ik merk dat 
we als duo dermate op elkaar ingespeeld 
raken dat we elke keer een mooie voor-
stelling afleveren.” - Gazet van Antwer-
pen; 11/11/2022

- Kempense Lien Thys is klaar om talent 
te tonen aan grote publiek 

“Mara: ‘Gij zijt de enige die niet ges-
cheiden is, een mirakel!’
Juliette: ‘’t Is zo.’
Mara: ‘Zullen we nog iets drinken, wij 
twee, en zo wat tipsy worden?’
Juliette: ‘Nee.’
Het zouden vier regels uit de toneelbew-
erking van haar leven kunnen zijn. 
-Ik voel mij nog zot genoeg: Tania Van 
der Sanden (60) barst van de goesting om 
nog een tijdje door te gaan - De Morgen; 
10/9/22

Tania Van der Sanden is één van onze 
strafste actrices. Ze werd bekend bij het 
brede publiek door Vaneigens, In de 
Gloria en Het Eiland. Haar tragi-komisch 
talent is onweerstaanbaar. Lien is een 
sterk jong talent binnenkort te zien in 
1985, over de Bende Van Nijvel.

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



Cornelius & the aliens

Speelperiode: Vanaf 14 maart tot einde seizoen 2024

Voorwaarden: Garantie € 2.750  + reiskosten – partage 80/20 
+ techniek/AR/catering/BTW

Katelijne Verbeke & Evelien Bosmans

Twee topactrices samen op de planken in een hilarische woorden- en 
gedachtenstrijd tussen oud en jong, waarbij elke generatie schaamte-
loos met de billen bloot gaat !

Cornelius Bracke, een echte mens zoals hij zichzelf graag omschrijft, 
krijgt eindelijk een unieke kans op glorie en roem. Zijn kleindochter 
Naomi (Maoiri volgens Corneel), een theateractrice in de dop, wil 
samen met hem de bühne delen van het befaamde Theaterhuis. 

De grootste theaterzaal van Vlaanderen heeft een slecht rapport 
gekregen voor hun diversiteitsbeleid. 
Er moet meer grijs op de scène.  
En plots komt opa Cornelius in beeld.

Op de weg erheen worden heel wat oude vetes en familiale twist-
punten bovengehaald. Al snel blijkt dat Naomi en Cornelius elk hun 
eigen visie hebben op het verleden en op de toekomst. Cornelius wil 
bovendien creatieve inbreng in de artistieke performance tot wan-
hoop van zijn nageslacht.
 
Guido Van Meir ontwikkelde het typetje Cornelius Bracke voor 
HUMO en bracht het tot leven met een wekelijkse column onder de 

titel ‘Het wordt teveel voor Corneel’. Guido is vooral bekend als jour-
nalist maar hij schreef ook pareltjes voor film, tv en theater. 
Om slechts enkele te noemen: auteur van de film Groenten uit Balen 
en tekstschrijver van de serie Terug naar Oosterdonk. Als theater-
schrijver kent u hem vast ook van de prachtige tekst Petrus en den 
dodendraad.
In de columns becommentarieerde Corneel zonder gène het leven 
in zijn dorp en de dorpelingen maar hij is zelf ook verre van perfect. 
Bracke is ijdel, verstrooid, niet vies van een avontuurtje en de beden-
ker van grootse plannen die steevast in het honderd lopen..

Thomas Janssens is zowel acteur, auteur als regisseur.
Zijn werk bij de compagnie Woodman wordt als ijzersterk beschou-
wd.
De samenwerking met Evelien Bosmans gaat reeds lang terug.
Hij werkt zowel zelfstandig onder eigen naam als voor gevestigde 
huizen zoals Malpertuis.

Tekst: Guido Van Meir
Spel: Katelijne Verbeke en Evelien Bosmans
Regie: Thomas Janssens



(c) Erwin De Keyzer

Hotel Aurora

Speelperiode: Vanaf 28 september tot 19 november 2023

Voorwaarden: Garantie € 3.150  + reiskosten – partage 80/20 
+ techniek/AR/catering/BTW 

We hebben een vleugelpiano nodig (of buffetpiano). 
Deze maakt deel uit van het decor en staat voor de vergane glorie van het hotel.  

Indien moeilijk op te lossen, bespreek dit met ons.

Karlijn Sileghem, Dries Vanhegen, 
Reindert Vermeire & Witse Lemmens

Moeder, vader en hun twee zonen runnen een familiehotel.  
De zaken gaan niet goed. Vandaag is het hotel een dagje 
gesloten, wegens inventarisatie. Nieuwe rekeningen dienen 
zich aan, oude worden vereffend. En de jongste zoon is jarig.

Ze krassen de eelt van hun littekens. Ze zijn het koor van hun 
eigen tragedie. Iedereen wil weg, moet weg, weet alleen niet 
waarheen.

Vierentwintig uur hebben ze, een dag en een nacht, want dan 
gaat hun Hotel Aurora weer open. Eventueel.

Vrij naar “De nacht is de moeder van de dag” van Lars Norén. 

De inmiddels overleden Norén verdwijnt soms enkele jaren 
naar de achtergrond in theatermiddens, maar hij komt altijd 
terug. Ouders, kinderen, ruzie, drank, ellende.. 
Norén trapt het heilige huisje van het huwelijk en het gezin 
rücksichtslos in. 
Dit levert fantastisch theater op waarin acteurs zich ten volle 
kunnen uitleven. 
En het publiek bedenkt zich, het kan altijd nog erger

Spel: Karlijn Sileghem (Elin, de moeder), Dries Vanhegen 
(Martin, de vader), Reindert Vermeire (Georg, de oudste 
zoon) en Witse Lemmens (David, de jongste zoon).
Regie: Julie Van Den Berghe en Johan Versele



(c) Sara De Graeve

www.pascaleplatel.be

Kom ne keer binnen

Speelperiode: Van 15 september tot en met 1 december 2023. 

Voorwaarden: Garantie € 2.875 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Organisator voorziet techniek en catering

Pascale Platel & Ben Segers
Sven: Ewel?
Chantal: Ewel wa?
Sven: Nie me mij, hé?
Chantal: Hein?
Sven: Hein?

Chantal: Soms zijde gij echt niet van deze planeet. Gelijk daar-
straks in Oostende. Gij ziet dan dingen die k’ ik niet zie en ik 
zie dingen die gij niet ziet en straal voorbij loopt. Terwijl we 
op dezelfde plek zijn. Gij komt dan af met een idee om iets te 
doen en ik ook, maar uw idee is gebaseerd op wat da gij ziet  
en het mijne op wat ik zie. En dat botst dan natuurlijk.

Sven: ‘t Is waar! Ik wilde daar gewoon wat lanterfanten en 
winkels doen, maar gij wilde fietsen. ‘Ge moogt éne winkel 
doen’, zeide toen en ik zeg ‘Ja’, en ik ga vlug binnen, maar ik 
voel mij dan al schuldig en ik zeg tegen die verkoopster: ‘Ma-
dame, ik moet ne keer terugkomen want Chantal wilt fietsen.’ 

Chantal: Is dat erg?

Deze voorstelling gaat over de mogelijkheid van een onmo-
gelijke relatie. Het is een aaneenschakeling van schetsen, tekst 
is van Pascale Platel.

Reactie: Een echt stuk uit jouw intense, scherpe, zachte,  
lacherige, en mooi ontroerende pen. Verrassend en origineel 
in opbouw. Die laatste scènes …. Prachtig. Wat ook raakt:  
Ben past zo goed bij je op dat podium. Wat een match! Dank-
zij hem komt jouw typische - en waarvoor iedereen zo graag 
naar je komt  zien - speelstijl er met verve weer uit. Fijn fijn 
fijn!

Tekst: Pascale Platel
Met: Ben Segers en Pascale Platel
Scènebeeld: Kurt Verleure



(c) Shalan Alhamwy

www.pascaleplatel.be

Pascale Platel
Vertedernader mij

Speelperiode: Gehele seizoen
 

Voorwaarden: Garantie € 1.050  + reiskosten + BTW. Partage 80/20. 
+ Techniek/AR/Catering

Kijk’, zegt de Zotte Doos, ‘ik ben voor 
jou een Zotte Doos, juist gelijk honderd-
duizend andere Zotte Dozen, maar als 
jij mij ‘vertedernadert’, dan hebben we 
elkaar van nu af aan nodig. Dan ben jij 
voor mij uniek op de wereld, en dan ben 
ik voor jou uniek op de wereld. (‘Vrij 
naar ‘de Kleine Prins’).
Dit is het begin van een sprookje dat niet 
bleef duren.‘…

Ik sta op een kruispunt in mijn leven. 
Mijn relatie is gestrand, mijn ouders zijn 
dood en mijne bulex is kapot. Dringend 
tijd voor andere oorden!
In het vliegtuig, onderweg naar Nepal, 
wil ik het verdriet en de pijn van mij 
afschrijven, maar de passagier voor mij 
klapt zijn zetel achteruit, mijne laptop 
slaat dicht en er is niet genoeg plaats 
meer om hem terug open te doen.
Ik ben dus genoodzaakt om mijn ge-
dachten daar in dat vliegtuig luidop uit te 
spreken zodat ik ze kan onthouden om ze 
later op papier te zetten.

Een voorstelling over de ‘Amai, wat een 
kieken’- liefdesmomenten in een mens 
zijn bestaan en de verwoede pogingen 
van anderen om je er overheen te helpen.

REACTIES

“VERTEDERD ben ik... 
Met de krop in de keel zit je daar... 
compleet ondersteboven. Ontroerd. 
Aangedaan. “Gepakt” te kijken naar een 
melancholische clown zonder masker... 
Zeg wel, ... ZONDER masker, open en 
bloot. Oprecht. Rechtuit! Op het naïeve 
af. What you see is what you get :  een 
prachtvrouw die je op zulk een simpele, 
ongekunstelde manier binnenste buiten 
keert met een verhaal, hààr verhaal, 
ieders verhaal dat je doet slikken en slik-
ken en slikken... Op haar kousenvoeten 
glipt ze je hart binnen en verovert het ! 
Nog aan het bekomen van een lachsal-
vo vergeet het sjokvol theaterzaaltje te 
ademen... je voelt enkel de verbindende 
doch ontredderende emotie trillen in de 
onwezenlijke geluidloosheid, een danig 
indringende stilte die je voelt plakken tot 
op je huid. En een ieder legt zijn masker 
af en voelt mee...  tranen glinsteren in de 
spotlights... Dank je Pascale!”  
- Micheline Pots

Tekst & spel: Pascale Platel 
Met dank aan Maryse Engel en Koen De 
Smet



www.pascaleplatel.be

Gezegend Zij

Speelperiode: Gehele seizoen 

Voorwaarden: Partage 80/20 met min. € 1400 + BTW + reiskosten + catering

Pascale Platel

Ik herinner mij – Jezus moet zo een jaar of 12 geweest zijn – en we 
waren samen, we, t.t.z., Jezus, Moeke Maria, Jozef, mijne man Za-
charias, mijne zoon Johannes De Doper, ik en nog enkele vrienden 
naar het Feest van het Lam in Jeruzalem geweest.

En ineens – we gingen juist terug naar huis vertrekken – merkte 
iemand op dat Jezus verdwenen was.
Iedereen begon direct te zoeken maar Jezus was in geen velden of 
wegen te bespeuren en op het water was hij ook al niet.

Na drie (!) dagen had Maria uiteindelijk het lumineuze idee om ook 
eens in de tempel daar te gaan kijken en – ik zie nog altijd dat beeld 
voor mij – Jezus die daar in die tempel op zijn gemak met zijn poep 
op het altaar zit en rond hem zeker 20 schriftgeleerden. 

‘Maar Jezus toch!’ riep Maria, ‘We waren ik weet niet hoe ongerust!
We zijn u al drie dagen aan het zoeken!’
En zo zei Jezus: ‘Maar mama toch, ik ben hier gewoon wat aan het 
praten en ten andere, waarom hebben jullie mij gezocht? Waar zou 
ik anders zijn dan in het huis van mijn Vader?’
En ik dacht ‘Ai, dat moet hard aankomen bij Jozef.’
(Elizabeth 3: 41 – 52)

In ‘Gezegend Zij’ vertelt Pascale Platel de levensloop van Jezus 
Christus vanuit het oogpunt van tante Elisabeth, de moeder van 
Johannes de Doper. Platel vertelt het verhaal vol humor en kwinksla-
gen. Ze laat u gieren van het lachen, maar evenzeer beweegt ze u tot 
tranen toe. Zoals alleen zij dat kan. Met het publiek aan haar lippen 
frist ze zo ons collectief geheugen op met anekdotes die getuigen van 
groot respect, geestdrift en heel wat korreltjes zout.

Pascale Platel houdt deze memorabele solovoorstelling uit 2002 met 
veel plezier op het repertoire!

Platel speelt met zoveel ernst en gevoel dat een bijtend laagje pijn 
onder de lach priemt. Ze doet je lachen en huiveren. Halleluja! (Roel 
Verniers – De Standaard)

Tekst en spel: Pascale Platel
Dramaturgie: Mieke Versyp
Bewegingsadvies: Marie De Corte
Coaching: Patrick Jordens  
Met dank aan: Kopergietery Gent



Johan Heldenbergh, Nils De Caster, 
Roland Van Campenhout & Sara De Smedt

Cabana Belgicana
Waar moet ge met uw liefde naar toe ? Als ge verliefd zijt op de liefde.
Als ge, een zoekend leven lang, vruchteloos de nacht en haar demonen hebt bemind. 
Als ge door haar, smalend, onveranderlijk en onherroepelijk afgewezen wordt. Als ge 
niet anders kunt dan schaterlachen om uw eigen zalige gewroet.

Als de rimpels in uw hart ervan schreeuwen, de littekens in uw gelaat ervan getuigen 
en de kraken in uw stem veeleer de stilte zoeken.

Hoe moet ge die liefde voor het leven en de geamuseerde grijns om haar pijn proberen 
verwoorden? Als ge zo goed weet waar ge het over hebt… Dat ge eigenlijk liever en 
beter zwijgt?

Er is maar één taal die al die pijnlijke en plezante begeerte kan vatten. Die al die ver-
halen durft te bundelen in een snik. Die van al dat rusteloos genieten en het geamu-
seerde snotteren moet vertellen. Er is maar één penseel die de stilte kan schilderen.

Johan Heldenbergh, Roland Van Campenhout, Nils De caster en Sara De Smedt weten 
waarover ze het hebben, herkennen dat stilzwijgend bij elkaar, hebben een kot gevon-
den en hebben samen songs gekozen die ook weten waar ze het over hebben.
Songs die die beschaamde liefde uitschreeuwen en uitblinken in bescheiden, directe, 
virtuoze, grappige, trieste en allesomvattende eenvoud.

Pijn en humor. Ja
Eerlijke eenvoud. Ja
Americana. Ja
Blues en country. Ja
Met al haar Latijnse, Europese en Afrikaanse invloeden. Ja
Maar…  No somos Americanos. Somos Belgos.

Kortom : 47 snaren, 3 akkoorden en… De waarheid.

Speelperiode: Tournee van 16 september tot 17 december 2023 

Voorwaarden:  Garantie € 4.950 + BTW – partage 80/20 – minimum ticketprijs 18 €.

Organisator voorziet PA en licht. 



www.theaterstap.be                www.deroovers.be               www.hetscheldeoffensief.be 

(c) Bert De Mulder

Het Scheldeoffensief,  
Theater Stap, de Roovers

Fanny (16+)

Een inclusief theaterproject van Theater 
Stap, Het Scheldeoffensief & de Roovers 
Frank Dierens, Luc Nuyens & Mira 
Bryssinck

‘Fanny’ is gebaseerd op ‘Le Petit Théâtre 
de Fanny Ruubier’ van Merel de Vilder 
Robier. Dit wreed en gruwelijk, lieflijk 
en bitterzoet liefdessprookje geeft op een 
zinderende manier weer wat er in het 
hoofd van een kwetsbaar meisje omgaat 
wanneer ze in een grimmig milieu 
opgroeit.

Vandaag weer heel den dag aan de balus-
trade gestaan. Vele geschreid en in d’ijlte 
getuft, gespogen, gespuwd. Hoeveel vurt 
water al onder die vurte brugge zien 
passeren, hoeveel fluimen al meegezo-
gen? Hoeveel zweet en tranen mee naar 
de zee...

Fanny is een meisje dat door de buiten-
wereld als ‘beperkt en anders’ wordt aan-
zien. Ze vertelt hoe moeilijk het was om 
op te groeien bij een oma die enkel haar 
zwaktes benadrukte en hoe ze door haar 
artistieke buurman Richard misbruikt 
werd. Tot ze de middernachtman ont-
moet. Een man die haar door zijn tedere 
aanwezigheid de mogelijkheid geeft om 
het verleden achter zich te laten.

Wat Fanny meemaakt en innerlijk 
beleeft, wordt tijdens de voorstelling 
omgezet in tableaux vivants, expression-
istische taferelen. Het publiek beleeft op 
die manier een kaleidoscoop aan gevoe-
lens, impressies, bewegingen en klanken. 
Tot dus de middernachtman opdaagt en 
rust brengt…

Theatermakers Frank Dierens (Het 
Scheldeoffensief) en Luc Nuyens (de 
Roovers) creëerden eerder bij Theater 
Stap de theaterpareltjes ‘De Bank’ en ‘De 
Wereld’. Ook in ‘Fanny’ staan Dierens 
en Nuyens mee op scène, samen met 
de Gentse actrice Mira Bryssinck (o.a. 
‘Tytgat Chocolat’) en spelers van Het 
Scheldeoffensief en Theater Stap.
De toeschouwers zitten op veilige afstand 
van de spelers en van elkaar. Op die 
manier zijn ze al even eenzaam als de 
protagonisten zelf en lijken ze zich mee 
op de ‘crime scene’ te bevinden…

Tekst: Merel de Vilder Robier
Van en met: Frank Dierens, Luc Nuyens, 
Mira Bryssinck, Julia Dierens en Ken-
neth Boven
Live muziek: Marc Bryssinck
Scenografie: Stef Stessel
Productie: Theater Stap, Het Schelde-
offensief, de Roovers

Speelperiode: Voorjaar 2024

Voorwaarden: € 1.450 + reiskosten + BTW 
2  voorstellingen op één dag is € 2.250 + reiskosten + BTW.   

+ techniek/AR.



Elly Aerden & Jan Van Rossem 
Peter De Graef (tekst en regie)

Regen en vuur
“Het is eigenlijk simpel, het hele probleem zit gewoon in je hoofd!”
Of is de liefde toch niet zo eenvoudig? 
Welk proces ondergaat ze doorheen alle beloftes, verwachtingen en ontgoochelingen? 
Wie maakt het proces van de relatie? Sta je al je hele leven voor de jury?

‘Regen en vuur’ behandelt de liefde in al zijn passionele vurigheid, maar schuwt  
ook de tranen van ontgoocheling, eenzaamheid en het elkaar moeten loslaten niet.

De bijhorende songs komen recht uit de seventies, veelal van Amerikaanse sing-
er-songwriters zoals James Taylor, Jackson Brown, Paul Simon, … De liedjes zijn 
zorgvuldig uitgekozen door Jan Van Rossem en Elly Aerden en nog zorgvuldiger 
hertaald naar het Nederlands door Peter Hoefman.

Een man en een vrouw, zelf al door regen en vuur gegaan.

Twee stemmen, smaakvolle harmonieën, gitaar, piano en bas.

Credits: 
Elly Aerden: tekst, zang, piano en bas
Jan Van Rossem: tekst, zang en gitaar
Tekst en regie: Peter De Graef
Vertalingen songteksten: Peter Hoefman

Speelperiode: Gehele seizoen

Voorwaarden:  € 1.750 + reiskosten + BTW 
+PA/licht/catering



www.mandolinman.be

De Wolfmens

Jeroen Lenaerts, MANdolinMAN 
& Mathijs Bertel (Ansatz Der Machine)

De historie van een onweerstaanbare 
oermens die een dorp sticht.
Deps.

Ons dorp
Trotser
Harder
Dan al de rest.
Uit de woesternis
En de wildernij
Is het 
Gesneden
Gekapt
Geschap
Door iets ongrijpbaar
Uit de schemer
Nen imposante schonen
Bohemer
Onze vader
Jan Houtekiet

Als er één boek uit de Vlaamse literatuur 
het tijdloze en universele karakter van 
een gemeenschap en de tegenstelling tus-
sen oud en nieuw weerspiegelt, dan is dat 
“Houtekiet” van Gerard Walschap. Een 
heidens “evangelie” over het ontstaan van 
de beschaving, maar tegelijkertijd een 
blauwdruk van het algemeen menselijke: 
de liefde, het leven en de dood.

Link naar de soundtrack:  
https://tradrecords.fanlink.to/houtekiet 

De soundtrack van Wolfmens (Houte-
kiet) kreeg alvast lovende recensies en 
behaalde de top 20 van de World Music 
Charts Europe: FolkWales Online Maga-
zine:  “What a delightful album to boot”. 

Het Nieuwsblad geeft 4 sterren: “Het 
gebeurt niet vaak dat een louter instru-
mentaal verhaal je toch meesleurt, je 
vastpakt en niet meer loslaat. Een mu-
zikale vertelling kan ook zonder woorden 
beklijven”.

Rock n reel magazine geeft drie sterren:  
“A meditation on the origins of life and 
the possibilities of music”.

Luminous Dash: “Deze soundtrack is een 
subliem pareltje”.

Muziek: MANdolinMAN & Mathijs 
Bertel (Ansatz Der Maschine)
Woord & spel: Jeroen Lenaerts 
Tekeningen en projecties: Lot Vandekey-
bus
Geluid: Tim Janssen
Licht: Harm Opdebeeck
Tekst & regie: Jonas Van Thielen

Speelperiode: Vanaf 25 januari 2024 tot en met 31 maart 2024

Voorwaarden: € 3.750  + BTW – partage 80/20 
6/11 delen van de AR worden rechtstreeks geïnd.

Organisator voorziet voor geluid:  FOH, kablage en 6 identieke monitors.
Organisator voorziet voor licht: projectiescherm  -  beamer kan voorzien worden door het gezelschap 

Organisator zorgt voor catering

https://tradrecords.fanlink.to/houtekiet
https://tradrecords.fanlink.to/houtekiet


www.vzwboey.com

(c) Luk Monsaert

Elise Bundervoet - boey

De dag die komt
In ‘De dag Die Komt’ gebeurt het onver-
mijdelijke. 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, 
passionele liefde en verlangen. Bovenal 
een verhaal over het onuitgesprokene.

“Ik slaap in je bed. Alleen. In een van 
je pyjama’s. Je geur zit nog in je kus-
sensloop. 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 verpleegkundige 
brengt actrice Elise Bundervoet in deze 
voorstelling zorg en theater 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 mon-

ter spel en elegant gebruik van de ruimte 
levert dat een ‘dans’ op die intrigerend is 
om te zien én te horen.”

Nieuwsblad: “De tekst die werd ge-
schreven door AKO Literatuurprijs-win-
naar Peter Terrin en bezit een sterke 
spanningsboog: wie is de man die daar 
ligt, hoe hebben hij en Bundervoets per-
sonage elkaar leren kennen? En hoeveel 
geheimen hebben man en vrouw voor 
elkaar?
De tekst zit vol zintuigelijke beschrij-
vingen, die je de waterlelies in het bos – 
dat een grote rol blijkt te spelen – 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
Foto: Luk Monsaert
Trailer: Arn Van Wijmeersch

Speelperiode: Voorjaar 2024

Voorwaarden: Garantie € 1.850 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Organisator voorziet PA, licht, catering



www.vzwboey.com

(c) Luk Monsaert

Monty stelt voor 
Lien Thys & Tim Bogaerts

Riten
Een jong acteurscollectief wordt in staat van 
beschuldiging gesteld. Een scène uit hun 
voorstelling wordt als ongepast beschouwd. 
Met hun lange ledematen zetten ze het op 
een lopen. Tijdens deze vlucht worden ze 
verschillende krachten in zichzelf gewaar: 
de drang naar roldoorbreking, de kick van 
verzet, maar ook de angst om te provoceren. 
Wie ze zijn en waar ze in geloven wordt 
steeds meer een troebele pap. Een horror 
spiegelpaleis waarin meerdere stemmen in 
het rond kaatsen.

Met RITEN duiken Lien en Tim opnieuw in 
het oeuvre van cineast Ingmar Bergman. Na 
hun eerste adaptatie Na de repetitie, geselec-
teerd voor #nieuwjong op het TheaterFestival 
2021, 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.

Tim Bogaerts (1993) studeerde in 2016 af aan 
de acteursopleiding van de Toneelacademie 
Maastricht. Hij begeeft als speler zich op 
het snijpunt tussen repertoire, beweging en 
performance. Tim speelde voor gezelschap-
pen als NTGent, KVS, De Warme Winkel en 
playField. Huidig seizoen zal Tim o.a. te zien 
zijn in Scattered Memories van Ultima Vez/

Wim Vandekeybus en Hunters & Collectors 
van Voetvolk. 

Lien Thys (1993) studeerde in 2018 af aan de 
spelopleiding van het RITCS. Als actrice is 
ze gefascineerd door de intieme spanning 
tussen de speler(s) en het publiek. Ze speelde 
voor gezelschappen als Lazarus, Abattoir 
Fermé, hetpaleis, Het Nationale Theater en 
De Mannschaft. Huidig seizoen zal Lien o.a. 
te zien zijn in Apenverdriet van Arne Sierens 
en FEED ME PLEASE van Bronks en Theater 
Antigone.

Lien Thys en Tim Bogaerts leerden elkaar 
kennen tijdens Montignards#3, het ontwik-
kelingstraject voor nieuwe theatermakers 
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 gese-
lecteerd voor #nieuwjong op Het Theaterfes-
tival 2021. In 2023 maken en spelen ze hun 
tweede Bergman-adapatie RITEN.

Creatie en spel: Lien Thys en Tim Bogaerts
Coaching: Willem de Wolf 
Outside eye: Marie Pien 
Geluid: Jasper Segers 
Licht en scenografie: Lies Van Loock 
Geïnspireerd op Riten van Ingmar Bergman 
Coproductie Monty - PREMIERE 2, 3, 4 
maart 2023

Speelperiode: Voorjaar 2024

Voorwaarden: Garantie € 1.850 + reiskosten + BTW – partage 80/20
Organisator voorziet PA, licht, catering



www.charliebravo.be

(c) Sara De Graeve

Charlotte De Groof
Charlie Bravo (14+)

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.

Tekst en spel: Charlotte De Groof
Regie: Stefan Perceval

Dit persoonlijke en zelfgeschreven 
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 Per-
ceval die Charlotte gedurende het hele 
maakproces begeleid heeft. 

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

Met ondersteuning van TE GEK! Of een 
lessenpakket voorzien door TE GEK!

Speelperiode: Gehele seizoen

Voorwaarden: Avond: € 975  + reiskosten - Partage 80/20
School: € 900  en een tweede op dezelfde dag € 750 + reiskosten + BTW

Publieksaantal te bespreken.

Organisator voorziet techniek en catering
We brengen een technicus en een zendmicro mee

i.s.m. Het Gevolg



www.denieuwebazaaar.be                               www. kunstz.be

(c) Sara De Graeve

KunstZ 
De Nieuwe BAzAAr

Home XXL, come in

Speelperiode: Vanaf mei 2023  - er is een zaalversie en een openluchtversie

Voorwaarden: € 2.000 + reiskosten/BTW 
Met eigen techniek buiten 

Binnen + techniek/AR/catering

‘Ooit krijgt ge met de goden te maken’ bezweert een oude man het publiek. Het is het 
begin van een reis door de verbeelding van Ovidius en één van zijn bekendste meta-
morfosen. 

De twee oudjes, Philemon en Baucis zijn in hun jonge jaren getrouwd, worden samen 
oud en door hun armoe toe te geven en er tevreden mee te leven, maken zij die licht. 
Ze zijn elkaars knecht en meester. 
In hun dorp komt op een dag een vreemde zwerver aan, op zoek naar een rustplaats. 
De zwerver klopt aan bij duizend huizen maar elke deur blijft dicht. Tot de diep 
ontgoochelde zwerver bij Philemon en Baucis arriveert. Zij zetten hun deur open en 
ontvangen de zwerver hartelijk in hun schamele woonst. 

Elke vreemdeling is een vriend die je nog niet kent. In een aaneenschakeling van 
woord, dans, zang en live muziek brengt ‘Home XXL’ het wondermooie verhaal van 
‘Filemon en Baucis’ tot leven én actualiteit. 

Twee acteurs, een danser en een muzikant vertolken tijdloze thema’s omtrent geloof, 
mensheid, vriend en vreemde in een voorstelling die zowel verrast als ontroert en 
waarin het decor een bijzondere rol speelt…

Werd zomer 22 als buitenvoorstelling gelanceerd in Deurne, Antwerpen, Menen.
Deze voorstelling wordt omgebouwd tot een podiumvoorstelling.
Voor leerlingen en voor volwassenen.

Credits 
Spel: Hans Van Cauwenberghe, Katrien De Becker, Somalia Williamson
Concept/dramaturgie: Hans Van Cauwenberghe, Siri Backx, Lieven De Winter
Live muziek: Joris Vanvinckenroye 
Scenografie: Lieven De Winter
Kostuums/setdesign: Bram Jespers
Eindregie: Greet Vissers
Co-productie: KunstZ / De Nieuwe BAzAAr



Hu
mor



(c) Bart Bavegems

www.veerlemalschaert.be

Je suis Pippi
Van de regen in de drup. 
Van covid naar een oorlog in Oekraïne 
en een energiecrisis op de koop toe. 
We zitten tot onze nek in de shit. 
We moeten de problemen niet eens zover zoeken. 
Er is een onderwijscrisis en een crisis in de kinderopvang.
Veerle Malschaert kan er als alleenstaande moeder over 
meespreken. 
En toch heeft ze nog tijd om te daten.   
Af en toe en met hilarische gevolgen. 
En anders is er nog die aantrekkelijke buurman…

Veerle Malschaert is een comédienne die geen tijd te verspillen 
heeft aan luxeproblemen. Haar problemen zijn ook die van u. 
Ze gooit lijf en leden in de strijd om gehoord te worden. En 
wat schept een grotere band dan lachen met elkaars miserie en 
samen op zoek te gaan naar een uitweg?   
Want dans le kakka, tu dois devenir Pippi!

Veerle Malschaert volgt, net als Pippi Langkous, haar eigen 
parcours. Ze ontwikkelde een uniek genre dat je nog het best 
kan omschrijven als openhartige, rake en troostende comedy, 

Trends: “.. een breuk gelachen. Waarom zit deze vrouw niet in 
de jury van De Slimste Mens ? Wat een rake observaties, wat 
een spraakwaterval, wat een ijzersterke comédienne. Veerle 
Malschaert brengt bijna fysieke comedy …”

Op Zondag: “Veerle Malschaert grossiert in gekke bekken 
en oneliners die je onmiddellijk wil noteren als je tenminste 
tijd zou hebben, want daar rolt al een volgende hilarische 
uitspraak over haar lippen. Haar nieuwe show “Je suis Pippi” 
toont een volwassen comédienne die elke mannelijke collega 
van zijn troon kan stoten. Geef deze vrouw meer podia, ze 
behoort tot het beste wat er in comedyland rondloopt…”

Tekst en spel: Veerle Malschaert 
Regie: Ivan Pecnik

Speelperiode: Gehele seizoen 

Voorwaarden: Garantie € 1.325 + reiskosten + BTW – partage 80/20
+ techniek/AR/catering

Veerle Malschaert



Veerle Malschaert, Pieter Depouillon 
& De Hittentitten

Urbanus! Serieus?
Urbanus wordt 75 jaar!  Een ode aan Urbanus…  
de songschrijver, de tekstgoochelaar, de folkrockzanger.

Urbanus is sinds de jaren ‘70 de populairste komiek van de 
Lage Landen. Urbanus oogstte ook als zanger successen met 
nummers als ‘Poesje Stoei’, ‘Madammen met een Bontjas’ of 
‘1 2 3 Rikketikketik’.  Toch bleven er onder het ‘Bakske vol 
met stro’ en tussen de andere ‘Hittentitten’ prachtige pareltjes 
liggen die een beetje vergeten zijn. Liedjes die heerlijk zweven 
tussen de  ‘Zilveren Maan’ en ‘De Aarde’.  
Liedjes die Urbanus schreef ‘In het midden van de nacht’.  
Plezante liedjes.  Symfoniekes met pracht en praal. 

Comédienne Veerle Malschaert en zanger-muzikant Pieter 
Depouillon brengen samen met hun 4-koppige begeleidings-
band, de Hittentitten, een overzicht van de leukste nummers, 
solo of in duetvorm. Daarbij durven ze hier en daar ook wel 

eens af te wijken van het origineel.

Dit programma bundelt de bekende en minder bekende liedjes 
die ontroeren door de eerlijkheid en de prachtige eenvoud 
maar je intussen zeker ook aan het lachen brengen. Humor 
blijft nu eenmaal de leidraad in Urbanus’ teksten. Veerle 
Malschaert praat de liedjes aan elkaar en dat hoeft niet zo 
serieus te zijn.
Urbanus! Serieus? Tja, zo serieus nu ook weer niet.

Zang en tekst: Veerle Malschaert, Pieter Depouillon
Elektrische gitaar en backings: Jorg D’hondt (Mama’s Jasje)
Drums:  Dirk Loots (Arsenal, Monza…)
Keyboard/ Hammond orgel, backings: Gunter Callewaert 
(Gunter Neefs)
Bas:  Jef Ghijselen
Techniek: Marc Leekens/ Roel Reynders

Speelperiode: Vanaf 14 januari 2024 tot einde seizoen

Voorwaarden: Garantie € 2.975 + reiskosten + BTW – partage 80/20
+ PA/Licht en lichtman van de zaal en catering



(c) Sara De Graeve

Stijn Meuris
Tirade #6: Wurggreep (werktitel)

De Tirade van Stijn Meuris is een klassieker onder de eindejaarsconférecences. 

In Tirade #5 De Stilstand evolueerde hij van een energieke verteller naar een bij tijden 
scherpe comedian. Die koerswending leverde overal laaiende recensies en een enthou-
siast publiek op.

Stijn blijft in de eerste plaats een opmerkzaam observator van het reilen en zeilen in 
dit kleine maar o zo complexe tochtgat aan de Noordzee. Vooral de binnenlandse 
politiek houdt hem bezig. Het onvermogen van politici om een weerwoord te bieden 
aan alle problemen die zich opstapelen leg hij genadeloos bloot. Tegen voorjaar ‘24 zal 
er allicht duchtig moeten geknipt worden in alle materiaal of dit wordt een 24-uurs 
show.

Er zal gelachen worden en misschien zelfs geweend. TIRADE is geen stand-up co-
medy as you know it. Meuris brengt een anderhalf uur durende solo-voorstelling, een 
boeiende  conférence in een knap decor waarbij Stijn het publiek moeiteloos bij de les 
houdt . 

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 beoordelen.” - Karel Michiels – De Standaard

Tekst en spel: Stijn Meuris
Techniek: Lucas Pellens 

Speelperiode: Try-outs december 23 / januari 24 – Tournee februari/maart 24
 

Voorwaarden:  Garantie € 1.775  + reiskosten + BTW. Partage 80/20. 
+ PA/AR/Catering



(c) Shalan Alhamwy

www.pascaleplatel.be

Pascale Platel
Vertedernader mij

Speelperiode: Gehele seizoen
 

Voorwaarden: Garantie € 1.050  + reiskosten + BTW. Partage 80/20. 
+ Techniek/AR/Catering

Kijk’, zegt de Zotte Doos, ‘ik ben voor 
jou een Zotte Doos, juist gelijk honderd-
duizend andere Zotte Dozen, maar als 
jij mij ‘vertedernadert’, dan hebben we 
elkaar van nu af aan nodig. Dan ben jij 
voor mij uniek op de wereld, en dan ben 
ik voor jou uniek op de wereld. (‘Vrij 
naar ‘de Kleine Prins’).
Dit is het begin van een sprookje dat niet 
bleef duren.‘…

Ik sta op een kruispunt in mijn leven. 
Mijn relatie is gestrand, mijn ouders zijn 
dood en mijne bulex is kapot. Dringend 
tijd voor andere oorden!
In het vliegtuig, onderweg naar Nepal, 
wil ik het verdriet en de pijn van mij 
afschrijven, maar de passagier voor mij 
klapt zijn zetel achteruit, mijne laptop 
slaat dicht en er is niet genoeg plaats 
meer om hem terug open te doen.
Ik ben dus genoodzaakt om mijn ge-
dachten daar in dat vliegtuig luidop uit te 
spreken zodat ik ze kan onthouden om ze 
later op papier te zetten.

Een voorstelling over de ‘Amai, wat een 
kieken’- liefdesmomenten in een mens 
zijn bestaan en de verwoede pogingen 
van anderen om je er overheen te helpen.

REACTIES

“VERTEDERD ben ik... 
Met de krop in de keel zit je daar... 
compleet ondersteboven. Ontroerd. 
Aangedaan. “Gepakt” te kijken naar een 
melancholische clown zonder masker... 
Zeg wel, ... ZONDER masker, open en 
bloot. Oprecht. Rechtuit! Op het naïeve 
af. What you see is what you get :  een 
prachtvrouw die je op zulk een simpele, 
ongekunstelde manier binnenste buiten 
keert met een verhaal, hààr verhaal, 
ieders verhaal dat je doet slikken en slik-
ken en slikken... Op haar kousenvoeten 
glipt ze je hart binnen en verovert het ! 
Nog aan het bekomen van een lachsal-
vo vergeet het sjokvol theaterzaaltje te 
ademen... je voelt enkel de verbindende 
doch ontredderende emotie trillen in de 
onwezenlijke geluidloosheid, een danig 
indringende stilte die je voelt plakken tot 
op je huid. En een ieder legt zijn masker 
af en voelt mee...  tranen glinsteren in de 
spotlights... Dank je Pascale!”  
- Micheline Pots

Tekst & spel: Pascale Platel 
Met dank aan Maryse Engel en Koen De 
Smet



www.pascaleplatel.be

Gezegend Zij

Speelperiode: Gehele seizoen 

Voorwaarden: Partage 80/20 met min. € 1400 + BTW + reiskosten + catering

Pascale Platel

Ik herinner mij – Jezus moet zo een jaar of 12 geweest zijn – en we 
waren samen, we, t.t.z., Jezus, Moeke Maria, Jozef, mijne man Za-
charias, mijne zoon Johannes De Doper, ik en nog enkele vrienden 
naar het Feest van het Lam in Jeruzalem geweest.

En ineens – we gingen juist terug naar huis vertrekken – merkte 
iemand op dat Jezus verdwenen was.
Iedereen begon direct te zoeken maar Jezus was in geen velden of 
wegen te bespeuren en op het water was hij ook al niet.

Na drie (!) dagen had Maria uiteindelijk het lumineuze idee om ook 
eens in de tempel daar te gaan kijken en – ik zie nog altijd dat beeld 
voor mij – Jezus die daar in die tempel op zijn gemak met zijn poep 
op het altaar zit en rond hem zeker 20 schriftgeleerden. 

‘Maar Jezus toch!’ riep Maria, ‘We waren ik weet niet hoe ongerust!
We zijn u al drie dagen aan het zoeken!’
En zo zei Jezus: ‘Maar mama toch, ik ben hier gewoon wat aan het 
praten en ten andere, waarom hebben jullie mij gezocht? Waar zou 
ik anders zijn dan in het huis van mijn Vader?’
En ik dacht ‘Ai, dat moet hard aankomen bij Jozef.’
(Elizabeth 3: 41 – 52)

In ‘Gezegend Zij’ vertelt Pascale Platel de levensloop van Jezus 
Christus vanuit het oogpunt van tante Elisabeth, de moeder van 
Johannes de Doper. Platel vertelt het verhaal vol humor en kwinksla-
gen. Ze laat u gieren van het lachen, maar evenzeer beweegt ze u tot 
tranen toe. Zoals alleen zij dat kan. Met het publiek aan haar lippen 
frist ze zo ons collectief geheugen op met anekdotes die getuigen van 
groot respect, geestdrift en heel wat korreltjes zout.

Pascale Platel houdt deze memorabele solovoorstelling uit 2002 met 
veel plezier op het repertoire!

Platel speelt met zoveel ernst en gevoel dat een bijtend laagje pijn 
onder de lach priemt. Ze doet je lachen en huiveren. Halleluja! (Roel 
Verniers – De Standaard)

Tekst en spel: Pascale Platel
Dramaturgie: Mieke Versyp
Bewegingsadvies: Marie De Corte
Coaching: Patrick Jordens  
Met dank aan: Kopergietery Gent



(c) Johan Jacobs

Delphine & Mauro II

Mauro Pawlowski en Delphine Lecompte maken amok, total loss.
Ze voeren een stekelige, smerige, ontregelende, weerbarstige, gutsende, irrationele act op, zonder gêne.

Hun voorstelling kan nog het best omschreven worden als een kruising tussen Frank Zappa en een zwerm flamboyante dia-
bolische infantiele vleerhonden.

Na een zeer succesvolle tournee is de jus tussen beiden nog lang niet op. 
De reacties op hun gezamelijke podiumperformances zijn telkenmale unaniem lovend. 
“Fantastisch duo op het podium, publiek direct in een lachbui, schitterende symbiose, heerlijke avond, meer van dat” was de 
algemene teneur van de feedback die we ontvingen

Dit duo  kan natuurlijk niet abrupt tot stilstand worden gebracht, dEUS of niet. Delphine en Mauro lanceren hun 2.0 tournee 
of hoort u liever Delphine & Mauro II. Dat heeft natuurlijk een koninklijk cachet !

Mauro brengt bijna sowieso altijd iets nieuws en omarmt het experiment en Delphine durft zich onder zijn invloed ook meer 
smijten op het podium en is heel alert op de reacties van het publiek.
Dit duo staat als een huis en brengt nieuw materiaal dat u doet lachen en huilen en dit bij voorkeur tegelijkertijd.

Speelperiode: Gehele seizoen

Voorwaarden: € 1.350 + reiskosten + BTW 
Techniek / catering / AR

Delphine Lecompte & Mauro



(c) Stephan Vanfleteren(c) Gwenny Cooman

Dichter & Denker
Dichteres en schrijfster Delphine Lecompte verwierf wereldfaam met haar opgemerkte deelname aan De Slimste Mens. 
Maar roem is een te mijden zaak, daar is zij al lang van overtuigd. 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.
Hij onderwerpt deze lui aan een zeer vermakelijk onderzoek.

In de halfopen-halfgesloten zomer van 2021 deelde Delphine in Gent het podium met Johan Braeckman. 
Het werd een avond om nooit te vergeten. Nu kan u uw publiek er ook zo eentje presenteren, eentje om in te lijsten !

Speelperiode: Gehele seizoen

Voorwaarden: € 1.250 + reiskosten + BTW 
Techniek / catering / AR

Delphine Lecompte & Johan Braeckman



(c) Stephan Vanfleteren

Delphine Lecompte
Kies maar zelf een titel

Vraag je aan Delphine Lecompte om een titel van haar one-woman performance  
dan krijg je meteen een heleboel explosieve mogelijkheden:

De literaire meltdown van Delphine Lecompte
100 % smerig en versleten
Delphine Lecompte gooit een knuppel in het literaire hoenderhok
Delphine Lecompte rauw en schandalig.
Delphine Lecompte, de literaire luis in de pels
De woeste anti-burgerlijke roadshow van de roekeloze duizelingwekkende Delphine 
Lecompte
U mag zelf kiezen hoe u deze bijna winnares van De Slimste Mens wil voorstellen en 
misschien wordt ze straks wel De Allerslimste Mens.

Delphine Lecompte vertelt 
schaamteloos, 
gulzig, 
venijnig 
tomeloos over haar grillige grappige wrange (soms) ontluisterende literaire par-
cours: van poëtische paria tot kortstondige publiekslieveling, en weer terug naar het 
poëtische pariaschap.

Ze roddelt gretig over haar collega’s, maar ze richt haar pijlen vooral op zichzelf.
En natuurlijk draagt ze ook op onnavolgbare wijze haar gedichten voor.

Speelperiode: Gehele seizoen

Voorwaarden:  € 750 + reiskosten + BTW 
Techniek / catering / AR



www.wimclaeys.be

Wim Claeys
Queens

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 ab-
soluut natuurtalent.Overweldigend. Grappig, ongecomplexeerd, pretentieloos en toch 
slim. En bij tijd & wijlen ontroerend. Bovendien 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 bij-
zonder. 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 comedian. Ik schat dat er geen 
dertig seconden voorbijgaan dat er niet gelachen wordt. Een zeer herkenbare voor-
stelling, die zowel door ouders als hun tienerkinderen zal gesmaakt worden. Het vele 
lachen belet Wim niet  een paar keer een heel gevoelige 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.

Organisator voorziet techniek en catering.



www.wimclaeys.be

Reacties van leerlingen uit  
het vijfde en zesde middelbaar

Ik vond het tot nu toe het beste toneel dat we op school al 
gezien hebben. Het schetste een goed beeld van de  

collaboratie. Zeer goede gitarist.

Prachtige muziek! Op het einde toch wel geëmotioneerd. 

De afwisseling van monoloog en muziek  
en de humor vond ik goed.

 
Door het enthousiasme van de verteller bleef ik opletten. 

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.

Wim Claeys
Zwartzak (14+)

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 oostfront. 
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 muzikant wou worden en ben ik mijn eigen weg 
gegaan, weg van de paden die voor mij uitgestippeld waren.

Vanavond, enkele decennia later, wil ik u met weerzin, loutering en mildheid vertel-
len 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 begrijpen 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, vader-
landse geschiedenis.

Tekst & muziek: Wim Claeys
Gitaren: Ward Snauwaert
Coaching: Ineke Nijssen en Raf Walschaerts 
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.

Organisator voorziet techniek en catering.
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www.doft.be

(c) dOFt

dOFt
Foon (6+)

“Kan ik u verbinden?”  
Meer dan 50 jaar geleden verbonden 
telefonistes aan kruissnelheid bellers met 
elkaar. Via een ingewikkeld systeem van 
kabels kwamen krakende gesprekken 
tot stand. Volgens de strenge telefoon-
etiquette mochten de schakeldames zelf 
niet lachen noch praten met elkaar. Het 
was zelfs verboden om te fluisteren en 
ze mochten al zeker niet meeluisteren 
met de telefoongesprekken. Terwijl ze 
de wereld met elkaar in contact brach-
ten, was onderlinge communicatie ten 
strengste verboden. Deze spannende 
frictie vormt het uitgangspunt voor de 
nieuwe dOFt-voorstelling FOON. 

In FOON volgen we drie telefonistes 
aan het schakelbord: kanaal in en uit, 
meer, sneller, zonder stop, nooit genoeg. 
De gejaagdheid van de binnenlopende 
telefoontjes creëert een nerveuze en 
ongeduldige sfeer. De telefonistes leven 
in een fabrieksmatige wereld waarin ze 
telkens dezelfde handelingen herhalen. 
Hoe meer ze anderen connecteren, hoe 
meer ze zichzelf verliezen… De (mense-
lijke) machines raken oververhit en alles 
valt stil. Zij, die altijd mensen met elkaar 
verbinden, worden hierdoor gedwon-
gen om voor de eerste keer connectie 
te maken met elkaar. De vrees voor 

stilte maakt plaats voor de kracht van 
verbinding. 

FOON is een dynamische, verrassende 
en speelse danstheatervoorstelling waar 
tekst, beweging, muziek, acrobatie en 
installatiewerk samenvloeien. Cho-
reograaf Piet Van Dycke & theatermaker 
Jonas Vermeulen creëren samen met 
drie fysieke spelers een poëtische en 
visuele beleving voor iedereen vanaf 6 
jaar over de (r)evolutie van ik-zij naar 
wij. Durven we nog plaats te maken voor 
elkaar in een leven vol chaos?

Dans, spel: Jotka Bauwens, Michèle Even, Sarah 
Vingerhoets  
Choreografie: Piet Van Dycke  
Tekst, regie: Jonas Vermeulen 
Scenografie: Erki De Vries 
Kostuum: Elise Goedgezelschap 
Muziekontwerp: Jonas Vermeulen, Koen Brouwers 
Dramaturgie: Marie Peeters 
Lichtontwerp: Raf Wouters 
Artistieke productieleiding: Sam Cunningham 
Productie: dOFt 
Coproductie: HET LAB Hasselt, C-TAKT, 30CC, 
Perpodium
Met steun van Sabam for Culture, de Vlaamse 
Overheid 
Met dank aan de Warande, C-mine,  
deRUIMTE, Destelheide

Gratis lesmap beschikbaar. 
Naverwerkende workshop via PAR65/Mooss

Speelperiode: 6 t/m 26 november 2023, 26 februari t/m 31 maart 2024 en 
15 april t/m zo 12 mei 2024 waarbij we data proberen te groeperen. 

Voorwaarden: Familie: € 2.000 - School : € 1.750 - 2 sv  op 1 dag: € 2.750 
Fv + sv op 1 dag: € 2.950 + BTW / AR / reiskosten 

Techniek en catering van de zaal (podium 8d x 8 b x 5h)
Soms hotel voor 5 personen vooral bij aaneensluitende speeldagen 

6 + - 250 (FV) – 200 (sv) 1, 2, 3, 4 leerjaar



www.leue.be

Leue met Inge Paulussen, Jonas 
Leemans & Dimitri Leue

Bro’s (6+/8+)

De zieke moeder kermt: “Alleen een 
drakenei kan mij redden”. De twee zonen 
weten niet zo goed wat ze bedoelt. Is 
ze ongeneeslijk ziek of kan ze werkelijk 
genezen door een drakenei? De broers 
beslissen toch op zoek te gaan naar iets 
wat niet bestaat. Ze hebben exact 1 nacht 
de tijd om het onvindbare te vinden.

BRO’S  wordt opnieuw een visueel spek-
takel voor jong en oud met geweldige 
decors en prachtige kostuums gespeeld 
door de cast van Quinnie&Quinn. 

“Jullie moeder is heel egoïstisch ge-
weest. Ze heeft jullie zoveel liefde ge-
geven dat jullie nu heel veel pijn zullen 
voelen wanneer ze er niet meer is. Ik heb 
mijn kinderen in de steek gelaten van 
zodra ze geboren waren. Zij zullen geen 
traan laten wanneer ik sterf. Dat is pas 
liefde.” - Spiet 

“Sla maar eens met een hamer op uw 
duim. Dat doet pijn. Uw zenuwen zitten 
in uw lichaam, niet in uw geest. Dus doe 
nu niet flauw en veeg die traantjes weg.” 
- Lady Giga

“- Bro, ik lijk meer op haar. Gij zijt een 
kop groter.
- Dat kan zijn, bro, maar die kop lijkt 
meer op haar dan heel uw lichaam van 
kop tot teen.
- Zij zou zeggen: ik kan u geen gelijk 
geven want ge denkt dat ge het al hebt.
- Ik zou dat ook zeggen.”
 
Spel: Jonas Leemans, Dimitri Leue, Inge 
Paulussen. 
Tekst: Dimitri Leue
Regie: allen samen
Kostuums en creaturen: Eva De Mul en 
Katinka Heremans
Decor: Hilde Claeys en Henk De Graeve
Lichtconcept en techniek: Sonista (Stef 
Appelen)
Muziek: Antoon Offeciers.

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

Lesmap beschikbaar.

Speelperiode: Vanaf 9 oktober tot en met 22 december 2023

Voorwaarden: FV: € 2.000 – SV: € 1.875 
Tweede op dezelfde dag kost € 1.250  

Extra opbouwdag kost € 350 – soms hotel voor technicus  
+ BTW / AR / reiskosten

Familievoorstelling: 6 + - Schoolvoorstelling: 8 + (200 à 250) 
Organisator voorziet PA, licht, catering

(c) Diego  Franssens



www.leue.be

(c) Sara De Graeve

Leue met Tine Embrechts & De Lusters
Kameleonie

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 schild-
pad 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 kruipen.
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 Veke-
man, Semele Uyttenbroeck en Antoon Offeciers.
Tekst en regie: Dimitri Leue
Kostuums: Eva De Mul 
Lichtconcept en techniek: Sonista (Stef Appelen)
Productie: Leue vzw

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

Speelperiode: Februari, maart en tweede helft april 2024 
(niet in krokusvakantie en niet op dinsdagen en woensdagen)

Voorwaarden: € 2.975 + reiskosten + BTW 
Tweede op dezelfde dag kost € 1.550 + BTW 

Hotel voor opbouw onder voorbehoud.
Familievoorstelling : € 2.975 + reiskosten + BTW

Schoolvoorstellingen : 8 + / Mag voor 300 kinderen.
Organisator voorziet eindversterking, catering, 2 technici om op te bouwen.



www.ciesanssoucis.com

(c) WieBa

Collectief Sans Soucis
Ondersteboven (6+/8+)

Ondersteboven gaat over gedachten in je hoofd. Dwalende, 
zoekende, vluchtige, donkere 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 bewegende 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 dochter 
van haar vader toont en omgekeerd. 

Ondersteboven is een voorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar 
waarin circus (trapeze) en tekenen samenkomen en een ver-
haal vertellen over gevoeligheid, kwetsbaarheid en verdriet.
De voorstelling is geïnspireerd op het prentenboek ‘Olifant 
Ondersteboven’, een prentenboek van Jan De Kinder, dat in 
2022 verscheen bij uitgeverij De Eenhoorn.

Productie: Collectief Sans Soucis Vzw is een circustheatergezelschap dat op 
verschillende manieren verhalen vertelt. Daarbij worden diverse disciplines 
gecombineerd om bij elke voorstelling een nieuwe taal te creëren, uniek voor 
elk verhaal.
 
Credits
Productie: Collectief Sans Soucis
Van & met: Marth (trapeze) en Jan De Kinder (tekeningen)
Regie: Piet van Dycke (van o.a. dOFt en Circumstances!)
Regie-assistentie: Kato Mergan 
Dramatisch advies: Marie Peeters 
Muziek & lichtontwerp: Kris Auwers 
Techniek: Casper Van Overschee
Coproductie: Cirklabo 
Met de steun van De Vlaamse overheid, Circuscentrum, Circuswerkplaats 
Dommelhof, Miramiro, stichting TENT Circustheater producties Amsterdam.

De voorstelling is geïnspireerd op het prentenboek ‘Olifant Ondersteboven’ 
van Jan De Kinder, uitgeverij De Eenhoorn.    
https://www.circuscentrum.be/artikels/bloedband-jan-en-marth-de-kinder/ 

Speelperiode:  Gehele seizoen behalve maart 24 en niet op dinsdag- en donderdagavond.

Voorwaarden: Familievoorstelling: € 1.525 + reiskosten + BTW – 6 +
Schoolvoorstelling: € 1.350 + reiskosten + BTW – 2de op dezelfde dag 

€ 800 + BTW – 8 + 
Organisator voorziet techniek en catering

Voorlopig onder voorbehoud: ONDERSTEBOVEN-workshops met circus en tekentechnieken voor of na de voorstelling via Collectief Sans Soucis zijn mogelijk.  
Lesmap beschikbaar.

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


www.theaterstap.be                www.deroovers.be               www.hetscheldeoffensief.be 

(c) Bert De Mulder

Het Scheldeoffensief,  
Theater Stap, de Roovers

Fanny (16+)

Een inclusief theaterproject van Theater 
Stap, Het Scheldeoffensief & de Roovers 
Frank Dierens, Luc Nuyens & Mira 
Bryssinck

‘Fanny’ is gebaseerd op ‘Le Petit Théâtre 
de Fanny Ruubier’ van Merel de Vilder 
Robier. Dit wreed en gruwelijk, lieflijk 
en bitterzoet liefdessprookje geeft op een 
zinderende manier weer wat er in het 
hoofd van een kwetsbaar meisje omgaat 
wanneer ze in een grimmig milieu 
opgroeit.

Vandaag weer heel den dag aan de balus-
trade gestaan. Vele geschreid en in d’ijlte 
getuft, gespogen, gespuwd. Hoeveel vurt 
water al onder die vurte brugge zien 
passeren, hoeveel fluimen al meegezo-
gen? Hoeveel zweet en tranen mee naar 
de zee...

Fanny is een meisje dat door de buiten-
wereld als ‘beperkt en anders’ wordt aan-
zien. Ze vertelt hoe moeilijk het was om 
op te groeien bij een oma die enkel haar 
zwaktes benadrukte en hoe ze door haar 
artistieke buurman Richard misbruikt 
werd. Tot ze de middernachtman ont-
moet. Een man die haar door zijn tedere 
aanwezigheid de mogelijkheid geeft om 
het verleden achter zich te laten.

Wat Fanny meemaakt en innerlijk 
beleeft, wordt tijdens de voorstelling 
omgezet in tableaux vivants, expression-
istische taferelen. Het publiek beleeft op 
die manier een kaleidoscoop aan gevoe-
lens, impressies, bewegingen en klanken. 
Tot dus de middernachtman opdaagt en 
rust brengt…

Theatermakers Frank Dierens (Het 
Scheldeoffensief) en Luc Nuyens (de 
Roovers) creëerden eerder bij Theater 
Stap de theaterpareltjes ‘De Bank’ en ‘De 
Wereld’. Ook in ‘Fanny’ staan Dierens 
en Nuyens mee op scène, samen met 
de Gentse actrice Mira Bryssinck (o.a. 
‘Tytgat Chocolat’) en spelers van Het 
Scheldeoffensief en Theater Stap.
De toeschouwers zitten op veilige afstand 
van de spelers en van elkaar. Op die 
manier zijn ze al even eenzaam als de 
protagonisten zelf en lijken ze zich mee 
op de ‘crime scene’ te bevinden…

Tekst: Merel de Vilder Robier
Van en met: Frank Dierens, Luc Nuyens, 
Mira Bryssinck, Julia Dierens en Ken-
neth Boven
Live muziek: Marc Bryssinck
Scenografie: Stef Stessel
Productie: Theater Stap, Het Schelde-
offensief, de Roovers

Speelperiode: Voorjaar 2024

Voorwaarden: € 1.450 + reiskosten + BTW 
2  voorstellingen op één dag is € 2.250 + reiskosten + BTW.   

+ techniek/AR.



www.beeldmakerij.com

Beeldmakerij

De Wolkenfabriek (4+) Kom je spelen? (4+)

Elke avond luistert Willy, de wolkenma-
ker, 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 eens een dagje vrij. Maar 
wat gebeurt er als Wolly, de weerkip, toch per 
ongeluk wat wolkenknopjes indrukt?

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

Concept: Willem Jan de Jong
Decor: Willem Jan de Jong
Animatie: Willem Jan de Jong
Poppen: Irene Laros
Regie Advies: Simone De Kuyper
Spel: Irene Laros

Op een dag komt Irene door een merkwaar-
dig 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 gebaseerd op 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 gebruiken…

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

Speelperiode: Gehele seizoen
Voorwaarden: Familievoorstelling: € 975 + reiskosten / AR / BTW

Schoolvoorstelling 1: € 750  - 2de zelfde dag: € 575 
en 3de zelfde dag:  € 575 + reiskosten / AR / BTW

Voorstelling voor derde kleuter, 1ste en 2de leerjaar.
Capaciteit schoolvoorstelling rond de 100 kinderen
Voor familievoorstelling kan dit naar 150 personen

Organisator voorziet techniek en catering
Soms ook hotel de avond voordien en opbouwfee € 200



Het nieuws van gisteren (8+) Paniek in de Wolkenfabriek (4+)

Hoe wordt het nieuws gemaakt? 
Waar wordt het oude nieuws bewaard?
Door een ongelukje in de studio wordt het 
nieuws van gisteren opeens het nieuws van 
vandaag. De nieuwslezeres wordt plots ‘live’ 
geconfronteerd met diepvriessnacks rovende 
ridders op de snelweg. Napoleon trekt met 
zijn grande armée het land in. Een gevaar-
lijke dinosaurus stormt de studio binnen. De 
journaliste doet haar best om het nieuws weer 
op orde te krijgen. De historische figuren 
zijn niet happig om de moderne tijd terug te 
verlaten. Wat nu?

In een voorstelling vol projectie, figurenthe-
ater en humoristische maar ook spannende 
nieuwsitems, leren we dat niet enkel de ge-
schiedenis belangrijk is, maar ook het heden 
is van tel. Want het nieuws van gisteren 
wordt vandaag gemaakt.
 
Een kijkje voor de schermen van het nieuws!

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

Het is de start van een nieuwe werkdag in de 
wolkenfabriek. Een dag als alle andere; geen 
vuiltje aan de lucht. Even de weersvoorspel-
ling uitvoeren, alles gaat zoals altijd perfect! 
Tot Gerrit, het superbrein en bedien-
ingspaneel van de wolkenfabriek gestolen 
wordt! En plots gaat het heel erg mis!

In India wordt het plotseling veel te droog, 
In Kiribati weer veel te nat en op de Noord-
pool 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 
misgaat. Speurend naar sporen reist Irene de 
wereld over in haar zelfgebouwde vliegtuig. 
Waar is Gerrit nu? En wie heeft Gerrit gesto-
len? 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

Speelperiode: Gehele seizoen
Voorwaarden: Familievoorstelling: € 1.350 + reiskosten / 
AR / BTW - Schoolvoorstelling 1: € 1.250 - 2de zelfde dag:  
€ 875 en 3de zelfde dag: € 700 + reiskosten / AR / BTW
Voorstelling voor 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar.
Capaciteit schoolvoorstelling rond de 175 kinderen
Voor familievoorstelling kan dit naar 200 personen
Organisator voorziet techniek en catering
Soms ook hotel de avond voordien en opbouwfee € 200

Speelperiode: Gehele seizoen
Voorwaarden: Familievoorstelling: € 975 + reiskosten / 
AR / BTW - Schoolvoorstelling 1: € 750 - 2de zelfde dag:  
€ 575 en 3de zelfde dag:  € 575 + reiskosten / AR / BTW
Voorstelling voor derde kleuter, 1ste en 2de leerjaar.
Capaciteit schoolvoorstelling rond de 100 kinderen
Voor familievoorstelling kan dit naar 150 personen 
Organisator voorziet techniek en catering
Soms ook hotel de avond voordien en opbouwfee € 200

Speelperiode: Gehele seizoen
Voorwaarden: Familievoorstelling: 1.350 € + reiskosten / 
AR / BTW - Schoolvoorstelling 1: 1.250 € - 2de zelfde dag:  
875 € en 3de zelfde dag: 700 € + reiskosten / AR / BTW
Voorstelling voor 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar.
Capaciteit schoolvoorstelling rond de 175 kinderen
Voor familievoorstelling kan dit naar 200 personen
Organisator voorziet techniek en catering
Soms ook hotel de avond voordien en opbouwfee € 200

Speelperiode: Gehele seizoen
Voorwaarden: Familievoorstelling: 975 € + reiskosten / 
AR / BTW - Schoolvoorstelling 1: 750 € - 2de zelfde dag:  
575 € en 3de zelfde dag:  575 € + reiskosten / AR / BTW
Voorstelling voor derde kleuter, 1ste en 2de leerjaar.
Capaciteit schoolvoorstelling rond de 100 kinderen
Voor familievoorstelling kan dit naar 150 personen 
Organisator voorziet techniek en catering
Soms ook hotel de avond voordien en opbouwfee € 200

Mis Poes (3+) Taart voor Tijger (2,5+)

Mies is een lapjeskat. Ze heeft de mooiste lapjes 
van de straat. Op een ochtend wordt ze wakker 
en haar mooie lapjesvacht is verdwenen! Waar is 
haar vachtje gebleven? Mies gaat op onderzoek 
uit en belt aan bij alle buurbeesten. Hebben zij 
iets gezien of gehoord? Iedereen woont anders 
maar ze hebben één ding gemeen: ze zijn alle-
maal 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 openklappen 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 nostal-
gische boomhut. De dierenbewoners hebben 
allen zo hun eigen gebruiken en gewoontes. 

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

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

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 ingre-
diënten van een vrolijke voorstelling die bij 
het jonge publiek goed in de smaak valt. 

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

Speelperiode: Gehele seizoen
Voorwaarden: Familievoorstelling: € 875  + reiskosten / 
AR / BTW - Schoolvoorstelling 1: € 750 - 2de zelfde dag:  
€ 575 en 3de zelfde dag: € 575 + reiskosten / AR / BTW
Voorstelling voor tweede en derde kleuter.
Capaciteit schoolvoorstelling rond de 100 kinderen
Voor familievoorstelling kan dit naar 120 personen
Organisator voorziet techniek en catering
Soms ook hotel de avond voordien en opbouwfee € 200

Speelperiode: Gehele seizoen
Voorwaarden: Familievoorstelling: € 875 + reiskosten / 
AR / BTW - Schoolvoorstelling 1: € 750  - 2de zelfde dag:  
€ 575  en 3de zelfde dag: € 575 + reiskosten / AR / BTW
Voorstelling voor eerste, tweede en derde kleuter 
Capaciteit schoolvoorstelling rond de 100 kinderen
Voor familievoorstelling kan dit naar 120 personen
Organisator voorziet techniek en catering
Soms ook hotel de avond voordien en opbouwfee € 200



www.facebook.com/omelettcollective

Omelett Collective
Badkruipers (2,5 - 5 jaar)

Waar beland jij als je een duik neemt in bad? 
Wanneer een meisje een paar van haar vriendjes verliest 
in het diepe water gaat ze naar hen op zoek. 
De shampoofles, de spons en het stukje zeep 
komen allemaal tot leven in dit magische avontuur! 
Kom je mee naar een fantastische wereld vol grappige 
beestjes? 
Een voorstelling vol live muziek en veel plezier!

Deze voorstelling in een badkuip speelt zich grotendeels af 
onder een lappenstoffen tent. Een heel aantrekkelijke setting 
voor kleine kinderhartjes.  De projectie op de badkuip neemt 
de  kinderen mee in een fantasierijke onderwaterwereld.

Ben Tanghe zorgt voor de muzikale begeleiding met geluidjes 
die je zo gek niet kan bedenken.
Alix Konadu speelt. Zij maakte in oktober 2021 haar intre-
de in Familie als ‘Kato’. Verder is ze gekend van ‘Loslopend 
Wild’, ‘Binti’ en ‘De regel van 3s’.

Spel: Alix Konadu 
Live muziek: Ben Tanghe 
Kostuums en creaturen: Smila Zinecker
Deze voorstelling kwam tot stand met hulp van de VGC Brussel 
en Bronks Theater.

PROSPECTIE : 17 & 18 november GC De Linde  - Haren
Er is een volledige captatie beschikbaar.

Speelperiode: Najaar 2023 – maart tot en met juni 2024
Voorwaarden: € 1.550   - kan als school- en als familievoorstelling
Tweede op dezelfde dag kost € 885  - derde op dezelfde dag € 825 

   Eventuele extra opbouwdag kost € 300 – soms hotel voor technicus + BTW / AR / reiskosten
(onthaalklas tot en met 3de kleuter of mensen met een mentale beperking)

 
Ongeveer 100 kinderen + begeleiders. Vooral belangrijk : de kinderen moeten een rechte zichtlijn hebben op het podium, zodat ze niet achter de schermen kunnen kijken. 

Indien dit mogelijk is voor meer kinderen dan 100 kan de capaciteit herbekeken worden.
   

Organisator voorziet PA, licht, catering.



www.collectiefkikero.be

Collectief Kikero
Missie Mammoe  
(K2 en K3 & L1 en L2 - klasvoorstelling)

Stel je hebt een beste vriend, iemand die altijd bij je is en bij wie je op eender welk 
moment troost en steun kan vinden.
Hij begrijpt jou – van àl je vrienden – het best. 
Plots ontdek je dat die vriend verdwenen is. 

Billie is haar vriend Mammoe kwijt. Zonder hem kan ze niet leven. Ze geeft hem als 
vermist op bij de politie. Dat is de start van Missie Mammoe. 

Agente Ingrid stelt alles in het werk om de vermiste terug te vinden. Ze valt elke klas 
binnen met de vraag “Wie heeft Mammoe gezien ?”.
Er volgt een slapstickachtige zoektocht waarbij agente Ingrid klungelig als ze is toch 
de waarheid weet boven te spitten.

De klassen worden niet voorbereid, kinderen worden totaal verrast door de binnen-
vallende Billie en Agente Ingrid.

Collectief KIKERO is een theatergezelschap bestaande uit Charlotte Wellens en Kata-
rina Antunovic dat kindervoorstellingen maakt. Het collectief duikt in de leefwereld 
van kinderen en verplaatst zich in hun blik: wat is voor hén van groot belang? Hoe 
kijken zij naar de wereld?

De werkwijze van beide theatermaaksters kenmerkt zich door op eigenzinnige manier 
taal en beeld te versmelten. Daarnaast zet het collectief in op fantasie en interactie en 
werkt het met een minimum aan (of geen) techniek.

Speelperiode: Gehele seizoen
Voorwaarden: Maximum 4 x  per dag – dagprijs € 875 + reiskosten + BTW

Dat kan bv in de voormiddag in een ander gebouw of school zijn dan in de namiddag,  
als scholen hiervoor willen samenwerken.

 Lesmap beschikbaar.

Ze vallen het liefst onverwacht de klas binnen en spelen voor de leerlingen van die klas, maar als er veel 
klasjes zijn, bieden ze graag de optie dat per voorstelling eventueel twee klassen kunnen samenzitten en 

er zo voor maximum 35 kinderen wordt gespeeld.  De voorstelling blijft zich wel afspelen in de klas, maar 
dan komt de ene klas leerlingen samen in de klas van de andere. Op deze manier bereiken ze een groter 

aantal leerlingen die kunnen genieten van de voorstelling.



www.tsunamitsunami.com

Tsunami Tsunami
Poncho Panter (4+)

Panter moet op pad. De wijde wereld in. Voor het eerst. Alleen.
Van zijn mama krijgt hij vier boterhammen en een kus.
En een poncho. Tegen de wind en de regen.
Maar waar te beginnen?
Wie wijst hem de weg?
En is die weg wel veilig?

‘Poncho Panter’ is een avontuurlijke muziektheatervoorstelling barstensvol liedjes.
Over vertrekken én thuiskomen. 
Over vinden als je niet zoekt.
Over toch doen als je niet durft.  
Over per ongeluk geluk.
Over een kleine panter met een grote poncho.

Tekst, muziek en spel: Joep Conjaerts & Fleur Hendriks 

Fleur Hendriks en Joep Conjaerts zijn Tsunami 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 luxemburg vzw. Als Tsunami 
Tsunami toerden ze door Vlaanderen met hun muziektheatervoorstelling ‘Mevrouw 
Ja & Meneer Nee’. Nu zijn ze terug met ‘Poncho Panter’.

Speelperiode: Gehele seizoen 

Voorwaarden: Familievoorstelling : € 1.250
Schoolvoorstelling : € 1.125  - tweede voorstelling € 750  

+ reiskosten/AR/BTW  
Maximum 175 kinderen – leeftijd 4 tot 8 jaar - 3de kleuters en 1ste en 2de leerjaar

Organisator voorziet techniek en catering.



www.tsunamitsunami.com

(c) Sara De Graeve

Tsunami Tsunami
Mevrouw Ja & Meneer Nee (4+)

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 wolkje. 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 ontroerende muziektheatervoor-
stelling vol levenslust en liedjes, gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van 
Pieter van Oudheusden en Inge Bogaerts.

Originele tekst: Pieter van Oudheusden 
Beeld: Inge Bogaerts
Tekst, muziek en spel: Joep Conjaerts & Fleur Hendriks 
Met dank aan: Toneelgezelschap luxemburg vzw, Arlette Van Overvelt, Inge Bo-
gaerts, Annette Schalkers, Irina Biscop en Uitgeverij Lannoo.

Fleur Hendriks en Joep Conjaerts zijn TSUNAMI 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 luxemburg vzw. Nu bundelen 
ze hun krachten in dit spiksplinternieuwe theatergezelschap: TSUNAMI TSUNAMI. 

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.



www.postkaartproducties.com

El Dorado
Monster V (8+)

Cetka en Goran hebben een klein borstelbedrijfje.
“Workin’ 9 to 5…” Nuttig, maar ook saai.
Spannend wordt de lancering van de nieuwe veegborstel Elize.
Maar moet een borstel altijd vegen?
Waarom kan een borstel geen monster zijn?
Een reuzensprong voor een borstel maar voor Cetka en Goran een klein opstapje naar 
een fantasierijker en inventiever leven.

Wij zijn monster V
Wij verhuren roodblauwe monsters, blauwrode monsters, 
Geelgele monsters en monsters zo grijs als een muis.
Wij verhuren piepkleine monsters, middenmonsters,
Nogalgrote monsters en monsters zo groot als een huis.

Monsters met flapgrote oren, met messcherpe tanden, met vliegvleugels of
met een kronkellange staart. We hebben er ook een met een baard.
Zoetlieve monsters, keigrappige monsters, vieskwade monsters,
En monsters waarvan je haar gaat krullen.
Ze kruipen, lopen, vliegen en duiken.
Ze zijn soms harig, stekelig of slijmig, maar meestal gewoon zacht.

Wij zijn Monster V, bel ons op het nummer 8 keer 8.

Van en met:
Sara Claes, spel en zang    
Thomas Noël, spel en muziek    
Lise Vanlerberghe, animatietekeningen en decor 
Mark Jeanty: tekst en techniek, Mark schreef eerder ‘Specht “ en ‘Bol De Wereld’, voor 
4HOOG

Speelperiode: Vanaf 6 november 2023 tot 17 december 2023 – 
29 januari tot 31 maart 2024

Voorwaarden: Familievoorstelling : € 1.725 
Schoolvoorstelling : € 1.495 en  2de op dezelfde dag € 825 

Maximum 175 leerlingen per voorstelling - 3de en 4de  leerjaar
+ techniek/AR/catering



www. barbararottiers.com

Barbara Rottiers
Verteller van verhalen

Barbara Rottiers is een avontuurlijke verhalenverteller in woord en beeld. Ze schrijft 
en illustreert documentaire kinderboeken en vertelt daarover op een podium. Maar 

tegen rondreizen met een Storysnapper in de savanne zegt zij natuurlijk ook niet 
nee. Als zij spreekt over ‘het werk’, refereert Barbara daarmee uit gewoonte nog altijd 

naar haar jarenlange job als presentatrice en programmamaker voor VRT, Radio1. 
Die baan zei ze vaarwel om dat te doen waarvan ze denkt dat ze het moèt doen.

De H van Humbold Leve Astrid

Met haar boek De H van Humboldt was 
Barbara Rottiers nog lang niet uitverteld over 
haar nieuwe liefde, Alexander von Hum-
boldt. Dus maakte ze er samen met muzikant 
Jeroen Goegebuer een muzikale vertelling/
theatrale lezing/live luisterspel van. Want die 
geniale avonturier mag dan al 150 jaar dood 
zijn, je kan je er nog altijd goed mee amu-
seren! 

Van bergbeklimmen op blote voeten tot 
zwemmen tussen krokodillen… Alexander 
von Humboldt deed het allemaal. Hij was de 
grondlegger van de ecologie en in zijn tijd 
wereldberoemd. Darwin zei zelfs: ‘Ik sta op 
de schouders van Humboldt’. 
Zijn inzicht dat alles in de natuur samen-
hangt en zijn ideeën over de klimaatopwar-
ming mogen dan 200 jaar oud zijn, ze zijn 
meer dan ooit relevant. Hoog tijd om dit 
genie weer van onder het stof te halen. Waar 
is die plumeau?!? 
Humboldt is tevens campagnefiguur van de 
week van het bos.

Vertelling, tekst en concept: Barbara Rottiers 
Muziek (mandoline, viool) en soundscape: Jeroen 
Goegebuer 

Leeftijd: van 9 tot 109, maar vanaf de derde graad 
lagere school is ideaal, vanaf vijfde leerjaar.

‘Ik kan me geen mens voorstellen die zo kinder-
achtig is als ik’, zei Astrid Lindgren toen ze ver 
in de tachtig was.
Iemand die er op haar oude dag nog stevig de 
lol in hield, was de wereldberoemde schrijfster 
Astrid Lindgren. Naar het schijnt klom Astrid 
als volwassene nog langs de buitenmuur van 
raam tot raam op de derde verdieping en wierp 
ze zich zelfs op rijdende trams. De tachtigste 
verjaardag van haar vriendin Elsa, vierden ze 
samen in een boom.

Op hoogstpersoonlijke wijze gidst Barbara Rot-
tiers je door het leven van de oma van Zweden 
en de moeder van Pippi Langkous: het eeuwige 
kind Astrid Lindgren. Ze neemt je mee naar 
de rode huisjes van Astrids jeugd in Småland, 
langs de KAK (ja, echt) en het (sst) spioneren 
in Stockholm tot aan haar begrafenis op, niet 
geheel toevallig, Internationale Vrouwendag. Ze 
kruipt Astrid wel niet achterna op daken en in 
bomen – want eens een poepschuiver, altijd een 
poepschuiver.

Jeroen Goegebuer maakt daar een live 
soundtrack bij. Over die samenwerking zegt 
Barbara: ‘We vertellen samen, ik met woorden, 
hij met noten. Je wordt een uurtje ondergedom-
peld in het leven en werk van Lindgren. Samen 
op reis naar Zweden dus.’

Leeftijd: van 9 tot 109, maar vanaf de tweede graad 
lagere school is ideaal, vanaf derde leerjaar.

Speelperiode: Op aanvraag, gehele seizoen. 
Voorwaarden: Prijs is te bespreken. Prijzen variëren voor kleine of grote evenementen, grotere of kleinere speellocaties. 

Barbara kan solo komen of met muzikant.
 Dit kan als familievoorstelling of als schoolvoorstelling. Meerdere schoolvoorstellingen per dag zijn mo-

gelijk. De H van Humboldt kan vanaf derde graad lagere school. Leve Astrid! Vanaf tweede graad lagere school.
 
 De vertelling van Humboldt kan ook buiten gebracht worden. Ze hebben buiten voldoende aan een stop-
contact en elektriciteit.  Binnen wordt met de technicus bekeken wat de lichtmogelijkheden en projectiemogelijkheden 

zijn. Organisator voorziet catering.

(c) Evy Ottermans



www.remi-decker.be

Rémi Decker
2 ogen 2 oren (2,5+)

Spits je oren, open je ogen en doe mee met een spektakel van kleurrijke vormen, herkenbare taferelen en knotsgekke figuren! 
Deze interactieve voorstelling op maat van de allerkleinsten laat beelden samensmelten met verrassende muziek en geluiden. 

In 2 OGEN, 2 OREN fungeert Rémi Decker als een éénmansband waarbij hij zijn talent als multi-instrumentalist kan inzetten, 
switchend van doedelzak naar gitaar, banjo, fluiten, duimpiano en allerlei slagwerk. De ruimte rond hem is dan ook bezaaid met 
instrumenten en klankmakers.

Deze voorstelling heeft een hoog TIK TAK gehalte.  Met een mix van kleuren, beweging en muzikale ritmes worden de peuters 
meegezogen in een fantasierijke wereld. De voorstelling duurt 30 minuten en daarna kan er nog 15 minuten uitgetrokken worden 
om samen met Remi alles nog eens te ontdekken.

Speelperiode: Op aanvraag, gehele seizoen. 
Voorwaarden: € 590 voor de eerste voorstelling, € 180 per bijkomende voorstelling

 Maximum 4 voorstellingen per dag
 + reiskosten, techniek, catering, BTW
 Voor peuters – 2,5 jaar 
 Kan voor scholen en voor familie.
 Voor scholen ongeveer 25 à 35 kinderen toelaten met begeleiding.
 Voor familie ongeveer 50 à 60 kinderen toelaten inclusief begeleiding
 

Veel hangt af van de zaal, de intimiteit die kan gecreëerd worden.
 Dit speelt altijd scène op scène ! Kinderen zitten niet in theaterstoeltjes maar dicht bij de artiest.



www.wonderwaar.be

(c) Pieter Wouters

Jan Leyssens & De Wonderwaarband
Wonderwaar (6+)

Wetenschap is HOT ! Het is niet langer uncool om je te profileren als nerd. Grote nerds worden al op hun wenken bediend, maar 
ook de kleine nerds krijgen met WONDERWAAR de kans om hun passies ten volle te beleven. Dat kan vanaf nu ook live ! 

In 2017 werd Jan Leyssens door TEDxAntwerpen als spreker gevraagd. Hij besloot het te hebben over de wetenschapsverhalen die 
hij aan zijn kinderen vertelt. Het idee voor een kinderboekenreeks over de verhalen achter wetenschap was geboren. Samen met 
illustrator Joachim Sneyers werkte Jan Wonderwaar uit, een reeks die intussen verschenen is in het Nederlands, Engels, Deens, 
Russisch, Bahasa en Zweeds. In december 2020 werd het eerste boek in de serie “Op missie naar de zeebodem” in de Verenigde 
Staten bekroond met een “Best STEM book” award door het NSTA. 
Daarna kwam de vraag van het Nerdland Festival om dit ook live te brengen. Daarvoor contacteerde Jan de muzikanten Pieter 
Wouters en Jits Verschueren en met de afbeeldingen uit de boeken ontstond een geanimeerd verhaal.

Momentaal brengt Jan drie verhalen samen in 1 Wonderwaar vertelling. “Op missie naar de zeebodem”, “De ontdekking van de 
dinosaurussen”, en “Is er leven in het heelal?”. De duur is ongeveer 45 minuten. 

De audioopname van het Nerdland Festival met de slides van de illustraties vind je hier : 
https://youtu.be/3GbEqvmwJXg

Speelperiode: Gehele seizoen, op aanvraag

Voorwaarden: Familievoorstelling: € 1.250 €  
Schoolvoorstelling: € 1.000  - 2de op dezelfde dag € 650 € - 3de op dezelfde dag € 650 + reiskosten /AR /  BTW

Leeftijd 6 tot 8 jaar – Duur 45 minuten – 150 kinderen maximum
 + PA/licht/catering en 1 technicus 

 Vanuit Jan zijn achtergrond als ontwerper kan ook op basis van de verhalen een extra workshop bedacht worden om het publiek nog meer te betrekken in een 
verhaal.

 In geval van een workshop bekijken ze graag wat mogelijk is en aan welke voorwaarden.

 Door de beperkte opstelling zijn ze ook flexibel in locatie.

https://youtu.be/3GbEqvmwJXg


www.radio-oorwoud.be

Radio Oorwoud
De bende van Oorwoud (6+)

Al 10 jaar stuurt WWF hun speel goed RADIO OORWOUD naar festivalweides en theaterzalen. 
Maar nu komt je favoriete braakbalorkest helemaal naar jou toe. 
Draadloos en mobiel, ecologisch en met de gekende beestige ambiance. 

De kernleden maken zich los van het podium en gaan mobiel. 
Er wordt gespeeld tussen het publiek in ware guerrilla-stijl. Of is het in dit geval eerder gorilla?
Als een groene sprinkhanenplaag bezetten ze de tent, de speelplaats, het park…  
elke plek waar hun muziek uw feestje kan opfleuren.

De set bevat de meest aanstekelijke liedjes uit de 3 CD’s. Dansbaar, een beetje stout en vol humor.  
Verwacht je aan een stampede van beestige nummers.

Radio Oorwoud werd in 2012 opgericht door WWF en Hannelore Bedert. 
De liedjes zijn bij kinderen én ouders favoriet. 
Deze kleine formule komt tegemoet aan de vraag naar een band die multi-inzetbaar en flexibel is.

De Bende Van Oorwoud bevat de drie kernleden van Radio Oorwoud, oprichters van het eerste uur:  
Fleur Hendriks, Thomas Vanelslander en Bart Van Lierde.

Speelperiode: Gehele seizoen

Voorwaarden: € 1.425  - Nog een keer spelen op dezelfde dag: € 890  
+ reiskosten  / catering / +BTW

    
De groep zorgt zelf voor mobiele geluidsinstallatie.



www.radio-oorwoud.be

(c) Sara De Graeve

Radio Oorwoud
Beest Of! (6+)

De liveband trekt naar de theaters voor 
een heuse BEEST OF!
De eerste cd heette nog gewoon Radio 
Oorwoud, daarna kwam ’t Is altijd wat 
in mijn habitat en op de laatste schijf 
VUIL! VUIL! VUIL! wordt opnieuw 
gekwekt, gekakeld en gebruld in allerlei 
toonaarden. Een Beest of! met de meest 
aanstekelijke liedjes uit de drie cd’s barst 
uit zijn ei! Wees klaar voor tuimelende 
otters en slechtgezinde pissebedden 
terwijl overenthousiaste olifanten over de 
scène denderen en de kinderen oproepen 
om lekker mee te brullen.

Radio Oorwoud, het felgebekte braak-
balorkest voor wilde modderotters en 
modderige wildermissen, staat helemaal 
klaar om het podium op volledig biolo-
gisch verantwoorde wijze af te breken. 
Dieren van allerlei pluimage worden 
in de ondeugende liedjes bejubeld. De 
natuur krijgt een megafoon op kinder-
maat … dansbaar, een beetje stout en 
vol humor.

Radio Oorwoud staat reeds op de barri-
cades 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
.
CC Torhout – kinderprogrammator Sofie 
Declercq: “Radio Oorwoud was super, 
merci! Topmuzikanten, veel interactie met 
de kinderen, de afwisselende verhaal-
lijn helemaal op maat van de kinderen, 
kortom heel veel sfeer!”

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

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

Speelperiode: Gehele seizoen

Voorwaarden: Familievoorstelling : € 2.750 + reiskosten + BTW (geen leeftijdsgrens)
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



www.kwintenvanheden.be

(c) Sara De Graeve

Els Olaerts & Kwinten Van Heden
Oscar & oma Rozerood (10+)

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 ster-
ven ligt. 

Essentiële 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. 

Dit verhaal van Eric-Emmanuel Schmitt wordt bewerkt 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

Speelperiode: November - December  2023  

Voorwaarden: Familievoorstelling : € 1.600 
Schoolvoorstelling : € 1.350  - Een tweede op dezelfde dag kost € 975  

+ reiskosten /AR / BTW 
5de en 6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar - Maximum 175 kinderen.  

Lesmap wordt gemaakt.

Organisator voorziet techniek en catering.



www.mereleyckerman.be

(c) Kim Vreys

Wanda & Merel Eyckerman
De duizend ikken van Daan (5+)

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 voorstelling, om samen na te den-
ken 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 geestig-filosofische boek ‘De duizend 
ikken van Daan’.
Voor de opvoering blijft Siska evenwel in haar schrijfhoek. 
Coach, actrice – 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 Vlaan-
deren en kan via Bib Genk geboekt 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.

Organisator voorziet techniek & catering.



www.pascaleplatel.be

Pascale Platel
Baby Pop & Billie Boef (6+)

Pascale Platel hoeven we niet meer voor te stellen. Een grand lady die theater een heel 
persoonlijke touch geeft. Haar legendarische familievoorstellingen ‘Ola Pola Potlood-
gat’ en ‘De Koning van de Paprikachips’ blijven nog steeds succesvol en zijn onver-
getelijk door de absurde humor en de heerlijke vertolking.

Rond het kinderboek ‘Baby Pop en Billyboef ’ (uitgegeven door Lannoo), dat ze enkele 
jaren geleden schreef en dat prachtig geïllustreerd werd door Steve Michiels, maakte 
ze afgelopen zomer een frisse vertelvoorstelling. Mét projecties van Michiels’ tekenin-
gen.

Het boek vertelt het verhaal van de ongeboren Baby Pop, die vanuit de buik van haar 
moeder haar eigenaardige toekomstige familie observeert. 

Vader, moeder en broer Billyboef zuigen met flikkerende vampiertandjes verhalen uit 
de mensen die ze ontmoeten, om ze nadien leeggezogen achter te laten…

Een beeldend verhaal vol humor en ook wel wat griezelig!

Tekst en spel: Pascale Platel
Illustraties: Steve Michiels

Speelperiode: Gehele seizoen op aanvraag

Voorwaarden: 1 voorstelling: € 600 - bij 2 voorstellingen op 1 dag: € 900
+ BTW + AR + reiskosten vanuit Gent en terug

Technisch flexibel - Maaltijd voor 1 of 2 personen
Duur voorstelling: 30 minuten + nagesprek Max. publiek: 70 (voor scholen: max. 3 klassen)

Leeftijd: vanaf 6 jaar (sv: 1ste t/m 4de leerjaar)



www.charliebravo.be

(c) Sara De Graeve

Charlotte De Groof
Charlie Bravo (14+)

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.

Tekst en spel: Charlotte De Groof
Regie: Stefan Perceval

Dit persoonlijke en zelfgeschreven 
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 Per-
ceval die Charlotte gedurende het hele 
maakproces begeleid heeft. 

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

Met ondersteuning van TE GEK! Of een 
lessenpakket voorzien door TE GEK!

Speelperiode: Gehele seizoen

Voorwaarden: Avond: € 975  + reiskosten - Partage 80/20
School: € 900  en een tweede op dezelfde dag € 750 + reiskosten + BTW

Publieksaantal te bespreken.

Organisator voorziet techniek en catering
We brengen een technicus en een zendmicro mee

i.s.m. Het Gevolg



www.wimclaeys.be

Wim Claeys
Queens (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 ab-
soluut natuurtalent.Overweldigend. Grappig, ongecomplexeerd, pretentieloos en toch 
slim. En bij tijd & wijlen ontroerend. Bovendien 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 bij-
zonder. 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 comedian. Ik schat dat er geen 
dertig seconden voorbijgaan dat er niet gelachen wordt. Een zeer herkenbare voor-
stelling, die zowel door ouders als hun tienerkinderen zal gesmaakt worden. Het vele 
lachen belet Wim niet  een paar keer een heel gevoelige 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.

Organisator voorziet techniek en catering.



www.wimclaeys.be

Reacties van leerlingen uit  
het vijfde en zesde middelbaar

Ik vond het tot nu toe het beste toneel dat we op school al 
gezien hebben. Het schetste een goed beeld van de  

collaboratie. Zeer goede gitarist.

Prachtige muziek! Op het einde toch wel geëmotioneerd. 

De afwisseling van monoloog en muziek  
en de humor vond ik goed.

 
Door het enthousiasme van de verteller bleef ik opletten. 

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.

Wim Claeys
Zwartzak (14+)

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 oostfront. 
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 muzikant wou worden en ben ik mijn eigen weg 
gegaan, weg van de paden die voor mij uitgestippeld waren.

Vanavond, enkele decennia later, wil ik u met weerzin, loutering en mildheid vertel-
len 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 begrijpen 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, vader-
landse geschiedenis.

Tekst & muziek: Wim Claeys
Gitaren: Ward Snauwaert
Coaching: Ineke Nijssen en Raf Walschaerts 
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.

Organisator voorziet techniek en catering.



www.operapresent.be

(c) WieBa Photography

Opera Present
De miraculeuze docteur (16+)

Het wonderkind Georges Bizet schreef op 18-jarige leeftijd zijn 
debuutopera ‘Le Docteur Miracle” Hij kon meteen een eerste 
trofee in zijn prijzenkast plaatsen, uitgereikt door niemand 
minder dan Jacques Offenbach, de koning van de zwierige 
Franse Operette.  Even later volgde een tweede beker, de Prix 
de Rome. Meteen gonsde de naam Bizet in alle Europese 
salons en operahuizen, zijn reputatie was gemaakt.

De miraculeze docteur is een prachtig stuk muziek, opge-
hangen aan een flinterdun verhaaltje. Dat is geen uitzondering 
bij opera. 

De jonge solisten van Opera Present gaan met veel pit en een 
tomeloze energie aan de haal met de absurde personages.  
Kapitein Silvio neemt allerlei gedaantes aan om de (hoe kan 
het ook anders) beeldschone Laurette te kunnen huwen. In De 
Gloria komt regelmatig om de hoek kijken in deze komische 
farce.  De spetterende aria’s van Bizet krijgen ook allen een 
zalige Nederlandstalige extra OP RIJM ! 

De miraculeuze docteur knispert en knettert terug en zo merk 
je dat muziek die meer dan 150 jaar oud is nog steeds fris in de 
oren klinkt. 

De voorstelling was al te gast bij 30CC Leuven, De Schakel 
Waregem, De Meent Alsemberg, Temse, Ronse… 

Cast:
Een productie van Opera Present
Laurette: Nadia Voordeckers
Véronique: Lisa Willems
Pasquin/Silvio/Docteur Miracle: Gabriele Bonfanti
Le Podestat: Lucas Cortoos of Tom Van Bogaert 
Piano: Vincent Van Audenhove

Spelcoaching: Maarten Schuermans
Muziek: Georges Bizet
Tekst: Lucas Cortoos

Speelperiode: Gehele seizoen 

Voorwaarden: € 2.300 + reiskosten + BTW 
+ piano (bij voorkeur vleugel) techniek/catering 

Er zijn geen rechten te betalen 



www.denieuwebazaaar.be                               www. kunstz.be

(c) Sara De Graeve

KunstZ 
De Nieuwe BAzAAr

Home XXL, come in (14+)

Speelperiode: Vanaf mei 2023  - er is een zaalversie en een openluchtversie

Voorwaarden: € 1.750 - Tweede schoolvoorstelling op dezelfde dag € 1.250 
Familievoorstelling € 2.000  

+ reiskosten/BTW  - Leeftijd 14 + 
Met eigen techniek buiten 

Binnen + techniek/AR/catering

‘Ooit krijgt ge met de goden te maken’ bezweert een oude man het publiek. Het is het 
begin van een reis door de verbeelding van Ovidius en één van zijn bekendste meta-
morfosen. 

De twee oudjes, Philemon en Baucis zijn in hun jonge jaren getrouwd, worden samen 
oud en door hun armoe toe te geven en er tevreden mee te leven, maken zij die licht. 
Ze zijn elkaars knecht en meester. 
In hun dorp komt op een dag een vreemde zwerver aan, op zoek naar een rustplaats. 
De zwerver klopt aan bij duizend huizen maar elke deur blijft dicht. Tot de diep 
ontgoochelde zwerver bij Philemon en Baucis arriveert. Zij zetten hun deur open en 
ontvangen de zwerver hartelijk in hun schamele woonst. 

Elke vreemdeling is een vriend die je nog niet kent. In een aaneenschakeling van 
woord, dans, zang en live muziek brengt ‘Home XXL’ het wondermooie verhaal van 
‘Filemon en Baucis’ tot leven én actualiteit. 

Twee acteurs, een danser en een muzikant vertolken tijdloze thema’s omtrent geloof, 
mensheid, vriend en vreemde in een voorstelling die zowel verrast als ontroert en 
waarin het decor een bijzondere rol speelt…

Werd zomer 22 als buitenvoorstelling gelanceerd in Deurne, Antwerpen, Menen.
Deze voorstelling wordt omgebouwd tot een podiumvoorstelling.
Voor leerlingen en voor volwassenen.

Credits 
Spel: Hans Van Cauwenberghe, Katrien De Becker, Somalia Williamson
Concept/dramaturgie: Hans Van Cauwenberghe, Siri Backx, Lieven De Winter
Live muziek: Joris Vanvinckenroye 
Scenografie: Lieven De Winter
Kostuums/setdesign: Bram Jespers
Eindregie: Greet Vissers
Co-productie: KunstZ / De Nieuwe BAzAAr



u

i
k

m
z
e



Johan Heldenbergh, Nils De Caster, 
Roland Van Campenhout & Sara De Smedt

Cabana Belgicana
Waar moet ge met uw liefde naar toe ? Als ge verliefd zijt op de liefde.
Als ge, een zoekend leven lang, vruchteloos de nacht en haar demonen hebt bemind. 
Als ge door haar, smalend, onveranderlijk en onherroepelijk afgewezen wordt. Als ge 
niet anders kunt dan schaterlachen om uw eigen zalige gewroet.

Als de rimpels in uw hart ervan schreeuwen, de littekens in uw gelaat ervan getuigen 
en de kraken in uw stem veeleer de stilte zoeken.

Hoe moet ge die liefde voor het leven en de geamuseerde grijns om haar pijn proberen 
verwoorden? Als ge zo goed weet waar ge het over hebt… Dat ge eigenlijk liever en 
beter zwijgt?

Er is maar één taal die al die pijnlijke en plezante begeerte kan vatten. Die al die ver-
halen durft te bundelen in een snik. Die van al dat rusteloos genieten en het geamu-
seerde snotteren moet vertellen. Er is maar één penseel die de stilte kan schilderen.

Johan Heldenbergh, Roland Van Campenhout, Nils De caster en Sara De Smedt weten 
waarover ze het hebben, herkennen dat stilzwijgend bij elkaar, hebben een kot gevon-
den en hebben samen songs gekozen die ook weten waar ze het over hebben.
Songs die die beschaamde liefde uitschreeuwen en uitblinken in bescheiden, directe, 
virtuoze, grappige, trieste en allesomvattende eenvoud.

Pijn en humor. Ja
Eerlijke eenvoud. Ja
Americana. Ja
Blues en country. Ja
Met al haar Latijnse, Europese en Afrikaanse invloeden. Ja
Maar…  No somos Americanos. Somos Belgos.

Kortom : 47 snaren, 3 akkoorden en… De waarheid.

Speelperiode: Tournee van 16 september tot 17 december 2023 

Voorwaarden:  Garantie € 4.950 + BTW – partage 80/20 – minimum ticketprijs 18 €.

Organisator voorziet PA en licht. 



(c) Sofie Sibermann

Lien Van de Kelder, Gwen Cresens 
& Ad Cominotto 

Radio Monte Carlo

Speelperiode: 21 september tot en met 29 oktober – 24 november tot en met 17  december 2023 
Eventueel mei 2024 

 
Voorwaarden: € 2.650 + reiskosten + BTW – partage 80/20

+PA/licht/catering

De Middellandse zee, de wit-blauw 
gestreepte parasols, de geur van zon-
necrème met kokos, de beignets op het 
strand, de pastis op een zonovergoten 
terras, de jeux de boules onder de 
platanen, luid toeterende auto’s en een 
knetterende radio van achter de toog.

Vanuit Monte Carlo, mondaine stad 
gelegen op de grens tussen Frankrijk en 
Italië, stuurde de legendarische zender 
“Radio Monte Carlo” vanaf de jaren 
‘60 een muzikale potpourri de ether in. 
Popmuziek en chansons veroverden de 
huiskamers aan beide kanten van de 
grens. Honderd jaar eerder brachten Ita-
liaanse gastarbeiders het accordeon naar 
Frankrijk.Ze pikten er de volksmuziek 
op uit de Auvergne en zo ontstond een 
nieuw genre, de musette. De instrumen-
tale broer van het Franse chanson. De 
blues van Parijs. Hoe Franse en Italiaanse 
cultuur versmelten.

De zwoele Méditerranée is de thuis-
haven van vele muziekjes. Lien Van de 
Kelder kent de streek als haar broekzak. 
Ze studeerde in Zuid-Frankrijk, maakte 
vaak uitstapjes over de grens naar de 
laars van Europa, en hield er een grote 
liefde aan over voor Franse en Italiaanse 
chansons en pop.

Al deze stijlen vormen een rijke voe-
dingsbodem voor de Radio Monte Carlo 
van Lien, Ad en Gwen. Ze spelen met 
het repertoire van Adriano Celentano 
en Charles Aznavour maar ook straffe 
madammen als Laura Pausini en Juliette 
Gréco staan op het repertoire. De num-
mers worden verrassend gearrangeerd 
voor twee accordeons.

De voorbije jaren veroverde Lien VdK 
samen met Jan De Smet menig hart 
met hun smartlappen interpretaties. Zo 
ontstond haar liefde voor het accordeon, 
instrument de passion… Haar grote 
droom wordt nu realiteit. Begeleid door 2 
topaccordeonisten, Gwen Cresens en Ad 
Cominotto, duikt Lien in het overheer-
lijke Mediterrane repertoire.

Rijd alvast de  2 Chevaux of de Vespa 
voor. Het wordt chaud tijdens Radio 
Monte Carlo.

Deze voorstelling kan ook perfect als 
matinée geplaatst worden.

Met Lien Van de Kelder, zang, Gwen 
Cresens: accordeon, Ad Cominotto: 
accordeon



www.mandolinman.be

De Wolfmens

Jeroen Lenaerts, MANdolinMAN 
& Mathijs Bertel (Ansatz Der Machine)

De historie van een onweerstaanbare 
oermens die een dorp sticht.
Deps.

Ons dorp
Trotser
Harder
Dan al de rest.
Uit de woesternis
En de wildernij
Is het 
Gesneden
Gekapt
Geschapen
Door iets ongrijpbaar
Uit de schemer
Nen imposante schonen
Bohemer
Onze vader
Jan Houtekiet

Als er één boek uit de Vlaamse literatuur 
het tijdloze en universele karakter van 
een gemeenschap en de tegenstelling tus-
sen oud en nieuw weerspiegelt, dan is dat 
“Houtekiet” van Gerard Walschap. Een 
heidens “evangelie” over het ontstaan van 
de beschaving, maar tegelijkertijd een 
blauwdruk van het algemeen menselijke: 
de liefde, het leven en de dood.

Link naar de soundtrack:  
https://tradrecords.fanlink.to/houtekiet 

De soundtrack van Wolfmens (Houte-
kiet) kreeg alvast lovende recensies en 
behaalde de top 20 van de World Music 
Charts Europe: FolkWales Online Maga-
zine:  “What a delightful album to boot”. 

Het Nieuwsblad geeft 4 sterren: “Het 
gebeurt niet vaak dat een louter instru-
mentaal verhaal je toch meesleurt, je 
vastpakt en niet meer loslaat. Een mu-
zikale vertelling kan ook zonder woorden 
beklijven”.

Rock n reel magazine geeft drie sterren:  
“A meditation on the origins of life and 
the possibilities of music”.

Luminous Dash: “Deze soundtrack is een 
subliem pareltje”.

Muziek: MANdolinMAN & Mathijs 
Bertel (Ansatz Der Maschine)
Woord & spel: Jeroen Lenaerts 
Tekeningen en projecties: Lot Vandekey-
bus
Geluid: Tim Janssen
Licht: Harm Opdebeeck
Tekst & regie: Jonas Van Thielen

Speelperiode: Vanaf 25 januari 2024 tot en met 31 maart 2024

Voorwaarden: € 3.750  + BTW – partage 80/20 
6/11 delen van de AR worden rechtstreeks geïnd.

Organisator voorziet voor geluid:  FOH, kablage en 6 identieke monitors.
Organisator voorziet voor licht: projectiescherm  -  beamer kan voorzien worden door het gezelschap 

Organisator zorgt voor catering

https://tradrecords.fanlink.to/houtekiet
https://tradrecords.fanlink.to/houtekiet


David speelt Zjef

David Cantens werd gelanceerd door de prachtige serie Mars-
man maar u kent hem evengoed als kernspeler van De Spelerij 
of als vaste waarde in Familie & De Luizenmoeder. Daarnaast 
was hij gast- of hoofdspeler in talloze series en sierde hij de 
planken van Malpertuis, De Kopergietery, hetPaleis enz.

Zijn talent als componist/zanger bleef tot nu toe eerder onder-
belicht maar na vele composities voor theater maakt hij nu de 
overstap naar het gezongen lied.

David schreef tijdens de lockdown een album bij elkaar met 
in zijn achterhoofd zijn grote voorbeeld Zjef Van Uytsel. Met 
Zjef deelt hij de liefde voor het Nederlands en voor mooie 
melodieën en arrangementen. Beide repertoires met elkaar 
verbinden tot een fijndradig Cantwerk is een droom die hij 

nu realiseert. Zjef Van Uytsel bood troost en warmte en was 
niet bang om zijn twijfels te tonen aan zijn publiek. Ook David 
Cantens legt zijn ziel bloot.  

In de loop van dit najaar en voorjaar ’23 stelt David zijn nieu-
we muziek voor (CC Sint-Niklaas). Cantens-Van Uytsel wordt 
een perfecte blend van twee muzikale zielsverwanten.  

Met: 
David Cantens (zang, piano, gitaar & accordeon)
Bert Embrechts (Bass)
Elie De Prijcker (gitaar)
.. (drum)

Formule in duo (David en Elie) eveneens beschikbaar.

Speelperiode: Najaar 2023

Voorwaarden: € 2.375 + reiskosten + BTW – partage 80/20 
Duo : voorwaarden over een te komen 

Organisator voorziet Pa, licht, catering. 

David Cantens & Band



Elly Aerden & Jan Van Rossem 
Peter De Graef (tekst en regie)

Regen en vuur
“Het is eigenlijk simpel, het hele probleem zit gewoon in je hoofd!”
Of is de liefde toch niet zo eenvoudig? 
Welk proces ondergaat ze doorheen alle beloftes, verwachtingen en ontgoochelingen? 
Wie maakt het proces van de relatie? Sta je al je hele leven voor de jury?

‘Regen en vuur’ behandelt de liefde in al zijn passionele vurigheid, maar schuwt  
ook de tranen van ontgoocheling, eenzaamheid en het elkaar moeten loslaten niet.

De bijhorende songs komen recht uit de seventies, veelal van Amerikaanse sing-
er-songwriters zoals James Taylor, Jackson Brown, Paul Simon, … De liedjes zijn 
zorgvuldig uitgekozen door Jan Van Rossem en Elly Aerden en nog zorgvuldiger 
hertaald naar het Nederlands door Peter Hoefman.

Een man en een vrouw, zelf al door regen en vuur gegaan.

Twee stemmen, smaakvolle harmonieën, gitaar, piano en bas.

Credits: 
Elly Aerden: tekst, zang, piano en bas
Jan Van Rossem: tekst, zang en gitaar
Tekst en regie: Peter De Graef
Vertalingen songteksten: Peter Hoefman

Speelperiode: Gehele seizoen

Voorwaarden:  € 1.750 + reiskosten + BTW 
+PA/licht/catering



www.jonaswinterland.be

Retrospect - 10 jaar Jonas Winterland

2013 was een vruchtbaar jaar voor de Nederlandstalige 
muziek. De toen al 29-jarige Jonas Winterland stak eindelijk 
zijn kop boven het maaiveld en bracht zijn debuutalbum uit 
‘Mensen zijn gemaakt van dun papier’. Het album kampeerde 
wekenlang in de hitlijsten en werd een instant klassieker met 
weifelende liedjes over liefde, leven en dood.   

Vergelijkingen met Leonard Cohen, Spinvis en Eels vlogen 
hem om de oren. Vleiend, maar Jonas Winterland is vooral 
een talent dat zich langzaam maar vastberaden ontwikkelt.

2023 blikt de Leuvenaar met Westvlaamse roots terug op een 
oeuvre dat intussen vier albums omvat. In RETROSPECT 
steken topmuzikanten Gianni Marzo op gitaar en Seraphine 
Stragier op cello en harp zijn repertoire in verrassende outfits. 
Dit jaar steekt hij ook voor het eerst de grens over. Amsterdam 
kan hem dit najaar verwelkomen.

Credits: 
Tekst, muziek, gitaar en zang: Jonas Winterland
Gitaar: Gianni Marzo
Cello en harp: Seraphine Stragier

DE PERS OVER JONAS WINTERLAND
‘Winterland zet de tijd stil. Groots in zijn nederigheid’ - De Standaard

‘Als tekstschrijver kan Winterland stilaan de vergelijking met de grote 
Leonard Cohen doorstaan.’ - De Morgen

‘Van een verbluffende schoonheid. Berichten Uit De Schemerzone is een 
heerlijk album geworden. De zachte, wat fluisterende stem van Jonas Win-
terland baant zich moeiteloos een weg van je oren naar je hart. - Luminous 
Dash

‘Een plaat waarin het heerlijk langzaam bladeren is om elke zin en elke noot 
ten volle te savoureren’ - Damusic.be

‘Bloedmooie, trefzekere teksten. Veel beter zijn ze in onze taal niet te vin-
den.’ - Enola Magazine

Speelperiode: Gehele seizoen, volgens beschikbaarheid van de muzikanten.

Voorwaarden: Trio : € 1.875+ reiskosten + BTW – partage 80/20 
Soloformule blijft eveneens beschikbaar. 

Techniek en catering voorzien.

Jonas Winterland



www.berlaenfromzulte.be

‘t Gesproken Dagblad

In 2023 komt BERLAEN from Zulte met een karrevracht 
nieuwe songs in onvervalst Zults dialect naar je toe. Alles-
bespelers Ward Snauwaert en Laurens ‘Lokko’ Billiet zijn 
opnieuw vaste leden van zijn pletwalstrio. Ze hanteren nog 
steeds het beproefde maar feilloze credo: elk zittend publiek 
aan het dansen én elk staand publiek stil krijgen. 

Frontman Wouter Berlaen tourt reeds vier jaar als vaste 
bassist met Raymond Van Het Groenewoud. Dit heeft de bra-
niefactor én nonchalante bravoure waarmee BERLAEN als act 
zijn publiek bespeelt, nog aangescherpt. 

De nieuwe plaat getuigt alweer van veel lef: op ’t Gesproken 
Dagblad permitteert BERLAEN zich om enkel tekst te  
schrijven en in te spreken. Bij wijze van ‘spoken word’ experi-
ment. Niet enkel Kate Tempest heeft het in zich. Snauwaert & 

Billiet mogen er naar hartenlust ‘from scratch’ muziek onder 
zetten. 

Benieuwd hoe dat klinkt? Medio 2023 verschijnt ’t Gesproken 
Dagblad als full album.

Een gewaagde koerswijziging dus. Daarom speelt BERLAEN 
seizoen 23/24 in clubs & theaters de nieuwe plaat als eerste 
deel. Na de pauze wordt het dak eraf geblazen met preten-
tieloze Zultse rock en pop. Jong & oud verlaat fluitend de zaal. 

Oltijd blijv’n goan!

Credits: 
Tekst, zang, akoestische gitaar en bas: Wouter Berlaen
Gitaren, bas en zang: Ward Snauwaert 
Drums, beats, synths, programming: Laurens ‘Lokko’ Billiet

Speelperiode: Gehele seizoen, volgens beschikbaarheid van de muzikanten.

Voorwaarden: Trio : € 1.750 + reiskosten + BTW 

Techniek en catering voorzien.

Berlaen



www.marktijsmans.be

Mark Tijsmans
Hartslag Alleluja

Mark Tijsmans lanceert een muzikale one man show afgestemd op de hartslag van 
een luisterend theaterpubliek.

Hij selecteert hiervoor de liedjes die hem nauwst aan het hart liggen en voorziet ze 
van een Nederlandstalige tekst. Zijn liefde voert hem van Amerikaanse pianobars 
naar Italiaanse kusten en van Franse chansons naar Engelse pop. We herkennen  
Presley en Prince, Billy Joel en Elton John, Eros Ramazzotti en Laura Pausini in een 
vrije vertaling en bewerking.

Mark wordt begeleid door contrabas, drums en toetsen.
Tussen de liedjes door doet Mark wat hij best kan.  
Stijlvolle onzin verkopen. Met grappige verhalen over zijn verleden in de artiesten-
wereld houdt hij de sfeer erin! 

Mark heeft heel wat musicals op zijn palmares staan. Hij kreeg in 2006 de Vlaamse 
Musicalprijs voor zijn rol in Mamma Mia! 
Het brede publiek kent hemt vooral uit de tv-serie Flikken.
Intussen heeft Mark ook heel wat lof verworven als schrijver van jeugdboeken.

Deze voorstelling kan ook perfect als matinée geplaatst worden.

Met Mark Tijsmans (zang) en 3 muzikanten.

Speelperiode: Gehele seizoen

Voorwaarden:  € 1.850 + reiskosten + BTW – partage 80/20
+PA/licht/catering



Veerle Malschaert, Pieter Depouillon 
& De Hittentitten

Urbanus! Serieus?
Urbanus wordt 75 jaar!  Een ode aan Urbanus…  
de songschrijver, de tekstgoochelaar, de folkrockzanger.

Urbanus is sinds de jaren ‘70 de populairste komiek van de 
Lage Landen. Urbanus oogstte ook als zanger successen met 
nummers als ‘Poesje Stoei’, ‘Madammen met een Bontjas’ of 
‘1 2 3 Rikketikketik’.  Toch bleven er onder het ‘Bakske vol 
met stro’ en tussen de andere ‘Hittentitten’ prachtige pareltjes 
liggen die een beetje vergeten zijn. Liedjes die heerlijk zweven 
tussen de  ‘Zilveren Maan’ en ‘De Aarde’.  
Liedjes die Urbanus schreef ‘In het midden van de nacht’.  
Plezante liedjes.  Symfoniekes met pracht en praal. 

Comédienne Veerle Malschaert en zanger-muzikant Pieter 
Depouillon brengen samen met hun 4-koppige begeleidings-
band, de Hittentitten, een overzicht van de leukste nummers, 
solo of in duetvorm. Daarbij durven ze hier en daar ook wel 

eens af te wijken van het origineel.

Dit programma bundelt de bekende en minder bekende liedjes 
die ontroeren door de eerlijkheid en de prachtige eenvoud 
maar je intussen zeker ook aan het lachen brengen. Humor 
blijft nu eenmaal de leidraad in Urbanus’ teksten. Veerle 
Malschaert praat de liedjes aan elkaar en dat hoeft niet zo 
serieus te zijn.
Urbanus! Serieus? Tja, zo serieus nu ook weer niet.

Zang en tekst: Veerle Malschaert, Pieter Depouillon
Elektrische gitaar en backings: Jorg D’hondt (Mama’s Jasje)
Drums:  Dirk Loots (Arsenal, Monza…)
Keyboard/ Hammond orgel, backings: Gunter Callewaert 
(Gunter Neefs)
Bas:  Jef Ghijselen
Techniek: Marc Leekens/ Roel Reynders

Speelperiode: Vanaf 14 januari 2024 tot einde seizoen

Voorwaarden: Garantie € 2.975 + reiskosten + BTW – partage 80/20
+ PA/Licht en lichtman van de zaal en catering



www.thelegends.biz

Helden van toen
The Legends

Zanger/ trompettist Michael Varekamp en toetsenist Wiboud Burkens vormen samen 
al jaren het kloppend hart van The Legends. Deze Nederlandse jazzformatie reisde de 
halve wereld rond, won de Kobe Award in Japan en bracht zelfs een ode aan Desmond 
Tutu in het toen pas onafhankelijke Zuid-Afrika. 

Kleurrijke personages die een constante inspiratiebron vormen, spelen in deze nieuwe  
muzikale voorstelling de hoofdrol: Chansonnière Tess Merlot zwijmelde als kind bij 
de films van Walt Disney, Wiboud Burkens leefde voor de soul van Stevie Wonder en 
Michael Varekamp droomde ervan in de voetsporen te treden van zijn eerste zwarte 
rolmodel, Louis Armstrong. We hebben nu eenmaal allemaal helden nodig. Fenome-
nen als Jacques Brel, Frank Sinatra, Ramses Shaffy, Doris Day, Toon Hermans, Picas-
so, Spike Lee en Mohammed Ali voorzien het leven elke dag opnieuw van een gouden 
randje.

Evergreens zoals ‘Love Me Tender’, ‘One for My Baby’ en ‘Ne me quitte pas’ zullen 
niet ontbreken in dit spetterende programma.
Speciaal voor deze voorstelling slaan zij de handen ineen met regisseur en theater-
legende Karel de Rooij die eerder samenwerkte met Percossa en de Ashton Brothers. 
Deze daagde hen uit om meer dan ooit zichzelf te laten zien in dit meeslepende per-
soonlijke programma.

Michael Varekamp has an astonishing sound and beautiful phrasing to the honor 
and glory of jazz

**** Le Monde, Paris

Zang: Tess Merlot
Zang en trompet: Michael Varekamp
Toetsen: Wiboud Burkens
Saxofoon: Yoran Aarssen
Contrabas: Harry Emmery
Drums: Erik Kooger

Kan ook als MATINEE geboekt worden!

Speelperiode: Vanaf 17 april 2024

Voorwaarden: € 2.750 + reiskosten + AR + BTW 
+ PA/Licht/ catering



www.thelegends.biz

Swingin’ Paris - The Christmas Special

Rond 1930 is Parijs in de ban van de nieuwe tijd! 
Swingende New Orleans Jazz, Hot Club de France en chan-
sons vieren samen het leven als nooit tevoren! Zanger/ trom-
pettist Michael Varekamp neemt je met zijn bluesy stemge-
luid, samen met chansonnière Tess Merlot, mee door de met 
kerstlichtjes versierde straten van het bruisende Parijs.

Niet voor niets ontstond de jazz ooit in de Franse wijk van 
New Orleans. Het aanstekelijke Franse joie de vivre bleek een 
ideale voedingsbodem voor het ontstaan van de jazz aan de 
andere kant van de grote plas, om een aantal jaren daarna 
triomfantelijk weer terug te keren. The Legends duiken in de 
Franse tijd van paradijsvogels als Josephine Baker, Edith Piaff 
en Sydney Bechet en natuurlijk kunnen de kersthits van Louis 
Armstrong, Frank Sinatra en Nat King Cole niet ontbreken.

Speciaal voor deze tijd van het jaar wordt Swingin’ Paris 
ondergedompeld in warme kerstsferen. Een avond zwijmelen 

bij het haardvuur en iedereen die je lief is volmondig de liefde 
verklaren. ‘Rudolph the Red-nosed Reindeer’, ‘Let it Snow’ en 
‘Silent Night’ kunnen dan ook rekenen op hartverwarmende 
vertolkingen. De meest prachtige songs komen voorbij, waar-
mee het afgelopen jaar van een gouden randje wordt voorzien.

Varekamp speelt net zo grenzeloos als Louis Armstrong

**** NRC

Zang: Tess Merlot
Zang en trompet: Michael Varekamp
Toetsen: Wiboud Burkens
Saxofoon: Yoran Aarssen
Contrabas: Harry Emmery
Drums: Erik Kooger

Kan ook als MATINEE geboekt worden!

Speelperiode: Vanaf sinterklaas 2023 tot eind januari 2024

Voorwaarden: € 2.750 + reiskosten + AR + BTW 
+ PA/Licht/ catering

The Legends



www.emmawillsguitar.com

Witte Vlinders
Emma Wills & Lukas De Wolf

Naar PLATERO EN IK van Juan Ramón Jiménez.

WITTE VLINDERS  verzoent een selectie van Spaanse gedichten met klassieke mu-
ziek, zuiderse volksmuziek, renaissance liederen, improvisatie, luitmuziek. De muziek 
omvat zowel eigen arrangementen als originele composities. 

Jiménez haalt herinneringen op aan zijn geboortedorp Moguer en zijn ontmoetin-
gen en omzwervingen met zijn trouwe ezel Platero. De zorgeloosheid, eenvoud en 
vergankelijkheid van het leven in de ongerepte natuur van Andalusia komen tot leven. 
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 afstudeer-
project aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen voorjaar 2021. Witte 
Vlinders werd bekroond met grootste onderscheiding en kon in de zomer van 2021 
een eerste succesvolle reeks voorstellingen aanvatten, met onder andere een passage 
op het Cultuurfestival MoMeNT te Tongeren, die werd afgesloten met een staande 
ovatie.

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

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

Speelperiode: Op aanvraag, gehele seizoen

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

Organisator voorziet PA, beamer, scherm, licht, catering



(c) Franky Drappier

Chique Dingues

Lien Van de Kelder, Jan De 
Smet & Wouter Berlaen

“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 be-
vriende muzikanten) de afgelopen jaren drie avondvullende programma’s met een 
eclectische keuze uit een zorgvuldig uitgekozen repertorium 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.

Credits: 
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

Organisator voorziet eindversterking, licht en catering.



www.covrettes.be

Pink Cadillac
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 verrassend en 
wordt gekruid met de typische Covrettes-twist.

De drie frontzangeressen brengen samen met hun vier top-
muzikanten een wervelende show, die ook visueel geen mo-
ment verveelt. Kostuumwissels, choreo’s, vintage accessoires 
en lichtshow: alles draagt bij tot een retro-show op topniveau.

Bovendien zijn The Covrettes ook te boeken in een XL-for-
mule, 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: kostuumwis-
sels, 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 Vande-
maele
Muzikanten basisbezetting: Wim Neyrinck (piano), Didier Pollet 
(drums), Frederik Vandevyver (basgitaar), Joris Jacob (gitaar)
Blazerssectie XL: Tom Hondeghem (sax 1), Louisa Declerck (sax 2), 
Emma Declerck (sax 3), Wesley Vandewalle (trompet), Pieter Heb-
ben (trombone)

Speelperiode: Gehele seizoen

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 !

VERMITS DE LEDEN EEN DAGJOB HEBBEN ZIJN MATINEES IN DE WEEK NIET MOGELIJK !

The Covrettes



(c) Stan Huaux

Polly & les quatres  
snaars em brass

Speelperiode: Op aanvraag

Voorwaarden: € 1.450 + reiskosten + BTW

Organisator voorziet Pa, licht, catering. 

Ukeleles behoren niet tot het hippe in-
strumentarium. Niemand wordt dan ook 
graag gesignaleerd met een springende 
vlo (de letterlijke betekenis van ukelele) 
in de hand.  
De naam komt waarschijnlijk door de 
tokkelbewegingen van de bespeler. Het 
instrument werd door Portugese mi-
granten meegenomen van Madeira naar 
Hawaï alwaar het al snel heel populair 
werd.

Deze kleine geschiedenisles leert dat er 
buiten Hawaï weinig orkesten te vinden 
zijn met vier ukelele’s. Dat maakt Polly 
et les quatres snaar em brass op zich al 
uniek. Het verdere instrumentarium om-
vat percussie, contrabas en drie blazers: 
trompet, klarinet en trombone. Polly et 
les quatres snaar em brass heeft dan ook 
voldoende kleur in de bezetting om een 
rijk gevuld repertoire te kunnen brengen.

Polly Schreurs en zijn band hebben een 
liedboek samengesteld dat verschillen-
de pop- en rockdecennia overspant. Ze 
gaan ver terug in de tijd met nummers 
van Ricky Nelson en Louis Armstrong 
en voor een traditional als Bella Ciao en 
Jungle Blues is er ook altijd ruimte.  

In latere muziekdecennia zoeken ze het 
zowel in de pop- als in de rockregionen.
Hit Me van Britney Spears en Pokerface 
van Lady Gaga zijn alom herkenbaar 
maar ook het zwaardere werk zoals Ace 
of Spades van Möterhead en The Trooper 
van Iron Maiden haalden de playlist. De 
speellijst is echter zeer gevarieerd: The 
Clash, dEUS, The Raconteurs, ELO, The 
Black Keys… dit alles zal een golf van 
herkenning door het publiek jagen.

Polly en zijn trawanten bouwen een 
feestje met het publiek. U kan ze inzetten 
op al uw evenementen.

Credits: 
Polly Schreurs: percussie
Dirk Mellebeek: bariton ukelele
Salvo Nirta: concert ukelele
Kris Leirs: Contrabas
Danny Bierset: sopraan ukelele
Vincent Moermans: concert ukelele
Kristof Huskens: trombone
Tjeu Martens: trompet
Luc Aerts: klarinet



Sticky Songs
Zaki

Al jaren krijgt Zaki de vraag wanneer 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 onderzoekt in een nieuwe lezing: Sticky Songs !

Zaki kijkt naar de muziek die ons gelukkig maakt, onze angsten verdrijft, ons denken, 
onze passie en onze dagelijkse handelingen stuurt. Ons gewild of ongewild kippenvel 
bezorgt, laat lachen en doet huilen. Ons lichaam, onze hersenen en onze gevoelens 
beïnvloedt, en nog veel meer. Noot voor noot.
Natuurlijk horen daar veel muziekfragmenten bij. Van Sully tot Avicii, de Chilli Pep-
pers, Dury, Dead Prez en Bowie. Van de Rolling Stones tot Britney 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 muziekliefhebber 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 muz-
iekfragmenten en de invloed die deze muziek heeft op ons leven. Als een geboren 
verteller en met zijn aangename 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)

Speelperiode: Gehele seizoen op aanvraag

Voorwaarden: € 1.150 + reiskosten + BTW



www.operapresent.be

(c) WieBa Photography

Opera Present
De miraculeuze docteur (16+)

Het wonderkind Georges Bizet schreef op 18-jarige leeftijd zijn 
debuutopera ‘Le Docteur Miracle” Hij kon meteen een eerste 
trofee in zijn prijzenkast plaatsen, uitgereikt door niemand 
minder dan Jacques Offenbach, de koning van de zwierige 
Franse Operette.  Even later volgde een tweede beker, de Prix 
de Rome. Meteen gonsde de naam Bizet in alle Europese 
salons en operahuizen, zijn reputatie was gemaakt.

De miraculeze docteur is een prachtig stuk muziek, opge-
hangen aan een flinterdun verhaaltje. Dat is geen uitzondering 
bij opera. 

De jonge solisten van Opera Present gaan met veel pit en een 
tomeloze energie aan de haal met de absurde personages.  
Kapitein Silvio neemt allerlei gedaantes aan om de (hoe kan 
het ook anders) beeldschone Laurette te kunnen huwen. In De 
Gloria komt regelmatig om de hoek kijken in deze komische 
farce.  De spetterende aria’s van Bizet krijgen ook allen een 
zalige Nederlandstalige extra OP RIJM ! 

De miraculeuze docteur knispert en knettert terug en zo merk 
je dat muziek die meer dan 150 jaar oud is nog steeds fris in de 
oren klinkt. 

De voorstelling was al te gast bij 30CC Leuven, De Schakel 
Waregem, De Meent Alsemberg, Temse, Ronse… 

Cast:
Een productie van Opera Present
Laurette: Nadia Voordeckers
Véronique: Lisa Willems
Pasquin/Silvio/Docteur Miracle: Gabriele Bonfanti
Le Podestat: Lucas Cortoos of Tom Van Bogaert 
Piano: Vincent Van Audenhove

Spelcoaching: Maarten Schuermans
Muziek: Georges Bizet
Tekst: Lucas Cortoos

Speelperiode: Gehele seizoen 

Voorwaarden: € 2.300 + reiskosten + BTW 
+ piano (bij voorkeur vleugel) techniek/catering 

Er zijn geen rechten te betalen 



L i t
e rra i



(c) Gwenny Cooman

Alles over Edgar Allan Poe

Speelperiode: Gehele seizoen volgens beschikbaarheid

Voorwaarden: € 1.275 + reiskosten + BTW
Organistor voorziet techniek en catering

Don Vitalski, Jean Paul Van  
Bendegem & Johan Braeckman

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, professioneel drank- 
orgel en uiterst gevreesd literair criticus. De bedenker en liefheb-
ber 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 beant-
woord, middels een fijne, avondvullende voorstelling, gebracht 
door drie uiterst eloquente literatuurliefhebbers en volkstoespre-
kers van Vlaanderen.

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

U kan ook nog steeds het volgende heerlijke tijdverdrijf boeken: 
een lezing over Frankenstein of een lezing over Sherlock Holmes !

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



www.jenevermuseum.be

Marcel Vanthilt, Leen Diepen-
daele & Gaetan La Mela

Straks gaat het jenever sneeuwen
Uit de prachtige bloemlezing jenevergedichten die het Hasselts Jenevermuseum uit-
bracht in september 2020 koos Marcel Vanthilt een 50-tal korte & langere jene-
verteksten en zette die met multi-instrumentaliste Leen Diependaele (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 dichtbij 
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 klaagzang 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 voor-
stelling was voorbije zomer te zien op TAZ.

Speelperiode: Gehele seizoen

Voorwaarden: Voor kleine locaties € 1.400 € + reiskosten + BTW
Voor grote locaties € 1.750 + reiskosten + BTW – Partage 80/20

Organisator voorziet techniek en catering



www.mereldevilderrobier.wordpress.com

(c) Sara De Graeve

Merel de Vilder Robier
Pysche & Eros

In de smetteloze tussentijd, de coronadagen die Merel de Vilder Robier 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 YESSSSssssss.

“….zo gebeurde het dat Psyche, misleid 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 vredige, slapende, wreed naakte lijf van het allerschoonste 
wezen dat ze ooit gezien had. In het zoele lamplicht zag ze voor het eerst zijn gave, 
bronzen huid en op zijne rug ontwaarde ze, quelle surprise, twee schitterende, iriser-
ende vleugels. Psyche wist meteen wie daar lag. Dat was geen wildebeest of gedrocht, 
geen monster, geen draak. Dit was de god van de liefde zelve…”.

Merel is actrice, auteur, performer en 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 boetseren. Een grondstof die ze soms zachtjes masserend, maar vaak 
met hamer en beitel te lijf gaat.

Speelperiode: Op aanvraag

Voorwaarden: Dat bespreken we graag samen 
Micro met versterking, een spotje, een broodje



Piet De Praitere, Joke Van Caesbroeck 
Christophe Vekeman & Tim Foncke  

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

Hier is een collectief dat het literair equivalent van een superband is, met vier schri-
jvers die zodanig gepokt en gemazeld zijn dat apothekers tubes inotyol naar hen toe 
gooien.

Als op één tafel baldadig werk van Christophe Vekeman, absurde verhalen van Piet 
De Praitere, tragikomische verhalen van Joke Van Caesbroeck en ontregelende ro-
manfragmenten en brieven van Tim Foncke liggen, dan kan de uitvinder van de tafel, 
Jean-Didier Dutable op zijn beide 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 !

Met 
Piet De Praitere acteur, comedian en auteur.
Christophe Vekemen columnist, romanschrijver
Joke Van Caesbroeck schrijver voor De Standaard
Tim Foncke auteur en standupper

Speelperiode: Gehele seizoen op aanvraag

Voorwaarden: € 1.650 + reiskosten + BTW
Organisator voorziet techniek en catering



(c) Johan Jacobs

Delphine & Mauro II

Mauro Pawlowski en Delphine Lecompte maken amok, total loss.
Ze voeren een stekelige, smerige, ontregelende, weerbarstige, gutsende, irrationele act op, zonder gêne.

Hun voorstelling kan nog het best omschreven worden als een kruising tussen Frank Zappa en een zwerm flamboyante dia-
bolische infantiele vleerhonden.

Na een zeer succesvolle tournee is de jus tussen beiden nog lang niet op. 
De reacties op hun gezamelijke podiumperformances zijn telkenmale unaniem lovend. 
“Fantastisch duo op het podium, publiek direct in een lachbui, schitterende symbiose, heerlijke avond, meer van dat” was de 
algemene teneur van de feedback die we ontvingen

Dit duo  kan natuurlijk niet abrupt tot stilstand worden gebracht, dEUS of niet. Delphine en Mauro lanceren hun 2.0 tournee 
of hoort u liever Delphine & Mauro II. Dat heeft natuurlijk een koninklijk cachet !

Mauro brengt bijna sowieso altijd iets nieuws en omarmt het experiment en Delphine durft zich onder zijn invloed ook meer 
smijten op het podium en is heel alert op de reacties van het publiek.
Dit duo staat als een huis en brengt nieuw materiaal dat u doet lachen en huilen en dit bij voorkeur tegelijkertijd.

Speelperiode: Gehele seizoen

Voorwaarden: € 1.350 + reiskosten + BTW 
Techniek / catering / AR

Delphine Lecompte & Mauro



(c) Stephan Vanfleteren(c) Gwenny Cooman

Dichter & Denker
Dichteres en schrijfster Delphine Lecompte verwierf wereldfaam met haar opgemerkte deelname aan De Slimste Mens. 
Maar roem is een te mijden zaak, daar is zij al lang van overtuigd. 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.
Hij onderwerpt deze lui aan een zeer vermakelijk onderzoek.

In de halfopen-halfgesloten zomer van 2021 deelde Delphine in Gent het podium met Johan Braeckman. 
Het werd een avond om nooit te vergeten. Nu kan u uw publiek er ook zo eentje presenteren, eentje om in te lijsten !

Speelperiode: Gehele seizoen

Voorwaarden: € 1.250 + reiskosten + BTW 
Techniek / catering / AR

Delphine Lecompte & Johan Braeckman



(c) Stephan Vanfleteren

Delphine Lecompte
Kies maar zelf een titel

Vraag je aan Delphine Lecompte om een titel van haar one-woman performance  
dan krijg je meteen een heleboel explosieve mogelijkheden:

De literaire meltdown van Delphine Lecompte
100 % smerig en versleten
Delphine Lecompte gooit een knuppel in het literaire hoenderhok
Delphine Lecompte rauw en schandalig.
Delphine Lecompte, de literaire luis in de pels
De woeste anti-burgerlijke roadshow van de roekeloze duizelingwekkende Delphine 
Lecompte
U mag zelf kiezen hoe u deze bijna winnares van De Slimste Mens wil voorstellen en 
misschien wordt ze straks wel De Allerslimste Mens.

Delphine Lecompte vertelt 
schaamteloos, 
gulzig, 
venijnig 
tomeloos over haar grillige grappige wrange (soms) ontluisterende literaire par-
cours: van poëtische paria tot kortstondige publiekslieveling, en weer terug naar het 
poëtische pariaschap.

Ze roddelt gretig over haar collega’s, maar ze richt haar pijlen vooral op zichzelf.
En natuurlijk draagt ze ook op onnavolgbare wijze haar gedichten voor.

Speelperiode: Gehele seizoen

Voorwaarden:  € 750 + reiskosten + BTW 
Techniek / catering / AR



Niet normaal

Ann Ceurvels en Tania Poppe schrijven samen een boek. 
Daarin vragen ze zich af wat NORMaal is. 
Je krijgt kinderen, je leven verandert, je past je aan, je loopt mee, je leven gaat sneller, wordt drukker, je hebt minder tijd, staat 
meer en meer onder druk…helemaal normaal. Of niet? 

Kinderen reageren anders dan verwacht, zijn drukker, hebben minder aandacht, krijgen uitbarstingen, hebben faalangst, zijn 
extreem verlegen…dat is niet normaal. Of wel? 

Ann en Tania bekijken het leven en opgroeien vanuit 3 nieuwe perspectieven: Vanuit hun eigen verhaal, vanuit hun expertise 
rond ontwikkelingsverschillen en overlevingspatronen en vanuit de ontelbare verhalen die ze in hun praktijk tegenkomen. 

In 3 delen brengen ze in beeld wat het is normaal te moeten zijn en je niet normaal te voelen. 

*Duur: 1u30’ *De boeken NIET NORMAAL! en BEN IK WEL NORMAAL? zijn ter plaatse te koop. *Er is mogelijkheid tot 
vragen stellen.

Lezing: Ann Ceurvels en Tania Poppe

Speelperiode: Gehele seizoen

Ann Ceurvels & Tania Poppe

Een verhalende lezing in drie delen



Tom Naegels
Nieuw België op het podium

Speelperiode: Gehele seizoen volgens beschikbaarheid

Tom Naegels, winnaar van de Prijs voor 
het Belangrijkste Boek van het Jaar, 
brengt zijn bejubelde en bekroonde boek 
naar het theater.  

Ik was zestien op Zwarte Zondag. 
Sindsdien heb ik nooit anders geweten 
dan dat er wel ergens een discussie 
gaande is over een onderwerp dat met 
migratie te maken heeft: over racisme, 
over de islam, over “onze identiteit”, 
over terreur, over woke, over extreem-
rechts... 
Ik heb mij dertig jaar lang gesmeten in 
die discussies. Maar toen was het op.
Ik was moe. Ik was leeg. Ik wilde een 
stap opzij zetten. Ik wilde begrijpen hoe 
het kàn, dat dit land zo veranderd is. 
Wat is ons overkomen?  

In Nieuw België neemt Tom Naegels ons 
mee door veertig jaar Belgische geschie-
denis, van de Bevrijding tot die zondag 
in november 1991, toen hij op televisie 
het Vlaams Blok zag doorbreken. 

Hij bewerkte zijn bejubelde boek Nieuw 
België. Een migratiegeschiedenis – win-
naar van de Prijs voor het Belangrijkste 
Boek van het Jaar, genomineerd voor de 
Boon literatuurprijs en de Confituur- 
prijs van de onafhankelijke boekhandel – 
tot een levendige theatertekst. 

Begeleid door sprekende en geestige 
beeldfragmenten, beantwoordt hij zijn 
eigen vraag: wat is ons overkomen?

‘Nieuw België’ van Tom Naegels is een 
magnum opus dat de blik op ons land 
voorgoed zal veranderen – Humo

Een must-read – Knack

Tom Naegels is auteur, journalist en 
columnist. Zijn journalistieke en opin-
iërende werk verschijnt in De Standaard. 
Het debat rond migratie is één van zijn 
kernthema’s.

De volledige titel van het boek is NIEUW 
BELGIE, een migratiegeschiedenis. 1944-
1978. 

Nu brengt hij het échte verhaal van een 
thema dat al jaren de politieke agenda 
domineert  en de volksgeest beroert, naar 
de theaterzaal. De inhoud van dit boek 
vind je terug in archieven. Tom heeft er 
diep in gegraven en zes jaar aan dit boek 
gewerkt.

Lezing: Tom Naegels
Regie en enscènering: Tania Poppe



(c) Kaat Pype

Voelen zonder filter

Speelperiode: Gehele seizoen

Fleur Van Groningen

Word jij regelmatig overweldigd door emoties?
Druk je ze weg, tracht je ze te rationaliseren, verlies je de 
controle? 
Vind je het moeilijk om te voelen wat er in je omgaat? 
Loop je vaak tegen dezelfde pijnpunten aan? 
Wordt er misbruik van je gemaakt of negeer je je grenzen? 
Raak je overprikkeld, absorbeer je andermans emoties? 
Verlang je naar verbinding, harmonie en zelfvertrouwen?

Fleur van Groningen moest al op jonge leeftijd leren leven met 
verdriet, angst en woede. Ze doorleefde gebeurtenissen die 
haar tot op heden bijblijven, maar gaandeweg leerde zij ook 
hoe ze constructief kon omgaan met haar emoties en herstelde 
ze van trauma.

Dit is het derde boek van Fleur over het thema hypersensi-
tiviteit. Ze bracht reeds Leven zonder Filter, Mijn kind mijn 
spiegel uit en nu is er dus Voelen zonder Filter.

Fleur van Groningen heeft dit thema in België op de kaart 
gezet. De reacties zijn nog steeds overweldigend. Heel veel 

mensen herkennen zich in haar verhaal en vinden hierin een 
leidraad in een zoektocht naar innerlijke rust. De lezingen 
worden druk bezocht en het publiek varieert van jong naar 
oud. 

Om haar verhaal ook op een podium nog sterker te maken 
wordt het boek in een regie van Walter Janssens uitgewerkt tot 
een theaterlezing.

BIO
Fleur van Groningen (1982) schrijft, schildert, spreekt en 
moedert. Ze is journalist voor Psychologies en cartoonist voor 
The Art Couch. Eerder werkte ze voor onder andere Knack, 
De Morgen, Het Nieuwsblad, NRC Handelsblad en Goedele. 
In 2017 publiceerde ze de bestseller Leven zonder filter, over 
haar ervaring met hoogsensitiviteit. In 2020 volgde Mijn kind, 
mijn spiegel, over trauma en moederschap. Voelen zonder 
filter is haar zesde boek.

Lezing:  Fleur van Groningen
Regie en enscènering: Walter Janssens
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De Stadsboerin (4+)

Lady Angelina leeft als een echte boerin, alleen doet ze dat in de stad. 
Ze heeft haar vroegere circusleven met bijhorende woonwagen ingeruild voor de grote stad!  Maar ook daar blijft ze dus boerin. 
Want zeg nu zelf, ken jij veel mensen in de stad die een varkentje adopteren ? En ken jij veel groentenboerinnen die op hun dak 
een moestuin hebben? 

Lady Angelina maalt er niet om en tuiniert onverstoorbaar verder, intussen vogeltjes lokkend met haar fluitjes. Zodra ze haar 
zingende zaag ontplooit zijn we vertrokken voor een grasgroene trip !

In een aaneenschakeling van vertelsels en liedjes waarbij ook thema’s als pesten en diversiteit aan bod komen, bewijst Lady An-
gelina dat er zowel in de stad als op het platteland mogelijkheid is om creatief te zijn rond natuur, dieren en planten. Een heerlijke 
muzikale voorstelling vol leuke groentenliedjes en zotte instrumenten.  

En wie weet lust je na afloop wel spruitjes?!

Spel: Trijn Janssens en soms + muzikant

Speelperiode: Openlucht bij mooi weer

Voorwaarden: € 975  - Twee op 1 dag : € 1.750 
+ reiskosten /AR/catering en eventueel techniek indien nodig volgens de ruimte

Lady Angelina



(c) Sara De Graeve

HANS VAN CAUWENBERGHE, MICHAEL PAS, 
GERRIT DRAGT, TOM VAN BOUWEL,  

ROBBY CLEIREN, GERT JOCHEMS 
Doe niet zo sapiens - theaterwandeling of fietstocht

Recensie en beschrijving:  
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220924_94712751

Geïnspireerd op de boeken van Yuval Noah Harari : Sapiens, 
een kleine geschiedenis van de mensheid. 

In drie scènes maken we de evolutie mee van holbewoner over 
boer naar stadsmens.

Wie maakt de beste keuzes?

Is het de holbewoner die leeft van dag tot dag en slechts uit de 
natuur neemt wat hij nodig heeft ? Waar vrouwen, kinderen 
en mannen in een kleine gemeenschap leven en iedereen zorg 
draagt voor elkaar?

Is het de boer die zich settelt, grond afbakent, vee kweekt en 
overschotten produceert die hij dan verkoopt?

Is het de stadsmens die zich omringt door beton, chat, swipet 
en tindert en de overschotten afneemt van de boer?

In drie scènes met telkens twee personages maken we de 
evolutie mee van holbewoner over landbouwer naar stedeling. 
Elke scène speelt zich af op een andere plaats. Nodig zijn een 
natuurlijke plek, een agrarische plek of een volkstuin of park, 
een plek in de bebouwde kom. Het publiek verhuist telkens 
naar de volgende speelplek.

Dit kan als wandeling of als fietstocht worden opgezet.

Speelperiode: Buitenvoorstelling, van zodra de temperaturen het toelaten.

Voorwaarden: € 2.375 + reiskosten + BTW (hiervoor wordt max. 3 keer gespeeld)
Geen techniek nodig, behalve indien er geen daglicht is, dan zijn er enkele vloerspots nodig.

Kleedruimte,  catering. 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220924_94712751
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(c) Sara De Graeve

KunstZ 
De Nieuwe BAzAAr

Home XXL, come in (14+)

Speelperiode: Zomer ‘23 openluchtversie

Voorwaarden: € 2.300 + reiskosten + BTW
+ piano (bij voorkeur vleugel) techniek/catering 

Er zijn geen rechten te betalen 

‘Ooit krijgt ge met de goden te maken’ bezweert een oude man het publiek. Het is het 
begin van een reis door de verbeelding van Ovidius en één van zijn bekendste meta-
morfosen. 

De twee oudjes, Philemon en Baucis zijn in hun jonge jaren getrouwd, worden samen 
oud en door hun armoe toe te geven en er tevreden mee te leven, maken zij die licht. 
Ze zijn elkaars knecht en meester. 
In hun dorp komt op een dag een vreemde zwerver aan, op zoek naar een rustplaats. 
De zwerver klopt aan bij duizend huizen maar elke deur blijft dicht. Tot de diep 
ontgoochelde zwerver bij Philemon en Baucis arriveert. Zij zetten hun deur open en 
ontvangen de zwerver hartelijk in hun schamele woonst. 

Elke vreemdeling is een vriend die je nog niet kent. In een aaneenschakeling van 
woord, dans, zang en live muziek brengt ‘Home XXL’ het wondermooie verhaal van 
‘Filemon en Baucis’ tot leven én actualiteit. 

Twee acteurs, een danser en een muzikant vertolken tijdloze thema’s omtrent geloof, 
mensheid, vriend en vreemde in een voorstelling die zowel verrast als ontroert en 
waarin het decor een bijzondere rol speelt…

Werd zomer 22 als buitenvoorstelling gelanceerd in Deurne, Antwerpen, Menen.
Deze voorstelling wordt omgebouwd tot een podiumvoorstelling.
Voor leerlingen en voor volwassenen.

Credits 
Spel: Hans Van Cauwenberghe, Katrien De Becker, Somalia Williamson
Concept/dramaturgie: Hans Van Cauwenberghe, Siri Backx, Lieven De Winter
Live muziek: Joris Vanvinckenroye 
Scenografie: Lieven De Winter
Kostuums/setdesign: Bram Jespers
Eindregie: Greet Vissers
Co-productie: KunstZ / De Nieuwe BAzAAr



www. automata.be

Geert Hautekiet
De automata carrousel

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 ont-
werpt. Vanuit gerecycleerd hout, koper en ijzer bouwt Geert 
mechanische vertelmachines die bovendien getuigen van een 
poëtisch gevoel voor humor. 
Door aan een  hendeltje te draaien zet je als publiek de ex-
pressief uitgesneden beelden in beweging. 

Op zich al mooi om naar te kijken, maar éénmaal krakend 
en piepend in ‘slow motion’ gezet, doen deze houten pareltjes 
jong en oud wegdromen, glimlachen, verwonderen en geni-
eten.

Op een traag draaiende carrousel staan 12 automata uit-
gestald. 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 gegarandeerd.

Deze Automata-Carrousel ging in wereldpremière op de site 
van (en in co-productie met) ‘Les Machines de l’île’ in Nantes 
- 19 t.e.m. 31 december 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 enthousiasme. Minstens 2 
van de 11 loges zijn bovendien rolstoelvriendelijk.

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.



www. automata.be

Door het slimme ontwerp van de tent heeft de Automata 
Carrousel een maximumcapaciteit van 220 personen per uur 
(of meer dan 800 op één namiddag van 4 uur - dat is de maxi-
mumcapaciteit: een realistisch gemiddelde is 500 toeschou-
wers) 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-ki-
osk. 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 ticket-
balie - 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 minstens 2 handige werk-
krachten.
Geschatte opbouwtijd: 3 uur / geschatte afbraaktijd: 2,5 uur. 

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

Scan deze QR-code en 

ontdek de filmpjes !!



CONTACT

Martine
martine@koortzz.be 

0495 50 29 48

Sara
sara@koortzz.be 

0472 98 35 18

www.aanbodkoortzz.com

www.koortzz.be
09 328 04 35


