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Cultuurcentrum Brugge

zet zich in het centrum van
het cultuurgebeuren in de stad.

We maken prikkelende artistieke keuzes. 
We geven een actuele invulling 

aan de cultuurbeleving van 
duidelijk omschreven doelgroepen.

Onze unieke merknaam staat garant voor 
openheid, engagement en expertise.
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De kaarsen zijn uit en de feesttaart is 
op, maar net die extra suikers zorgen 
ervoor dat we u ook komend seizoen 
volop verwennen. Met onze 21 jaar, zijn 
we tot volle wasdom gekomen. Dit ging 
gepaard met een serieuze groeischeut. 
Sinds januari 2016 zijn immers ook de 
amateurkunstenaars kind aan huis in ons 
Cultuurcentrum. 

Hier voelen steeds meer bewoners zich 
thuis. Ons team beschikt over kasten vol 
expertise en engagement om professionele 
kunstenaars, zaalhuurders, maar nu dus 
ook lokaal talent een perfecte plek te 
bieden. De stempel ‘amateurs’ wissen 
we en vervangen we door het nieuwe 
label 'Brugotta' of 'Bruges Got Talent'. 
Onder die vlag, bewijzen we met projecten 
zoals Daverend/Unplugged, WAK of de 
Fotonale dat Brugge bruist van creativiteit 
en enthousiasme. Ook het aMAZe team, 
de Nostalgia dj’s  of de begeleiders van 
workshops en omkadering, mogen we 
opnieuw tot onze vaste huisgenoten 
rekenen. Allemaal staan ze klaar om ons 
aanbod voor u te ontgrendelen. 

Tijdens het Krikrak festival gaan we zelfs 
nog een stapje verder en geven we u en 
de kinderen zelf de sleutels om binnen te 
loeren op spannende plekjes. Zowel jong 
als oud zijn welkom, vandaar ook ons 
zeer gevarieerde aanbod waaruit u vol 
goesting kunt plukken. Elk bezoek mag naar 

meer smaken, aangezien de creativiteit 
onbegrensd is en het aanbod ruim. Zo 
bieden we bijna elke maand een festival. 
In het najaar kunnen jullie 500 jaar Bosch 
beleven of genieten van blues in oktober. 
December staat traditioneel weer gelijk 
aan hedendaagse dans en fotografie. DD 
neemt u mee over het kanaal, richting top- 
en nieuw talent uit het Verenigd Koninkrijk. 
Na de jaarwisseling gaan we door met 
het nieuwe muziekfestival B Major en het 
zuiderse Belmundo. WAK is onze feestelijke 
ode aan onze Brugse amateurkunstenaars. 
Afsluiten doen we met nog meer feest, want 
het kinder- en jongerentheatergezelschap 
4Hoog viert zijn 20ste verjaardag. 

Ons huis staat midden in de maatschappij. 
Daarom bouwden we ons programma dit 
seizoen op rond drie actuele thematische 
lijnen: de vluchtelingenproblematiek, 
waarin vele kunstenaars zich verdiepten, 
de familiebanden die vandaag complexer, 
maar ook hechter worden en de invloed 
van film op podium en vice versa. 
We verkennen deze thema’s zowel in het 
aanbod podium als in de programmering 
beeldende kunsten. 

Ons huis staat midden in een buurt. 
Het warme rode hart blijft de Stads-
schouwburg, maar de longen van het 
cultuurgebeuren bevinden zich in de Sint-
Jakobsstraat. 

VOORWOORD
Seizoensbrochure '16 - '17
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Ze zijn gevuld met nieuwe zuurstof en 
impulsen. Onze balie is een plaats waar 
je ruim kan in – en uitlopen op zoek naar 
tickets en culturele info.  De hele Sint-
Jakobsstraat groeit bovendien stilaan uit 
tot dé centrale culturele ruimte in de stad, 
waar zowel Bruggelingen als toeristen 
kunnen toeven, proeven en ontmoeten.

Ons huis staat midden in de stad en heeft 
vele buren en partners waarmee we vaak 
samenwerken. Zo programmeren we onder 

Renaat Landuyt
Burgemeester

Peter Devisch
Waarnemend algemeen
en zakelijk directeur

Mieke Hoste
Schepen voor sociaal-
culturele verenigingen

Peter Roose
Waarnemend artistiek  
directeur

meer samen met het Concertgebouw alle 
hedendaagse dans in Brugge. We slaan 
de handen in elkaar met het filmfestival 
Mooov en met De Werf/Vrijstaat O.

Breng dus de komende maanden gerust 
een bezoekje aan ons huis, waar alle 
kunsten recht hebben op een kamer en 
u ons aanbod kunt ontdekken en ervan 
genieten! 
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In het theater-, familie- en jongerenaanbod, maar ook 
binnen de beeldende kunst, valt op dat verschillende 
kunstenaars gefascineerd zijn door nieuwe tendensen 
of de realiteit rond familiebanden. Relaties ouders/
kinderen, broers/zussen, grootmoeders/moeders/
dochters, nieuw samengestelde gezinnen … vormen 
het centrale uitgangspunt van meer dan één theater- 
of dansvoorstelling. Omdat deze thematiek heel wat 
generaties kan boeien, bundelde Cultuurcentrum 
Brugge die voorstellingen onder één label met 
de intentie hierrond dieper door te denken, via 
omkaderende en inhoudelijk verdiepende initiatieven 
en activiteiten.

De nieuwe media doen al jaren vooral op technisch 
vlak hun intrede in de podiumkunsten, meer bepaald 
op het vlak van vormgeving en scenografie. 
Sinds enige tijd beïnvloeden die media ook de inhoud 
van bepaalde voorstellingen of concerten. Het aanbod 
is erg uiteenlopend: theaterstukken die zich baseren 
op een oorspronkelijk filmscenario, documentaires die 
worden gemonteerd tot een unieke theaterbelevenis, 
een oorspronkelijk stomme film vormt de inspiratie 
voor een filmconcert. De  doorbraak van nieuwe 
technologieën is nog het meest manifest binnen 
de beeldende kunst, waar de grensverleggende 
toepassing van nieuwe media en technieken eigenlijk 
al uitgroeide tot een kunstdiscipline op zichzelf.

In het kader van deze drie thematische 
lijnen programmeert MOOOV ook enkele 
filmvoorstellingen. 
Meer nieuws daarover vind je dichter bij datum
op www.cultuurcentrumbrugge.be. 

Cultuurcentrum Brugge wil zich niet alleen in 
het centrum van het cultuurgebeuren in de stad 
plaatsen, maar wil ook een vrijplaats creëren midden 
de actualiteit  en het maatschappelijke debat. 
De actuele problematiek van de vluchtelingen en de 
recente migratiegolf roept bij heel wat kunstenaars 
een grote betrokkenheid en bekommernis op, die ze 
artistiek vertalen in film, dans, theater, beeldende 
kunst … Cultuurcentrum Brugge maakte een 
bescheiden selectie uit dit internationale aanbod en 
bundelde een tiental  voorstellingen, concerten en 
één tentoonstelling binnen deze thematiek.

Film / Podium

Migratie

Familiebanden
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Kortingen

KORTING IN EEN REEKS 

Je krijgt korting als je in één keer een reeks koopt uit het aanbod: 

• Circus 
• Dans 
• Radio Columbus 
• Nostalgia 

minstens 3 verschillende voorstellingen: 15% korting
minstens 5 verschillende voorstellingen: 25% korting
minstens 8 verschillende voorstellingen (als van toepassing): 30% korting.

Administratiekosten bedragen hier slechts 1 euro per reeks en niet per ticket.

FESTIVALKORTING  

Bosch in Brugge & Notin' but the blues: 15% vanaf 3 voorstellingen.
Voor December Dance geldt een aparte festivalkorting (DD3= 20%, DD5= 25% en DD8= 30%).

aMAZe korting 50% 

Iedereen onder 26 jaar krijgt 50% korting op voorstellingen waar dit vermeld is.

15% KORTING DOELGROEPEN 

Je ontvangt 15% korting op de aangeduide prijs als je tot onderstaande doelgroepen behoort:
• jonger dan 26 jaar of eigenaar van de Brugge Leeft Jongerenpas
• +60 jaar, werklozen, houders participatiekaart en studenten dagonderwijs +26 jaar.  

Enkel geldig op vertoon van de identiteits-, participatie- of studentenkaart.
• groepen vanaf 15 personen (schoolgroepen: zie praktische info achteraan in de brochure) 
• Last-minute tickets: bij de voorstellingen kunnen jongeren tot 26 jaar vanaf 10 minuten vóór 

de voorstelling resterende tickets kopen tegen 50% van het aangeduide tarief. Enkel na vertoon 
van de identiteitskaart.

COM-PAS

Com-Pas: Een Com-Pas kost 15 euro. Op vertoon van deze pas krijg je 3 euro korting bij theater-
voorstellingen in De Werf/Vrijstaat O. of Cultuurcentrum Brugge, waarbij het Com-pas logo staat. 
Deze pas is persoonsgebonden en geldig voor voorstellingen van 1 september 2016 t.e.m. 
31 augustus 2017.

De vermelde kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Alle prijzen zijn exclusief 1 euro administratiekost.
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Bosch in Brugge

Nothin’ but the blues

Krikrak

KRIKRAK_campagnebeeld_140,5x175.indd   1 17/03/15   16:41

Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat de 
wereldvermaarde Nederlandse schilder Jeroen Bosch 
stierf. Musea Brugge heeft een schilderij van de 
meester in huis, dus onze stad kon niet op het appel 
ontbreken. Theatermakers en choreografen lieten 
zich inspireren door Bosch en we presenteren je 
graag het resultaat. Dit festival is een samenwerking 
met Concertgebouw Brugge en Musea Brugge. 

Na een geslaagde eerste editie, slaan de Brugse 
cultuurhuizen opnieuw de handen in elkaar voor dit 
stadsfestival voor families. Naast Cultuurcentrum 
Brugge openen onder andere De Werf/Vrijstaat O.,
Concertgebouw Brugge, Musea Brugge en de 
Openbare Bibliotheek hun deuren. Neem je sleutels 
mee en doe fijne ontdekkingen. Krikrak. Kinderen 
Baas!  Tijdens het Krikrakfestival wordt De Biekorf in 
de Sint-Jakobsstraat de centrale festivalplek. 

Samen met de vzw Back to the Roots presenteren 
we ook dit jaar één van de meest authentieke 
muzikale genres. Op het programma staan enkele 
parels uit de Vlaamse en internationale blues. 
Nieuw dit jaar zijn de concerten in enkele, daarvoor 
zeer geschikte Brugse cafés.   

Cultuurcentrum Brugge programmeert 
en/of werkt mee aan enkele bijzondere 
festivals. Je herkent ze in de brochure 
aan hun specifieke kleur.

December Dance 16

Dansliefhebbers slaan het best opnieuw hun 
tenten in Brugge op in december. De tiende editie 
van December Dance focust op het hedendaagse 
danslandschap van het Verenigd Koninkrijk. 
Naast werk van grote internationale namen 
als Akram Khan of Scottish Dance Theatre, is 
er ook ruimte voor jong en verrassend geweld. 
Het programma wordt aangevuld met heel 
wat contextactiviteiten. Afsluiten doen we met 
een indrukwekkende familievoorstelling van 
publiekslieveling Akram Khan.

7

Belmundo

F E S T I V A L

Woordlogo BelMundo Festival_A4  15/01/16  04:36  Page 1

Dit fijne festival is aan de tweede editie toe en 
brengt je in het voorjaar al in Zuiderse sferen. 
De vuurtoren schijnt volop op de mediterrane wereld 
met dit jaar de focus op muziek. Van fado tot hippe 
retropop uit het verre hartland van Egypte. 

Week van de Amateurkunsten

Talent van eigen bodem, uit de Brugse klei 
getrokken, verdient alle aandacht bij Cultuurcentrum 
Brugge. Tijdens de Week van de Amateurkunsten 
(WAK) komt een grote verscheidenheid aan 
kunstdisciplines aan bod. Muziek, film, toneel, dans, 
beeldende kunst, poëzie, … Er is voor elk wat wils op 
de vele podia in de stad. 

Brugge Foto ‘16 

Het jaarlijkse fotografiefestival Brugge Foto 
getuigt van de grote diversiteit in de wereld 
van het fotografisch beeld met aandacht voor 
documentaire reportages, essays, intimistische 
avant-garde, conceptuele fotografie, opkomende 
fotografietalenten, … Een uniek evenement met 
fotografisch werk op verschillende locaties, waar 
Cultuurcentrum Brugge aan meewerkt met de 
Fotonale en een opvallende fototentoonstelling in 
het kader van December Dance.    

B Major!

B MAJOR!
Muziekbiënnale Brugge

B Major! is een nieuw tweejaarlijks muziekfestival 
in de krokusvakantie, waarbij alle professionele 
muziekactoren in Brugge de krachten bundelen voor 
een prikkelend vijfdaags programma dat speciaal 
voor en in de stad wordt gemaakt. 
Meer nieuws hierover volgt later op het seizoen.
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Labels

VERSE 
MAATJES

NOSTALGIA 

Onder de noemer Nostalgia bundelen we elk seizoen een aantal voorstellingen 
met mooie muziekjes uit vervlogen tijden of een ontspannend stuk theater met 
ongedwongen humor. De voorstellingen zijn telkens op zondagnamiddag in de 
Stadsschouwburg. Na elke voorstelling draaien onze  huisdj’s hun beste plaatjes in 
de foyer. 

RADIO COLOMBUS 

Liefhebbers van de betere wereldmuziek zijn bij ons aan het goede adres. 
Het label Radio Columbus biedt al zowat tien seizoenen een attractieve 
denkbeeldige wereldreis aan, waarbij je kennismaakt met muziek, dans, 
theater of zelfs film uit verschillende landen of continenten. 

SELECTED BY aMAZe TEAM/PRESENTED BY aMAZe TEAM 

Het aMAZe team is een groep jongeren verbonden aan Cultuurcentrum Brugge die 
zelf evenementen organiseert in de Magdalenazaal. Die krijgen het logo Presented 
by aMAZe. Selected by aMAZe zijn de voorstellingen waarvan de jongeren vinden 
dat ze niet te missen zijn voor hun leeftijdsgenoten. 

VERSE MAATJES 

Jongeren ouder dan twaalf zijn meestal onze familieproducties ontgroeid. 
Ook zij verdienen natuurlijk een zitje in onze theaters. Een aantal gezelschappen 
focust  op deze doelgroep. Die voorstellingen krijgen het Verse Maatjes label.

BRUGOTTA 

Brugge heeft heel wat talent in huis. Om ons Brugse creatieve en artistieke gebruis 
de erkenning te geven die het verdient, hebben we een nieuw label bedacht. 
Brugotta staat voor niets minder dan ‘Bruges got talent’.

VLIEG 

Vlieg wil meer families meer goesting geven in meer cultuur en geeft aan welke 
voorstellingen geschikt zijn voor families met kinderen. Vlieg is een project van 
CultuurNet Vlaanderen vzw.
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Locaties

PODIUMKUNSTEN

Stadsschouwburg 
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Biekorf 
Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge

De Dijk 
Blankenbergse Steenweg 221, 8000 Brugge (Sint-Pieters)

MaZ 
Magdalenastraat 27, 8200 Brugge (Sint-Andries)

Daverlo 
Dries 2, 8310 Brugge (Assebroek)

TENTOONSTELLINGSRUIMTEN

Bogardenkapel 
Katelijnestraat 86, 8000 Brugge

Cultuurcafé Biekorf 
Naaldenstraat 4, 8000 Brugge

De Bond 
Buiten Smedenvest 1, 8000 Brugge

Jan Garemijnzaal 
Hallen Belfort, Markt 7, 8000 Brugge

ANDERE LOCATIES

De Werf/Vrijstaat O.
Werfstraat 108, 8000 Brugge

Concertgebouw Brugge
‘t Zand 34, 8000 Brugge

ADMINISTRATIE EN ZAALVERHUUR

Info- en ticketbalie
Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge

Bespreekbureau
Adriaan Willaertstraat 2, 8000 Brugge

Volg ons op de sociale media!

www.facebook.com/cultuurcentrumbrugge

@ccbrugge

@ccbrugge
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EXCLUSIEF VOOR BELGIË / OPENINGSWEEKEND

FLAT EARTH SOCIETY
+ MAURO PAWLOWSKI & FRANK DELEU
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Feathers and Bells

DO 15.09.16
20.00 uur  //  Stadsschouwburg

Voor de feestelijke afsluiter van het beiaardzomerseizoen 
combineert stadsbeiaardier Frank Deleu het geluid van zijn 
mobiele beiaard met dat van het bekende veertienmansorkest 
Flat Earth Society en muzikale duizendpoot Mauro Pawlowski. 
Samen brengen ze een hommage aan de muziek van 
Frank Zappa die als geen ander de grenzen van de pop, jazz, 
moderne en klassieke muziek onderzocht. Mauro hertaalt de 
nieuwe arrangementen in stevige, avontuurlijke Zappaanse riffs. 
Niet te missen, want dit is het enige concert dat de heren 
samen brengen.

8 euro 

Gratis receptie in de foyer na het 
concert

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E

Pour clôturer la saison d’été du carillon 
de façon festive, le carillonneur de la ville 
Frank Deleu amènera son carillon mobile et 
sera accompagné par les 14 musiciens de 
l’orchestre fameux Flat Earth Society et par 
musicien multitalentueux Mauro Pawlowski.

F

To close the carillon season in a festive way, 
the city’s carillon player Frank Deleu will 
bring his mobile carillon and will be joined 
by the famous 14-man orchestra Flat Earth 
Society and musical jack-of-all-trades 
Mauro Pawlowski.

E
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M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
VR 16.09.16
20.00 uur  //  DAVERLO

ANSATZ DER MASCHINE 
+ WE ARE OOH PEOPLE

Daverend

Ansatz Der Maschine pakt na een sabbatperiode uit met 
een nieuwe plaat. Tattooed Body Blues is het resultaat van 
een uitgebreide zoektocht naar een nieuw artistiek verhaal. 
Ansatz Der Maschine begon als een indietronicaproject, maar 
gaandeweg schakelde Bertel over op ‘echte’ instrumenten. 
Op de nieuwe plaat zijn  bovendien niet minder dan vijf 
zangeressen te horen: Bloem De Ligny, Nathalie Delcroix, Inne 
Eysermans, Renée Sys en Sophia Ammann. In Brugge neemt 
deze laatste dame live alle zangpartijen voor haar rekening. 

De Brugse band We Are Ooh People opent met een mix van 
new wave, elektro en techno in een zeer dansbare sound. 

WE ARE OOH PEOPLE
Tiny De Keyzer: zang
Bart Philips: zang
Kevin Van Volcem: analoge 
synths, computer
Sven Devriese: gitaar
David De Clerck: bas 

ANSATZ DER MASCHINE
Mathijs Bertel: alto violin, 
mandoline, elektronica
Renée Sys: zang, mandoline
Jan Dhaene: drum, rhodes
Tom Vangheluwe: gitaar, zang
Wouter Mattelin: lapsteel, zang
Ruben Vercaemer: tenorsax, 
rhodes
Bram De Vreese: alto sax, 
elektronica
Jean Luc Bertel: horn

Gratis

OPENINGSWEEKEND

1 4

ZA 10.09.2016
20.00 uur // CONCERTGEBOUW

Piknik Horrifik

Een apocalyptische picknick op een tot de verbeelding 
sprekende Brugse locatie. Dat is het recept van Piknik Horrifik 
van theater Laika. Het gezelschap inspireert zich hiervoor op 
De tuin der lusten, het meest fascinerende schilderij van 
Jeroen Bosch.

De liefde van theater Laika voor dit schilderij gaat door je 
maag. Piknik Horrifik is een fysieke en culinaire performance 
die zich afspeelt op de grens van het paradijs van lekker eten 
en de hel van onze voedselproductie. 

Laika in coproductie met Le Volcan, scène nationale du Havre, Theaterfestival 
Boulevard/Jheronimus Bosch 500, ‘s Hertogenbosch en Cultura Nova, Heerlen
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OPENINGSWEEKEND

van en met: Peter De Bie, 
Britt De Jonghe, Sara Dykmans, 
Célia Fechas, Bruno Herzeele, 
Marlies Jacques, Silke Melis, 
Alain Rinckhout, Jo Roets, 
Pieter Smet, Bram Smeyers, 
Michiel Soete, Elke Thuy, 
Rik Van Gysegem, 
Anton Van Haver, Mieke Versyp 
en 10 vrijwilligers

20 euro

Festivalkorting Bosch

LAIKA 

©
 P

ép
é 

Sm
it 

fo
to

’s
 L

ai
ka

Un pique-nique apocalyptique dans un 
endroit chargé d’imaginaire à Bruges. 
C’est la formule de Piknik Horrifik qui 
s’inspire du Jardin des Délices, sans aucun 
doute un des tableaux les plus fascinants 
du peintre Jérôme Bosch.

F

An apocalyptic picnic at a creative location 
in Bruges. This is the recipe for Piknik 
Horrifik, inspired by The Garden of Earthly 
Delights, without doubt the most fascinat-
ing painting by Jeroen Bosch.

E

BOSCH BEACH 
LOD Muziektheater

19.15 uur - Inleiding Klaas Coulembier

Ook Concertgebouw Brugge & Musea Brugge geven bijzondere aandacht aan de 
500ste sterfdag van Bosch.

VR 16.09.16
ZA 17.09.16
ZO 18.09.16

20.00 uur  //  LOCATIE NOG TE BEPALEN
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ZA 17.09.16
14.00 & 16.00 uur  //  DAVERLO

Twee vreemde meisjes (of zijn het zeemeerminnen of prinsessen 
uit een ver land?) komen tussen de kinderen en verkennen een 
vreemde, geheimzinnige en sprookjesachtige omgeving van 
water, zand, eb en vloed. Ze dobberen rond in een muzikale 
wereld vol klanken, stemmen, koren, water ... 

Woesj is een sfeervolle mini-kleuteropera met veel kleine visuele 
en auditieve verrassingen. 

M U Z I E K -

T H E A T E R / F A M I L I E / 

A N Y  L A N G U A G E

6 euro 

+ 3 jaar

4HOOG

OPENINGSWEEKEND

WOESJ

Woesj est un petit opéra pour bambins 
et bambines, truffé de surprises visuelles 
et auditives, qui invite à plonger dans 
l’univers magique du théâtre musical 
animé de sons et de voix.

F

Woesj is a nice little infant opera with 
visual and auditive surprises. Immerse 
yourself in a world of magical music and 
theatre full of sounds and voices. 

E

We want more

DO 22.09.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Een leven in tijden van crisis biedt weinig zekerheden. Niemand 
weet wat de dag van morgen brengt. Iedereen moet besparen of 
op zijn hoede zijn. Niet in het minst in de sector die cultuur heet.

Ondertussen verkeren we ook nog in een staat van oorlog. 
Vluchten kan al lang niet meer en er is ook geen weg terug. 

Waaraan danken wij deze drang om altijd en overal de 
sterkste te willen zijn, de zucht naar overwinning, de behoefte 
om geschiedenis te schrijven en te herschrijven voor het 
nageslacht?

Als we ingesloten worden door dit permanente strijdtoneel, 
van welke oorlog vormt het theater dan het toneel? 
De Brusselse gezelschappen Tristero en Transquinquennal 
trekken voor je ten strijde, met open vizier. In de hoop je te 
bevrijden van het juk waarvan je misschien zelf nog niet 
beseft dat je eronder gebukt loopt.

i.s.m. De Werf/Vrijstaat O.

van en met: 
Bernard Breuse, Miguel Decleire, 
Kristien De Proost, 
Youri Dirkx, Stéphane Olivier, 
Peter Vandenbempt
coproductie: Kaaitheater

Gratis (met vrije bijdrage)

Reserveren verplicht
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TRISTERO & TRANSQUINQUENNAL
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DI 27.09.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Het zal je maar overkomen ... Je keert terug naar je perfect 
geparkeerde fiets en tot je verbazing blijkt je rijwiel verdwenen. 
Dan kan deze theatervoorstelling je misschien niet meteen 
troost of verlichting brengen, maar toch in enige mate een 
gevoel van solidaire herkenning opwekken.

De Fietsendief vertrekt vanuit een onderzoek naar het leven 
in een hedendaagse stad, maar ontwikkelt zich als een 
fictief verhaal met grote waarheidsgetrouwheid. Het toont 
hoe een redelijk banaal object, zij het dan een fiets, de aan-
leiding kan vormen voor een soort van culturele botsing of 
maatschappelijke clash van vier mensen die voordien op 
perfect gescheiden planeten leefden.

Deze tragische komedie of komische tragedie, dient zich aan 
als een vrolijke stadsrevue. Een verhaal over jij en ik, over het 
kwaad dat in ons aller hoofd danst en ook vooral in het hoofd 
van enkele kleurrijke personages.
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T H E A T E R

tekst: Bart Van Nuffelen
regie: Johan Petit, 
Bart Van Nuffelen
spel: Marc Van Eeghem, 
Sofie Decleir, Igor Shyshko, 
Abigail Abraham
muziek: Dijf Sanders

15-12-9 euro 

Com-Pas
aMAZe korting 50%
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MARTHA!TENTATIEF,
TONEELHUIS & THEATER ZUIDPOOL

De Fietsendief
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De blinde dichter 

DO 29.09.16
20.00 uur  //  CONCERTGEBOUW

Het idee voor De blinde dichter ontstond toen 
theatermaker en beeldend kunstenaar Jan Lauwers de 
grote moskee van Cordoba bezocht. In de periode dat 
Spanje onder Moors bewind stond (711-1031), was 
Cordoba de commerciële en culturele hoofdstad van 
de wereld. Vrouwen waren er machtig, atheïsme was 
normaal. Geschiedenis wordt echter geschreven door 
overwinnaars. Door mannen. Hoeveel leugens, toevallige 
ontmoetingen en accidents de parcours hebben onze 
geschiedenis eigenlijk bepaald? De blinde dichter reist 
doorheen de geschiedenis via de stambomen van alle 
leden van Needcompany. Jan Lauwers stelt vast dat 
iedereen een link heeft met elkaar. The Blind Poet gaat 
over sterke vrouwen die met stenen gooien en op de 
brandstapel terecht komen, over een kruisvaarder met een 
te klein harnas. Een aanstekelijke mix van theater, dans, 
muziek en performance. 

i.s.m. Concertgebouw Brugge 

tekst, regie & scenografie: 
Jan Lauwers / choreografie: Grace Ellen 
Barkey / creatie & uitvoering: 
Grace Ellen Barkey, Jules Beckman, 
Anna Sophie Bonnema, Hans Petter 
Melø Dahl, Benoît Gob, 
Mohamed Toukabri & 
Maarten Seghers / kostuums: 
Lot Lemm / regie-assistentie & 
dramaturgie: Elke Janssens / 
lichtontwerp: Marjolein Demey & 
Jan Lauwers / geluidsontwerp: 
Ditten Lerooij / coproductie: 
Kunstenfestivaldesarts (Brussel), 
KunstFestSpiele Herrenhausen 
(Hannover), FIBA – Festival 
Internacional de Buenos Aires & 
Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt)  / 
met de steun van: de Vlaamse overheid

22 euro 

Korting in Dansreeks
aMAZe korting 50%

Gratis inleiding door Christel Stalpaert 
om 19.15 uur

JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY 

D A N S  M E T 

L I V E M U Z I E K /

T H E A T E R / A N Y  L A N G U A G E
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Le poète aveugle voyage dans le temps 
au gré des arbres généalogiques des 
membres de la Needcompany et constate 
qu’ils sont tous liés ou se ressemblent. 

F

The blind poet travels through history via 
the family trees of all Needcompany’s 
members. Along the way, Jan Lauwers 
realises that everyone has some link or 
connection with everyone else. 

E

Familiebanden
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VR 30.09.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

In 1999 creëerde een groep Franse en Vlaamse artiesten het 
muzikale project Le Grand Troupeau, gebaseerd op het werk 
van Jean Giono. In zijn roman beschrijft de Franse auteur zijn 
ervaringen als soldaat in de Eerste Wereldoorlog. 
De muzikanten van Une Anche Passe leverden toen de 
muzikale arrangementen voor deze eerste versie.

In zijn boek maakt Giono gebruik van de metafoor van een kudde 
schapen, die vanuit de bergen in de Provence naar de vallei afzakt, 
omdat bijna alle herders zijn ingelijfd in het Franse leger. De kudde 
stort zich zo in haar eigen ongeluk. Aan het einde van het boek 
keert datzelfde beeld terug. Een groep Franse soldaten loopt zich 
te pletter in de vallei van de Kemmelberg.

In het kader van 100 jaar Grote Oorlog, bewerkte auteur Erwin 
Mortier het materiaal voor het project Stemmen en Plekken. 
De muzikanten van Une Anche Passe zijn opnieuw van de partij 
en krijgen het gezelschap van enkele opmerkelijke solisten. 
Actrice Barbara Sarafian neemt de rol van vertelster voor 
haar rekening.

In het kader van Gone West
Met de steun van Provincie West-Vlaanderen 
Ism Festival Dranouter
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M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E

tekst: Jean Giono
bewerking: Erwin Mortier
vertelster: Barbara Sarafian
uitvoerders: Une Anche Passe 
- Laurent Audemard (muzikale 
leiding, klarinet, basklarinet, 
hobo), Eric Montbel (doedelzak, 
fluit), François Fava (sopraan-, 
alt- en baritonsaxofoon), 
Henry Donnadieu 
(tenorsaxofoon), Katou Philibert 
(tenorsaxhoorn), 
Brigitte Mouchel (euphonium), 
Pierre Peyras (bastuba), 
Denis Fournier (slagwerk, 
percussie), Eric Vaquer 
(geluidsregie)
gastmuzikanten: Patrick Riguelle 
(zang), Wouter Vandenabeele 
(viool), Stefaan Smagghe (viool), 
Carolien Steen (cello), 
Koen De Cauter (sax, zang), 
Jean-Pierre van Hees 
(doedelzak), 
Michiel Van Cauwelaert

18-15-12-9 euro 
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UNE ANCHE PASSE & BARBARA SARAFIAN

PREMIÈRE

Le Grand Troupeau

En 1999, des musiciens français et 
flamands se sont réunis pour créer 
le projet musical Le Grand Troupeau,  
basé sur l’œuvre littéraire de Jean 
Giono. Dans le livre, l’auteur décrit 
ses expériences comme soldat dans 
la première guerre mondiale. Cette 
représentation est organisée dans le 
cadre de de la commémoration de la 
Grande Guerre.

F

In 1999, a group of French and Flemish 
artists created the musical project Le 
Grand Troupeau, based on the literary 
work of Jean Giono. In his book, the 
author describes his experiences as a 
soldier during the First World War. This 
performance is one of the Great War 
Centenary events.
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ZA 01.10.16
20.00 uur  //  MAZ

Circusartiest is een gevaarlijk beroep, maar net daarom houden 
de mannen van Duo Gama er zo van. Dit jaar zijn ze opnieuw 
klaar om hun muzikale kunsten op jullie los te laten. Geniet van 
een burleske, excentrieke en woordeloze voorstelling waarin 
humor en muziek centraal staan. Je ontdekt onder andere wat 
Bach met bier te maken heeft en hoe Mozart mooi tussen het 
glaswerk van je oma staat. Van klassiek tot country en vrolijke 
walsen, Déconcerto dompelt je onder in een universum waarin 
muziek een spektakel op zich is en elk nummer je telkens 
opnieuw weet te verrassen.
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C I R C U S /

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E

Le Duo Gama présente un spectacle 
sans mots  virtuose, burlesque et 
excentrique.

F

The two men of Duo Gama unleash 
their musical talents in a burlesque and 
eccentric wordless show.

E

concept & artiesten: 
Gaël Michaux en 
Maxime Dautremont
extern advies: 
Christophe Thellier
licht, regie & ontwerp: 
Charlotte Plissart
met de steun van: 
L'Espace Catastrophe, 
La Roseraie, Le Centre Culturel 
de Rixensart, Woluculture, 
La Maison des Cultures de 
Molenbeek, La Maison de la 
Création, Latitude 50, Ad Lib. 

Diffusion

12 euro

+ 3 jaar

Korting in Circusreeks

DUO GAMA
Déconcerto
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The encounter of vocal heritage

ZO 02.10.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Dit ambitieuze muziekproject vermengt zangtradities uit 
verschillende Europese en niet-Europese tradities. 
Je ontdekt of herkent naast verhalende volkszang uit België, 
ook snikkende iso-polyfonie uit Albanië, de rurale ‘canta e tenore’ 
uit Sardinië, de Beko-stijl uit Zuid-Madagascar, rune-liederen 
en joik uit Finland.

Deze fusie die eigenlijk geen fusie wil zijn, biedt een betoverend 
vocaal spektakel met combinaties die je nog maar zelden 
hoorde, maar waarbij elke traditie herkenbaar blijft. Het project 
genoot staande ovaties op verschillende wereldmuziekfestivals 
over heel de wereld. Dat vooral, omdat het bonte gezelschap 
dat zich verenigt binnen Voxtra, de diepe emotie die in de 
gewaagde combinatie schuilt ook met de nodige humor en 
pittige vrolijkheid presenteert. 

Verwacht opzwepende dansen en vocale verrassingen in een 
muzikaal programma dat op geen enkel moment verveelt.

VOXTRA

Raphael De Cock (België), Anu 
Junnonen (Finland), 
Talike Gellé (Madagascar), 
Tenore de Monte Arvu (Sardinië), 
Familie Gjini (Albanië)

15-12-9-6 euro

Korting in Colombusreeks
aMAZe korting 50%

VOXTRA

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
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Ce projet musical ambitieux opère un 
mélange entre des traditions vocales 
de diverses cultures européennes et 
non-européennes: du chant populaire 
de Belgique, du ‘canta e tenore’ rural 
de Sardaigne, du style Beko du Sud de 
Madagascar et des chants de runes et 
des joik de Finlande.

F

This ambitious music project fuses 
singing genres from different European 
and non-European traditions: folk songs 
from Belgium, Sardinia’s rural ‘canta e 
tenore’, Southern Madagascar’s Beko 
style, and Finland’s rune songs and joik.

E
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DI 04.10.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Op uitnodiging van de Nederlandse stad Den Bosch creëert 
het internationaal vermaarde circusgezelschap Seven Fingers 
uit Canada samen met Theatre Republique Kopenhagen een 
indrukwekkend visueel totaalspektakel, in het kader van de 
viering 500 Jaar Jeroen Bosch. 

Het gezelschap leidt ons naar het sterfbed van Jeroen Bosch, 
ergens in 1516. De meester ondergaat een duistere middel-
eeuwse behandeling. De koortsaanvallen die hem te beurt vallen, 
bezorgen hem de meest bizarre visioenen en ingevingen. 
Daarin ontmoeten wij onder andere een geschiedenisleraar en 
een klein meisje, naast ook Salvador Dali en Jim Morrison. 
Ze voeren ons mee op een surrealistische en flitsende trip die 
de periode tussen 1500 en 2016 overspant.

Deze voorstelling garandeert een geestesverruimende ervaring 
die je diep in het universum van Bosch laat doordringen, met 
tal van omwentelende en aardbevende sensaties waarvan je 
nog dagenlang zal moeten afkicken.

i.s.m. de Stichting Jheronimus Bosch 500, ’s-Hertogenbosch en Festival Circolo
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C I R C U S /

A N Y  L A N G U A G E

La célèbre compagnie de cirque inter-
nationale Les 7 Doigts de la Main, origi-
naire du Canada, présente un spectacle 
total visuellement très impressionnant 
inspiré de l’œuvre de Jérôme Bosch.

F

The internationally renowned circus 
company Les 7 Doigts de la Main (the 
7 Fingers) from Canada presents an 
impressive and comprehensive visual 
spectacle, which is inspired by the work 
of Jeroen Bosch.

E

24-21-15 euro 

Korting in Circusreeks
Festivalkorting Bosch

Bosch Dreams
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BELGISCHE PREMIÈRE
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SEVEN FINGERS &
THEATRE REPUBLIQUE KOPENHAGEN

Made in Brazil

WO 05.10.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Met 23 albums achter haar naam, behoort Eliane Elias inmiddels 
tot de grote namen binnen de Braziliaanse muziek en de jazz. 
Haar recentste plaat Made In Brazil leverde haar een Grammy-
award op als beste Latin jazz album.

Eliane Elias groeide op in São Paulo, waar ze al vroeg piano 
studeerde. Daarnaast begon ze ook snel eigen composities en 
arrangementen te schrijven, waarbij ze zich even comfortabel 
voelt in klassieke muziek, jazz of bossa nova als in traditionele 
Braziliaanse muziek.

In 1981 trok ze naar de Verenigde Staten, waar ze een van de 
huisartiesten werd van het befaamde Blue Note label. Voor dit 
huis van vertrouwen bracht zij enkele opgemerkte tributes uit 
aan onder andere Chet Baker en Bill Evans.

Made In Brazil toont diverse facetten van het talent van 
Eliane Elias, als pianiste, zangeres, componiste en arrangeur. 
Naast eigen werk bevat het programma ook heel wat bossa 
nova pareltjes van onder andere Antonio Carlos Jobim, 
Roberto Menescal en Ary Barroso.

28-24-18-12 euro 

Korting in Colombusreeks

ELIANE ELIAS

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
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Eliane Elias figure parmi les grands noms 
de la musique et du jazz brésiliens. 
Son album Made in Brazil lui a valu des 
critiques extrêmement élogieuses et même 
un Grammy-award pour le meilleur album 
de latin jazz.

F

Eliane Elias is a big name in the Brazilian 
world of music and jazz. Her album Made in 
Brazil attracted widespread praise and has 
earned her a Grammy award for the best 
Latin jazz album.

E
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DO 06.10.16
20.00 uur  //  BIEKORF

400 jaar na zijn dood eert Theater Zuidpool William 
Shakespeare als de oervader van de hedendaagse singer-
songwriters. In die zin vat acteur Jorgen Cassier ook de 
productie Shake-speares sonnets op, als een liedcyclus.
Hij herleidt de gedichten tot hun oorspronkelijke vorm van 
korte ‘sonnetti’.

Cassier laat ons het Engels van Shakespeare proeven in de 
best mogelijke omstandigheden: in een intiem concert, met 
het hart op de tong. In Knack beschreef Els Van Steenberghe 
de productie als ‘een krachttoer … uitgepuurde zang en de 
fascinerende animaties op het scherm … elk sonnet geeft hij een 
eigen klankkleur. Daarbij zijn de knipogen naar Tom Waits, 
David Bowie of Lou Reed niet veraf …’.

Deze Shake-speares sonnets vormen een ode aan de 
vergankelijkheid van schoonheid, liefde, passie, gemis, afgunst, 
bedrog, leven en taal. Het Gentse duo Hangaar laat de 
gedichten spreken in een fascinerende videoscenografie.

T H E A T E R

M E T  L I V E M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E

tekst: William Shakespeare
composities, live-muziek: 
Jorgen Cassier (met 
medewerking van 
Koen van Kaam)
video: Frederik Jassogne, 
Bart Moens (Duo Hangaar)

12 euro  

Com-Pas
aMAZe korting 50%

steun in het kader van het 
Shakespearejaar

Voorstelling in het Engels
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THEATER ZUIDPOOL
Shake-speares sonnets
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VR 07.10.16
20.00 uur  //  BIEKORF

Zoals elk goed muzikaal verhaal, begint de muzikale carrière van 
Bruggeling Tommy Vlaeminck aan het Stedelijk Conservatorium. 
Pas bij de aankoop van een versleten gitaar in een lokale 
tweedehandszaak, wist Tommy dat hij zijn roeping had 
gevonden.

Aanvankelijk beleefde hij zijn muzikale drang als een ‘ongeleid 
projectiel’, geeft hij zelf toe. Nadat hij jarenlang actief was als 
gitarist, producer, songschrijver en studiomuzikant, bracht 
Tommy vorig jaar zijn eerste eigen full cd uit. Verschillende 
radiostations pikten meteen het album op, waarbij vooral songs 
zoals Awake, Lost and gone en Sound of a broken heart op heel 
wat airplay konden rekenen.

Hij verzamelde een select gezelschap muzikanten rondom zich 
die in elk nummer de juiste toon weten te leggen. Het resultaat 
is een gevarieerd staaltje vakmanschap, met zowel pop als 
rock, akoestische en elektronische nummers die een duidelijke 
illustratie vormen van waar we met ons Brugotta-label naartoe 
willen.

10 euro 

15% korting doelgroepen

TOMMY AND THE WILDFLOWERS

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E

Le Brugeois Tommy Vlaeminck a déjà de 
longues années musicales à son actif en 
tant que guitariste, producteur, parolier 
et musicien de studio. Il a sorti l’année 
dernière son premier album avec de la 
musique pop et rock, ainsi que des plages 
acoustiques et électriques. 

F

Tommy Vlaeminck from Bruges has worked 
for years as a guitarist, producer, songwriter, 
and studio musician. Last year, he produced 
his first full CD with pop, rock, acoustic, and 
electric numbers. 

E

brugotta club
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ZA 08.10.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG
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M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E

S’il faut l’en croire, ce groupe se 
spécialise en blues sans fioritures, 
basé sur le blues noir des années 
1950, agrémenté d’éléments country, 
jazz, soul et funk. Les Bluesbones 
complètent cette soirée toute ‘Belgian 
blues’.

F

This group claims to specialise in no-
nonsense blues, based on the black 
blues from the 1950s, supplemented 
by elements of country, jazz, soul, and 
funk. The Bluesbones round off this all 
Belgian blues night. 

E

LONG TALL DANNY AND HIS BLUES 

COMBO

Long Tall Danny (gitaar, zang), 
Geraard De Groote (sax), Mike 
Julien (piano)

THE BLUESBONES

Nico De Cock (zang), Dominique 
Christens (drums), Stef Paglia 
(gitaar), Edwin Risbourg (Ham-
mond), Geert Boeckx (bas)

15-12-9-6 euro 

Festivalkorting Nothin’ but 
the blues
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LONG TALL DANNY & HIS BLUES COMBO
+ THE BLUESBONES

NOTHIN' BUT THE BLUES OP 
LOCATIE
Echte blues klinken net 
iets bluesier op café, in 
het halfduister en met een 
aangepast drankje in de hand. 
Onze eigen Brugse bands zijn 
daar ook van overtuigd en laten 
je – gratis – meegenieten van 
hun kunnen op volgende data, 
telkens om 20.00u.
 
MA 10.10.16

DO 13.10.16

DO 20.10.16 

MA 24.10.16

Het bluesevenement Nothin’ but the blues krijgt opnieuw 
meerdaagse allures met vertakkingen naar diverse 
andere bluespodia in de stad. De centrale spil blijft de 
Stadsschouwburg, waar we de openingsakkoorden in de 
bekwame handen geven van het Brugse clubje rond Long 
Tall Danny & His Blues Combo. De groep specialiseert zich in 
no-nonsense blues, gebaseerd op de zwarte blues uit de jaren 
'50, aangevuld met elementen uit country, jazz, soul en funk. 
De keuze voor het genre leunt dicht aan bij de leefwereld van 
Muddy Waters, Big Bill Broonzy of John Lee Hooker, maar ook 
giganten als BB King en Howlin' Wolf  zijn nooit ver weg.

The Bluesbones maken deze ‘all Belgian night’ rond. 
De vijfkoppige band voelt zich even goed in zijn vel in de 
bluesrock als in de meer ‘mellow’ en gevoelige bluesballads. 
De groep won in 2012 de Belgian Blues Challenge. Hun eerste 
cd Voodoo Guitar klonk volgens de internationale vakpers als 
één van de beste, zo niet ‘het’ beste debuutalbum in het genre. 
Tijdens NBTB stelt de groep haar nieuwe album Saved by the 
blues voor.

i.s.m. Back To The Roots/Belgische avond

Vino Vino
Bistro ’t Zwart Huis
27B Flat
Comptoir Des Arts
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ZO 09.10.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Zanger en harmonicaspeler Steven Troch draait al sinds 1994 
mee in het bluescircuit van de lage landen. Hij was jarenlang 
frontman van de Belgische bluesformatie Fried Bourbon. 
Momenteel maakt hij het mooie bluesweer met zijn nieuwe 
groep, kortweg Steven Troch Band. Op de tweede avond van 
Nothin’ But The Blues stelt hij zijn nieuwe album Nice ’n’ 
Greasy voor, waarin hij degelijk vakmanschap combineert 
met pure bezieling in een eigenzinnige kruisbestuiving van 
rootsstijlen.

Een gedroomde opwarmer voor de topact van ons bescheiden 
festival, recht uit Chicago: Mississippi Heat. De groep 
realiseerde inmiddels een tiental albums, telkens volgens 
het gezonde principe ‘traditional blues with a unique sound’. 
Voor dit unieke geluid zorgen vooral de uitzonderlijke 
mondharmonica van Pierre Lacocque en de bulderende stem 
van Inetta Visor.

i.s.m. Back To The Roots

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
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Mississippi Heat est le groupe qui 
accompagne l’harmonica exceptionnelle 
de Pierre Lacocque et la voix tonitruante 
d’Inetta Visor. Il nous présente une soirée 
de ‘traditional blues with a unique sound’.

F

Mississippi Heat is the accompanying 
band for Pierre Lacocque’s exceptional 
mouth organ and Inetta Visor’s roaring 
voice. The band brings traditional blues 
with a unique sound.

E

STEVEN TROCH BAND

Steven Troch (mondharmonica, 
zang),  Steven Van Der Nat 
(gitaar), Liesbeth Sprangers 
(bas), King Berik (drums)

MISSISSIPI HEAT

Pierre Lacocque 
(mondharmonica), Inetta Visor 
(zang), Michael Dotson (gitaar, 
zang), Brian Quinn (bas), 
Kenny Smith (drums, zang), 
Terrence Williams (drums), 

Giles Corey (gitaar, zang)

18-15-12-9 euro 

Festivalkorting Nothin’ but 
the blues

STEVEN TROCH BAND
+ MISSISSIPPI HEAT
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DI 11.10.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Dood van een handelsreiziger van Arthur Miller werd voor het 
eerst opgevoerd in 1949 en blijft een absolute publiekslieveling. 
Miller kreeg destijds voor het stuk de Pulitzerprijs en een Tony 
Award. 

De maatschappij gaat steeds harder. Alles draait om succes, 
rijkdom en materiële status. Zonder ben je niets. Iedereen moet 
ambitieus zijn en grote dromen moeten worden waargemaakt. 
Willy Loman is het ondertussen mythische hoofdpersonage. 
Wanneer Lomans bedrijf failliet gaat, houdt hij de schijn hoog. 
Hij projecteert zijn ambities op zijn zonen, blijft geloven in een 
goede afloop, maar die blijkt uiteindelijk desastreus.  

Zoals we van t, arsenaal gewoon zijn, kiest het gezelschap voor 
een eigen interpretatie helemaal in het licht van onze huidige 
maatschappij. 

Een theaterklassieker van formaat die je gewoon moet gezien 
hebben! 

T H E A T E R

tekst: Arthur Miller 
regie: Michael De Cock
spel: Lucas Van den Eynde, 
Mieke De Groote, Tuur De Weert, 
Thomas Janssens, 
Sophie Derijcke, Peter De Graef, 
Ward Kerremans en 
Bartel Jespers
vormgeving: Niek Kortekaas

18-15-12 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas

Gratis inleiding om 19.15 uur
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Oe ist?

Oe ist? Iedereen kent de begroeting. Het antwoord is meestal 
‘ça va’ maar is dat dan ook wel echt zo? 

Met drie acteurs en hun prachtige, expressieve poppen zoekt 
Ultima Thule de essentie van wat achter de vraag ‘Oe ist?’ 
schuilgaat. Zonder moraliseren, beeldrijk, helder en direct, met 
humor en oprechte emoties én in het West-Vlaams. 

Ultima Thule onderzoekt daarbij hoe de wereld er zou uitzien 
zonder onze moderne communicatiemiddelen: zonder mail, 
facebook, twitter, instagram, whatsapp, sms’en en onbeperkte 
belwaarde.  

Deze voorstelling werd gecreëerd in het kader van de 
welzijnscampagne ‘Oe ist?’ van de Provincie West-Vlaanderen. 
De campagne roept op om écht naar elkaar te luisteren en met 
elkaar te praten. 

i.s.m. het Provinciebestuur West-Vlaanderen, in het kader van de provinciale 
‘Oe ist?' campagne.

ULTIMA THULE

T H E A T E R 

M E T  P O P P E N

tekst en regie: Wim De Wulf
spel: Lore Dejonckheere, 
Kurt Defrancq, Els Trio
poppen: Filip Peeters
kostuums: Chris Snik
scenografie en techniek: 

Rupert Defossez

12 euro 

Com-Pas

©
 R

up
er

t D
ef

os
se

z

WO 12.10.16
20.00 uur  //  DAVERLO 
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VR 14.10.16
20.00 uur  //  MAZ

POPCORN is een dansvoorstelling met de impact van 
een popconcert. Een intense krachtmeting tussen drie 
mannenlijven en een live drummer. Alles draait om de 
onweerstaanbare kracht van de beat, maar ook van de stilte.

Voor POPCORN ging choreograaf Randi De Vlieghe op zoek 
naar de essentie van ritme. Hij inspireerde zich op de oneindige 
variatie van percussie doorheen alle tijden en culturen: van het 
stampen in krijgsdansen tot flamenco,  breakdance of techno 
op festivals als Tomorrowland. 

‘Het levert de meest uitgepuurde dansvoorstelling op die 
De Vlieghe ooit heeft gemaakt, drijvend op een veelzijdige battle 
tussen dans en percussie. In de ene scène leidt percussionist 
Cielen de dans als een manipulator zijn poppen. In de volgende 
componeren de dansers de muziek, louter met handen en voeten.
'Popcorn popt,' schreef Wouter Hillaert in De Standaard.

MET VERSE MAATJES FUIF NA DE VOORSTELLING
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D A N S /

A N Y  L A N G U A G E

concept en choreografie: 
Randi De Vlieghe
dans: Javier Ojeda Hernández, 
Samuel Minguillόn en 
Jonas Garrido Verwerft
compositie en live drums: 
Ephraïm Cielen
kostuums: 
Maartje van Bourgognie en 
Elise Goedgezelschap
scenografie: Jan De Brabander
lichtontwerp en techniek: 
Klaas Trekker
productie: fABULEUS & Moldavië
coproductie: STUK

8 euro 

+ 12 jaar

aMAZe korting 50%

©
 C

la
ra

 H
er

m
an

s

FABULEUS & RANDI DE VLIEGHE (Moldavië)
POPCORN

VERSE 
MAATJES

POPCORN est un spectacle de danse 
avec l’impact d’un concert pop. 
Une épreuve de force d’une grande 
intensité entre trois corps masculins et 
un percussionniste sur scène, centrée 
autour de la force irrésistible du beat 
mais aussi celle du silence.

F

POPCORN is a dance piece with the 
effect of a pop concert. An intense 
trial of strength with three male bodies 
and a live drummer. It’s all about the 
irresistible force of the beat, but there’s 
silence as well.

E

VR 14.10.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

De Canadese choreografe Marie Chouinard buigt met plezier 
hoofd en ledematen voor wat bekend staat als één van Bosch' 
bekendste meesterwerken: De Tuin der Lusten. Net zoals een 
choreograaf kan starten vanuit een stuk muziek, start zij vanuit 
het schilderij, de compositie, de kleuren en de thema’s. 
Daarbij wil ze vooral de geest van het meesterwerk eren 
en in stand houden. 

Chouinard neemt de structuur van het schilderij als 
uitgangspunt en maakt van deze triptiek een choreografie in drie 
delen. Deel 1: De tuin der lusten. Deel 2: Hel. Deel 3: Paradijs. 

Na 12 jaar werken als solo performer en choreografe in de 
jaren tachtig, riep ze in 1990 jaar haar eigen Compagnie in het 
leven. Chouinard heeft ondertussen meer dan 50 solo’s en 
groepswerken op haar naam. Dans is voor haar als een heilige 
artistieke vorm en het lichaam verdient daarbij het grootste 
respect. Elke nieuwe performance laat zien hoe virtuoos haar 
werk en visie zijn. 

D A N S /

A N Y  L A N G U A G E 
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Tout comme il suffit parfois à un(e) 
chorégraphe d’un morceau de musique 
pour se mettre à créer, Chouinard prend 
ici la peinture de Jérôme Bosch comme 
point de départ. Sa chorégraphie en trois 
actes s’inspire du fameux triptyque 
Le Jardin des Délices.

F

Just as a choreographer can start with 
a piece of music in order to create, 
Chouinard starts with the painting by 
Jeroen Bosch. This is a choreography in 
three acts from the famous triptych 
The Garden of Earthly Delights. 

E

choreografie: Marie Chouinard 
dans: 
Sébastien Cossette-Masse, 
Paige Culley, Valeria Galluccio, 
Leon Kupferschmid, 
Morgane Le Tiec, Lucy M. May, 
Scott McCabe, 
Sacha Ouellette-Deguire, 
Carol Prieur, Megan Walbaum  
originele muziek: Louis Dufort
set design en video: 
Marie Chouinard
licht: Marie Chouinard
kostuums en rekwisieten: 
Marie Chouinard
make-up advies: 
Jacques-Lee Pelletier

video advies: Jimmy Lakatos

21-18-12 euro

Korting in Dansreeks
Festivalkorting Bosch

Gratis inleiding door Gloria 
Carlier om 19.15 uur

Hieronymus Bosch: The Garden of Earthly Delights
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD

BELGISCHE PREMIÈRE
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ZA 15.10.16
20.00 uur  //  MAZ
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F I L M  M E T

L I V E M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E

Le groupe de postrock belge We Stood 
Like Kings interprète sa propre bande 
son pour le film muet A Sixth Part Of 
The World (1926) de Dziga Vertov, 
un des tout premiers réalisateurs de 
documentaires.

F

The Belgian post-rock band We Stood 
Like Kings plays its own composed  
soundtrack for the silent film A Sixth 
Part Of The World by Dziga Vertov, who 
put the documentary film on the map. 

E

muziek: Judith Hoorens 
(piano, synths), Philip Bolten 
(elektrische gitaar), Colin Delloye 
(elektrische bass),
Mathieu Waterkeyn (drums )
film: A Sixth Part Of The World 
(Orig. titel: Shestaya Chast Mira)
regie: Dziga Vertov

12 euro 

aMAZe korting 50%
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WE STOOD LIKE KINGS
USSR 1926

aMAZe-LID LORE MECHELAERE

‘1927 is een kantelmoment in de 
geschiedenis van de film. 
Met de introductie van het geluid 
ontstaat er een nieuwe manier 
van filmervaring, zoals we die tot 
op heden kennen. 

De Brusselse post-rock band 
We Stood Like Kings laat je op 
geheel eigen manier de cinema 
van voor 1927 ontdekken. 
Op klassiekers uit de periode 
van de stille film creëren ze een 
soundtrack die ze live voor je 
brengen. Kijk, luister, beleef. 
Laat je meevoeren door een unieke 
ervaring van beeld en geluid.’

Film / Podium Unplugged

ZA 15.10.16
20.00 uur  //  FOYER STADSSCHOUWBURG

Jo Jacobs had een half mensenleven nodig om zijn debuut De 
Held (2012) te maken, maar toen stond het er ook wel. Volgens 
de pers maakte het album 'het perfecte debuut' (De Morgen) met 
'een aangename soberheid en openheid' (Humo), 'een intrigerende 
groeiplaat' (De Standaard) van 'een talent dat eenieders luisterend 
oor verdient' (Knack).

Jacobs ging daarna over tot de orde van de dag en schreef nog 
een plaat, weliswaar iets sneller dan de eerste. Alcatraz is de 
verre neef van De Held. Er zijn duidelijke familietrekken, maar er 
zijn ook nieuwe bloedlijnen. De hoofdmoot van Alcatraz werd 
in amper zes weken opgenomen door De Held zelf. Thuis in de 
woonkamer, op zijn eiland, zijn Alcatraz. Dat zorgt voor eenheid 
en spontaniteit, met oog voor detail. 

De avond wordt ingeleid door Slow Lee en zijn band. Ze brengen 
songs met invloeden van popballads, blues & soul en doen al 
eens denken aan Amos Lee, John Mayer en Bon Iver.

DE HELD + SLOW LEE

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E

SLOW LEE

Korneel Muylle: zang, gitaar
Serge Bakker: bas
Dieter Sabbe: drum
Jorik Van den Bossche: gitaar, 
piano 

DE HELD

Jo Jacobs: zang, gitaar
Moreno Claes: bas
Arnout Hellofs: drums, percussie

Gratis
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ZO 16.10.16
15.00 uur  //  MAZ

Een tovenaarsechtpaar kijkt teleurgesteld naar hun creatie: 
de mens. Hoe menselijk zijn de mensen nog? Ze spelen graag 
oorlogje. Ze dumpen de zee vol plastic. Harde cash is hun 
heilige koe. 

Als de tovenaars ook nog eens zien hoe een meisje haar 
babybroertje vergeet, beslissen ze dat het afgelopen moet zijn. 
Vanaf nu mogen er geen nieuwe kinderen meer bij komen.

Ze betoveren de baby tot een diepvrieskind en stoppen hem in 
een kluis met als opschrift: ‘Het Laatste Kind.’ 

De tijd glijdt voorbij en dan krijgt een van de tovenaars spijt. 
In het diepste geheim geeft hij het zusje de opdracht om haar 
broertje weer tot leven te wekken. Het begin van een gevaarlijke 
reis. 

Het laatste kind is een avontuurlijke, tragikomische voorstelling 
met een bonte mengeling van film, theater, masker- en 
figurenspel, zang en zelfs een magisch ritueel. 

T H E A T E R /
F A M I L I E

tekst en regie: Hanneke Paauwe
spel: Griet Dobbelaere en 
Eva Schram
op film: Dominique Van Malder, 
Ravelin Thielemans en 
Iris Van Cauwenbergh
video: Raf Deckers
decor en kostuums: 
Sara Dykmans
dramaturgie: Goele Derick
productie: Villanella

6 euro

+ 8 jaar

HANNEKE PAAUWE & VILLANELLA
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Het laatste KindFamiliebanden
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Ragùs The Show

MA 17.10.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Verlangen, passie, vurigheid … de Ieren hebben er in hun oertaal 
Gaelic een krachtig woord voor: Ragùs! Het zegt precies wat 
deze groep met hun gelijknamige show wil tonen.

Ragùs vindt zijn oorsprong in de traditie van Inis Mor, één van 
de Aran-eilanden in Galway Bay. Lange tijd bleef dit opzwepend 
spektakel een goed bewaard geheim bij de eilanders en 
toevallige eilandbezoekers. De show voert je terug naar waar de 
hartslag van Ierland zich bevindt. Je waant je in het middelpunt 
van een céilidh, dat is een oud-Iers volksfeest met zang en dans 
op een plein. Nadat de show in 2001 zijn vleugels uitsloeg naar 
het fameuze Olympia Theatre in Dublin, was er geen weg terug.

Sindsdien draagt Ragùs de traditionele Ierse muziek- en 
danscultuur uit over alle continenten met songs vol emotie en 
levensvreugde. De betoverende samenzwering van akoestische 
instrumenten en opzwepende dansritmes brengen je helemaal in 
‘the Irish mood’. De muziek, zang en het ritmische getap van de 
razendsnelle dansschoenen zijn volledig live, wat deze 
Ragùs The Show zo puur, eerlijk en authentiek maakt.

RAGÙS

D A N S  M E T

L I V E M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E

28-24-18-12 euro

Korting in Columbusreeks

EXCLUSIEF VOOR BELGIË

Ragùs propage dans tous les continents 
la culture musicale et la danse irlandaises 
traditionnelles avec un programme 
de chants et de danses débordant 
d’émotions et de joie de vivre. 
La conspiration envoûtante d’instruments 
acoustiques et de rythmes de danse 
excitants nous plonge dans un véritable 
‘Irish mood’.

F

Ragùs performs traditional Irish music 
and dance worldwide, with songs and 
dances full of emotion and vitality. The 
magical plot of acoustic instruments and 
stirring dance rhythms will get you fully 
into the Irish mood. 

E
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DI 18.10.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Dat de stamvader van de Belgische blues Roland Van 
Campenhout van heel wat exotische markten thuis is, wisten 
we al langer. Dat ook de kust niet veilig is voor zijn muzikale 
zeebenen, was ons tot enkele maanden geleden minder 
bekend.

Op vraag van De Grote Post in Oostende diepte Roland enkele 
verrassende bluesparels op uit het muzikale maritieme 
verleden. Zeemansliederen uit diverse landen en tijden, 
gepekeld in ware bluesstijl: rauw, eerlijk en puur. Verhalen over 
vaders en zonen die hun families verlieten voor een gewaagd 
leven op het water. Sagen en legenden over onbetrouwbare 
zeeën die verbindingen maken met vreemde continenten en 
onbekende werelden.

Roland werd inmiddels zeventig, maar de muziek houdt hem 
jong en met dit project zoekt hij de grens op van de horizon. 
Dat de vaart voorspoedig mag zijn en de tocht nog lang mag 
duren. Eenmaal het zeegat uit, weet geen mens nog wat hem te 
wachten staat.

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E

THE DEEP BLUE SEA

Roland (gitaar, zang), 
Mirko Banovic (bas), Serge Feys 
(toetsen), Bruno Fevery (gitaar), 
Isolde Lasoen (drums)

15-12-9-6 euro 

15% korting doelgroepen

ROLAND AND THE DEEP BLUE SEA
Zeemansliederen
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L’ancêtre du blues belge Roland Van 
Campenhout ressort quelques perles 
surprenantes parmi les blues du passé 
musical maritime.

F

The forefather of the Belgian blues, 
Roland Van Campenhout, digs up some 
startling blues gems from the musical 
maritime past. 
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Nu wel!

WO 19.10.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

De pijn van het zijn en de grap ervan inzien, dat moet zowat het 
handelsmerk zijn van De Schedelgeboorten. De Morgen sprak 
van ‘pareltjes van muzikale spitsvondigheden’, terwijl Gazet 
van Antwerpen het gezelschap prees om de hilarische wijze 
waarop zij de absurditeit van het leven bezingen. 

In hun vorige show brachten De Schedelgeboorten een soort 
retrospectieve van hun meest tot de verbeelding sprekende 
liedjes uit hun 20-jarige humoristische lijdensweg.

Na deze terugblik wil het viertal een volgende stap zetten in de 
door hen ingeslagen weg met een lading verse liedjes waarin 
ze de ellende van alledag en de waan van het bestaan bezingen 
op een manier waar je meteen gelukkig van wordt. 

DE SCHEDELGEBOORTEN

M U Z I E K /
H U M O R

DE SCHEDELGEBOORTEN

Wouter van Lierde, Francis 
Wildemeersch, 
Danny van Rietvelde, 
Saint-Marteau

18-15-12-9 euro 

15% korting doelgroepen
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VR 21.10.16
20.00 uur  //  DE DIJK

Het Banket, het theatergezelschap voor kinderen en 
volwassenen rond Tristan Versteven en Brechtje Louwaard is 
sinds 2009 een vaste gast bij Cultuurcentrum Brugge. 
Vergeten Man is een monoloog geschreven voor Stefaan 
Degand, de acteur met een stem als een opera. 

Dit is een muzikale vertelling voor iedereen vanaf twaalf jaar en 
gaat over een mens die niet lijkt te bestaan. Zijn familie is hem 
vergeten. Mensen lopen hem voorbij. Niemand vraagt hem iets, 
niemand scheldt hem uit. 

En toch: hij bestaat. Eindelijk laat hij zijn stem klinken en zijn 
muziek leven. Voor het eerst vertelt hij zijn verhaal en laat hij 
ons de wereld door zijn ogen zien. Schaamteloos, onhandig en 
soms lachwekkend, probeert hij iemand te zijn. Percussionist 
Pieterjan Vranckx zorgt voor een subtiele muzikale begeleiding.

T H E A T E R

tekst: Brechtje Louwaard 
coaching en dramaturgie: 
Tristan Versteven
spel: Stefaan Degand
muziek: Pieterjan Vranckx
kostuum: Hannah Chebaro
licht: Thomas Cuyckens

12 euro 

15% korting doelgroepen
Com-Pas

+ 12 jaar

HET BANKET
Vergeten man
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Familiebanden
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Kassa Kassa

ZA 22.10.16, 20.00 uur

ZO 23.10.16, 15.00 uur

STADSSCHOUWBURG

Deze succeskomedie van de Britse auteur Michael Cooney, 
brengt het verhaal van Eddy of meer bepaald van zijn 
ingenieuze manier om inkomsten te verwerven op kosten van 
‘de staat’.

Hij is al twee jaar werkloos zonder dat zijn vrouw ook maar iets 
in de gaten heeft. Toen één van zijn huurders emigreerde, bleef 
vadertje staat zijn uitkering uitbetalen op hetzelfde adres. 
Een welgekomen bijverdienste als compensatie voor een 
geslonken loon. Alles gaat goed, tot een ijverige inspecteur van 
sociale zaken roet in het eten dreigt te gooien.

Eddy betrekt meer mensen in zijn web van leugens dan 
hem en hen lief is. Wat volgt, is een opeenvolging van dolle 
verwikkelingen, gekke misverstanden en ongecontroleerde 
persoonsverwisselingen in het kundige en hilarische tempo, 
zoals we dat alleen van De Komedie Compagnie kunnen 
verwachten.

DE KOMEDIE COMPAGNIE

T H E A T E R /
H U M O R

tekst: Michael Cooney
bewerking en regie: 
Christophe Ameye
spel: Dirk Van Vooren, 
Ben Rottiers, 
Britt Van der Borght, 
Peter Bulckaen, Dirk Lavrysen, 
Katrien De Becker, Ludo Hellinx, 
Lulu Aertgeerts, Agnès de Nul

15-12-9 euro

Com-Pas
Korting in Nostalgiareeks 
(enkel op zondag)

Op zondag gratis Nostalgiabal 
na de voorstelling in de foyer
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ZO 23.10.16
15.00 uur  //  DAVERLO

Peer is een man alleen. Zijn leven is ordentelijk en alles loopt 
op tijd, tot een indringster stiekem in zijn kast komt wonen. 
Rosa komt uit een ander land en zoekt een nieuwe thuis. 
Vanaf dat moment wordt alles anders. 

Peer is een spannende kleutervoorstelling. Het huisje op een 
draaitoneel, het fysieke acteren en de wervelende muziek 
creëren pure slapstick. Bovendien is Peer ook een ontroerende 
vertelling over vreemd en anders zijn. 

Peer ging in 2001 in première en groeide uit tot een ware 
kleuterhit. De voorstelling werd in 2002 geselecteerd voor 
Het Theaterfestival en brak ook internationaal door met 
lange speelreeksen in Frankrijk en Portugal. Peer was het 
regiedebuut van Noël Fischer die inmiddels artistiek leider is 
van NTJong in Den Haag, een groot en succesvol huis voor een 
jong publiek in Nederland. 

Laika en NTJong willen in de toekomst intensief gaan 
samenwerken. Peer staat opnieuw op het repertoire, omdat 
deze voorstelling actueler en zinvoller is dan ooit. 

T H E A T E R /
F A M I L I E

spel: Gert Jochems en 
Deniz Polatoglu 
muziek: Patricia George
script en regie: Noël Fischer
toneelbeeld: Marianne Burgers
dramaturgie: Bart Van den Eynde 

6 euro 

+ 4 jaar

LAIKA & NTJONG
Peer
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All Inclusive 

DI 25.10.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Verwacht een stevige portie geëngageerd entertainment met 
alles erop en eraan, op basis van verhalen van vluchtelingen, 
foto’s, gesprekken met Amnesty International, dagboeken en 
getuigenissen.

Dagelijks zien we ze uit de zee komen of langs landsgrenzen 
zwerven en kamperen.  Mensen zoals jij en ik, verborgen onder 
autobumpers, in containers, klimmend op treinstellen en over 
prikkeldraad.

Stel dat we echt naar hen luisteren? Dan ontdekken we 
misschien dat we niet zo erg verschillen en dat wij Europeanen 
evenzeer het geluk zoeken, net zoals diegenen die wij 
gelukzoekers noemen. Wie weet, kunnen wij van hen leren, van 
hun overtuiging dat het leven mooier en gelukkiger kan worden, 
als je er maar intens genoeg naar zoekt.

All Inclusive dient zich aan als een warme oproep aan iedereen 
om in beweging te blijven, ook al stoot je soms op muren.

NOORD NEDERLANDS TONEEL

T H E A T E R

tekst: verhalen van 
vluchtelingen, gesprekken 
met Amnesty International, 
getuigenissen, 
Ko van den Bosch
van en met: 
Ko van den Bosch, Malou Gorter, 
Bram van der Heijden, 
André Joosten, Ola Mafaalani, 
Peter Vandemeulebroecke, 
Jochem Stavenuiter, 
Eef van Breen

muziek: Eef van Breen Group

15-12-9 euro 

15% korting doelgroepen
Com-Pas
aMAZe korting 50%

Gratis inleiding om 19.15 uur
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WO 26.10.16
20.00 uur  //  MAZ

Jan Fabre voert een figuur op aan de rand van het leven. 
Hoe dichter bij de dood, hoe meer pillen en poeders hij 
nodig heeft. Zijn handlangers ecstacy, poppers, speed en 
cocaïne brengen hem naar het randje van de afgrond, maar 
hij is een overlever. Met humor als medicijn verkent hij 
alle vluchtwegen, zijn kompasnaald steeds gericht op de 
shortcuts tussen hemel en hel.

De voorstelling wemelt van de tegenstellingen en paradoxen. 
Pillen om te overleven en pillen voor de roes. Leven tussen 
euforie en afgrond. Hij heeft de dood in het aangezicht gezien 
en hij besluit te pokeren met de ziekte in zijn lijf.

Jan Fabre schreef Drugs kept me alive voor en op het lichaam 
van Tony Rizzi die sinds 1990 seropositief is. Deze Amerikaanse 
danser en performer was lange tijd lid van Ballett Frankfurt 
onder de leiding van choreograaf William Forsythe. Zo leerde hij 
Jan Fabre kennen, met wie hij al vaak samenwerkte.

D A N S /

A N Y  L A N G U A G E 

tekst, regie, scenografie: 
Jan Fabre
performer: Antony Rizzi 
dramaturgie: Miet Martens 
muziek: Dimitri Brusselmans 
kostuums: Andrea Kränzlin
productie: Troubleyn/Jan Fabre 
(Antwerp, BE) in samenwerking 
met  Maribor 2012 (European 
Capital of Culture – SI)

15 euro 

Korting in Dansreeks
aMAZe korting 50%

Engels gesproken met 
Nederlandse boventiteling

Gratis inleiding door 
Gloria Carlier om 19.15 uur

JAN FABRE/TROUBLEYN
Drugs kept me alive

Jan Fabre a écrit Drugs kept me alive 
pour et sur le corps de Tony Rizzi qui 
fut pendant longtemps un des danseurs 
du Ballett Frankfurt dirigé par William 
Forsythe. Fabre présente une figure 
aux lisières de la vie: plus il s'approche 
approche de la mort, plus il lui faut 
des remèdes et médicaments en tous 
genres.

F

Jan Fabre wrote Drugs kept me alive for 
and in honour of Tony Rizzi, who was a 
member of Ballett Frankfurt for a long 
time under the leadership of William 
Forsythe. Fabre presents a figure on the 
edge of life. The nearer to death he is, 
the more pills and powders he needs.

E

©
 W

on
ge

 B
er

gm
an

n

O
K

T
O

B
E

R
 

'
1

6

Niemandsland/Overkant
Gedichten uit de Groote Oorlog

DO 27.10.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Een programma dat niet mocht ontbreken in het kader van 
Gone West, het grote herdenkingsproject rond 100 jaar Eerste 
Wereldoorlog. Poëzie en oorlog, geen evidente combinatie, 
hoewel sommige lettergevoelige zielen ook wel eens spreken 
van ‘the literary war’, omdat er zoveel gedichten geschreven 
werden tijdens en over deze wereldbrand.

Uit die overdonderde poëtische erfenis puurde Tom Lanoye 
enkele jaren geleden twee bloemlezingen van radicaal bewerkte 
verzen. Beide bundels verschenen onlangs in één band. 
Op basis van deze bloemlezingen brengt Lanoye een sobere, 
maar aangrijpende theatersolo in zijn heel eigen stijl. 
In Niemandsland komen enkele bekende Engelse War poets 
aan het woord, zoals Siegfried Sassoon, Wilfred Owen of Rupert 
Brooke. In Overkant zijn de radicale vernieuwers aan zet, niet 
toevallig dichters die dienden aan de zijde of in de schaduw 
van de vijand ...

De muziek en de beelden geven een extra kleur aan deze 
indringende literair-documentaire lezing.

TOM LANOYE

T H E A T E R /

L I T E R A T U U R

15-12-9 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas
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VR 28.10.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Hij was ooit de vaste compagnon van jazzlegende Jan Garbarek. 
Met zijn eigen formatie New Conception of Jazz geldt hij al zo’n 
20 jaar als één van de meest fascinerende vertegenwoordigers 
van de Noord-Europese jazz. In het spoor van collega’s als 
Erik Truffaz en Nils Petter Molvaer gaf hij vanaf midden jaren 
negentig de actuele elektronische jazz een nieuwe boost.

Bugge Wesseltoft viert het jubileum van zijn band en van 
het platenlabel Jazzland Recordings met een heel nieuwe 
bezetting, meer bepaald met een ‘all-female line up’, een 
nieuwe generatie jonge talentvolle muzikanten uit Oslo. 
Met deze band presenteert Bugge Wesseltoft zowel nieuw als 
oud materiaal, met hits als You might say, Existence en Change 
als vaste waarden.

Zijn muzikale stijl bevat een sterke meditatieve en bezwerende 
kracht en is opgebouwd uit vaak dromerige, repetitieve thema’s.
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M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E 

Bugge Wesseltoft a été jadis le 
compagnon attitré de la légende du jazz 
Jan Garbarek. Avec son groupe New 
Conception of Jazz, il passe depuis 20 
ans déjà comme un des représentants 
les plus fascinants du jazz nord-
européen.

F

Bugge Wesseltoft was once the regular 
partner of jazz legend Jan Garbarek. 
With his New Conception of Jazz 
formation, he has been one of the most 
fascinating representatives of Northern 
European jazz for over 20 years.

E

NEW CONCEPTION OF JAZZ

Bugge Wesseltoft (toetsen, 
visuals, effecten), Marthe Lea 
(saxofoon, zang, electronica),
Oddrun Lilja Jonsdottir (gitaar), 
Sanskriti Shrestha (tablas), 
Siv Oyunn Kjenstad (drums, zang)

21-18-12-9 euro 

15% korting doelgroepen
aMAZe korting 50%

BUGGE WESSELTOFT
New Conception Of Jazz Het Hamiltoncomplex

ZA 29.10.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

'Een héél genereuze collagevoorstelling van Lies Pauwels met 
dertien meisjes in de hoofdrol van hun leven: die van ontluikende 
vrouw.' Els Van Steenberghe in Knack Focus (31 augustus 2015)

In augustus 2015 ging in HETPALEIS voor theatermaakster 
Lies Pauwels een bijzondere voorstelling in première. Het was 
haar lang gekoesterde droom om een voorstelling te maken met 
13 meisjes van 13 jaar én een bodybuilder.

Het Hamiltoncomplex is een zeer fysieke en visuele productie 
over de kantelmomenten in het leven. De meisjes geven 
een confronterend en ontroerend beeld van hun identiteit, 
verandering, verlangens en ontgoochelingen. De 13 meisjes 
slaan elke vorm van zekerheid onder je voeten vandaan. 
Tegenover hen staat een bodybuilder, iemand van wie je 
verwacht dat hij je letterlijk en figuurlijk kan dragen.

Het stuk werd van bij het begin met superlatieven onthaald. 
Energie, weemoed, nostalgie en herkenbaarheid blijven de 
drijfveren van deze genereuze voorstelling, ook tijdens de nieuwe 
speelreeks.

HETPALEIS & / LIES PAUWELS (SONTAG)

T H E A T E R / D A N S

concept en regie: Lies Pauwels 
spel: Anne Coopman, 
Luna De Boos, Bruce Eelen, 
Zita Fransen, Lies Genné, 
Robine Goedheid, 
Liesbeth Houtain, Julia Krekels, 
Aline Moponami, Ans Schoepen, 
Emma Van Broeckhoven, 
Mona Van den Bossche, 
Lisa Van den Houte, Stefan Gota
scenografie: Chloe Lamford 
kostuumontwerp: 
Johanna Trudzinski 
choreografie: Lisi Estaras 
licht: Barbara De Wit 
regieassistentie: 
Hanneke Reiziger 

8 euro

+ 12 jaar
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ZO 30.10.16
15.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

De dag staat in de muziekannalen genoteerd als ‘the day the 
music died’: 3 februari 1959. Toen stortte nabij Clear Lake 
in de VS een vliegtuig neer met aan boord ‘The Big Bopper’ 
Richardson (Chantilly Lace), Ritchie Valens (La Bamba) en 
Buddy Holly (Peggy Sue). Dit om maar te zeggen dat je in dit 
Nostalgiaconcert niet de heropstanding van de echte 
Buddy Holly zult meemaken, maar toch een meer dan 
geloofwaardige ‘impersonator’ ontmoet.

Met zijn dikke hoornen bril, donkere haardos en onberispelijke 
pak, groeide Buddy Holly snel uit tot een stijlicoon. Muzikaal 
was hij één van de toonaangevende artiesten uit de late jaren 
vijftig: extreem getalenteerd, een geniale songwriter en een 
voortreffelijke instrumentalist.

De show van Buddy Holly & The Cricketers voert je terug in de 
tijd van wereldhits zoals Heartbeat, That’ll be the day, It doesn’t 
matter anymore en Oh boy!. Zij garanderen een middag vol 
opzwepende beats en stomende riffs, want ‘it's time to rock ’n 
roll, baby!'
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M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E 

Le spectacle de Buddy Holly & The 
Cricketers nous ramène à l’époque 
de tubes qui ont fait le tour du monde 
tels que Heartbeat, That’ll be the day, 
It doesn’t matter anymore et Oh boy! 
Avec ce groupe, on est assuré de 
passer un après-midi plein de beats 
entraînants et de riffs endiablés.

F

The Buddy Holly & The Cricketers show 
takes you back to the days of world class 
hits such as Heartbeat, That’ll be the day, 
It doesn’t matter anymore, and Oh boy! 
The band guarantees an afternoon of 
stirring beats and sizzling riffs. 

E

18-15-12-9 euro 

Korting in Nostalgiareeks

Gratis Nostalgiabal na het 
concert in de foyer

BUDDY HOLLY & THE CRICKETERS
The Fabulous Buddy Holly & The Cricketers Battle Scars World Tour 2016

MA 31.10.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Met Walter Trout haalt Nothin’ But The Blues deze keer een 
absolute blueslegende in huis. Deze Amerikaanse gitarist 
speelde onder andere met Canned Heat, John Lee Hooker, 
Big Mama Thornton. Als dat al niet tot de verbeelding spreekt, 
was hij ook nog jarenlang lid van de legendarische groep John 
Mayall’s Bluesbreakers, voordat hij met zijn eigen band Walter 
Trout & The Radicals het bluesvuur nog verder aanwakkerde.

Op zijn recentste album Battle Scars laat Walter Trout enkele 
aangrijpende getuigenissen doorklinken van zijn gevecht op 
leven en dood na een kritische levertransplantatie. Titels als 
Almost Gone, Tomorrow seems so far away, My Ship Came In 
of Gonna Live Again, vormen erg persoonlijke illustraties van het 
moedige genezings- en verwerkingsproces dat Walter Trout de 
voorbije jaren doormaakte.

WALTER TROUT

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E 

Walter Trout: gitaar, zang
Sammy Avila: toetsen
Michael Leasure: drums
Johnny Griparic: basgitaar

24-21-15-12 euro

Festivalkorting Nothin’ but 
the blues

EXCLUSIEF VOOR BELGIË
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Le festival Nothin’ But The Blues 
accueille avec Walter Trout une légende 
incontestée du blues. Ce guitariste 
américain a joué, par exemple, avec 
Canned Heat, John Lee Hooker et 
Big Mama Thornton et il a fait partie 
du groupe légendaire John Mayall’s 
Bluesbreakers. Aujourd’hui, il est en 
tournée avec son propre groupe.

F

With Walter Trout the Nothin’ but the 
Blues festival has a real blues legend in 
its midst. This American guitarist has 
played with stars like Canned Heat, 
John Lee Hooker, and Big Mama 
Thornton, and was a member of the 
legendary group John Mayall’s Blues 
Breakers. He now tours with his own 
band. 
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Cabane 

Authentiek theater, de perfecte mix tussen humor en tragiek, 
theater uit het hart, puur en echt, dat is waar Cie Cecilia vandaag 
voor staat. 

In Cabane blikken drie mannen terug op wat is geweest. 

Samen zingen ze.
Klinken ze.
Huilen ze.
Samen kijken ze vooruit.
Moeten ze naar links of naar rechts?

Laten ze het verleden achter zich of staat het voor eeuwig 
tussen hen in?

Cabane is een tragikomische ode aan het leven in al zijn 
onvolmaaktheid. Een verhaal over klappen krijgen en weer recht 
kruipen, over zonen en vaders, over broederliefde en troost. 

Een stuk waarin vier topacteurs je naar de keel grijpen.

CIE CECILIA 

T H E A T E R 

van en met: Joris Hessels, 
Titus De Voogdt, 
Robrecht Vanden Thoren, 
Jeroen Theunissen
eindregie: Tom Dupont
kostuums: Karen De Wolf
lichtontwerp: Koen De Saeger
fotografie: Kurt Van Der Elst
techniek: Koen Demeyere
productie: Compagnie Cecilia 
coproductie: Theater Antigone
met de steun van: de 
Vlaamse Gemeenschap, 
Provincie Oost-Vlaanderen, 
Stad Gent, Vlaams Fonds 
voor de Letteren
mediapartners: Radio 1, 
De Standaard

18 euro 

Com-Pas
aMAZe korting 50%
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WO 02.11.16
DO 03.11.16
20.00 uur  //  MAZ 
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DO 03.11.16
VR 04.11.16
tussen 13.30 & 17.30 uur  //  BIEKORF

Ontdek de Kopvoeter, de Wenende en de Vod! Ze staan te 
trappelen om je te ontmoeten, hun verdriet met je te delen en 
voor je te dansen. Dit vertederende drieluik met emotionele 
‘robotinstallaties’ is een ultrakort kleinood dat 12 maal per dag 
gespeeld kan worden voor telkens 25 personen. Een voorstelling 
als geen andere!

Na een opgemerkte passage als publiekslieveling in het 
familiepark op Theater aan Zee 2015 gaan twee artiesten van 
Tuning People nu verder met de ROBOTS in interactie. 

I N S T A L L A T I E /

V I S U E E L  T H E A T E R /

F A M I L I E /

A N Y  L A N G U A G E 

van en met: Wannes Deneer, 
Jef Van Gestel en Karolien 
Verlinden
productie: Tuning People
in samenwerking met: FroeFroe

3 euro 

gratis op vertoon van een 
Krikrak ticket

+ 6 jaar

Voorstellingen van telkens 
15 minuten

TUNING PEOPLE
ROBOTS

Ce triptyque attendrissant avec des 
‘installations robotiques’ émouvantes 
est un bijou susceptible d’être représenté 
12 fois par jour devant 25 personnes 
(à partir de 6 ans). Un spectacle qui ne 
ressemble à aucun autre !

F

This endearing triptych with emotional 
robot installations is an ultra-short gem 
which can be played 12 times a day for 
25 people (aged at least six) each time. 
A performance like no other! 

E

Tijdens het Krikrakfestival wordt De Biekorf in de 
Sint-Jakobsstraat de centrale festivalplek. Je ontmoet 
er de ROBOTS van Tuning People, maar je kunt er ook 
tickets kopen tijdens het festival, er wordt gezorgd voor 
leuke omkaderende activiteiten, gezellige aankleding, 
een hapje en een drankje. Iedereen welkom!
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Eyes Wide Shut 

VR 04.11.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Brein achter Eyes Wide Shut is fenomeen Stanley Kubrick. 
Na films als Spartacus, A Clockwork Orange, 2001: A Space Odyssey, 
The Shining … kwam  in 1999 postuum deze veelbesproken 
psychologische thriller uit. De hoofdrollen waren destijds voor 
Tom Cruise en Nicole Kidman, toen ook in het echte leven een 
koppel. Cruise en Kidman overleefden dit avontuur als koppel niet, 
de film werd wel een kassucces en staat ondertussen geboekstaafd als 
absolute klassieker binnen de filmwereld. Regisseur Servé Hermans en 
Jibbe Willems, huisschrijver voor Toneelgroep Maastricht, beten zich 
vast in dit surrealistische en claustrofobische werk en leveren een heel 
eigen versie voor theater. 

Een koppel dertigers lijkt alles te hebben tot de vrouw de man 
op een avond haar seksuele fantasieën opbiecht. Verbijsterd en 
verteerd door jaloezie trekt de man de nacht in. Als in een droom 
wordt hij opgeslokt door de duisternis die geregeerd wordt door 
gemaskerde figuren, hoeren en een moord. Deze voorstelling gaat 
over de diepste verlangens van de mens, over lust in een wereld 
waarin droom en werkelijkheid niet van elkaar te onderscheiden zijn. 
Hermans situeert alles tegen de achtergrond van een opzwepend 
carnavalsfeest. 

TONEELGROEP MAASTRICHT 

T H E A T E R

tekst: Jibbe Willems
regie: Servé Hermans
spel: Joke Emmers, 
Beau Schneider, 
Hans Trentelman e.a.

15-12-9 euro 

15% korting doelgroepen
Com-Pas

Gratis inleiding om 19.15 uur
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ZA 05.11.16
19.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Wat als een politieonderzoek volledig binnenste buiten 
gedraaid wordt? Wat als plots iedereen verdacht is? Niet alleen 
de dader, maar ook het slachtoffer, misschien zelfs het publiek?

Wat als je denkt: ‘Ik heb het helemaal door’ en je er totaal 
naast zit? Wat als je zeker weet dat het theater is, maar je 
bijna in je broek doet van de spanning? Dan zit je in een echte, 
bloedstollende thriller.

Regisseur Frans Van der Aa, twee actrices en een muzikant 
presenteren je deze ingenieuze en humoristische familiethriller 
waarin je voortdurend op het verkeerde been gezet wordt.
 
Kriep is lekker spannend, gevaarlijk en grappig. 
Je gaat werkelijk op het puntje van je stoel zitten! 

concept: Stan Vangheluwe, 
Tineke Caels, Jits Van Belle en 
Frans Van der Aa
regie: Frans Van der Aa
spel: Tineke Caels en 
Jits Van Belle
decor: Rupert Defossez en 
Bram Geldhof
muziek en bruitage: 
Stan Vangheluwe
kostuums: Elles De Koe en 
Kathleen Moers
productieleiding: 
Celine Vanhoutte

12-9-6 euro 

6 euro/-12 jaar

+ 8 jaar

4HOOG
Kriep

T H E A T E R /
F A M I L I E
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Moes

ZO 06.11.16
11.00 & 14.30 uur  //  BIEKORF

Je ziet een appelboom en drie kastjes. In de kastjes zitten 
levendige keukenspullen en gekke machines. Hiermee spelen 
Karel en Dieske het verhaal van appels tot Moes.

Moes is een poëtische en grappige voorstelling voor de 
allerkleinsten. De bewegingen, kleuren en verrassende geluiden 
spreken de jongste kinderen aan, terwijl het verhaal over de 
appeltjes de iets oudere kleuters meevoert. 

Na de voorstelling gaat iedereen aan de slag in de 
‘Moes-keuken-speeltuin’. Wie weet, komen later thuis ook 
wel wat keukenspullen tot leven? 

KAREL CASIER EN DIESKE KRIJNDERS

T H E A T E R /
F A M I L I E

concept en spel: Karel Casier en 
Dieske Krijnders

6 euro

2,5 tot 5 jaar
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ZO 06.11.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na een reeks 
soloprojecten en vijf jaar windstilte, pakte K’s Choice vorig jaar 
uit met een nieuwe plaat The Phantom Cowboy. Een rockplaat 
dan nog wel, die meteen ook zeer lovend werd onthaald door 
pers en publiek. 

Sarah en Gert Bettens bewandelen dus weer samen nieuwe 
muzikale paden en dat mag je dit keer letterlijk nemen. 
Met een rugzak vol smaakmakende songs trekken ze 
langsheen Vlaamse cultuurcentra. Geen drinkbussen, 
luchtmatrassen of proper gewassen ondergoed dus, maar 
oud en nieuw muzikaal materiaal, eigen K’s Choice nummers/
klassiekers, aangevuld met verrassende covers, uit hun 
gezamenlijke muzikale rugzak. 

Leun achterover in onze rode pluche en geniet van het rauwe 
stemgeluid, de muziek en het charisma van Bettens en Bettens 
met band.

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E 

Après une série de projets en solo et 
cinq années de calme relatif, Sarah et 
Gert Bettens reprennent ensemble la 
route musicale. Au programme, des 
chansons' anciennes et nouvelles, 
complété par des reprises surprenantes 
sorties de leur besace musicale.

F

After a series of solo projects and a 
five-year lull, Sarah and Gert Bettens 
have once again set off together 
down musical paths. The programme 
includes old and new musical material, 
supplemented with some surprising 
covers from their shared musical 
rucksack. 

E

28-24-18-12 euro 

K’S CHOICE
The Backpack Sessions
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Teatro Delusio

DI O8.11.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Familie Flöz uit Berlijn geldt als één van de meest fascinerende 
gezelschappen op het vlak van maskertheater in Europa. 
Deze groep munt ook uit in poëtische ontroering en 
onovertroffen visuele poëzie.

In dit stuk presenteren ze een voorstelling over theater en gunnen 
ze ons een komische blik in de coulissen. We maken kennis 
met de drie technici van het gezelschap Teatro Delusio dat elke 
avond adembenemende gevechtsscènes, dodelijke intriges en 
hartbrekende aria’s van wereldberoemde toneelstukken op de 
planken zet.

Ze wonen in een huis in het theater zelf. Hun leven, dat meestal 
verborgen blijft in de duisternis aan de andere kant van de 
glamour van het podium, wordt nu belicht. In een rommelige 
ruimte, vol rondslingerende rekwisieten, gereedschap en bundels 
elektriciteitssnoer, kwijten de drie mannen zich onverdroten van 
hun veeleisende taak.

Het wispelturige team bestaat uit de efficiënte Bob, jong, sterk 
en onvoorspelbaar, de chronisch vermoeide, zieke en bevelende 
Bernd en de angstige Ivan, die voortdurend bang is om de 
controle over de voorstellingen te verliezen.

FAMILIE FLÖZ

V I S U E E L
T H E A T E R /

A N Y  L A N G U A G E 

 21-18-12 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas
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Familie Flöz de Berlin passe pour une 
des compagnies les plus fascinantes 
dans l’univers du théâtre de masques en 
Europe. Elle présente ici un spectacle sur 
le théâtre, avec un regard comique dans 
les coulisses.

F

Familie Flöz from Berlin is one of 
the most fascinating mask theatre 
companies in Europe. This piece is a 
theatre performance with a comical 
glance at the wings. 
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Familiebanden
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WO 09.11.16
20.00 uur  //  MAZ

Elf naakte mannen bewegen op een al even naakt podium. 
Samen vormen ze een tijdelijke volksstam, een collectief 
waar de individuele identiteit niet uitgeschakeld wordt, maar 
waar de meeste zaken door, voor en met de groep tot stand 
komen. De dansers leggen niet alleen hun lichaam in de 
weegschaal, maar ook hun adem en hun stem. 

Het emotionele crescendo dat ze opbouwen, gaat uit 
van dansriten die geïnspireerd zijn op elementen uit 
trancerituelen: op de knieën springen, beven, angst uiten, 
flauwvallen, met de ogen rollen … Ze worden versterkt door 
kreten, zuchten, bezwerende formules … Alle bewegingen en 
stemgeluiden zijn ontstaan na lange improvisatiesessies. 
De ‘plastische klankkunstenaar’ Francisco Lopez 
versterkt het geheel via een klankdecor dat vertrekt vanuit 
natuurgeluiden.

D A N S /

A N Y  L A N G U A G E 

CIE THOR | THIERRY SMITS
Anima Ardens

choreografie: Thierry Smits / 
dansers: Valentin Braun, Peter De 
Vuyst, Michal Goral, Jari Boldrini, 
Gustavo Monteiro, Bruno Morais, 
Emeric Rabot, Nelson Reguera 
Perez, Theo Samsworth, Oliver 
Tida Tida, Stelios Tsatsos / 
choreografisch assistent: David 
Zagari / originele muziek: Francisco 
López / lichtontwerp en technische 
coördinatie: Gilles Brulard / 
geluidstechnicus: Jean-François 
Lejeune / productie: Compagnie 
Thor / met de hulp van: ministerie 
van de Fédération Wallonie-
Bruxelles – Direction Générale de 
la Culture - Service de la Danse en 
Wallonie-Bruxelles International

15 euro 

Korting in Dansreeks

Gratis inleiding door Gloria Carlier 
om 19.15 uur

Onze hommes nus évoluent sur un 
plateau tout aussi nu. Ensemble, ils 
constituent en quelque sorte une tribu 
temporaire avec ses propres rites de 
danse. Et les danseurs n’engagent pas 
seulement leur corps, mais aussi leur 
souffle et leur voix.

F

Eleven nude men move around an 
equally bare stage. Together, as it were, 
they form a temporary tribe with its very 
own dance rituals. The dancers weigh 
up not only their bodies, but also their 
breath and voices. 
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(Not) my paradise

DO 10.11.16
20.00 uur  //  MAZ

Actrice en theatermaakster Sachli Gholamalizad werd geboren 
in Iran en vluchtte op 5-jarige leeftijd naar België met haar 
familie. In This is not my story reconstrueert zij het verhaal 
van haar oma. In het Iran van de jaren zeventig, werd zij 
uitgehuwelijkt aan een man die zij niet zelf kon kiezen, niet 
uitzonderlijk in het culturele patroon van die tijd en dat land.

Ook al leek dit patroon evident en generaties lang ingeburgerd, 
toch vraagt Sachli zich af hoe de vrouwen in kwestie zich hier 
werkelijk bij voelden. Droomden zij ook niet van een eigen 
keuze en in welke mate volgden zij binnen een gedwongen 
huwelijk hun hart en hun geluk?

In haar onderzoek naar de familiesaga, stoot ze op heel wat 
vragen over seksuele emancipatie en feminisme. Ze ontdekt 
ook een zekere subjectiviteit en berusting in de verhalen die 
van generatie tot generatie verschillen.

Later op het seizoen tonen wij ook de met lof overladen eerste 
voorstelling van Sachli Gholamalizad, nl. A reason to talk, meer 
bepaald op donderdag 16 februari 2017 in de Biekorf.

SACHLI GHOLAMALIZAD / KVS

T H E A T E R

12 euro

15% korting in combinatie 
met Trio Talawine en Ik 
herinner het mij niet meer

Com-Pas
15% korting doelgroepen
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Westkaai 
THEATER UTRECHT 

DI 15.11.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

T H E A T E R
©
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Theater Utrecht maakt voorstellingen vanuit een zeer grote 
maatschappelijke betrokkenheid en het werk van de Franse 
auteur Bernard-Marie Koltès leent zich daar uitstekend toe. 

Het is nacht in de uithoeken van de stad. In een verlaten loods 
aan de rivier  ontmoeten ontwortelde en ontheemde figuren 
elkaar. De rijke Koch zoekt samen met zijn personal assistant 
Monique een uitweg uit de leegte van zijn bestaan. Een gezin 
immigranten bouwt aan een nieuw bestaan. Daartussen 
scharrelen Fak en Abad van dag tot dag hun zaakjes bij elkaar. 

De loods symboliseert het nieuwe Europa waarin verschillende 
culturen en mensenstromen hun weg proberen te vinden. 
Westkaai schetst een wereld waarin grenzen in vraag worden 
gesteld, identiteit geen zekerheid meer is en waarin alles dreigt 
te veranderen. 

tekst: Bernard-Marie Koltès 
regie: Thibaud Delpeut
spel: Joep van der Geest, 
Titus Muizelaar, José Kuipers, 
Joost Bolt, Bram Gerrits, 
Eline ten Camp, Claire Bender
muziek en geluidsontwerp: 
Thibaud Delpeut
dramaturgie: Joris van der Meer
scenografie: Roel van Berckelaer

18-15-12 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas

Gratis inleiding om 19.15 uur

Migratie
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Ik herinner het mij niet meer

WO 16.11.16
20.00 uur  //  BIEKORF

Deze voorstelling vormt eigenlijk een inleiding op het concert 
van Trio Talawine, volgende week dinsdag 22 november 
2016, eveneens in de Biekorf. Het project van de Syrische 
theatermaker Waël Ali baseert zich op het levensverhaal en de 
ballingschap van Hassan Abdalrahman, militant en voormalig 
politiek gevangene in Syrië. Als muzikant is hij de centrale 
spilfiguur van het ensemble Trio Talawine.

Ergens in de jaren tachtig wordt Abdalrahman opgesloten 
in een Syrische gevangenis, omwille van zijn uitgesproken 
mening omtrent het regime. De gezagsdragers zien dit als 
onomwonden en ongeoorloofde kritiek. Na acht jaar komt hij 
vrij en sindsdien leeft hij in ballingschap in Frankrijk. Met het 
uitbreken van de Arabische lente raakt hij gekneld tussen hoop 
en machteloosheid.

In het theaterstuk reconstrueert een getuige het hele parcours 
dat hij aflegde. Waël Ali houdt deze getuigenis tegen het licht 
van de actuele gebeurtenissen in Syrië.

WAËL ALI

T H E A T E R

van en met: Waël Ali, Hassan 
Abdalrahman, Ayham Agha, 
Bissane al-Charif, Rania Samara

12 euro

15% korting in combinatie 
met Trio Talawine en 
(Not) my paradise

Com-Pas

Arabisch gesproken met 
Nederlandse boventiteling
coproductie Kultuurburo Link en 
MOUSSEM

Migratie
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VR 18.11.16
20.00 uur   //  DAVERLO

Helsinki werd opgericht door Thomas Vanelslander die je vast 
al aan het werk zag in talloze bands, waaronder K’s Choice, 
Raymond van het Groenewoud, Arno, Gorki … Geen onbekende 
dus, maar nu besliste Vanelslander dat het tijd werd om zijn 
plaats in muzikale middens op te eisen.

De ene hoort flitsen van Queens Of The Stone Age, de andere 
van The Black Keys of Black Rebel Motorcycle Club. Vast staat 
dat Helsinki al snel een stevige live reputatie wist op te bouwen 
die hen naar legendarische zalen als AB, Paradiso, Effenaar en 
Tivoli bracht. 

Opener van deze avond is de vijfkoppige Brugse band Hermit, 
aangevoerd door Alexander Einfinger. Met een verzameling 
muzikale handlangers liet hij in juni 2015 Songs For Solitude 
op de wereld los, een album dat je meeneemt naar de donkere, 
melancholische wereld van Hermit.

HERMIT

Alexander Einfinger: zang
Tom Taymans: gitaar
Frodo Neels: gitaar
Tom Van Nevel: bas
Frederique Malbrancke: drum 

HELSINKI

Thomas Vanelslander: gitaar, zang
Tim De Wolf: bas, zang
Ace Zec: drums, zang
Joos Houwen: gitaar, zang

Gratis

HELSINKI + HERMIT
Daverend

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E 

Helsinki a été créé par Thomas 
Vanelslander qui a lui-même joué dans 
de nombreux ensembles comme K’s 
Choice, Raymond van het Groenewoud, 
Arno, Gorki, Hannelore Bedert etc. 
Avec son propre groupe, il se fait bien 
vite une belle réputation en concert live, 
avec des éclairs de Queens of The Stone 
Age ou encore de The Black Keys ou de 
Black Rebel Motorcycle Club.

F

Helsinki was formed by Thomas Vanel-
slander, who has played with numerous 
bands such as K’s Choice, Raymond 
van het Groenewoud, Arno, Gorki, and 
Hannelore Bedert. With his own band 
he has soon built a sound reputation 
for live performances, with flashes of 
Queens of the Stone Age, the others 
from The Black Keys of Black Rebel 
Motorcycle Club. 
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Nativos

ZA 19.11.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

In 2014 verblufte Ayelen Parolin de danswereld met 
haar duet Hérétiques, een soort van hedendaags ritueel, 
gebaseerd op repetitie en volharding, met als leidmotief 
de driehoek en zijn eindeloze variaties. Een obsessief en 
machinaal symbool dat verwijst naar de maatschappelijke 
voorschriften op het gebied van efficiëntie en rentabiliteit, 
maar waaruit ook de oerkracht van de mens opwelt.

De choreografe leidt de vertolkers doorheen een complexe, 
uitputtende precieze, geometrische gebarentaal, in 
crescendo schommelend tussen canon en unisono.

Haar nieuwe werk Nativos zit in dezelfde geest, maar 
dit keer werkt Parolin met vier Koreaanse dansers, een 
pianiste en een Koreaanse percussionist. 

Ayelen Parolin (°1976) werd geboren in Argentinië, maar 
woont en werkt in Brussel. Ze studeerde aan de Nationale 
Dansschool en El Taller de Danza Contemporanea del 
Teatro General San Martin. In 2000 vestigde ze zich in 
Brussel.

AYELEN PAROLIN 

D A N S  M E T

L I V E M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E 

concept: Ayelen Parolin / choreografie: 
Ayelen Parolin & Marc Iglesias / 
spel: Jae Young Park, Jong Kyung Lim, 
Yong Sean Liu, Yong Seung Choi / 
muzikale creatie en spel: Lea Petra & 
Yeo Seongryong / een voorstel van: 
Théâtre de Liège / productie: Ruda asbl 
& Théâtre de Liège / coproducenten: 
Théâtre Les Tanneurs - Brussels, 
Brussels Korean Cultural Center, 
Korea National Contemporary Dance 
Company (KNCDC), Théâtre National 
de Bretagne - Rennes Studio / steun: 
Asian Dance Company / with the 
support of: FWB, WBTD, WBI, SACD 
/ met dank aan: Jisun Park (Korean 

agent for Théâtre de Liège)

18-15-12 euro

Korting in Dansreeks
15% korting doelgroepen

Gratis inleiding door Katie Verstockt 
om 19.15 uur

En 2014, Ayelen Parolin a époustouflé 
l’univers de la danse avec son duo 
Hérétiques, une sorte de rite contemporain 
basé sur la répétition et la persévérance. 
Ce même esprit anime son nouveau 
spectacle, développé cette fois avec des 
danseurs coréens, une pianiste et un 
percussionniste coréen.

F

In 2014, Ayelen Parolin amazed the dance 
world with her Hérétiques (Heretics) duets, 
a sort of modern ritual based on repetition 
and perseverance. The same spirit pervades 
this new work of hers, but this time it is 
performed with Korean dancers, a pianist, 
and a Korean percussionist. 

E

BELGISCHE PREMIÈRE
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ZO 20.11.16
15.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Na een lange reis zet ze met een plof haar koffers op de ijzige 
bergtop. Het is er wit en glad. De berg wordt haar nieuwe thuis, 
maar alles is er anders. De geluiden en geuren, de seizoenen en 
zelfs de manier waarop iedereen zich voortbeweegt. Ondanks 
het verlangen naar haar oude huis, ontdekt ze langzaam hoe 
alles werkt in dit onbekende land. 

Al enkele seizoenen is Het Houten Huis uit Nederland 
een van de meest geliefde gezelschappen in onze 
familieprogrammering. Voor Onbekend land was het 
gezelschap enkele maanden in Noorwegen om er samen 
met het Nordland Visual Theatre een voorstelling vol 
verbazingwekkende beelden te maken.

Voor de live muziek werkt de groep samen met het Nederlandse 
muziektheatergezelschap Oorkaan. Onbekend land wordt 
een aangrijpende voorstelling over ‘het overwinteren van 
eenzaamheid’.

productie: Het Houten Huis /
Oorkaan / Nordland Visual 
Theatre
regie: Gienke Deuten 
regieassistent: Frederieke 
Vermeulen 
spel: Radek Fedyk, Martin Franke, 
Raimund GroB & Inez de Bruijn

12-9-6 euro 

6 euro/-12 jaar

+ 6 jaar

In het kader van Kunstendag
voor Kinderen

M U Z I E K T H E A T E R /

F A M I L I E /

A N Y  L A N G U A G E 
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HET HOUTEN HUIS / OORKAAN /
NORDLAND VISUAL THEATRE

Onbekend land
Après une longue pérégrination, la figure 
principale de cette pièce rentre chez 
elle, dans sa nouvelle demeure, une 
montagne glaciale. La femme découvre 
lentement comment tout fonctionne 
dans cette contrée inconnue. Originaire 
des Pays-Bas, Het Houten Huis est une 
des compagnies parmi les plus appré-
ciées dans notre programme familial.

F

After a long journey, the main character 
in this piece returns to her new home, a 
freezing mountain. She slowly finds out 
how everything works in this unknown 
country. The ‘Houten Huis’ from the 
Netherlands is now one of the most 
popular companies within our family 
range. 

E

Migratie
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DI 22.11.16
20.00 uur  //  BIEKORF

De oprichters van Trio Talawine ontvluchtten het oorlogsgebied 
in hun geboorteland, op zoek naar een betere toekomst in 
het Westen. Na zijn vrijlating nam de Syrische ud-speler en 
componist Hassan Abdalrahman het initiatief om met zijn 
levensverhaal en zijn muziek een carrière uit te bouwen.

Pittige anekdote: Hassan vervaardigde zijn tweede ud tijdens 
zijn verblijf van acht jaar in de Sednaya-gevangenis nabij 
Damascus. Hij werd opgesloten als ‘gewetensgevangene’. 
Om zijn instrument te maken, gebruikte hij karton en de draden 
van nylon kousen als snaren.

Het merkwaardige levensverhaal van Hassan vormt ook het 
onderwerp van het documentaire theaterstuk Ik herinner mij 
het niet meer van Waël Ali, op 16 november 2016 in de Biekorf.

Letterlijk vertaald betekent Talawine ‘kleurschakering’ en dit 
vat passend de muzikale veelzijdigheid van dit trio samen. 
Naast de oriëntaalse muziek boren ze ook de rijkdom aan van 
andere culturen, zoals Afrikaanse muziek, jazz of zelfs Indiase 
en meer eigentijdse klanken.

TRIO TALAWINE

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E 

TRIO TALAWINE

Hassan Abdalrahman (ud), 
Nicolas Nageotte (klarinetten, 
doudouk, kaval), 
Roméo Monteiro (percussie)

12 euro

Korting in Columbusreeks

15% korting in combinatie 
met Ik herinner het mij niet 
meer en (Not) my paradise

Coproductie Kultuurburo Link en 
MOUSSEM

Les fondateurs du Trio Talawine ont fui la 
guerre dans leur pays d’origine, en quête 
d’un avenir meilleur en Occident. Après sa 
libération, le compositeur et joueur de oud 
syrien Hassan Abdalrahman a pris l’initiative 
d’élaborer une nouvelle carrière en se basant 
sur l’histoire de sa vie et sa musique.

F

The founders of Trio Talawine fled from the 
war zone in their native land and came to the 
West in search of a better future. After his 
release, the Syrian UD-player and musician 
Hassan Abdalrahman seized the initiative 
to use his life story and his music to build 
a career.

E

Migratie
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WO 23.11.16
20.00 uur  //  BIEKORF

De dromerige pop van Waar is Ken? nestelt zich moeiteloos in je 
trommelvlies en blijft de rest van de dag ergens in je bovenkamer 
rondwaren. De singles Grasgewijs, Wimperzoen, Hebjelief, 
Dat kind, Badpak en Woordenstroom zorgden voor goed gekruid, 
poëtisch 'elektrobeleg' op de dagelijkse boterham van menig 
nationaal radiostation. Meer nog … ze behoren ondertussen tot 
het collectief geheugen van heel wat luisteraars. 

Nu Woordenstroom, als eerste Nederlandstalig nummer ooit, 
ook een hit is op één van de meest populaire radiostations in 
de States, is het hek pas echt van de dam. 

Waar is Ken? presenteert vernieuwende Nederlandstalige 
muziek en gaat op zoek naar het onbereikbaar schone. 
Trip mee op hun frisse, digitale grooves, vibes en 
wonderlijke visuals. 

10 euro
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WAAR IS KEN?

brugotta club

Het grote publiek leerde acteur Benny Claessens meer dan tien 
jaar terug kennen in de populaire tv-serie Het geslacht De Pauw. 
Ondertussen is hij deze eerste fase ontgroeid en heeft hij een 
mooi parcours afgelegd in theaters in binnen- en buitenland. 
Vijf jaar lang was Claessens verbonden aan de Kammerspiele 
in München, maar nu is hij helemaal terug in eigen land en wel 
als vast lid van het ensemble van NTGent. Iets ouder en wijzer, 
maar nog steeds een buitenbeentje. ‘Mijn theater is vooral 
sprakeloos,’ zo zegt Claessens zelf. 

Een dag in Spanje in juli, een baai tussen twee rotsen. Er gebeurt 
van alles op het strand: kinderen spelen en verzamelen steentjes, 
een moeder fotografeert haar dochter, een man vraag zijn geliefde 
ten huwelijk, … Deze wereld in het klein liet Claessens niet los. 
Hij wilde dit strand ook graag in het theater laten zien. 
Een landschap dat stil is en tegelijk heel erg in beweging. 

Learning how to walk is een poging om iets terug te vinden van 
het moment in ons leven waar we nog tot niets in staat waren, 
maar waar alles nog mogelijk was. 

regie: Benny Claessens
spel: Elsie de Brauw, Risto Kübar, 
Lara Barsacq, Lisi Estaras en 
Benny Claessens
muziekontwerp: Nid & Sancy
decorontwerp: Jozef Wouters
lichtontwerp: Dennis Diels
kostuumontwerp: Teresa Vergho
dramaturgie: Koen Tachelet

12-9-6 euro

Com-Pas

Learning how to walk 
NTGENT 
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DO 24.11.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

T H E A T E R
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De Zuid-Afrikaanse trompettist Hugh Rampolo Masekela is 
één van de grote vertegenwoordigers van de afro-jazz en de 
jazz in het algemeen. De nu bijna 75-jarige legende, startte zijn 
muzikale carrière als lid van de Huddleston Jazz Band, 
het eerste jeugd-jazzorkest van Zuid-Afrika. Vervolgens 
leidde hij verschillende jazzensembles.

In 1959 richtte hij samen met o.a. Dollar Brand de Jazz Epistles 
op, de eerste Afrikaanse jazzgroep die een album opnam. 
Dit betekende meteen zijn internationale doorbraak, al had hij 
al in Europa getoerd in de musical King Kong, met zijn latere 
echtgenote Miriam Makeba in de hoofdrol.

Na het bloedbad in Sharpeville in 1960 verliet hij Zuid-Afrika 
en vestigde zich in New York waar hij o.a. samenwerkte met 
Harry Belafonte, The Byrds en Herb Alpert. In 1987 bracht hij het 
nummer Bring Him Back Home uit, een belangrijk lied voor de 
beweging die ijverde voor de vrijlating van Nelson Mandela. 
Na diens vrijlating keerde Hugh Masekela in 1990 terug naar 
Zuid-Afrika. De voorbije jaren toerde hij doorheen Europa aan de 
zijde van Paul Simon tijdens de Graceland 25th Anniversary Tour.

HUGH MASEKELA

28-24-18-12 euro

Korting in Columbusreeks
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Le trompettiste sud-africain Hugh 
Rampolo Masekela est un des plus 
grands représentants de l’afro-jazz et 
du jazz en général.

F

The South African trumpet player Hugh 
Rampolo Masekela is one of the great 
representatives of Afro-jazz and jazz 
in general.

E

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E 

VR 25.11.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG
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EXCLUSIEF VOOR BELGIË

Lampionaio 
SPROOKJES ENZO / CIE LEWIS

De avond daalt neer over de stad. Het is tijd.
Is iedereen klaar? Dan kunnen we beginnen.
 
Lampionaio is het verhaal van een jongetje dat later lantaarn-
aansteker wil worden. Bij zonsondergang zal hij de nacht 
‘aandoen’ en net voor zonsopgang weer ‘uitdoen’. Hij zal het 
verstrijken van de tijd bewaken en licht brengen in de straten, 
want Lampionaio is niet bang voor het donker. Met open ogen 
droomt hij over schaakspelen en over de slaapwandelende Luna 
op wie hij verliefd is. In zijn droom dwaalt hij ‘s nachts met haar 
over de daken en waslijnen.

Lampionaio is een lichtvoetige en magische circustheater-
voorstelling met bewegende objecten en poppen, video en 
verrassende circusnummers. Het is een spannend en kleurrijk 
sprookje over de nacht en zijn dromen. 
 
Kom kijken en meespelen, we hebben genoeg lantaarns voor 
iedereen!

concept: Pietro Chiarenza & 
Claudio Casadio
regie & belichting: 
Pietro Chiarenza & 
Marcello Chiarenza 
spel: Marco Migliavacca & 
2 circusartiesten 
coach regie: Claudio Casadio
muziek: Michele Moi
productie: Sprookjes enzo/Cie 
Lewis in samenwerking met 
Cultuurcentrum Asse 

6 euro

van 3 tot 5 jaar
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ZA 26.11.16
14.00 & 16.00 uur  //  BIEKORF

T H E A T E R

C I R C U S / F A M I L I E
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Lampionaio est un spectacle de cirque 
magique tout en légèreté avec des 
poupées et des objets animés, des vidéos 
et des numéros de cirque surprenants.

F

Lampionaio is a nimble and magical 
circus theatre act with moving objects 
and dolls, video, and surprising circus 
numbers.

E
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The story of The Sixties

The Swinging Sixties: de tijd van love, peace and understanding 
maar vooral van uitstekende muziek. De Bonanzas voeren je 
mee in een chronologische teletijdmachine, die start op de 
drempel van 1960 en eindigt aan de voordeur van de seventies.

De beslagen reisleiders selecteerden jaar per jaar de hits 
voor een perfecte soundtrack bij de geprojecteerde beelden 
uit het collectief geheugen en de intieme individuele 
jeugdherinneringen die jouw deel zullen worden.

Wat bij aanvang nog netjes in beleefd maatpak en met geföhnde 
manen moest gebeuren in de figuur van o.a. Neil Sedaka, 
Cliff Richard, Elvis en Paul Anka, mocht gaandeweg in iets 
lossere Hawai- of glitteroutfit, langhariger of zelfs in werk-
schuwe jeans … vanaf The Beatles, The Kinks en 
The Beach Boys. 

Naarmate het magische Woodstockjaar 1969 nadert, mogen de 
stropdassen wat losser en de gitaren wat luider …

DE BONANZAS

DE BONANZAS

Thomas Keersmaekers 
(zang), Dirk Roefs (elektrische 
gitaar, zang), Steven Van Gool 
(basgitaar, zang), Hans Claes 
(keyboard, zang), Bert Rommes 
(drums)

15-12-9-6 euro

Korting in Nostalgiareeks

Gratis Nostalgiabal na het 
concert in de foyer
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De Bonanzas nous emmènent dans 
une machine à voyager dans le 
temps qui nous permet de revivre 
chronologiquement une époque 
musicale partant du seuil des années 
1960 jusqu’au début des ‘seventies’. 

F

De Bonanzas carry you along in a 
chronological and musical time machine 
which starts on the threshold of 1960 
and ends at the dawn of the seventies. 

E

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E 
ZO 27.11.16
15.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG
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DI 29.11.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Wie nu nog niet van Radio Guga heeft gehoord, leefde de 
voorbije maanden wellicht in complete afzondering op een nog 
onbekende planeet. De muziekband rond stemmenimitator 
Guga Baùl speelde vorig jaar verschillende concertzalen platter 
dan een platte steen.

Omdat heel wat fans geen theaterstoel konden bemachtigen en 
dan maar op hun honger gingen zitten, steekt Radio Guga dit 
seizoen met plezier een tandje bij en waarom niet meteen in de 
vorm van een heuse theatertournee.

Opnieuw verbuigt maestroloog Baùl zowel zijn huid als 
zijn strottenhoofd in de meest gesmeerde bochten, om 
gestalte te geven aan uiteenlopende binnen- en buitenlandse 
muzikale grootheden. We hadden al enkele data in de Brugse 
stadsschouwburg gereserveerd voor Mumford & Sons, 
Bart Peeters, Clouseau, Jacques Brel, Avici, Hozier, 
Elvis Presley, Editors of Gabriel Rios ... We kozen echter liever de 
iets moeilijkere weg en laten dan maar Guga Baùl zelf op je los.

RADIO GUGA

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E 

RADIO GUGA

Guga Baùl (zang), 
Joost Van den Broeck (drums), 
Bert Embrechts (bas), 
Filip Bollaert (gitaar), 
Jacques Motmans (toetsen)

 24-21-15-12 euro

15% korting doelgroepen
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Le groupe musical autour de l’imitateur 
de voix Guga Baùl remplissait déjà l’année 
dernière de grandes salles de concert. 
Le ‘Maestrologue’ Baùl incarne diverses 
grandes figures musicales belges et 
étrangères.

F

The music band with voice imitator Guga 
Baùl thrilled various concert halls last year. 
Maestrologist Baùl gives form to various 
national and international greats.

E
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DECEMBER DANCE '16
Crossing Channels

De tiende editie van December Dance focust op 
het hedendaagse danslandschap van het Verenigd 
Koninkrijk. Onder de noemer Crossing Channels 
brengen we het beste uit de Britse dansscene met 
aandacht voor verschillende vormen, stijlen en genres. 
Bijzondere aandacht is er voor pure, esthetische 
dans, danstheater, conceptuele dans, inter- en 
multidisciplinaire kruisbestuivingen en de relatie 
tussen choreografie en muziek/belichting. 
 
i.s.m. Concertgebouw Brugge en met de steun van The British Council
info & updates: www.decemberdance.be

December Dance consacrera sa 
dixième édition au paysage de la danse 
contemporaine du Royaume-Uni. 

The tenth edition of December Dance 
focuses on the contemporary dance of the 
United Kingdom. 
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D A N S  M E T 

L I V E M U Z I E K / 

A N Y  L A N G U A G E

BELGISCHE PREMIÈRE

Tijdens de Belgische première van deze productie danst Khan 
zelf mee. De ondertussen 41-jarige meester buigt zich over het 
lichaam in verandering: van jong naar oud, van man naar vrouw. 
Gender en seksualiteit waren lange tijd verboden onderwerpen 
voor Khan die in Engeland een traditionele opvoeding kreeg 
van zijn Bengaalse ouders. Nu hij ouder wordt, concentreert hij 
zich wel op deze kwesties. Daarvoor doet hij een beroep op zijn 
hoogsteigen dansstijl: een mengeling van de klassieke Indiase 
kathak en hedendaagse dans. Een belangrijke inspiratiebron is het 
boek Until the Lions: Echoes from the Mahabharata van Karthika 
Nair. Voor deze productie herenigt Khan een deel van het team 
met wie hij het bekroonde DESH maakte:  visueel kunstenaar 
Tim Yip, lichtontwerper Michael Hulls en dramaturg Ruth Little.

i.s.m.: Concertgebouw Brugge 

33-28-22-17 euro

Korting in December Dance 
reeks

Gratis inleiding door
Gloria Carlier om 19.15 uur

Until the Lions

AKRAM KHAN COMPANY

DO 01.12.16
20.00 uur  //  CONCERTGEBOUW
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Dans Until the Lions, Akram Khan 
s’intéresse aux changements du corps : de 
la jeunesse à la vieillesse, de l’homme à la 
femme. Il se penche sur les questions de 
genre et de sexualité en s’appuyant sur son 
style de danse très personnel (un mélange 
de kathak Indien classique et de danse 
contemporaine).

F

In Until the Lions Akram Khan focusses on 
the changing body: from young to old, from 
man to woman. He tackles topics such as 
gender and sexuality and does so via his 
very own dance style: a mix of classical 
Indian kathak and contemporary dance. 
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BELGISCHE PREMIÈRE

deel I: Broken Fall
deel II: Both, and
deel III: Piece No. 43

Sinds 1994 werkt choreograaf en danser Russell Maliphant 
nauw samen met lichtontwerper Michael Hulls. 
Ze ontwikkelden een op zichzelf staande taal waarin beweging 
en licht niet los van elkaar gekoppeld kunnen worden. 
Vorig jaar vierden ze in Sadler’s Wells in Londen hun 20-jarige 
samenwerking met Conceal | Reveal, een avondvullend 
programma met nieuw en bestaand werk. Naast de iconische 
en met prijzen overladen voorstelling Broken Fall voert het 
gezelschap twee nieuwe creaties uit. Both, and is een solo 
voor de voormalige Royal Ballet-danseres Dana. Het kwintet 
Piece No. 43 verkent dan weer de sculpturale choreografische 
danstaal van Maliphant: met elementen uit klassiek ballet, 
contactimprovisatie, yoga, capoeira en chi kung. 

i.s.m.: Concertgebouw Brugge 

regie & choreografie: 
Russell Maliphant
lichtontwerp: Michael Hulls
muziek: Mukul, Barry Adamson
kostuums: Stevie Stewart
dans: Dana Fouras, 
Adam Kirkham, Carys Staton, 
Yu-Hsien Wu, Nathan Young 
productie: Sadler's Wells 
(Londen) & Russell Maliphant 
Company 
i.s.m.: DanceEast Ipswich, 
The Lowry Salford Quays, 
The Point Eastleigh en 
Concertgebouw Brugge 

21-18-12 euro

Korting in December Dance 
reeks

Gratis inleiding door
Gloria Carlier om 19.15 uur

VR 02.12.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Conceal | Reveal
RUSSELL MALIPHANT COMPANY

Conceal | Reveal marque les vingt ans 
de collaboration entre le chorégraphe 
Russell Maliphant et le concepteur 
lumières Michael Hulls. Cette soirée 
composée de pièces nouvelles et 
anciennes examine à la loupe la relation 
entre mouvement et lumières.

F

Conceal | Reveal marks the 20th 
year of the collaboration between 
choreographer Russell Maliphant and 
lighting designer Michael Hulls. It is 
an evening-filling programme of new 
and existing works that explore the 
relationship between movement and 
light.
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BELGISCHE PREMIÈRE

Danser en choreograaf Michael Clark is een buitenbeentje in 
de Britse hedendaagse dansscene. In zijn iconische producties 
combineert hij de klassieke beeldtaal op een intrigerende wijze 
met complexe, hedendaagse invalshoeken. Hij staat bekend 
om zijn legendarische samenwerkingen met kunstenaars, 
modeontwerpers en muziekgroepen, veelal uit de camp-, punk- 
en rockwereld, zoals Scritti Politti, Public Image Ltd. en de 
Sex Pistols. In mei 2014 was hij met animal / vegetable / mineral 
voor het eerst te zien in het Concertgebouw, meteen met veel 
succes. 

i.s.m.: Concertgebouw Brugge 

CONTEXT ZA 03.12.16 // 13.00 uur // Concertgebouw Studio 1 

Workshop dans door Michael Clark Company. 
Niet te missen voor wie houdt van dansen. 
Ook niet-professionele dansers zijn welkom.

10 euro (geen korting)

choreografie: Michael Clark
dans: Michael Clark Company
in opdracht van: Barbican Centre 
(Londen)
coproductie: Barbican Centre 
(Londen), Michael Clark 
Company, Théâtres de la Ville de 
Luxembourg
met de steun van: Arts Council 
England en is Artistic Associate 

in Barbican Centre (Londen)

33-28-22-17 euro 

Korting in December Dance 
reeks

Gratis inleiding door
Gloria Carlier om 19.15 uur

New Work 2016
MICHAEL CLARK COMPANY

ZA 03.12.16
20.00 uur  //  CONCERTGEBOUW
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Le danseur-choréographe Michael Clark 
est un phénomène sur la scène de danse 
britannique contemporaine. Il revient 
à Bruges avec une nouvelle œuvre de 
grande envergure.

F

Dancer-choreographer Michael Clark is 
something of a maverick of British con-
temporary dance. He returns to Bruges 
with an ambitious new work
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Het werk van choreograaf Jonathan Burrows en 
componist Matteo Fargion situeert zich op de grens 
tussen dans, muziek en performance art. The Cow Piece 
is een ongebreidelde viering van de logica. Twee tafels 
dienen als decor voor twaalf plastieken koeien, die 
dansen, zingen en praten. 

Body Not Fit For Purpose is hun eerste openlijk politieke 
werk. Uitgangspunt is de onmogelijkheid om via dans iets 
van enig echt belang uit te drukken. De voorstelling werd 
gemaakt in opdracht van de Biënnale van Venetië 2014.

i.s.m. Concertgebouw Brugge

THE COW PIECE

concept & performance: 
Jonathan Burrows & Matteo Fargion 
coproductie: Kaaitheater (Brussel) 
met de steun van: Arts Council 
England & de Vlaamse Gemeenschap

BODY NOT FIT FOR PURPOSE 

concept & performance: 
Jonathan Burrows & Matteo Fargion 
in opdracht van: de Biënnale van 
Venetië / coproductie: Kaaitheater 
(Brussel), PACT Zollverein (Essen), 
Sadler’s Wells (Londen) & BIT 
Teatergarasjen Bergen  / met de steun 
van: the National Lottery via Arts Council 
England Burrows & Fargion zijn in-house 
artists in the Nightingale (Brighton) 

15 euro 

Korting in December Dance 
reeks

Gratis inleiding door
Steven De Belder om 19.15 uur

DI 06.12.16
20.00 uur  //  MAGDALENAZAAL

The Cow Piece / Body Not Fit For Purpose

L’œuvre de Burrows et Fargion se situe 
au carrefour de la danse, de la musique 
et de la performance. 

F

The work of Burrows and Fargion is 
situated somewhere between dance, 
music and performance art. 
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JONATHAN BURROWS
& MATTEO FARGION
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De met internationale prijzen overladen voorstelling 
Entity is een duizelingwekkende mix van lichamen, 
belichting, technologie en film. Elektronica-wonderkind 
Jon Hopkins, die eerder al werkte met Coldplay en 
Massive Attack, tekent voor de beukende soundscape. 
Wayne McGregor is een van de meest inventieve 
choreografen van zijn generatie. Hij staat bekend om zijn 
baanbrekende dwarsverbanden tussen dans, film, (live)
muziek, beeldende kunst, technologie en wetenschap. 

i.s.m. Concertgebouw Brugge

concept & regie: Wayne McGregor / 
choreografie: Wayne McGregor (i.s.m. de 
dansers)  / scenografie & kostuums: Patrick 
Burnier / lichtontwerp: Lucy Carter video 
& foto’s: Ravi Deepres / repetitor: Odette 
Hughes / productie: Company Wayne 
McGregor/ coproductie: Het Muziektheater 
(Amsterdam), Sadler’s Wells (Londen), 
Biennale de la Danse (Lyon), DanceEast 
(Ipswich) & Swindon Dance / Bath 
University ICIA / Wyvern (HST) (Swindon/
Bath) / met de steun van: The Linbury 
Biennial Prize for Stage Design, The Estate 
of Sir John Drummond, The Quercus Trust, 
Calouste Gulbenkian Foundation UK, 
University of California San Diego & PRS for 
Music Foundation for new music

33-28-22-17 euro 

Korting in December Dance reeks

Gratis inleiding door
Gloria Carlier om 19.15 uur

Entity
COMPANY WAYNE MCGREGOR

WO 07.12.16
20.00 uur  //  CONCERTGEBOUW

Le spectacle Entity, couronné de 
prix internationaux, est un mélange 
vertigineux de corps, de lumières, de 
technologie et de vidéo. 

F

The international award-winning 
performance Entity is a dizzying mix of 
bodies, lighting, technology and film. 
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De in Londen gevestigde Aakash Odedra is een van de 
meest beloftevolle jonge dansers van de Britse dansscene. 
Met zijn Indiase roots is hij ook een spilfiguur in de 
bruisende Indiase dansscene. Zijn choreografieën variëren 
van grootschalige klassieke avonden over hedendaagse 
dans tot opera. Echoes is een dynamische dansvoorstelling 
over onze relatie met onze voorouders. In I Imagine 
combineert Odedra – samen met spoken word performer 
Sabrina Mahfouz – choreografie met een humoristisch 
verhaal over reizen en migratie. 

i.s.m. Concertgebouw Brugge

ECHOES 

choreografie: Aditi Mangaldas
dans: Aakash Odedra / muziek: 
Shubha Mudgal & Aneesh Pradhan / 
lichtontwerp: Fabiana Piccioli  / 
techniek: Sander Loonen

I IMAGINE

choreografie & dans: Aakash Odedra / 
tekst: Sabrina Mahfouz / lichtontwerp: 
Fabiana Piccioli  / geluidsontwerp: 
Sander Loonen / muziek: Nicki 
Well / maskers: David Poznanter 
coproductie: Curve Leicester, 
DanceXchange (Birmingham), La 
Comète (Chalôns-en-Champagne) 
met de steun van: the National 
Lottery via Arts Council England

15-12-9 euro 

Korting in December Dance 
reeks

Gratis inleiding door
Gloria Carlier om 19.15 uur

DO 08.12.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Echoes & I Imagine

Établi à Londres, Aakash Odedra 
est un des jeunes danseurs les plus 
prometteurs de la scène de danse 
britannique. Echoes donne à voir le 
dynamisme de la danse indienne dans 
une chorégraphie de l’icône du kathak, 
Aditi Mangaldas. Dans I Imagine, 
Odedra associe sa chorégraphie à un 
récit humoristique sur le voyage et la 
migration. 

F

London-based Aakash Odedra is 
one of the most promising young 
dancers on the British dance scene. 
Echoes is a high-octane kathak dance 
experience, choreographed by kathak 
icon Aditi Mangaldas. In I Imagine 
Odedra combines choreography with 
a humorous story about travel and 
migration.
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BELGISCHE PREMIÈRE

De Belgische Damien Jalet tekende voor deze 
hypnotiserende choreografie en liet zich inspireren door de 
heidense en animistische rituelen in de bergen van Tohoku, 
Japan. Jalet maakte al producties met onder meer Akram 
Khan, Sidi Larbi Cherkaoui en Marina Abramovic. Scottish 
Dance Theatre is Schotlands bekendste hedendaagse 
dansgezelschap. 
De indrukwekkende scenografie is van beeldend 
kunstenaar Jim Hodges, de donkere claustrofobische 
muziek is een creatie van Family Winter.

i.s.m. Concertgebouw Brugge

choreografie: Damien Jalet / dans: 
Scottish Dance Theatre / assistentie: 
Meytal Blanaru  / assistentie 
choreografie: Emilios Arapoglou / 
scenografie: Jim Hodges / lichtontwerp: 
Emma Jones / kostuums: Jean-Paul 
Lespagnard / assistentie kostuums: 
Léa Capisano / additional rhythms: 
Gabriele Miracle / repetitor: 
Jori Kerremans / met dank aan 
Jim Hodges studio, Karthika Nair, 
costumières Susan Doyle en Jill 
Skulina, Set – B Scenic Construction 
in Edinburgh, Leila Kalbassi & The Bali 
Purnati Center For The Arts

15 euro

Korting in December Dance 
reeks

Gratis inleiding door
Gloria Carlier om 19.15 uur

YAMA

SCOTTISH DANCE THEATRE
& DAMIEN JALET

VR 09.12.16
20.00 uur  //  MAGDALENAZAAL

Dans une impressionnante scénographie 
du plasticien Jim Hodges et sur une 
musique sombre et claustrophobe de la 
Winter Family, Yama explore les récits 
mythologiques relatifs aux montagnes. 

F

In an impressive set designed by 
visual artist Jim Hodges and the dark, 
claustrophobic music by Winter Family, 
Yama explores mythological tales about 
mountains. 
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deel I: the barbarians in love
deel II: tHE bAD
deel III: two completely different angles of the same fucking thing 

Choreograaf, danser en componist Hofesh Shechter groeide 
in korte tijd uit tot publiekslieveling van de Britse danspodia. 
Shechter toont in dit driedelige werk de veelzijdigheid 
en individuele talenten van zijn dansers. Zijn typisch 
choreografische stijl vormt een mix van urban dance, zoals 
break, locking en popping.

AANSLUITEND DECEMBER DANCE-SLOTFEEST

i.s.m. Concertgebouw Brugge

choreografie & muziek: 
Hofesh Shechter / dans: 
Hofesh Shechter Company 
Dancers  / lichtontwerp: 
Lawrie McLennan / kostuums: 
Amanda Barrow / productie: 
Hofesh Shechter Company / 
coproductie: Sadler’s Wells 
(Londen), Les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg, Théâtre 
de la Ville (Parijs), Berliner 
Festspiele – Foreign Affairs, 
Maison de la Danse Lyon, 
Festival d’Avignon, HOME 
Manchester, Festspielhaus St 
Pölten, Hessisches Staatsballett 
& Staatstheater Darmstadt / 
Wiesbaden 

33-28-22-17  euro 

Korting in December Dance 
reeks

Gratis inleiding door
Gloria Carlier om 19.15 uur

ZA 10.12.16
20.00 uur  //  CONCERTGEBOUW

Barbarians

The barbarians in love montre six 
danseurs qui se meuvent sur une 
éclectique partition baroque. tHE bAD 
est une joyeuse explosion de grooves 
dubstep, et two completely different 
angles of the same fucking thing, un 
duo saisissant.  

F

The barbarians in love features six 
dancers moving to an eclectic baroque 
score, tHE bAD is a joyous explosion 
of dubstep grooves. Two completely 
different angles of the same fucking 
thing is a poignant duet. 
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Akram Khan opende in 2011 als curator de vijfde 
editie van December Dance met het zeer succesvolle 
DESH. Akram Khan en Sue Buckmaster maakten 
intussen een prachtige adaptatie voor families 
en kinderen: Chotto Desh, of het kleine thuisland. 
Chotto Desh verbeeldt in een magische mix van 
dans, woord en visuals het verhaal van de dromen 
van een kind dat zijn land, Bangladesh, verlaat en 
naar Engeland trekt. 

deels Nederlands en deels Engels gesproken 

i.s.m. Concertgebouw Brugge

originele regie & choreografie: Akram Khan / 
regie & adaptatie: Sue Buckmaster (Theatre-
Rites) / assistentie: Jose Agudo, Amy Butler / 
dans: Nicolas Ricchini  / muziek: Jocelyn Pook  / 
lichtontwerp: Guy Hoare / originele visuals: 
Tim Yip  / adaptatie visuals: Sander Loonen  / 
script: Karthika Nair, Akram Khan / visuele 
animatie: Yeast Culture / kostuums: 
Kimie Nakano / Nederlandstalige storytel-
ling: Marieke van Hooff / productie: AKCT 
– Claire Cunningham / coproductie: MOKO 
Dance, Akram Khan Company (Londen), 
Sadler's Wells (Londen), DanceEast (Ipswich), 
Théâtre de la Ville (Parijs), Mercat de les Flors 
(Barcelona), Biennale de la danse de Lyon 
2016 & Stratford Circus Arts Centre (Londen) 

12-9 euro 

6 euro/-26 jaar
Korting in December Dance reeks

+ 7 jaar

Chotto Desh / Het kleine thuisland 
AKRAM KHAN COMPANY

ZO 11.12.16
15.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG 

Akram Khan et Sue Buckmaster ont 
transformé le spectacle Desh de 2001 
dans une merveilleuse adaptation pour 
enfants et familles. Chotto Desh y raconte 
dans un mélange magique de danse, de 
paroles et d’effets visuels l’histoire d’un 
enfant contraint de quitter son pays.

F

Akram Khan and Sue Buckmaster have 
made a wonderful adaptation for families 
and children of Desh from 2011. In a ma-
gical mix of dance, speech, and visuals, 
Chotto Desh tells the story of a child who 
has to leave his country.
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CONTEXT
 
FOTOTENTOONSTELLING DECEMBER DANCE 16
WO 23.11.2016 – ZO 08.01.2017  //  CONCERTGEBOUWCAFÉ  //  Gratis

CONTEMPORARY BRITISH PERFORMANCE, VIDEO & PHOTOGRAPHY
ZA 03.12.2016 – ZO 15.01.2017  //  DE BOND (openingstijden op de website)  // Gratis

WORKSHOP DANS DOOR MICHAEL CLARK COMPANY - Ervaring niet vereist. Vanaf 18 jaar.
ZA 03.12.2016  // 13.00 uur  // CONCERTGEBOUW STUDIO 1  // 10 euro (geen korting)

BELGISCHE PREMIÈRE

Douglas
ROBBIE SYNGE

7 euro / Korting in December Dance reeks
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ZA 03.12.16
15.00 uur  //  BIEKORF

D A N S / 

A N Y  L A N G U A G E

Mazing
VERA TUSSING

7 euro / Korting in December Dance reeks
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ZA 03.12.16
17.00 uur  //  GROENPLAATS

BELGISCHE PREMIÈRE

Paradise Lost
(lies unopened beside me)

LOST DOG / BEN DUKE

7 euro / Korting in December Dance reeks

Engels gesproken
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ZO 04.12.16
15.00 uur  //  DE WERF

BELGISCHE PREMIÈRE

Idiot-Syncrasy
IGOR & MORENO

7 euro / Korting in December Dance reeks

Gratis inleiding door Gloria Carlier om 19.15 uur
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ZO 04.12.16
20.00 uur  //  MAGDALENAZAAL
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M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
DI 13.12.16

20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG         

Dit project luidde 50 jaar geleden het begin in van de Italiaanse 
folkrevival. Sinds hun eerste optreden in 1964 tijdens het 
festival van Spoleto, dragen de muzikanten de Italiaanse 
volksmuziek uit ver buiten de grenzen van hun vaderland.

Accordeonist Riccardo Tesi, een van de meest markante 
en opmerkelijke figuren binnen de actuele Italiaanse 
wereldmuziekscène, nam de vernieuwing van dit project 
voor zijn rekening. Met de toevoeging van gitaar en subtiele 
arrangementen, creëert hij een rijke symfonie tussen 
instrumenten en zang. Het project blijft niettemin toch vooral 
een feest van de Italiaanse stem, door de aanwezigheid van 
buitengewone vocalisten die al 30 jaar aan de absolute top 
staan van de Italiaanse folktraditie.

Het repertoire bezit nog steeds haar oorspronkelijk krachtige 
expressiviteit en maatschappelijke relevantie, vanuit een groot 
respect voor de oorspronkelijke thema’s van vrijheid, vrede en 
burgerrechten. De actuele herneming integreert echter ook 
nieuwe muzikale tendensen. Bella Ciao wil vooral een pleidooi 
vormen voor een rechtvaardige democratie vanuit het volk.

muzikale leiding: Riccardo Tesi 
(accordeon, arrangementen)
muzikanten: Lucilla Galeazzi 
(zang), Elena Ledda (zang), 
Ginevra Di Marco (zang), 
Alessio Lega (zang, gitaar), 
Andrea Salvadori (gitaar, 
arrangementen), Gigi Biolcati 
(percussie, zang)

21-18-12-9 euro

Korting in Columbusreeks
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Ce projet constitue une ode à la tradition 
folk italienne et une célébration de la 
voix italienne. L’accordéoniste Riccardo 
Tesi, une des figures les plus marquantes 
de la scène actuelle de la musique du 
monde italienne, s’associe ici avec des 
interprètes vocaux qui occupent depuis 
30 ans des places au sommet.

F

This project is an ode to the Italian folk 
tradition and a celebration of the Italian 
voice. Accordionist Riccardo Tesi, one 
of the most prominent and remarkable 
figures in the current Italian global music 
scene, works together with vocalists who 
have been at the top for over 30 years. 

E

BELLA CIAO
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Na succesvolle stukken als Platonov en recent Oogst van de 
wrok, levert theatermaker Luc Perceval ook dit seizoen nieuw 
werk voor NTGent. Inspiratiebron is het boek Sneeuw van de 
Turkse Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk.

De dichter Ka die al twaalf jaar als banneling in Duitsland 
woont, keert terug naar zijn vaderland Turkije. Hij maakt een 
reportage over Kars: een grensstad in het noordoosten, niet 
ver van Armenië. De stad wordt geteisterd door een golf van 
zelfmoorden onder jonge moslimvrouwen, maar Ka heeft ook 
een andere reden om terug te keren: zijn heimelijke jeugdliefde 
Inek. Eens ter plekke, raakt Ka verstrikt in een web van 
raadsels, leugens, roddels en tegenstrijdigheden. 

Perceval maakt een nieuwe, heel eigen theaterbewerking van 
dit tegelijk beklijvende en bevreemdende werk. In Percevals 
versie laaien de emoties hoog op. Personages  gaan op zoek 
naar identiteit en vaderland, waarin grenzen en tegenstellingen 
mensen voor onomkeerbare keuzes stellen. Een brandend 
actueel stuk. 

bewerking en dramaturgie: 
Steven Heene 
regie: Luk Perceval 
spel: Pierre Bokma, 
Els Dottermans, Frank Focketyn, 
drie Turkse gastacteurs 
decor: Katrin Brack 
kostuums: Ilse Vandenbussche 
licht: Mark Van Denesse 

18-15-12 euro

Com-Pas

Gratis inleiding om 19.15 uur
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Sneeuw 
NTGENT 
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VR 16.12.16
ZA 17.12.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Migratie

Ze is wereldberoemd in de Brugse theaterwereld. We hebben 
het dan over de Jacqueline Compernolle, die generaties theater-
liefhebbers aan het lachen bracht met haar onevenaarbare one 
woman shows. Vorig jaar rakelde zij in onze jubileumbrochure 
enkele herinneringen op aan haar rijke carrière.

Ondertussen bereikte Jacqueline de gezegende leeftijd van 
85 jaar en liet zij de tijd van de one woman shows al een tijdje 
achter zich. Collega Janine Bischops ontdekte de rijke erfenis 
aan teksten en sketches die de Brugse rascomédienne bijeen 
improviseerde en trekt in Het Laatste Woord alle registers open 
om de onweerstaanbare situatiehumor die Jacqueline ons 
toevertrouwde in volle glorie te laten schitteren.

Samen met assistent en 'Thuisgenoot' Frank Van Erum, wisselt 
ze komische conference af met grappige dialogen en vinnige 
stand-up, waarbij de grens tussen melancholie en humor 
vaak vervaagt. Misschien is Jacqueline Compernolle zelf ook 
aanwezig. Ook benieuwd wie dan 'Het Laatste Woord' krijgt?

tekst: Jacqueline Compernolle
bewerking en regie: 
Peter Perceval
spel: Janine Bischops, 
Frank Van Erum

15-12-9 euro

Korting in Nostalgiareeks

Gratis Nostalgiabal na de 
voorstelling in de foyer

Het laatste woord
JANINE BISCHOPS

ZO 18.12.16
15.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

T H E A T E R /
H U M O R
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Leonore, de Brusselse band rond zangeres Chloë Nols, 
speelt muziek die stilletjes overgaat van licht naar donker, 
tot opnieuw de dag aanbreekt. Na twee jaar optreden met 
artiesten als Avi Buffalo, Amatorski, Intergalactic Lovers, 
Bony King en Eefje De Visser, bracht de groep hun 
debuutalbum Phoenix uit. Op de plaat wisselen akoestische 
nummers elkaar moeiteloos af met het intieme geweld van 
een volledige bezetting. 

In de openingstrack Brussels ontspint zich een ontluikende 
liefdesgeschiedenis en dit tweetalige lied is meteen ook 
een ode aan onze hoofdstad. Nols ontroert en grijpt je heel 
zachtjes bij de lurven, soms onschuldig, soms sarcastisch.

De avond wordt geopend door het Brugse You May Leave The 
Island dat zich, gebeten door het schrijven van nummers, een 
weg probeert te banen door het muzikale droomlandschap. 
Ongetemd en onorthodox proberen deze Bruggelingen onze 
honger te stillen, maar helaas smaakt het altijd naar meer.

YOU MAY LEAVE THE ISLAND 
Xander Délos: zang, gitaar
Tanguy Guisez: gitaar
Nina Hollez: bas
Emma Vandekerckhove: drum 

LEONORE 
Chloë Nols: gitaar, zang
Joren Cautaers: drum
Quinten De Vlaeminck: bas
Jasmijn Lootens: gitaar, 
strijkers, zang
Michaël Verlinden: keyboard, zang

Gratis

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
WO 21.12.16
20.00 uur  //  FOYER STADSSCHOUWBURG 
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Unplugged
LEONORE + YOU MAY LEAVE THE ISLAND

Leonore s’est produite pendant deux ans 
avec des artistes tels que Avi Buffalo, 
Amatorski, Intergalactic Lovers, Bony King et 
Eefje De Visser. Dans cette disposition, des 
pièces acoustiques alternent sans difficulté 
avec la violence intime d’un effectif au grand 
complet.

F

Leonore performed for two years with artists 
such as Avi Buffalo, Amatorski, Intergalactic 
Lovers, Bony King, and Eefje De Visser. 
This set combines an easy interchange of 
acoustic numbers and the intimate force of 
a full band. 

E

De internationaal gerenommeerde formatie The London 
Quartet Cantabile staat ondertussen al ruim 40 jaar op de 
planken en wist zich in die tijd op te werken tot een van de 
meest vooraanstaande vocale groepen uit het Verenigd 
Koninkrijk.

Het repertoire bevat zowel vroege polyfonie, maar ook jazz 
en eigentijdse muziek, verpakt in een typisch Britse stijl die 
virtuoze zang en fijnzinnige humor combineert.

The London Quartet geniet wereldwijd een grote waardering 
voor hun unieke kerstconcerten, met een selectie traditionele 
Christmas carols, minder bekende kerstliederen in eigenzinnige 
vocale bewerkingen, gepresenteerd in een sfeer van vredevolle 
gemoedelijkheid.

THE LONDON QUARTET CANTABILE

Sarah-Ann Cromwell (sopraan), 
Mark Fleming (tenor), 
Christopher O’Gorman (tenor), 
Michael Steffan (bariton)

18-15-12-9 euro

15% korting doelgroepen

Christmas with The London Quartet - Cantabile
THE LONDON QUARTET

VR 23.12.16
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG
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The London Quartet est apprécié 
mondialement pour ses concerts de 
Noël exceptionnels, présentant un choix 
de Noëls traditionnels, mais aussi des 
chansons de Noël moins connues dans 
des adaptations vocales intéressantes.

F

The London Quartet enjoys worldwide 
renown for their unique Christmas 
concerts, with a selection of traditional 
Christmas carols, but also less well 
known Christmas songs in individualistic 
vocal adaptations. 

E
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W O R K S H O P

Al een paar jaar is de Stadsschouwburg op de eerste zondag van 
de kerstvakantie gereserveerd voor Kerstprikkels. Dat kerstdag 
dit jaar deze traditie doorkruist laten we niet aan ons hart 
komen. We herdopen deze namiddag voor de gelegenheid tot 
Wintertintels en verplaatsen die naar het midden van de week 
tussen Kerst en Nieuw. 

De formule blijft ongewijzigd en biedt een mix van theater, 
knutselen en workshops. Terwijl de grote mensen hun 
nieuwjaarsinkopen doen, kunnen kinderen vanaf het eerste 
leerjaar genieten van een cultuur- en verwennamiddag vol 
tintelende activiteiten in de Stadsschouwburg. 

Deze namiddag is alleen voor kinderen. Ouders/begeleiders 
hoeven geen ticket te kopen. Wie een ticket koopt, krijgt het 
programma begin december thuis bezorgd.

WO 28.12.16
14.00 uur   //  STADSSCHOUWBURG 
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6 euro

+ 6 jaar

WINTERTINTELS
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Vorig jaar moest de Nederlandse cabaretier Youp Van ’t Hek 
verstek geven wegens gezondheidsredenen. Dit seizoen is hij 
helemaal terug en hoe. De man is ondertussen zestig, maar zijn 
talent en humor zijn allerminst belegen. De voorstelling Licht 
wordt overal op luid applaus onthaald en krijgt in vele zalen het 
label ‘uitverkocht'.

Naast cabaretier is Van ’t Hek al een dikke kwarteeuw 
columnist bij NRC Handelsblad. Daar laat hij zonder schroom 
zijn licht schijnen op het Koningshuis, de politiek, bekende 
Nederlanders, graaiers of zwervers … Soms daarbij flink 
geholpen door het toeval. Wie kan zeggen dat hij tijdens een 
restaurantbezoek Koningin Mathilde tegen het lijf liep en ei zo 
na de oorzaak was van een diplomatiek incident?

Het inzicht en de wijsheid komt met de jaren. Tot dit besef 
is Youp van ’t Hek inmiddels ook gekomen. Hij heeft het 
licht gezien, misschien niet meteen het licht zoals jij of ik 
het ons voorstellen, maar een licht dat zelfs de ernstigste 
bespiegelingen van hun zwaarte ontdoet. ‘Grote zaken in een 
ander licht zetten, dat is mijn werk’, zegt Youp regelmatig. 
‘Daarvoor ben ik op de wereld.’

28-24-18-12 euro

H U M O RWO 04.01.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG 
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M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
DI 10.01.17

20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG         

Certains se souviennent sans doute 
de cette chanteuse franco-belge et de 
ses tubes comme Backdoor Man ou 
Sweet, Soft & Lazy des années 1980. 
Aujourd’hui, elle présente tout autre 
chose dans ce programme autour de 
trois grandes dames du jazz: Billie 
Holiday, Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald. 

F

You might remember this French-Belgian 
singer from hits such as Backdoor Man or 
Sweet, Soft & Lazy from the 1980s. 
Today, she will surprise you with a 
programme around three renowned 
jazz divas, namely Billie Holliday, Sarah 
Vaughan, and Ella Fitzgerald.

E

Wellicht ken je deze Frans-Belgische zangeres nog van de hits 
Backdoor Man of Sweet, Soft & Lazy uit de jaren tachtig. 
Haar carrière stond sindsdien niet stil en onlangs werkte zij zich 
opnieuw in de belangstelling vanuit haar grote bewondering voor 
Billie Holiday. 

Naast Billie Holiday laat Viktor Lazlo zich in Trois Femmes ook 
inspireren door twee andere jazzdiva’s, Sarah Vaughan en 
Ella Fitzgerald. ‘Eigenlijk zijn deze drie vrouwen uit hetzelfde 
hout gesneden. In een periode dat het niet evident was om als 
niet blanke vrouw met een zangtalent door te breken in een 
vijandige omgeving, gingen ze volop voor hun muziek. Niet alleen 
hun talent, maar ook hun karakter, hun doorzettingsvermogen en 
hun strijdbaarheid, dat spreekt mij aan en betekende ook een grote 
steun op de moeilijkste momenten in mijn eigen carrière’, vertelt 
Viktor Lazlo.

‘Bovendien zingen ze een repertoire dat nooit ontgoochelt, 
dankzij enkele van de grootste muzieklegendes van de vorige 
eeuw die speciaal voor hen melodieën componeerden, zoals 
Cole Porter, Duke Ellington, Michel Legrand of George Gershwin.'

VIKTOR LAZLO QUARTET

Viktor Lazlo (zang), 
Michel Bisceglia (piano, 
arrangementen), 
Gilles Coquard (contrabas), 
Olivier Louvel (gitaren)

18-15-12-9 euro 

15% korting doelgroepen

Trois Femmes/Drie Vrouwen
VIKTOR LAZLO
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Liesa Naert is geboren en getogen in  Brugge en kiest haar 
vroegere thuisstad voor de première van haar nieuwe theaterstuk 
Constance en Mathilde. Naert is ondertussen vooral bekend van 
komische tv-series als Eigen Kweek,  Willy’s en Marjetten, 
Quiz Me Quick en ze is ook vast teamlid in De Ideale Wereld. 
Naert heeft niettemin ook een grote voorliefde voor het theater. 
Enkele jaren terug stond ze nog in De Werf met eigen werk. 

Dit keer vond ze een partner in crime in actrice en zangeres 
Nele Bauwens. De twee kruipen in de huid van een koppel 
wraakzuchtige hartsvriendinnen op leeftijd. Na vele jaren zien 
ze het licht en beseffen ze dat ze hun hele leven lang werden 
belogen, bedrogen en vernederd. De wonden zijn diep, hun 
wraak zoet. Bij een banale koffie werken ze een plan uit om zich, 
op de valreep van hun bestaan, te wreken op iedereen die hen 
ooit dwars zat. Hun aanvankelijk zeer onschuldige voornemens 
nemen naderhand steeds grimmiger proporties aan. 

Tekst en regie zijn ontsproten uit het excentrieke brein van 
Vitalski, de ‘nachtburgemeester van Antwerpen’. 
Een voorstelling op het scherp van de snee met twee zeer 
getalenteerde dames.  

T H E A T E RWO 11.01.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG 
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LIESA NAERT EN NELE BAUWENS 

PREMIÈRE 

tekst en regie: Vitalski 
spel: Liesa Naert en 
Nele Bauwens 

15-12-9 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas
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Constance & Mathilde

brugotta club

Pinokkio, de sprookjesmusical
EFTELING THEATERPRODUCTIES

ZA 14.01.17
14.00 uur & 16.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

M U Z I E K T H E A T E R /

F A M I L I E

Reis mee naar een prachtig Italiaans dorpje waar de 
vriendelijke timmerman Geppetto woont. Stiekem 
dromend van een eigen zoon, timmert hij al maanden 
aan een grote houten pop die hij Pinokkio noemt. 
Als op een dag een fee Pinokkio tot leven tovert, kan 
Geppetto zijn geluk niet op. Nu ja, voor heel even dan. 
Goed luisteren doet Pinokkio namelijk niet. Hij wil liever 
op avontuur, de gekste dingen meemaken. De hele 
wereld bij de neus nemen. Ook Pinokkio draagt een grote 
wens met zich mee. Deze ondeugende houten pop wil 
het allerliefste ook een écht jongetje zijn. Kom en ontdek 
zelf of zijn droom uitkomt. 

script- en liedteksten: Allard Blom / 
regie: Jerry Rijstenbil / cast: 
Alexandra Alphenaar (Fee Fay), 
Simon Zwiers (Geppetto), Ara Halici 
(Constanzo / Signoro Pericolo), 
Joey Schalker (Vos/Kat) / ensemble: 
Sanne Groenen, Sven Stevens, 
Mandy Richel, Verena Verhoeven, 
Alyssa Luypaert / kinderregie: 
Lonneke Langenberg-Heerkens en
Milou Werner / muziek: René Merkelbach / 
licht: Wim Dresens / geluid: 
Jeroen ten Brinke / techniek: 
Jeroen Frijters / art director: Robert Jaap 
Jansen / decorontwerp: Maartje Reuven / 
kostuums: Carla de Kroon productieleider: 
Robert van den Booren / 
hoofd theaterproducties: Sandra in ’t Groen

15-12-9 euro

6 euro/-12 jaar

+ 4 jaar
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400 jaar na zijn dood blijft William Shakespeare theatermakers 
uit heel de wereld fascineren en inspireren. Ook in Vlaanderen 
en Nederland worden wel elk seizoen één of meerdere van zijn 
stukken op de planken gezet. De 50 essentieelste werken van 
de voorbije halve eeuw werden onlangs nog opgelijst in het 
naslagwerk Shakespeare. Auteur voor alle seizoenen. 
Nu voegt Jan Decorte er nog een titel aan toe.
 
Nadat hij eerder al Macbeth bewerkte tot Bloetwollefduivel, 
heeft hij nu met Ne Swarte zijn zinnen gezet op Othello. In zijn 
eigenreide stijl en taal ontbeent Jan Decorte deze klassieker en 
maakt er een radicale poëtische herschrijving van.

In zijn bewerking balt Decorte dit drama over passie en 
jaloersheid samen tot de basisemoties en crisismomenten, 
in een toegankelijke tekst vrij van ballast en storende 
bijkomstigheden. Onder de ogenschijnlijk simpele vertelling 
schuilt echter een diepe waarheid, die voor iedereen 
herkenbaar is en niemand onberoerd laat.

T H E A T E RDI 17.01.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG 
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BLOET VZW & COMP. MARIUS

tekst en regie: Jan Decorte
spel: Jan Decorte, Sigrid Vinks, 
Waas Gramser, Kris Van Trier, 
Herwig Ilegems
coproductie: Comp. Marius & 
Kaaitheater

12-9-6 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas

steun in het kader van het 
Shakespearejaar

Ne Swarte
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D A N S

M E T  L I V E M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E

DO 19.01.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG         

Bach a composé en 1742 les Variations 
Goldberg pour le clavier. Le Scottish 
Ensemble en jouera toutefois la 
mondialement célèbre transcription pour 
cordes de Sitkovetsky, écrite en 1985 pour 
l’année Bach. Cette production réunissant 
onze musiciens et cinq danseurs est une 
véritable caresse pour les yeux et les 
oreilles.

F

Bach composed the Goldberg variations 
in 1742 for the clavier. In this concert, 
the Scottish Ensemble performs 
Sitkovetsky's famous transcription for 
strings, composed for Bach Year 1985. 
This performance, with eleven musicians 
and five dancers, is an absolute delight 
for ear and eye.

E

Het Glasgowse Scottish Ensemble en de Stockholmse 
choreograaf Örjan Andersson presenteren met Goldberg 
Variations - ternary patterns for insomnia een unieke 
samenwerking tussen dans en livemuziek. Bach componeerde 
in 1742 de Goldbergvariaties, een instrumentale aria gevolgd 
door dertig ’variaties’ voor klavier. Het Scottish Ensemble 
speelt echter de latere, maar wereldberoemde transcriptie van 
Sitkovetsky voor strijkers, geschreven voor het Bachjaar 1985. 
Deze voorstelling met elf muzikanten en vijf dansers, die op 
een unieke manier de muzieknoten en onze perceptie ervan 
transformeren en interpreteren, is een ware streling voor oor 
en oog.

in het kader van Bach-Academie
i.s.m. Concertgebouw Brugge

choreografie: Örjan Andersson / 
muzikale leiding: Jonathan Morton 
strijkersensemble: Scottish 
Ensemble / dans: Andersson Dance
(Jozsef Forro, Eve Ganneau, 
Paul Pui Wo Lee, Csongor Szabo, 
Danielle de Vries)  / scenografie & 
lichtontwerp: SUTODA / kostuums: 
Bente Rolandsdotter / productie: 
Andersson Dance, Scottish 
Ensemble & Nordberg Movement 
coproductie: Regionteatern 
Blekinge Kronoberg (Växjö) & 
Riksteatern (Norsborg) / 
met de steun van: the Swedish 
Arts Council, de stad Stockholm & 
Creative Scotland 

21-18-12 euro  

Korting in Dansreeks

Gratis inleiding door Gloria Carlier 
om 19.15 uur

Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia
ANDERSSON DANCE & SCOTTISH ENSEMBLE

BELGISCHE PREMIÈRE
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Het multi-getalenteerde duo Kommil Foo hoeft nauwelijks nog 
te worden geïntroduceerd. De broers Raf en Mich Walschaerts 
blijven na vele jaren verrassen met absurd-komische 
voorstellingen in hun heel eigen unieke stijl. De twee combineren 
op onnavolgbare wijze theater, muziek, cabaret, stand-up 
comedy en spelen elke zaal plat. 

In de Stadsschouwburg dit keer een programma met alleen 
het beste van Kommil Foo op muzikaal vlak. Mich en Raf 
Walschaerts selecteren voor jou de mooiste, beste, grappigste 
en meest ontroerende nummers uit hun uitgebreide repertoire. 
Verwacht je aan klassiekers als Ruimtevaarder, Madrid, 
De Volgende, maar ook aan splinternieuwe songs uit de 
recente voorstelling Schoft.

M U Z I E KVR 20.01.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG 
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KOMMIL FOO 

met: Mich Walschaerts (zang, 
viool, piano), Raf Walschaerts 
(zang, gitaar, piano)
muzikanten: Gwen Cresens 
(accordeon, bandoneon), 
Alano Gruarin (piano), 
Bruno De Groote (gitaren),
Ben Faes (contrabas), 
Cesar Janssens (drums), 
Nico Schepers (trompet), 
Dieter Limbourg (sax en 
dwarsfluit), Carlo Mertens 
(trombone)
techniek: Koen Bellens
productie: Caroline Lanoye

28-24-18-12 euro

15% korting doelgroepen

Kommil Foo in concert 

©
 J

aa
p 

Re
ed

ijk

VERNIEUWD GENTS VOLKSTONEEL
Schoon Ogen

J
A

N
U

A
R

I
 

'
1

7
T H E A T E R ZA 21.01.17

20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG         

Na eerdere zeer geslaagde passages in de Stadsschouwburg 
brengt het Vernieuwd Gents Volkstoneel ook dit jaar nieuw 
werk. Het gezelschap breit een hedendaags vervolg aan de 
traditie van het typische Gentse volkstoneel en dit valt zeer in 
de smaak van het publiek. Hun thema’s zijn actueel, hun spel is 
gevat en de plots zijn verrassend. 

Bertrand Bertels, BB voor vrienden en bewonderaars, staat 
bekend als een gefortuneerd ondernemer. Hij is niet meer 
piepjong, maar vindt zichzelf jong van hart en geest. 
Zeer overtuigd van zijn eigen kwaliteiten, laat hij zijn biografie 
neerpennen door een beloftevolle jonge, exotische dame. 
Wanneer hij ook een aannemer in dienst neemt om zijn 
nieuwe loft aan te passen, blijkt er te veel volk op één plaats. 
Het startsein voor hun eigen kleine stellingenoorlog. 

Bob De Moor, bevlogen theatergrijsaard en drijvende kracht 
achter dit gezelschap, deelt de scène met Bert Verbeke en
Heidi De Grauwe.

tekst: Jo Van Damme
regie: Bob De Moor
spel: Bert Verbeke, 
Heidi De Grauwe, Bob De Moor 
en een muzikant
productie: Twijfel vzw voor 
Vernieuwd Gents Volkstoneel

18-15-12 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas
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Syd Lawrence (1923-1998) betekende in de Britse 
muziekindustrie zoveel als Glenn Miller en Count Basie voor 
de Amerikaanse. Hij begon zijn carrière als trompettist in 
verschillende militaire formaties binnen de RAF. 
Na de Tweede Wereldoorlog voegde hij zich bij de 
BBC Northern Dance Orchestra.

Als grote bewonderaar van Glenn Miller overtuigde hij enkele 
bevriende muzikanten om samen de ‘mellow swing’ van Miller 
in Europa uit te dragen. Het Syd Lawrence Orchestra werd een 
vaste gast op verschillende Britse radio- en televisiezenders en 
in de grootste Britse concertzalen.

In 1996 gaf Syd Lawrence de fakkel door aan zijn vaste 
trom-bonist Chris Dean. Onder zijn leiding bevestigde het 
orkest zich als één van de grote Britse swingorkesten, die naast 
standards van Glenn Miller ook minder bekende pareltjes van 
wereldvermaarde bandleiders zoals Tommy Dorsey,  Woody 
Herman, Stan Kenton of Harry James op het repertoire houdt, 
naast standards van o.a. Nat King Cole, Ella Fitzgerald of Peggy 
Lee. The Syd Lawrence Orchestra heeft al meer dan 40 jaar 
maar een advies: ‘swing is the thing’.

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
ZO 22.01.17
15.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG 
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18-15-12-9 euro

Korting in Nostalgiareeks

Gratis Nostalgiabal na het 
concert in de foyer

CHRIS DEAN’S
SYD LAWRENCE ORCHESTRA

En 1996, Syd Lawrence avait transmis 
la direction de son orchestre à Chris 
Dean, son trombone attitré. Avec Dean 
à la baguette, l’orchestre s’est affirmé 
comme un des très grands orchestres 
de swing britanniques. 
Au programme, des perles de Nat King 
Cole, Ella Fitzgerald et Peggy Lee.

F

In 1996, Syd Lawrence handed over 
the leadership of his orchestra to Chris 
Dean, his regular trombonist. Under 
Dean’s leadership, the orchestra has 
confirmed itself as one of the top British 
swing orchestras. 
The programme includes gems from 
Nat King Cole, Ella Fitzgerald, and 
Peggy Lee.

E

BELGISCHE PREMIÈRE / EXLUSIEF VOOR BELGIË

ABATTOIR FERMÉ
Bukowski + LA

DI 24.01.17
20.00 uur  //  MAZ

T H E A T E R
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‘Some people never go crazy. What horrible lives they must 
lead’ vroeg de Amerikaanse cultauteur Charles Bukowski zich 
ooit af. Vandaar dat wij je de kans willen bieden je even aan die 
‘horribiliteit’ te onttrekken of net te onderwerpen, wie zal het 
zeggen.

Geïnspireerd door het opmerkelijke leven en nog markantere 
werk van de notoire Amerikaanse dichter en zuipschuit, 
zoeken twee drinkebroers aan de toog van een groezelig 
Chinees restaurant naar de zin en de onzin van het leven in het 
gezelschap van een exotische ‘serveuze’.

Het semi-autobiografisch werk van Bukowski portretteert 
gokkers, alcoholisten en boefjes uit de ruige achterbuurten van 
LA, in een rauwe en directe stijl, boordevol geestige dialogen.

Wat gebeurt er wanneer de laatste toogzweer naar buiten 
strompelt, de gordijnen sluiten en de deur in het slot valt? 
Die gruwelijke en decadente ongein, zet Abattoir Fermé in haar 
ondertussen bekende stijl in verwarrend nachtelijk perspectief. 

tekst: Charles Bukowski, 
Abattoir Fermé
regie: Stef Lernous
muziek: Kreng
spelers Bukowski: 
Dominique Van Malder, 
Tom Vermeir, Sung-Im Her
spelers L.A.: 
Tine Van den Wyngaert, 
Kirsten Pieters en 
Chiel van Berkel

18 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas
aMAZe korting 50%

©
 S

te
f L

er
no

us



1 0 0 1 0 1

Na het zeer succesvolle GIRLS, een voorstelling met acht 
meisjes tussen 10 en 14 jaar die in 2014 bij Cultuurcentrum 
Brugge te zien was, werkt Ugo Dehaes/ kwaad bloed opnieuw 
met een groep jongeren bij fABULEUS.

Deze keer confronteert hij de energie van acht jonge urban 
dansers met die van een professionele, hedendaagse danseres. 
Het wordt een clash tussen de dynamiek en spontane 
uitbarstingen van zogenaamde dansbattles tegenover een 
uitgedachte compositie. De choreograaf en zijn dansers zien 
het vooral als een uitdaging om alle mogelijke vormen van 
urban dance (breakdance, house, hip hop, popping, locking, …) 
en hedendaagse dans samen te brengen.

Er vindt geen botsing plaats, maar eerder een wederzijdse 
besmetting. Van daaruit ontstaat een krachtige, radicale en 
toegankelijke nieuwe danstaal.

D A N SZA 28.01.17
20.00 uur  //  MAZ 
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choreografie: Ugo Dehaes
dans: 
Romain Alerm y Domingo, 
Quentin Croux, 
Misha Demoustier, 
Jenna Jalonen, Louna Naso, 
Mirte Oudermans, Ninon Pereira 
Portela, Louise Pinsar, 
Fien Voorspools
scenografie: Timme Afschrift
productieleiding: 
Cynthia Schenkels
cocreatie: fABULEUS en 
kwaad bloed
coproductie: STUK

8 euro

+ 12 jaar
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FABULEUS & KWAAD BLOED
(UGO DEHAES)

Rats

VERSE 
MAATJES

Dans Rats, le chorégraphe et ses 
danseurs conçoivent comme un défi 
de réunir dans un spectacle toutes les 
formes de ‘urban dance’ (break dance, 
house, hip hop, popping, locking etc.) 
avec la danse contemporaine.

F

In Rats the choreographer and his 
dancers see it as a challenge to unite 
all possible forms of urban dance 
(break dancing, house, hip hop, 
popping, locking, etc) and modern 
dance. hier komt vertaling

E

ZO 29.01.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

M U Z I E K

J
A

N
U

A
R

I
 

'
1

7

Johan Verminnen vierde vorig jaar zijn 65ste verjaardag met 
een nieuwe sterke plaat die hij de titel gaf Tussen een glimlach 
en een traan. Vijftien nieuwe liedjes van een artiest die altijd 
weet te ontroeren.

Zijn repertoire getuigt van een turbulent, maar rijk leven, 
waarmee Verminnen al meer dan vijfenveertig jaar de 
theaterplanken aan het trillen brengt. Hij kent ondertussen 
zowat alle binnenwegen en achterzaaltjes van dit land. 
Met deze jubileumtour maakt hij de balans op van een rijk 
artistiek parcours met een pakkende mélange van nieuwe 
liedjes en oerklassiekers, al dan niet in een opgefrist en 
uitgestoft jasje.

De titel voor zijn nieuwe plaat dankt Verminnen aan Toots 
Thielemans. In een interview met een buitenlandse journalist 
verklaarde hij zijn succes binnen de internationale jazz en het 
erg grote publiek ‘because everything I do is between a smile 
and a tear.’

JOHAN VERMINNEN EN GROEP

Johan Verminnen (zang), 
Bert Candries (gitaren, bas), 
Leo Caerts jr. (klavieren), 
Marc De Boeck (saxofoon, cello, 
hobo, accordeon), Gert Meert 
(percussie)

18-15-12-9 euro

15% korting doelgroepen
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Tussen een glimlach en een traan
JOHAN VERMINNEN EN GROEP
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Echtelijke ruzies als metafoor voor de wereldse zucht naar 
strijd, de onmogelijkheid om samen te leven, laat staan één 
te zijn. Dat is het uitgangspunt van Domestica, de nieuwe 
voorstelling van Valentijn Dhaenens en Nadia Amin. 

In Domestica trekt een stoet twistende en knokkende koppels 
voorbij, van Medea en Jason tot Liz Taylor en Richard Burton 
of Ike en Tina Turner, van Antonius en Cleopatra over Who’s 
Afraid of Virginia Wolf tot Temptation Island. Het stuk is een 
bloemlezing van eeuwen echtelijke twisten op de tonen van 
evenveel eeuwen muziek: van de middeleeuwse minnelyriek tot 
Grease of Dirty Dancing. 

Een voorstelling waar de gensters vanaf springen en waarin 
ongetwijfeld enkele borden zullen sneuvelen. 
Dames, laat u niet doen. Heren, sta op uw strepen. 

Dhaenens maakt sinds 2016 deel uit van het KVS-ensemble en 
gooide eerder hoge ogen met voorstellingen als DegrotemonD 
en DeKleineOorloG. De jonge actrice Nadia Amin studeerde in 
2009 af aan de Toneelschool Maastricht en was al actief bij 
verschillende Nederlandse gezelschappen. 

T H E A T E RDI 31.01.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG 
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van en met: Valentijn Dhaenens 
& Nadia Amin

15-12-9 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas
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KVS / VALENTIJN DHAENENS
& NADIA AMIN

Domestica
Familiebanden
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Inspiratiebron voor de dansvoorstelling Motion Picture van 
de gevierde Australische choreografe Lucy Guerin is de 
Amerikaanse film noir klassieker D.O.A. of Death on Arrival van 
Rudolph Maté uit 1950. 

De film vertelt het verhaal van boekhouder Frank Bigelow die 
op vakantie in San Francisco een dodelijk gif toegediend krijgt. 
Als de dokter hem meedeelt dat hij nog slechts 24 uur te leven 
heeft, gaat Frank op zoek naar zijn moordenaar. 

Motion Picture is een choreografie die de spanning 
onderzoekt tussen live performance en cinema. De dansers 
richten zich op het grote scherm dat achter het publiek hangt 
en  gebruiken de filmbeelden als inspiratiebron voor hun 
bewegingen. Via dit intrigerende spel met verschillende media 
creëert Guerin een fysische abstractie van de zwaarmoedige 
esthetiek van de film noir. 

D A N S /

A N Y  L A N G U A G E
WO 01.02.17
20.00 uur  //  MAZ 
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concept & regie: Lucy Guerin
choreografie: Lucy Guerin i.s.m. 
de dansers
dans: Stephanie Lake, 
Briarna Longville, 
Alisdair Macindoe, 
Jessie Oshodi, Kyle Page, 
Lilian Steiner
scenografie en kostuums: 
Robert Cousins
lichtontwerp: Benjamin Cisterne
geluidsontwerp: Robin Fox
video: Nick Roux
dramaturgie: Matthew Whittet

15 euro

Korting in Dansreeks 
aMAZe korting 50%

Gratis inleiding door Gloria 
Carlier om 19.15 uur

BELGISCHE PREMIÈRE / EXLUSIEF VOOR BELGIË

LUCY GUERIN INC.
Motion Picture 

Motion Picture est une chorégraphie 
qui enquête sur la tension qui existe 
entre la performance sur scène et le 
cinéma. Les danseurs s’orientent sur 
le grand écran installé dans le dos 
du public et s’inspirent des images 
cinématographiques pour leurs 
mouvements.

F

Motion Picture is a choreography which 
examines the tension between live 
performance and cinema. The dancers 
face the big screen behind the audience 
and use the film images as a source of 
inspiration for their movements.

E

Film / Podium

VR 03.02.17
20.00 uur  //  DE DIJK 
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Een man en een vrouw. Hij is een goeroe. Spiritualiteit is waar 
hij mee bezig is. Zijn lezing heeft haar diep geraakt. Hij weet 
alles. Tot vijf cijfers na de komma der kennis. Dat bewondert 
ze en hij is nog sympathiek ook. Is het liefde? Misschien, 
want het gaat goed. Ze vullen elkaar perfect aan. Hij is heel  
beïnvloedbaar, zij is eerder dominant. Ze bejubelt hem, ze 
kussen, ze gaan met elkaar naar bed, … Tot er, zoals het altijd 
gaat, iets gebeurt. Alles wordt op de spits gedreven en het 
einde is rauw en onverteerbaar. 

Everybody Happy was al in Nederland te zien en werd daar zeer 
lovend onthaald. De acteurs spelen hun zware rollen prima en 
benadrukken vaak de humor in de tekst, want ook die is er. 
De Graef vertolkt zijn personage met verbluffende souplesse. 
De regie is krachtig en oprecht. 

Een voorstelling die je doet vergeten waar je bent, onder je huid 
kruipt en daar nog dagenlang blijft zitten.

tekst: Peter De Graef 
regie: Madeleine Matzer
spel: Peter De Graef, 
Lottie Hellingman

15 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas

Everybody Happy!?

PETER DE GRAEF
& MATZER THEATERPRODUCTIES
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Alles aan het huwelijk van Bob en Barbara Roos lijkt een droom. 
Hun gedeelde passie voor antiek, hun twee kinderen en hun 
prachtige huis. Huisje, tuintje, boompje, het plaatje klopt, maar 
net zoals vaak, geldt ook hier het cliché: schijn bedriegt. 
Het perfecte huwelijk van Barbara en Bob stelt niets meer voor 
nadat de kinderen het nest hebben verlaten. De scheiding is 
onafwendbaar, maar wie krijgt dat ene symbool van hun ooit zo 
voorspoedige toekomst? Het huis, netjes geschikt en ingericht, 
wordt de inzet van een bizarre vechtscheiding. Het ooit zo 
vredevolle oord wordt het slagveld van verloren dromen en 
onuitgesproken frustraties. Het gelukkige huwelijk van 'de 
Rozen' ontaardt in De Rozenoorlog. De strijd is bikkelhard, 
niets of niemand wordt gespaard. 

De Rozenoorlog is een musical gebaseerd op de jaren tachtig 
bestseller The War of the Roses van Warren Adler en de 
gelijknamige filmhit met Michael Douglas, Kathleen Turner 
en Danny De Vito. Dit stuk is van dezelfde makers als Lelies, 
Josephine B., Pauline & Paulette en De Muze van Rubens. 

T H E A T E R / M U S I C A L

ZA 04.02.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG  
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regie: Frank van Laecke
spel: o.a. Lucas Van den Eynde, 
Maike Boerdam, 
Myriam Bronzwaar, Laura Seys. 
muziek: live orkest onder de 
leiding van Pol Vanfleteren/
Thomas Vanhauwaert

21-18-12 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas

JUDAS THEATERPRODUCTIES
De RozenoorlogFilm / Podium

ZO 05.02.17
15.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

C I R C U S / F A M I L I E /
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Okidok behoort al jaren tot de top van het 
internationale humoristische circus. Met hun 
uitgekiende lichaamstaal, gekoppeld aan een feilloze 
timing brengen ze visuele humor van de bovenste 
plank. 

Met de nieuwste voorstelling Les ChevalierS 
neemt het gezelschap jong en oud mee naar het 
fascinerende tijdperk van de middeleeuwen. Tijdens 
hun queeste beleven ze allerlei tragikomische 
avonturen. Als twee ridder-troubadours hopen ze 
terecht te komen in een heidens paradijs. 

Laat je meevoeren naar een wereld van legendes, 
ridders en andere zeer wonderbaarlijke creaturen.

van & met: Benoît Devos en Xavier Bouvier /
regie: Michel Dallaire en Okidok / artistiek 
advies: Alain Moreau en 
Jean-Michel Van Den Eyden / kostuums: 
Lili Deconinck / marionet & machinerie: 
Sébastien Boucherit, Alex Sauzeat en 
Lili Deconinck / scenografie: 
Jeremie Hynderick en Gilles Haumont / 
lichtontwerp: Laurent Kaye / geluid: 
Gens-Olivier Six / techniek: Jofroi Smets /
foto: Lili Deconinck / met de steun van: het 
Ministerie van de Franse Gemeenschap 
Wallonië-Brussel / coproductie: Maison de 
la Culture (Doornik), le Théâtre de l'Ancre, le 
Foyer socioculturel d'Antoing en CC Marius-
Staquet (Moeskroen)

12-9-6 euro

6 euro/-12 jaar
Korting in Circusreeks

+ 8 jaar

Les ChevalierS
OKIDOK
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Avec Les chevaliers , la compagnie présente 
un spectacle pour tous les âges qui se 
déroule dans la période fascinante du 
Moyen-Age. Les protagonistes partent dans 
une quête médiévale et vivent toutes sortes 
d’aventures tragicomiques. Découvrez 
un monde fascinant de légendes et de 
chevaliers.

F

‘Les Chevaliers‘  is a show that young and 
old will enjoy.  You are taken back in time 
to the fascinating Middle Ages. During their 
quest, the main characters are involved in a 
number of tragicomic adventures. Discover 
a fascinating world of legends and knights.

E
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In dit stuk zijn drie levens onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Een moeder zoekt na enkele jaren haar zoon opnieuw op. 
Als kleine jongen wilde hij niet deugen. Hij verzuimde school, 
zat hele dagen in de bomen. Dagdromen was het enige wat hij 
beslist goed kon. Nu is de zoon getrouwd en wil hij een man 
zijn. De moeder wil niet meer dan haar kleine jongen terug. 
Eén dag en één nacht logeert ze bij haar zoon en zijn vrouw. 
De nacht houdt vele illusies in stand en de werkelijkheid 
geeft zich moeilijk prijs. 

Het boek Hele dagen in de bomen van Marguerite Duras dateert 
al van begin jaren ’50. Halfweg jaren ’60 verscheen van het 
boek ook een theaterbewerking. Marguerite Duras staat tot op 
vandaag bekend als één van de grootste enfants terribles uit de 
Franse literatuur.   

Piet Arfeuille is ondertussen al enkele jaren artistiek leider en 
huisregisseur van Theater Malpertuis en geeft deze klassieker 
een heel eigen visuele en verbale twist. Als een antropoloog 
analyseert hij in dit stuk de onvoorspelbare menselijke natuur 
en hoe de tijdsgeest daarop een invloed heeft.

T H E A T E RDI 07.02.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG 

bewerking, regie: Piet Arfeuille
spel: Tania Van der Sanden, 
Karlijn Sileghem, David 
Cantens, David Dermez

15-12-9 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas

Gratis inleiding om 19.15 uur
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THEATER MALPERTUIS
Hele dagen in de bomenFamiliebanden
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C I R C U S /
F A M I L I E /

A N Y  L A N G U A G E

WO 08.02.17
De bus vertrekt om 17.30 uur aan de MaZ  //  LE BATEAU FEU DUINKERKE         

Partant de l’ancienne technique de 
la suspension par les cheveux, deux 
acrobates finlandaises ont développé une 
époustouflante chorégraphie aérienne et 
sensuelle, exécutant comme en apesanteur 
un ballet en duo d’une grande légèreté 
poétique.

F

On the basis of the old technique of 
hair hanging, two Finnish acrobats have 
developed a breathtaking, seemingly 
weightless, and sensual air choreography 
into a poetic floating ballet/duet.

E

Wat deze twee dames ondernemen, mag je gerust rekenen 
tot een wat verloren gegane traditie in de actuele Westerse 
circustechnieken. Je kunt hun kunst nog het best omschrijven 
als ‘haarcrobatie’, wat meteen ook een flauwe poging is 
om het woord Capilotracées een begrijpelijke Nederlandse 
vertaling te geven.

Van opleiding koorddanser en trapezekunstenares, stelden de 
Finse circusartiesten Sanja Kosonen en Elice Abonce Muhonen 
vast dat zij niet altijd alle mogelijkheden van hun ledematen 
konden etaleren, maar ook dat het hen soms ontbrak aan 
voldoende ledematen om hun kunst ten volle te demonstreren. 
Tot zij ontdekten dat hun haardos een extra dimensie kon 
geven aan hun acrobatie.

Op basis van een oude techniek van het ‘haarhangen’ 
ontwikkelden zij een adembenemende, schijnbaar gewichtloze 
en sensuele luchtchoreografie.

i.s.m. Théâtre Le Bateau Feu Scène Nationale Dunkerque

performers: Sanja Kosonen, 
Elice Abonce Muhonen
met de medewerking van: 
Tsirihaka Harrivel, Vimala Pons
lichtontwerp: Jérémie Bruyère
installatie: Michel Carpentier
muziek: Sébastien Wodjan, 
Tsirihaka Harrivel, Vimala Pons
foto & videomontage: 
Sébastien Wodjan

12 euro

Korting in Circusreeks

+ 7 jaar

Capilotractées

CIE GALAPIAT CIRQUE, 
SANJA KOSONEN & ELICE ABONCE MUHONEN
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Op 17 juni 2015 stapt een blanke jongen met een geweer een 
kerk binnen in de Amerikaanse stad Charleston. Hij schiet negen 
kerkgangers neer, niet toevallig van een donkerder huidskleur. 
De zondag daarop draagt diezelfde kerkgemeenschap in 
diezelfde kerk een dienst op aan die schutter. Ze vragen 
de Heer vergeving voor de dader.

Theatermaakster Rebekka de Wit had net dit artikel gelezen in de 
krant, wanneer het jonge Nederlandse theatercollectief Tijdelijke 
Samenscholing voor haar deur stond met het voorstel samen 
Zelfbeschuldiging van Peter Handke onder handen te nemen. 
Rebekka huiverde even. Beschuldigen en vergelden gaan ons 
gemakkelijk af, maar wat is het juiste antwoord op redeloos 
geweld? Oog om oog of de andere kaak? Een vraag waarop 
zowat elke religie en elk rechtssysteem sinds mensen-
heugenis een antwoord zoekt. 

copresentatie met De Werf/Vrijstaat O.

T H E A T E RDO 09.02.17
20.00 uur  //  BIEKORF 

van en met: Rebekka de Wit en 
Tijdelijke Samenscholing
muziek: Stan Vreeken
coproductie: Tijdelijke 
Samenscholing en Productiehuis 
Rotterdam

12 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas
aMAZe korting 50%
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We take it from here

REBEKKA DE WIT 
& TIJDELIJKE SAMENSCHOLING
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Alain Platel crée avec neuf danseurs une 
nouvelle œuvre sur les premières années 
troublées du XXe siècle. Le compositeur 
Steven Prengels signe la musique, l’artiste 
mondialement célèbre Berlinde De 
Bruyckere conçoit le décor.

F

With nine performers, Alain Platel 
creates a new work about the troubled 
early years of the 20th century. The 
music is by composer Steven Prengels. 
Internationally renowned artist Berlinde 
De Bruyckere designed the stage set.

E

Voor zijn nieuwe creatie in 2016, omringt 
choreograaf Alain Platel zich met mensen die al 
een eind op zijn parcours meelopen. Componist 
Steven Prengels werkte al samen met Platel voor 
Gardenia, C(H)OEURS, Tauberbach en En avant, 
marche! Op basis van liederen van Mahler creëert 
hij een soundscape waarvoor hij ook samples uit 
de natuur en elementen uit de omgeving gebruikt. 
De Congolese zangers Boule Mpanya en Russell 
Tshiebua (die ook in Coup Fatal op het podium 
stonden) brengen hun polyfonie mee. Voor het 
decor doet Alain Platel voor het eerst een beroep 
op Berlinde De Bruyckere. Inspiratiebron zijn de 
getroebleerde beginjaren van de 20ste eeuw, die 
uiteindelijk hebben geleid tot de grote crisis van 
de Eerste Wereldoorlog. 

i.s.m. Concertgebouw Brugge

regie: Alain Platel / compositie & muzikale leiding: 
Steven Prengels / creatie & uitvoering: Berenger 
Bodin, Boule Mpanya, Dario Rigaglia, 
David Le Borgne, Elie Tass, Ido Batash, R
omain Guion, Russell Tshiebua, Samir M’Kirech / 
dramaturgie: Hildegard De Vuyst / scenografie: 
Berlinde De Bruyckere / artistieke assistentie: 
Quan Bui Ngoc / regie-assistentie en 
tourmanagement: Steve De Schepper / 
lichtontwerp: Carlo Bourguignon / geluidsontwerp: 
Bartold Uyttersprot / kostuums: Dorine Demuynck 
stagemanager: Wim Van de Cappelle / muziek: 
Gustav Mahler / productie: les ballets C de la B / 
coproductie: Ruhrtriennale, La Bâtie-Festival de 
Genève, TorinoDanza, la Biennale de Lyon, Opéra 
de Lille, Kampnagel Hamburg, MC93 Bobigny Paris, 
Holland Festival, Ludwigsburger Schlossfestspiele, 
NTGent, Brisbane Festival / met de steun van: 
de Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen en de 
Vlaamse overheid 

33-28-22-17 euro 

Korting in Dansreeks

Gratis inleiding door Gloria Carlier om 19.15 uur
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Mahler-project (Werktitel)

LES BALLETS C DE LA B / ALAIN PLATEL

VR 10.02.17
ZA 11.02.17

20.00 uur   //  CONCERTGEBOUW
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Deze internationale show ademt helemaal de sfeer uit van 
de broeierige Cotton Club of The Savoy Ballroom in het hart 
van New York aan het midden van vorige eeuw. Harlem en 
Broadway zijn namen die klinken alsof glitter en glamour er 
zijn uitgevonden.

Die swingende en oogverblindende atmosfeer inspireerde 
de Brugse choreografe Isabelle Beernaert tot een flitsend 
spektakel dat in meer dan een opzicht 'unforgettable' wil 
zijn. Ook al is het middag, je waant je meteen in nachtelijk 
Manhattan, met muziek, zang en dans uit de jaren vijftig en 
zestig.

De 'Dancers On Stage' ontvangen je in stijl, zoals James 
Bond, The Great Gatsby of Frank Sinatra en de rest van 
zijn Rat Pack het graag zouden zien: chique, een tikkeltje 
verwaand, maar ook bruisend, energiek en met bij tijd en wijle 
ook een vrolijke kwinkslag die Fred Astaire op de tippen van 
zijn schoenen zou doen lopen. 

M U Z I E K / D A N S /

A N Y  L A N G U A G E

ZO 12.02.17
15.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG 
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regie: Rudolf Polderman, 
Isabelle Beernaert
artistieke leiding:
Isabelle Beernaert
muzikale leiding: Frank Deruytter
licht en geluid: 
Mike den Ottenlander, 
Marcel De broeder, 
Joey Buddenberg

28-24-18-12 euro

Korting in Nostalgiareeks

Gratis Nostalgiabal na de 
voorstelling in de foyer

DANCERS ON STAGE
Unforgettable – One Night in Manhattan

Ce spectacle de danse international 
baigne dans l’ambiance sensuelle du 
Cotton Club ou du Savoy Ballroom 
au cœur de New York vers le milieu 
du siècle précédent. Un spectacle 
étourdissant et inoubliable.

F

This international dance show exudes 
the atmosphere of the sweltering Cotton 
Club of The Savoy Ballroom in the heart 
of New York in the middle of the last 
century. A brilliant and unforgettable 
spectacle.  

E
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DI 14.02.17
20.00 uur  //  BIEKORF

Benjamin Verdonck is één van de meest veelzijdige makers op 
ons programma. Verdonck is acteur, schrijver, theatermaker en 
beeldend kunstenaar. Het grote publiek kent hem vooral van 
zijn opvallende installaties in de openbare ruimte. 
Meest bekend zijn de gigantische vogelnesten op grote 
hoogte, heel recent gebouwd in verschillende steden. Samen 
met Willy Thomas creëerde hij voor theater al 313/Misschien 
wisten zij alles en Global Anatomy. Dit seizoen zetten ze hun 
samenwerking voort. 

De titel van de voorstelling is ontleend aan een boek 
van de Argentijnse schrijver César Bruto. Daarin gaat 
het hoofdpersonage Julio Cortázar op zoek naar tekens 
en bewijzen dat er, naast dat wat wij als vaststaande 
werkelijkheid ervaren, nog evenveel mogelijkheden van andere 
werkelijkheden bestaan. Misschien is dat wat we zien, niet het 
enige? Misschien kunnen we de werkelijkheid manipuleren en 
naar onze hand zetten?   

van en met: Willy Thomas en 
Benjamin Verdonck 
productie: Toneelhuis
coproductie: 't Arsenaal /
LAZARUS

12 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas
aMAZe korting 50%

Wat ik graag zou zijn als ik niet was wat ik ben

TONEELHUIS / T, ARSENAAL / LAZARUS /
BENJAMIN VERDONCK & WILLY THOMAS
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We keerden de volgorde wat om. Nadat we in november 
van vorig jaar al de tweede productie (Not) my paradise van 
Sachli Gholamalizad toonden in de Biekorf, laten wij je nu 
ook kennismaken met haar opgemerkt debuut A reason to 
talk. Hierin zoekt de jonge actrice van Iraanse afkomst naar 
verklaringen voor de moeizame relatie die ze heeft met haar 
moeder. Zij schetst een bikkelhard portret van de vrouw die 
haar schiep, maar ook van zichzelf.

Sachli duikt in haar familiegeschiedenis en monteerde zelf-
gedraaide filmbeelden uit Iran en België, dagboekfragmenten, 
herinneringen, romans en soundscapes tot een eigenzinnige 
voorstelling. Ze zit met haar rug naar het publiek, voor een 
computer en typt haar kwaadheid weg. Vragen over onthechte 
roots en verantwoordelijkheid waar je nooit zelf voor koos, 
komen naar boven.

Uiteindelijk laat dit verhaal over uitersten vooral de vraag open 
of die kwaadheid eigen is aan het opgroeien in twee culturen 
of eerder kenmerkend voor de relatie tussen moeders en 
dochters.

T H E A T E RDO 16.02.17
20.00 uur  //  BIEKORF 

van en met: Sachli Gholamalizad
coaching: Greet Vissers
soundscape: Andrew Claes
vormgeving: Steven Brys

12 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas
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KUNSTZ / SACHLI GHOLAMALIZAD
A reason to talkFamiliebanden

CHRISTIAN RIZZO
Ad noctum
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VR 17.02.17
20.00 uur  //  MAZ

Dans son dernier spectacle Ad noctum, le 
chorégraphe français Christian Rizzo rend 
un bel hommage aux nocturnes de Frédéric 
Chopin et Erik Satie. Christian Rizzo sera 
le curateur du festival December Dance en 
décembre 2017.

F

In his latest performance Ad Noctum, 
French choreographer Christian Rizzo pays 
tribute to the nocturnes of Frédéric Chopin 
and Erik Satie. Christian Rizzo will become 
curator of December Dance in 2017.  

E

In zijn meest recente voorstelling Ad Noctum 
brengt de Franse choreograaf Christian Rizzo een 
eerbetoon aan de nocturnes van Frédéric Chopin en 
Erik Satie. Voor dit dansduet werkt Rizzo samen met 
twee performers die eerder al in zijn voorstellingen 
schitterden en die hij erg bewondert: Julie Guibert en 
Kerem Gelebek. In zijn werk neemt de scenografie 
een prominente plaats in. Dit keer gaan de dansers 
in dialoog met de Taiwanese computergraficus 
Juan-Hau Chiang die hen in een virtuele wereld laat 
bewegen. 

Artistieke duizendpoot Christian Rizzo danste 
bij grote namen zoals Mathilde Monnier en Vera 
Montero en richtte in 1996 zijn eigen gezelschap 
L’Association Fragile op. Rizzo werkte eerder ook 
als artist in residence bij de Opéra de Lille en 
deSingel in Antwerpen. Sinds 2015 is hij de nieuwe 
artistiek leider van het Centre Choréographique 
National de Montpellier Languedoc Roussillon.
In het Concertgebouw was hij vorig jaar al te zien 
met d'après une histoire vraie. 

choreografie, scenografie en kostuums: 
Christian Rizzo / dans: Kerem Gelebek, 
Julie Guibert / realisatie geluid: Pénélope Michel, 
Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment) / 
aanvullende muziek: Arvo Pärt / lichtontwerp: 
Caty Olive / beelden: Iuan-Hau Chiang, 
Sophie Laly / artistiek assistant: Sophie Laly 
realisatie kostuums: Laurence Alquier / grafisch 
design dansvloer: Michel Martin / uitvoerend 
producent: ICI — CCN Montpellier / Languedoc-
Roussillon-Midi Pyrénées / coproductie: 
l’association fragile, le lieu unique - Nantes, 
TU - Nantes, Centre de Développement 
Chorégraphique Toulouse, Midi-Pyrénées, Les 
Spectacles vivants - Centre Pompidou - Paris, 
Centre chorégraphique national de Tours, LUX 
- Scène nationale de Valence, Festival de Danse 
Cannes, MC2: Grenoble / met de steun van: 
In Vivo Electro de l’Académie Manifeste-2015 
(collaboration IRCAM / Les Spectacles vivants - 
Centre Pompidou)

15 euro

Korting in Dansreeks

Gratis inleiding door Gloria Carlier om 19.15 uur
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It It Anita uit Luik omarmt de noise uit de jaren ’90, maar weet 
er wel een compleet eigen draai aan te geven. Ze koppelen 
harde muziek aan energie en subtiele details aan diepe 
emoties. Denk daarbij aan een dynamische hybride van 
Sonic Youth, At The Drive In en Pavement. Hun nieuwe album 
uit 2015 werd opgenomen door niemand minder dan John 
Agnello, bekend van Sonic Youth en Dinosaur Jr. De plaat kreeg 
waanzinnig goede recensies. 

De avond wordt ingezet met een optreden van The Day Off, 
een vierkoppige band uit Jabbeke met invloeden uit de 
punkrock, grungerock en stonerrock. 

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
VR 17.02.17
20.00 uur   //  DAVERLO 
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THE DAY OFF
Simon Rabaey: gitaar, zang
Jochen Stragier: gitaar
Tom Vandenheede: bas
Tommy Lingier: drum 

IT IT ANITA

Mike Goffard: gitaar, zang
Damien Aresta: gitaar, zang
Michael Verbeeck: bas
François Casteleyn: drums

Gratis

IT IT ANITA + THE DAY OFF
Daverend

Venu de Liège, It It Anita embrasse 
les sons des années 1990 tout en 
leur conférant une tournure toute 
particulière. Ces musiciens associent 
une musique très forte avec l’énergie 
et la subtilité de détails aux émotions 
profondes.

F

It It Anita from Liege embraces the noise 
of the 1990s, but gives it a completely 
personal spin. They link hard music 
with energy and subtle details with deep 
emotions. 

E

ZA 18.02.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG
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Guido Belcanto speelt dit keer geen ‘cavalier seul.’ Samen 
met Jan De Smet, vroeger bekend van De Nieuwe Snaar en 
zangeres Barbara Dex grasduint hij in de grote muzikale erfenis 
van één van onze Vlaamse muzieklegendes: 
Bobbejaan Schoepen. 

Bobbejaan was onze Vlaamse cowboy, maar ook een vedette 
van wereldniveau. Hij was ooit te gast in de legendarische 
talkshow van Ed Sullivan. Als eerste Europeaan speelde hij 
in 1953 in de Grand Ole Opry, het mekka van de country. 
Tientallen nummers van zijn hand staan in het collectieve 
geheugen gebrand: Lichtjes van de Schelde, Eerbied voor jouw 
grijze haren, Café zonder bier … 

Guido Belcanto en Jan De Smet zijn met zijn muziek 
opgegroeid en leiden zijn oeuvre de eenentwintigste eeuw 
in. Achter elke grote man, staat een sterke vrouw. Bobbejaan 
Schoepen en zijn vrouw José deelden vaak het podium, 
wat resulteerde in enkele gevoelige duetten. De sterke 
vrouw binnen dit trio is Barbara Dex, ongetwijfeld één van 
Vlaanderens mooiste stemmen. 

Jan De Smet: zang, gitaren, 
ukelele, accordeon en 
mondharmonica
Guido Belcanto: zang, gitaren en 
mondharmonica
Barbara Dex: zang
Dominique Vantomme: 
keyboards, piano, chef 
d’Orchestre
Sjang Coenen: bass
Karel De Backer: drum
Fritz Sundermann: gitaren en 
lapsteel
Firmin Michiels: gitaren en banjo
Tom Schoepen: projectie

21-18-12-9 euro

15% korting doelgroepen

Ode aan Bobbejaan 

GUIDO BELCANTO,
JAN DE SMET & BARBARA DEX
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Soms is wat zich in de coulissen van het theater afspeelt 
minstens even verbazingwekkend als de voorstelling zelf. 
Tijdens deze theatrale rondleiding nemen we je mee achter de 
schermen van de Stadsschouwburg. 

Je komt op plaatsen waar normaal gesproken alleen artiesten 
en technici komen en ziet wat er zich in de kleedkamers en 
achter het podium afspeelt. De magie van theater huist in 
alle hoeken van het gebouw, van de diepste kelders over de 
immense luchter tot de nok van ‘het kiekenkot’.

We focussen ons tijdens deze rondleiding niet alleen op de 
geschiedenis van de Stadsschouwburg, maar ook op de 
werking van het Cultuurcentrum. Wat gebeurt er in het theater? 
Hoe ziet het er daar allemaal uit? Wie loopt er zoal rond?  

Deze rondleiding richt zich op gezinnen, maar uiteraard is 
iedereen welkom om deel te nemen.

R O N D L E I D I N G /

F A M I L I EZ0 19.02.17
14.00 uur & 16.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG 

4 euro

+ 6 jaar
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ACHTER DE SCHERMEN
VAN DE STADSSCHOUWBURG
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M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
DI 21.02.17

20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG         

Enkele jaren geleden zorgde deze legendarische Britse band al 
voor een onvergetelijk concert in de Brugse Stadsschouwburg. 
Zo onvergetelijk dat wij de groep graag nog eens aan het werk 
wilden zien om ons goed te herinneren wat dat optreden zo 
onvergetelijk maakte.

Graham Gouldman wordt beschouwd als een van de 
invloedrijkste Amerikaanse songschrijvers en zijn band 10CC 
verkocht sinds de jaren zeventig meer dan 30 miljoen albums. 
Volgens kenners schuilt de kracht van hits zoals I’m not in love 
of Dreadlock holiday erin dat zij helemaal niet de trends van 
hun tijd volgden en daardoor zonder veel weerwerk snel een 
tijdloos karakter kregen.

Dat bewijst de band tot op vandaag. Ze blijven onophoudelijk 
toeren, omdat er op hun talent geen maat of leeftijd staat, 
omdat hun nummers nog steeds actueel klinken en vooral 
omdat ze nog steeds met groot plezier de nummers live voor 
hun fans performen.

10CC

Graham Gouldman: gitaar, bas, 
zang
Rick Fenn: gitaar, bas, zang
Paul Burgess: drums, percussie
Mick Wilson: percussie, gitaar, 
toetsen, zang
Mike Stevens: toetsen, gitaar, 
bas, sax, zang

32-27-21-16 euro

15% korting doelgroepen

10CC

Graham Gouldman est un des chansonniers 
américains les plus influents et son groupe 
10CC a vendu depuis les années 1970 plus 
de 30 millions d’albums. Il peu se targuer de 
tubes comme I’m not in love et Dreadlock 
holiday.

F

Graham Gouldman is one of the most 
influential American songwriters and his 
band 10CC has sold over 30 million albums 
since the 1970s. Their CV includes hits such 
as I’m not in love and Dreadlock holiday.

E
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Shakespeares befaamde koningsdrama’s blijven inspireren. 
Na de ondertussen bijna legendarische bewerking Ten Oorlog 
van Tom Lanoye en Luk Perceval, richt opnieuw een opmerkelijk 
gezelschap zijn pijlen op één van deze klassiekers. Richard III 
is één van de meest complexe én tegelijk populairste stukken 
uit Shakespeares oeuvre. Onder de historische laag van de 
Rozenoorlogen zit een verhaal van alle tijden.

Risjaar is afstotelijk. Hij is prematuur geboren, onaf. Hij is 
misvormd, hij mankt en hij is lelijk als de nacht. Zijn afkeer 
voor de mensheid, waar hij nooit echt bij zal horen, zit diep 
gebakken. Zijn ambities zijn torenhoog, een geweten heeft 
hij niet. Hij leeft onder het motto: “Agge ne klootzak zoekt, 
ksallekikkem wel spelen.” 

Risjaar Drei verzamelt een indrukwekkende reeks namen uit het 
Vlaamse theater. Onder meer Peter Van Den Begin, Jan en Sofie 
Decleir, Koen De Sutter en Marc Van Eeghem staan samen op 
de scène. Een cast om je theatervingers bij af te likken!  

T H E A T E RDO 23.02.17
VR 24.02.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG 
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Risjaar Drei 
OLYMPIQUE DRAMATIQUE/TONEELHUIS 

tekst: William Shakespeare 
regie en bewerking: 
Tom Dewispelaere, 
Stijn Van Opstal 
acteurs: Peter Van den Begin, 
Jan Decleir, Sofie Decleir, 
Koen De Sutter, Nico Sturm, 
Sanne Samina Hanssen, 
Marc Van Eeghem, 
Jonas Vermeulen 
dramaturgie: Ellen Stynen 
licht: Enrico Bagnoli 
kostuums: Ilse Vandenbussche 
productie: Toneelhuis

18-15-12 euro

Com-Pas
15% korting doelgroepen
aMAZe korting 50%

steun in het kader van het 
Shakespearjaar
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M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
ZA 25.02.17

20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG         

Le quatrième album en studio de Lady 
Lynn comporte douze superbes chansons, 
variant d’un style animé et up-tempo à une 
tonalité chaleureuse et plus intime, voire 
sensuelle et mystérieuse. Sur scène, elle 
est accompagnée de ses sept magnifiques 
musiciens.

F

The fourth studio album of Lady Linn 
includes twelve magnificent songs, 
fluctuating between lively and upbeat to 
warm, intimate, to sultry and mysterious. 
She is supported on stage by her seven 
magnificent musicians. 

E

Geen enkele reden om dit nieuwe album geheim te houden. 
Het vierde studioalbum van Lady Linn bevat twaalf prachtige 
songs, schommelend tussen levendig en uptempo naar warm, 
intiem tot zwoel en mysterieus.

Lady Linn kruipt op dit album in haar eigen cocon. Ze liet zich 
inspireren door films, series, dromen, liefde en haar baby. 
Vanuit die inspiratie componeerde Lien de nieuwe nummers 
zowel op piano als op gitaar, maar vooral op de ‘Maschine’, een 
draagbare elektronische muziekstudio van Native Instruments. 
Dit wonderlijke ‘instrument’ liet toe om een compleet 
universum van beats, klanken en riffs te creëren voor iedere 
song. 

Muzikaal permitteerde Lien De Greef zichzelf opnieuw de 
vrijheid van de grote dagen, waarbij ze zonder schroom 
en haast spontaan terugkeert naar de jazzy pop van haar 
debuutplaat. Ze geniet daarbij opnieuw de steun van haar 
Magnificent Seven die mee het frisse geluid bepalen.

LADY LINN & HER MAGNIFICENT SEVEN

Lien De Greef (zang), 
Marc De Maeseneer (saxofoon), 
Frederick Heirman (trombone), 
Yves Fernàndez-Solinõ (trompet), 
Joris Caluwaerts (piano), 
Kas Longman (gitaar), 
Steven Van Gelder (drums), 
Filip Vandenbril (bas)

21-18-12-9 euro

15% korting doelgroepen

Keep it a secret

©
 L

al
o 

G
on

za
le

s



1 2 2 1 2 3

Wiegelied is voor de allerkleinsten misschien wel een 
allereerste concert. In de voorstelling spelen twee lieve 
muzikanten heerlijk dicht bij de kleuters en (groot)ouders in 
een intieme en gemoedelijke sfeer.

Wie het werk van Esmé Bos en Bart Voet kent, weet dat ze borg 
staan voor pure, ontwapenende en ontroerende muziek.

Voor dit bijzondere familieconcert verzamelden Esmé en Bart 
slaap- en wiegeliedjes van over de hele wereld, universele 
melodieën van ouders voor hun kinderen, liedjes van bij de 
bron. Ze laten ze van dichtbij klinken, ook al komen ze soms 
van heel ver.

Wiegelied wordt een ongedwongen en hartverwarmend 
familieconcert om te koesteren.

M U Z I E K /
F A M I L I EZO 26.02.16

14.00 & 16.00 uur  //  BIEKORF 
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Wiegelied
ESMÉ BOS & BART VOET

Esmé Bos: zang en vibraphonette
Bart Voet: zang, gitaar, harmonium 
en klokkenspel
Geert De Wit: techniek

6 euro

+ 2,5 jaar  
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ONTROEREND GOED

DI 28.02.2017
20.00 uur  //  MAZ

T H E A T E R

M E T  L I V E M U Z I E K
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aMAZe-LID FIEN VANDERMEERSCH

‘Het Gentse toneelgezelschap 
Ontroerend Goed heeft haar naam 
niet gestolen, hun voorstellingen 
zijn dan ook keer op keer ontroerend 
goed! Zelf heb ik er al enkele 
gezien en telkens opnieuw werd 
ik omvergeblazen. Toch wist Are 
we not drawn onward to new erA 
mij nog net iets meer te verrassen. 
Het is een voorstelling waarvan je 
letterlijk sprakeloos wordt en eentje 
waarvan je je blijft afvragen hoe ze 
zoiets straf in elkaar kunnen steken. 
De verbazing en verwondering 
die je voelt bij deze voorstelling is 
onbeschrijfelijk.'

regie: Alexander Devriendt / spel: 
Angelo Tijssens, Charlotte De Bruyne, 
Jonas Vermeulen, Karolien De Bleser, 
Maria Dafneros & Vincent Dunoyer / 
muzikanten: Spectra Ensemble - 
Tille Van Gastel/Katrien Gaelens (fluit), 
Pieter Jansen/Wilbert Aerts (viool), 
Bram Bossier (altviool), Peter Devos (cello), 
Frank Van Eycken (percussie) & 
Rik Vercruysse/Simon Haspeslagh (hoorn) 
dramaturgie: Jan Martens / scenografie: 
Philip Aguirre / licht, video & geluid: J
eroen Wuyts & Babette Poncelet / 
technische assistentie: Brecht, David & 
Pepijn / kostuums: Charlotte Goethals 
compositie: William Basinski / 
arrangement: Joris Blanckaert / afwerking 
standbeeld: Daan Verzele, Jelmer 
Delbecque & Jesse Frans / fotografie: 
Mirjam Devriendt / stages: Morgan Eglin & 
Tim De Paepe

12 euro

15% korting doelgroepen
aMAZe korting 50%

Are we not drawn onward to new erA
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M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
VR 03.03.17

20.00 uur  //  LOCATIE TE BEPALEN

Bruges est un lieu de création musicale 
et c’est ce que le festival B MAJOR 
veut montrer au public. Cultuurcentrum 
Brugge organise une rencontre entre des 
musiciens réfugiés intégrés et des réfugiés 
arrivés récemment. Ce qu’il en résulte? 
C’est actuellement encore une surprise.

F

Bruges is a place of musical creation. 
The B MAJOR festival aims to show that. 
Bruges Cultural Centre provides a musical 
encounter between integrated exiled 
musicians and recent refugees. 
What this brings remains a surprise. 

E

Brugge is een stad van muzikale creatie. Verschillende 
Brugse muzikale partners brengen die boodschap tijdens de 
gloednieuwe muziekbiënnale B MAJOR. Verschillende genres 
en stijlen zullen aan bod komen.  Cultuurcentrum Brugge zet in 
op de niche van de wereldmuziek, met een project dat aansluit 
bij één van onze jaarthema’s, namelijk migratie.

Hiervoor willen we een muzikale ontmoeting uitlokken tussen 
gevluchte muzikanten die al lange tijd in ons land wonen 
en recente vluchtelingen. Daarbij is  vooral het proces van 
belang, meer dan het uiteindelijke product. Niettemin hopen 
we dat deze creatieve muzikale ontmoeting  ook een artistiek 
waardevol resultaat oplevert in de vorm van een concert, 
toonmoment of fanfare. Wat Sounds of Refuge echter precies 
inhoudt, valt dus nog af te wachten, maar dit zal begin maart 
een duidelijker gezicht krijgen.

i.s.m. Kultuurburo Link en MOUSSEM, Asielcentrum Rode Kruis

Prijs te bepalen

Sounds of refuge 
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PREMIÈRE / CREATIE / EXCLUSIEF

Migratie
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De Nederlandse zanger Dimitri van Toren laat ons honderden 
liedjes na. Zijn talrijke fans weten dat naast zijn hits vooral 
de vele nummers – vaak zonder refrein – met prachtige 
filosofische en diepzinnige teksten tot het beste behoren van 
wat de kleinkunst te bieden heeft. 

Drie collega singer-songwriters vertolken nu een selectie 
uit zijn rijke repertoire. Dirk Schreurs, de vaste begeleider 
van Dimitri, zit aan de piano. Roel van Bambost, die vaak 
het podium deelde met Dimitri van Toren, had niet veel 
overtuigingskracht nodig om Levien en Mathieu Engels, 
twee enthousiaste jonge collega’s warm te maken voor 
deze hommage.

M U Z I E KZO 05.03.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG 
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 15-12-9-6 euro   

15% korting doelgroepen

ROEL VAN BAMBOST,
LEVIEN, MATHIEU ENGELS

Toneel van verbeelding / Hommage aan Dimitri van Toren
LISBETH GRUWEZ / VOETVOLK
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D A N S /

A N Y  L A N G U A G E
DI 07.03.17

20.00 uur  //  MAZ   

Nous vivons dans une culture de la peur. 
Dans We’re pretty fuckin’ far from okay, la 
chorégraphe Lisbeth Gruwez se concentre 
sur les rapports entre la peur et la respiration 
humaine et le corps humain.

F

We live in a culture of fear. In We’re pretty 
fucking far from okay, choreographer 
Lisbeth Gruwez considers fear related to 
human respiration and the human body. 

E

Er wordt beweerd dat we aan het begin van 
de 21ste eeuw leven in ‘een cultuur van angst.’ 
In We’re pretty fuckin’ far from okay focust 
choreografe Lisbeth Gruwez op angst in relatie 
met de menselijke ademhaling. Een belemmering 
van de ademhaling kan een paniekaanval 
veroorzaken, gecontroleerd in- en uitademen kan 
lichaam en geest tot rust brengen. Het ritme van 
de adem als bron van en reactie op spanning en 
contractie, ontspanning en expansie, binnenin het 
lichaam en in relatie met de buitenwereld: tussen 
deze polen beweegt de voorstelling. 

Maarten Van Cauwenberghe gebruikt de 
ademhaling van de performers als bouwsteen 
voor een geluidscollage. Zijn soundscape creëert 
spanning, stuwt de beweging en creëert op andere 
momenten een contemplatieve sfeer. 

We’re pretty fuckin’ far from okay 

concept & choreografie: Lisbeth Gruwez / 
compositie & sound design & assistentie: 
Maarten Van Cauwenberghe / performers: 
Nicolas Vladyslav & Lisbeth Gruwez / 
dramaturgie: Bart Van den Eynde / repetitor: 
Lucius Fromm / lichtontwerp: Harry Cole / 
lichtassistentie: Caroline Mathieu / scenografie: 
Marie Szernovisz / styling: Veronique Branquinho 
productiemanager: Liesbeth Stas / productie: 
Voetvolk vzw / coproductie: Festival d’Avignon, 
La Bâtie-Festival de Genève, KVS, Le Phare, Centre 
Choregraphique National du Havre Normandie, 
Theater Im Pumpenhaus, Les Brigittines, Tandem 
Arras-Douai, Weimar Kunstfest, Julidans and 
Troubleyn|Jan Fabre / residenties: Troubleyn|Jan 
Fabre, Buda Kunstencentrum, Stuk and Les 
Brigittines / met ondersteuning van NONA en de 
Vlaamse Gemeenschap 

15 euro

Korting in Dansreeks
aMAZe korting 50%

Gratis inleiding door Gloria Carlier om 19.15 uur
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Na het succes van SMASHED gaat de wereldberoemde
jongleur Sean Gandini op zoek naar de relatie tussen ballet 
en hedendaags circus.

Door de combinatie van ballet, beschouwd als kunst met 
een grote K en circus, in vergelijking hiermee vaak gezien 
als minderwaardig, boort de wereldberoemde jongleur 
Sean Gandini een onuitputtelijke bron aan van artistieke 
mogelijkheden. Elk van deze disciplines benadert de 
andere met een stortvloed van stereotype beelden, maar is 
tegelijkertijd bereid om de uitdaging van dit ‘huwelijk’ aan 
te gaan.

4x4 Ephemeral Architectures is een eerbetoon aan de 
intersectie van deze twee werelden, een mix waarin elegantie 
en virtuositeit samengaan. In deze creatie komt de voorliefde 
van Gandini Juggling voor de mathematische precisie die 
circus deelt met ballet tot uiting.  

‘A show of elegant, wistful beauty’  
     The Guardian

C I R C U S /

A N Y  L A N G U A G E
WO 08.03.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG 
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choreografie: Ludovic Ondiviela /
jongleurs: Kati Ylä-Hokkala,  
Kim Huynh, Owen Reynolds en 
Sakari Männistö / dansers: 
Erin O’Toole, Joe Bishop, Kate Byrne en 
Kieran Stoneley  / artistieke leiding: 
Sean Gandini / assistent artistieke 
leiding: Emma  Lister / muziek: 
Nimrod Borenstein / licht: Guy Hoare / 
artistiek adviseur: Matthew Hawkins 
/ coproductie: Gandini Juggling, 
National Centre for Circus Arts, 
Lighthouse Poole et La Brèche, Pôle 
National des Arts du Cirque de Basse-
Normandie  / met de steun van: The 
Royal Ballet Studio Programme, Arts 
Council England, Agit Cirk, Shoreditch 
Town Hall, London International Mime 
Festival en Jacksons Lane.

18-15-12 euro

Korting in Circusreeks
aMAZe korting 50%
15% korting doelgroepen

GANDINI JUGGLING
4x4 Ephemeral Architectures

Après le succès de SMASHED, le 
célèbre jongleur Sean Gandini enquête 
sur la relation entre le ballet et le cirque 
contemporain. 4x4 est un mélange de 
grâce et de virtuosité.

F

After the success of SMASHED, the 
world famous juggler Sean Gandini 
searches for the relationship between 
ballet and modern circus. 4x4 is a mix of 
elegance and virtuosity. 

E

DO 09.03.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG
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Vorig seizoen herdoopten Braakland/ZheBilding en de Queeste 
zich gezamenlijk tot Het nieuwstedelijk. Het geëngageerde en 
zeer gesmaakte Hoop vorig jaar was de eerste voorstelling 
onder de nieuwe naam. Groupe Diane refereert aan de speciale 
eenheid van de Belgische rijkswacht die in het leven werd 
geroepen na de bloedige aanslagen tijdens de Olympische 
Spelen in 1972 en die vooral in de jaren tachtig actief was. 
In het stuk komt de Groupe Diane voor het eerst in actie.

Michel Strée, een jonge kerel uit Vielsalm, rebelleert. 
De maatschappij, het sociale bestel, het moet anders. 
Zijn buurvrouw leeft van een karig maandloon, zijn vader, 
harde werker is net ontslagen. Bij Michel Strée slaan de 
stoppen door en samen met twee minderjarige vrienden gijzelt 
hij op 14 november 1980 een lijnbus en legt een pak eisen voor. 
Het hele land volgt de gijzeling live mee, er klinken schoten 
en het drietal wordt overmeesterd. Na Angst en Hoop werken 
Christophe Aussems en Stijn Devillé opnieuw volop samen in 
deze voorstelling over moderne Robin Hoods en sociale actie.

regie: Christophe Aussems
tekst: Stijn Devillé
spel: Sara Vertongen, 
Jonas Van Thielen, Michaël Pas, 
Pieter-Jan De Wyngaert, 
Matthias Van Den Brul
muziek: Bert Hornikx, e.a.
research & interviews: 
Christophe Aussems & 
Stijn Devillé
dramaturgie: Els Theunis
kostuums: Jorine van Beek 

12-9-6 euro 

15% korting doelgroepen
Com-Pas

Gratis inleiding om 19.15 uur

Groupe Diane 
HET NIEUWSTEDELIJK 
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Tijd inlassen voor verwondering is en blijft een zeldzame 
eigenschap in onze hectische samenleving. Toch is het dat 
wat het ensemble LaClaireau siert in hun muziek. Kern van de 
groep is singer-songwriter HT Roberts.

De band neemt de tijd om te mijmeren over de lichtheid en 
de schaduwkant van ons bestaan, waarbij droom en realiteit 
in elkaar overvloeien. LaClaireau mixt op bijzondere wijze 
verschillende muziekgenres: rootsmuziek, maar ook oude 
Europese muziek met een klassieke toets. De traditie van de 
Amerikaanse singer-songwriter vloeit naadloos over in die 
van de Europese muziek en vormt een tijdloos en tegelijk heel 
hedendaags geheel. 

Eerst laten we Grind aan het woord. Een verzameling 
gepassioneerde muzikanten die beïnvloed zijn door 
verschillende muziekstijlen en die het repertoire van Nick Cave, 
Chris Isaak, Mogwai en Johnny Cash in het hart dragen.

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
ZA 11.03.17
20.00 uur  //  FOYER STADSSCHOUWBURG 
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LACLAIREAU + GRIND
Unplugged

GRIND 

Ziggy Venneman: gitaar, zang
Bart De Naegel: gitaar
Douwe Van Maele: drum
Emmanuel Schaeverbeke: bas

LACLAIREAU

HT Roberts: gitaar, zang
Nils De Caster: viool
Gabriela Arnon: piano
Leander Meuris: klarinet
Gijs Hollebosch: dobro, mandoline, 
banjo

Gratis  

LaClaireau s’offre le temps de méditer 
sur la légèreté et la face ombragée 
de notre existence tout en laissant 
s’estomper les frontières entre le 
rêve et la réalité. Le groupe opère un 
mélange entre la musique de roots et 
de l’ancienne musique européenne 
avec une touche de classique.

F

La Claireau reflects on the giddiness 
and shady side of our existence where 
dream and reality run into each other. 
The band mixes roots music with old 
European music with a classic touch.

E

ZO 12.03.17
15.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

M U Z I E K

De lente is stilaan in aantocht en wellicht voel je je stilaan 
ook weer zo ‘Oempalapapero’. Dit is alvast het geval voor de 
Brugse zangeres Jackobond, die dan maar meteen besloot het 
hele oeuvre van Marva een grondige opfrisbeurt te geven.

‘Ik dans met een ander, maar ik kijk naar jou, dat zong mijn 
moeder vaak toen ze met mij als kind door de living danste’, 
herinnert Riet Muylaert zich nog erg intens. ‘Marva deed haar 
dromen, van eilanden in groen en blauw en van zoveel mooie 
dingen en zo heeft Marva zich stilletjes ook in mij genesteld’, 
mijmert Riet verder.

Vanuit deze warme jeugdherinneringen, trok zij haar stoute 
schoenen aan en contacteerde Marva met de vraag of zij een 
programma mocht samenstellen rond haar liedjes. 
Marva treedt tegenwoordig zelf niet meer op en bleek erg 
in de wolken met het plan van Riet. Wie weet is ze voor de 
gelegenheid ook van de partij?

JACKOBOND

Riet Muylaert (zang), Florejan 
Verschueren (piano), 
Tim Vandenbergh (bas), 
Karel De Backer (drums), 
Stefan Wellens (gitaar, viool)

18-15-12-9 euro

Korting in Nostalgiareeks 

Gratis Nostalgiabal na het 
concert in de foyer

Rode rozen in de sneeuw / Jackobond zingt Marva
JACKOBOND
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Welkom in het huis van Jaqueline!
Rol maar door de deur 
of schuif aan tafel, vier wandelende poten en een blad.
Een lijntje op de vloer wordt een bed 
en de muren kunnen hier bewegen.
Een schaduw danst op het achterdoek, 
een potlood wordt raket.
Hé, wat is dat geritsel in de hoek?

Ssssst ... Daar is Jaqueline!

De wereld van Jaqueline is er één met vele objecten en twee 
dansers in ongeziene gedaanten, waar categorieën, afstanden 
en afmetingen vanuit een eigenzinnige invalshoek bekeken 
worden.

Een speels avontuur op de grens tussen workshop en 
dansvoorstelling waar klein en groot actief deel van worden. 
Voor kinderen én hun (groot)ouders.

W O R K S H O P 
Z0 12.03.17
11.00 uur & 14.00 uur  //  BIEKORF 

M
A

A
R

T
 

'
1

7

©
 L

en
ne

ke
 R

as
sc

ha
er

t

CACAO BLEU
Jaqueline 

productie: Cacao Bleu vzw, dans: 
Mat Voorter, Anne-Lore Baeckeland, 
Lenneke Rasschaert en 
één andere danser
in samenwerking met: 
Cultuurcentrum C-mine Genk, 
Gemeenschapcentrum Nekkersdal, 
HETPALEIS, les ballets C de la B

4 euro  

+ 5 jaar 

WO 15.03.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

D A N S /

A N Y  L A N G U A G E 
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De charismatische José Navas viert zijn vijftigste verjaardag 
met een overgangsritueel. Tijdens deze voorstelling gooit  hij 
alle ballast overboord. Hij toont zichzelf zoals hij is: 
een fragiele man die zich bewust is van zijn sterfelijkheid. 
Navas staat bovendien stil bij de weg die hij tot nu toe 
heeft afgelegd. 

Hij verkondigt zijn eeuwige passie voor dans in deze geweldige 
voorstelling. Zijn dans is minimalistisch, maar explosief, als 
een natuurkracht, met als apotheose de samensmelting van 
het vrouwelijke en het mannelijke in de vuurzee van de ziel. 
In deze krachtige en betoverende ceremonie legt hij zijn 
fascinatie voor het concept van ‘opoffering’ bloot. 
Hij overschrijdt daarbij vaak zijn eigen grenzen. 

Deze voorstelling vormt een compilatie van solo’s op muziek 
van Schubert, Dvořák, Nina Simone en Stravinsky. 

choreografie en dans: José Navas
muziek: Anton Dvorák, 
Franz Schubert, Nina Simone, 
Igor Stravinsky
licht: Marc Parent
kostuumontwerp en uitvoering: 
Sonya Bayer en L’Atelier de 
couture Sonya B
coproductie: Danse Danse, 
La Place des Arts (Montreal, 
Canada), Concertgebouw Brugge 
met  de steun van: International 
co-production assistance 
measure from the Conseil des 
arts et lettres du Québec
creation residencies: Cinquième 
Salle (Montreal, Canada)

18-15-12 euro

Korting in Dansreeks 
aMAZe korting 50%

Gratis inleiding door 
Gloria Carlier om 19.15 uur

Rites
COMPAGNIE FLAK / JOSÉ NAVAS

BELGISCHE PREMIÈRE

Le très charismatique José Navas célèbre 
son cinquantième anniversaire avec un 
rite de passage. Sa danse est minimaliste, 
mais explosive comme une force de la 
nature.

F

The charismatic José Navas celebrates 
his fiftieth birthday with a transitional 
stage ritual. During this performance, 
he discards all ballast. His dancing is 
minimalist, but explosive like the forces 
of nature. 
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‘Ik heet Angel Luis Muñoz en ik ben geboren in Rasines, een 
klein dorp van nog geen duust inwoners in het bergachtige 
binnenland van Cantabria. Ik ben hier in Gent terecht gekomen
in 1937 als vluchtelingske van zes jaar oud.’  

Het zijn de woorden van Angel, alias Daan Hugaert, in Spaans 
Krijt 2.0. Angel is nog een kind als zijn moeder in 1937 beslist 
hem naar een ander land te sturen, ver weg van het geweld 
van de Spaanse Burgeroorlog. Een hartverscheurende keuze 
die toen vele Spaanse moeders moesten maken. Angel groeit 
gelukkig op in ons land, maar dat het de oorlog is die hem heeft 
weggejaagd, zal hij nooit aanvaarden. Mensen leren niet uit 
hun fouten, dat is wat hij na vele jaren moet vaststellen. Net 
daarom vertelt Angel zijn verhaal aan iedereen die het horen 
wil, want oorlog voeren, vluchten, het blijft maar doorgaan en 
het moet ooit stoppen.

Daan Hugaert speelde in zowat alle zalen in Vlaanderen en 
Nederland en wil daarmee doorgaan, zolang zijn geest en 
lichaam dat toelaten, want zo zegt hij zelf: ‘Hij doet dat zo 
graag.’ 

T H E A T E RD0 16.03.17
20.00 uur  //  DE DIJK 
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DAAN HUGAERT
Spaans Krijt 2.0

spel: Daan Hugaert
regie: Dirk Tuypens 
muziek: Strijkkwartet Quadrifoglio

15 euro 

15% korting doelgroepen
Com-Pas

Migratie

EGYPTIAN PROJECT
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M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
VR 17.03.17

20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG         

Le jeune musicien français Jérôme 
Ettinger propose une confrontation entre la 
tradition ethnique égyptienne et des styles 
musicaux occidentaux contemporains 
comme le triphop et l’electro.

F

The young French musician Jérôme 
Ettinger confronts the ethnic-Egyptian 
tradition with current western music 
styles such as trip hop and electro. 

E

Met het Zuiderse festival Belmundo zetten we onze muzikale 
exploratietocht verder richting Noord-Afrika.

De jonge Franse muzikant Jérôme Ettinger streek de golven 
en effende het woestijnzand voor een boeiende confrontatie 
tussen de etnisch Egyptische traditie en de actuele westerse 
input van triphop en elektro. Vanuit zijn samenwerking met 
enkele beslagen Egyptische muzikanten creëert hij een 
muzikale infusie van meditatieve atmosferen uit de Nijldelta 
en grootstadgeluiden van Caïro. Je waant je in het feestelijke, 
Egyptische nachtleven.

EGYPTIAN PROJECT

Sayed Emam (zang, percussie, 
kawala), Ragab Sadek (dof, 
sagates, rek, darbouka, dhola), 
Salama Metwally (viool, rababa), 
Jérôme Ettinger (arghul, 
computer, zang, dof), 
Anthony Bondu (drums)

15-12-9-6 euro

Korting in Columbusreeks
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Nu we toch in de streek zijn, waarom dan niet meteen 
doortrekken tot voorbij de piramides naar het diepe hartland 
van de voormalige farao’s aan de zijde van de Nubische parel 
Alsarah. Oorspronkelijk afkomstig uit Soedan, ontvluchtte zij 
haar geboorteland en belandde via enkele omwegen in 
New York. Daar verdiepte ze zich in de muzikale tradities van 
Nubië, de enigszins mythische streek in het zuiden van Egypte.

Haar teksten getuigen van de emoties en barre ontberingen die 
gepaard gaan met gedwongen migratie, geënt op de Nubische 
muzikale tradities die teruggaan naar de jaren ‘70 van de vorige 
eeuw.

Met haar betoverende verschijning en bezwerende stem wordt 
Alsarah beschouwd als de rijzende ster aan de nog maar pas 
ontgonnen oase van de Nubische retropop.

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
ZA 18.03.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG
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ALSARAH & THE NUBATONES

Alsarah (zang), Rami El Aasser 
(percussie), Haig Manoukian 
(oud), Mawuena Kodjovi (bas)

15-12-9-6 euro 

Korting in Columbusreeks

ALSARAH & THE NUBATONES

Grâce à son apparition fascinante et sa 
voix envoûtante, Alsarah est considérée 
comme l’étoile montante dans l’oasis 
tout récemment découverte du 
retro-pop nubien. En route pour une 
excursion musicale vers le cœur de 
l’ancien pays des pharaons!

F

With her charming presence and 
beseeching voice, Alsarah is seen as 
the rising star in the recently discovered 
oasis of Nubian retro pop. This takes 
us to the deep heartland of the former 
pharaohs. 
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DI 21.03.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

T H E A T E R /

D A N S / M U Z I E K
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Voor dit stuk zochten de makers inspiratie in de bekende film 
en roman They shoot horses, don’t they? van Sydney Pollack. 
Tijdens de Grote Depressie in de jaren ’30 worden in Hollywood 
grote dansmarathons gehouden om jong talent te rekruteren. 
De competitie is moordend, zelfs letterlijk.

Ook in Carrousel gaan de acteurs van het NNT, de dansers 
van Club Guy & Roni en de muzikanten van Asko|Schönberg 
door tot ze niet meer kunnen. Het publiek is getuige van een 
bruisend spektakel, maar krijgt tegelijk een voyeuristische rol. 
Regisseur Guy Weizman laat zien hoe het lijden van mensen 
entertainment voor de massa wordt. Hoe tv en sociale media 
het leed van de wereld van heel dichtbij laten zien, maar ons 
tegelijkertijd op veilige afstand houden. De jonge Nederlands-
Hongaarse componist Mátyás Wettl schrijft speciaal voor deze 
voorstelling een nieuwe compositie die live wordt uitgevoerd 
door de muzikanten van Asko|Schönberg. 

tekst: Bernard Dewulf 
regie: Guy Weizman 
spel: Bram van der Heijden, Veerle 
van Overloop, 
Hendrik Aerts, Igor 
choreografie: Roni Haver
muziekcompositie: Mátyás Wettl
muziekuitvoering: Askol 
Schönberg, Podsiadly, 
Dunja Jocic, e.a.
decor: Ascon de Nijs
kostuums: Slavna Martinovic

15-12-9 euro 

15% korting doelgroepen
Com-Pas
aMAZe korting 50%

Carrousel
NOORD NEDERLANDS TONEEL 
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Film / Podium
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Al twee jaar lang heeft Leonore haar vriendje 
Florestan niet meer gezien. Al twee jaar lang 
houdt Pizarro Florestan gevangen. Is Florestan 
een gevaarlijke moordenaar, of een gemene dief?

Helemaal niet. Florestan doet niets liever dan 
zingen. Met zijn liedjes laat hij de mensen 
dromen, maar dat is niet naar de zin van Pizarro. 
Hij wil Florestan voorgoed doen zwijgen en heeft 
hem daarom opgesloten in een geheime kerker. 
Leonore kan Florestan niet vergeten. Zal ze haar 
vriend kunnen bevrijden?

Fidelio is een spannende en romantische 
bevrijdings-opera van Beethoven. Net als 
Leonore en Florestan droomde Beethoven van 
een rechtvaardige wereld waarin alle mensen in 
vrede leven. 

Het publiek zit tussen de spelers die hen 
onderdompelen in de sfeer van de opera en de 
levendige muziek van Beethoven.

M U Z I E K T H E A T E R /

F A M I L I E
WO 22.03.17
15.00 uur  //  MAZ
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Fidelio

concept, dramaturgie, libretto en regie: 
Judith Vindevogel / muziek: Ludwig van Beethoven 
arrangementen, soundscapes en live piano: 
Jago Moons / spel en zang: Annelies Van Hijfte 
(sopraan), Astrid Stockman/Laure Campion 
(sopraan), Kurt Gysen (bariton), Saïd Boumazoughe 
(film) / scenografie en lichtontwerp: Stef 
Depover / kostuumontwerp: Caroline Wittemans 
kostuumuitvoering: Hilde Mertens, Hanne Vandersteen, 
Caroline Wittemans / pop en masker: Filip Peeters 
toneelmeester en klank: Francis Van Laere 
decoruitvoering: Francis Van Laere, Danny Havermans, 
Vicente Simone y Araixa, Marco Santy / video en 
geluid: de Imagerie/Studio C / productie: Walpurgis  
coproductie: HETPALEIS en Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines/Scène Nationale (Fr) / met de steun van: 
Arcadi Île-de-France en de Vlaamse Overheid

12 euro

6 euro/-12 jaar

+ 6 jaar

WALPURGIS & HETPALEIS
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M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
DO 23.03.17

20.00 uur  //  FOYER STADSSCHOUWBURG         

Ce duo arménien-turc a composé un 
programme intimiste de superbes 
numéros lyriques et introspectifs sur 
des textes en arménien et en turc dans 
lesquels résonne surtout la mélancolie du 
doudouk.

F

This Armenian-Turkish duo have put 
together an intimate programme full of 
splendid lyrical and introspective pieces 
with texts in Armenian and Turkish. 
It is mainly the melancholy of the 
duduk which resounds expressively.

E

Dit Armeens-Turkse duo vond de naam voor hun cd in 
Zuid-Turkije. Adana is de vijfde grootste stad van het land. 
Voor de muzikanten is Adana een bijzondere en inspirerende 
plaats, vooral omdat er in 1909 een pogrom plaatsvond die het 
leven kostte aan zo’n 30.000 Armeniërs.

Armeniër Vardan Hovanissian is een virtuoos op de duduk, een 
typisch Armeense dubbelrietblazer, meestal vervaardigd uit 
abrikozenhout. Emre Gültekin bespeelt uiteenlopende Turkse 
snaarinstrumenten, naast ook saz en tambur.

Het duo stelde een intimistisch programma samen vol 
prachtige lyrische en introspectieve stukken met teksten in het 
Armeens en het Turks, waarbij vooral ook de melancholie van 
de duduk nadrukkelijk doorklinkt. Als duo willen Hovanissian 
en Gültekin vooral een innemende hommage brengen aan 
de vreedzame coëxistentie van beide verwante culturen op 
vandaag in Adana.

Vardan Hovanissian (duduk, 
basduduk, chvi), 
Emre Gültekin (saz, baglama, 
uçtelli, selpe, tanbûr, zang), 
Joris Vanvinckenroye 
(contrabas), Simon Leleux 
(percussie)

12 euro

Korting in Columbusreeks

Adana

VARDAN HOVANISSIAN
& EMRE GÜLTEKIN KWARTET
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Haar debuutalbum sloeg enkele jaren geleden in als een warme 
golfstroom in de monding van de Taag. Als de toekomst van 
de fado in de 21ste eeuw bovendien ergens ligt, dan is het 
wel dicht in de buurt van revelatie Gisela João. Daar zijn alle 
kenners van het genre het over eens.

Tijdens haar tienerjaren al raakt Gisela verslingerd aan de 
fado, maar toch liep haar zangcarrière niet van een leien dakje. 
Gisela werd geboren in Barcelos en een fadista uit het Noorden, 
daar zitten ze in Lissabon blijkbaar niet echt op te wachten.

Gisela zette echter door, zocht haar eigen identiteit. Zonder 
franjes en omwegen keerde ze terug naar de basis van het 
genre. Gesterkt door de eenzaamheid van haar kleine flat in 
de traditionele wijk Mouraria en gevoed door een koppige 
strijdbaarheid, gaf ze de fado een eigen emotionele en 
verfrissende stem.

Zij zingt over liefde en teleurstelling, laat zich leiden door haar 
gevoel, waarbij ze ook bijzonder geraakt wordt door de huidige 
harde sociale realiteit in Portugal.

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
VR 24.03.17
20.00 uur   //  STADSSCHOUWBURG 
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21-18-12-9 euro

Korting in Columbusreeks

GISELA JOÃO

Il y a quelques années déjà, le premier 
album de Gisela João a envahi la scène 
musicale comme un courant océanique 
et la chanteuse a été du coup promue 
révélation du fado contemporain. 
Elle confère à ce genre traditionnel une 
voix rafraîchissante sans fioritures 
ni détours.

F

Gisela João’s debut album proved to be 
a big hit a few years ago like a warm gulf 
stream in the mouth of the River Taag. 
Gisela João shot to fame immediately 
as the revelation of contemporary fado. 
Without beating about the bush she 
gives the genre a refreshing voice. 
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C I R C U S /

A N Y  L A N G U A G E
ZA 25.03.17

20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG         

Accompagnés de Bach sur violon et 
en combinaison avec des paysages 
sonores électroniques, les athlètes 
de Circa se confrontent à eux-mêmes 
et entre eux, comme si la pesanteur 
n’avait pas la moindre prise sur eux. Un 
spectacle époustouflant plein de risques 
acrobatiques.

F

To the violin notes of Bach and in 
combination with electronic soundscapes, 
the athletes of Circa perform so as to defy 
the laws of gravity. A breathtaking and 
daring acrobatic performance. 

E

Het Australische gezelschap Circa was al enkele keren bij ons 
te gast met spraakmakende, adembenemende en gewaagde 
acrobatische voorstellingen. Ook in deze nieuwe productie 
verlegt Circa de grenzen van wat wij fysiek mogelijk achten.

In What will have been tasten de acrobaten opnieuw de 
grenzen af van wat hun lichaam geacht wordt aan te kunnen 
en in die uitdaging gaan ze bijzonder ver. Op de tonen van Bach 
op viool en in combinatie met elektronische soundscapes, 
gaan de atleten van Circa zichzelf en elkaar te lijf, alsof de 
zwaartekracht op hen geen vat heeft. Wat je te zien krijgt, 
is een subliem staaltje van gewaagd, wild en fysiek theater in 
combinatie met tedere lichamelijkheid en visuele poëzie die 
ontroert door de verregaande durf en schijnbaar gewichtloze 
evidentie waarmee de acrobaten de ruimte inpalmen.

Een bloedstollende belevenis die je kippenvel bezorgt en 
tintelingen vanuit je ruggengraat tot aan je uiterste haarpunt.

regie: Yaron Lifschitz
performers: Lauren Herley, 
Daniel O’ Brien, Lewis West
viool: Rebecca Seymour
technisch directeur, lichtregie: 
Jason Organ
kostuumontwerp: 
Libby Mc Donnell
decorontwerp: Jason Organ, 
Yaron Lifschitz

21-18-12 euro

Korting in Circusreeks
15% korting doelgroepen
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What will have been
CIRCA
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Met wereldhits zoals The lion sleeps tonight en Up the ladder 
to the roof zette dit Canadese vocale viertal begin jaren ‘80 
het a capella-genre op de kaart. Het avontuur van The Nylons 
begon in 1979, toen vier jonge artiesten uit Toronto het plan 
opvatten een band te beginnen. Een instrument bespelen, 
konden ze niet, maar alle vier beschikten ze over een parel 
van een stem. Dit bleek het geluid waar de muziekwereld 
toen op zat te wachten. Zeventien albums later en talrijke 
nominaties, gouden platen en prijzen rijker, blinkt het viertal 
nog steeds uit in verbluffende harmonieën, vocale dynamiek 
en muzikale energie.

Na 35 jaar zowat ononderbroken toeren, besloten The Nylons 
nog een laatste keer de stembanden grondig te smeren 
voor een wereldwijde ‘farewell tour’, waarbij stichter Claude 
Morrison alvast belooft ‘we will go out with a bang’.

Een middag om je een keer Happy Together te voelen, ergens 
Under The boardwalk of Up on the roof, het maakt niet uit, 
want all you have to do is dream.

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
ZO 26.03.17
15.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG 
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24-21-12-9 euro 

Korting in Nostalgiareeks

Gratis Nostalgiabal na het 
concert in de foyer

THE NYLONS

Avec des tubes mondiaux comme The 
lion sleeps tonight et Up the ladder to 
the roof, ce quatuor vocal canadien a 
remis le genre a capella à l’honneur 
au début des années 1980. Au bout 
de trente-cinq années de tournées 
ininterrompues, ils célèbrent dignement 
leurs adieux.

F

With global hits such as The lion sleeps 
tonight and Up the ladder to the roof, 
this Canadian vocal foursome put the 
a capella genre on the map in the early 
1980s. After touring continuously for 35 
years, they are saying farewell in style. 

E

Farewell Tour

EXCLUSIEF VOOR BELGIË
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Voor acteur en regisseur Jan Steen is 4.48 Psychosis één van 
de krachtigste toneelteksten van de laatste vijftien jaar. Het stuk 
is van de hand van de getalenteerde, maar te vroeg gestorven 
Sarah Kane. De tekst is een samenraapsel van gedachtestromen, 
schuldbekentenissen en vloekpartijen met verwijzingen naar 
de geestestoestand van psychotische patiënten die ’s morgens 
vroeg depressief ontwaken. Kane zelf pleegde enkele maanden 
na het schrijven van deze tekst zelfmoord. Dit schizofrene, maar 
heel pure stuk is voor elke regisseur een uitdaging. Jan Steen 
kiest voor een interpretatie met twee acteurs. Het publiek krijgt 
twee identieke en toch heel verschillende versies te zien op één 
avond. In Steens visie vertolken de acteurs bovendien geen rol, 
ze scheppen ze op basis van hun eigen stijl, gevoeligheden en 
ideeën. 

‘Kane wordt vaak nihilistisch gespeeld, maar wij ontdekten er 
net een grote levensdrift en hoop in', aldus regisseur Jan Steen. 
Het hoofdpersonage in het stuk wil niet sterven, alleen wil ze 
dit soort leven niet leiden. 

NTGent ism KASK en Corpus Ca

tekst: Sarah Kane 
regie: Jan Steen
spel: Lien Wildemeersch en 
Benjamin Cools

12 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas

Gratis inleiding om 19.15 uur

Psychosis 4.48
NTGENT
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F I L M /
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Bonanza & Jerusalem
BERLIN

Berlin is één van die merkwaardige collectieven die via film een 
nieuwe vorm van theater en beeldvorming verkent. Niet toevallig 
krijgen hun voorstellingen namen van steden en streken. 
Die verbergen vaak een veelheid aan verhalen die Berlin via 
een intens documentair onderzoek tot een nieuwe beeldende 
theaterbeleving uitwerkt.

Ook hun tweeluik Bonanza & Jerusalem kiest dit uitgangspunt, 
omdat steden vaak zoveel vertellen over onze wereld. De één in 
haar grootsheid, de andere als microkosmos. Bonanza vormt een 
uniek filmisch portret van een verlaten mijnstad, ooit bevolkt door 
meer dan 6000 inwoners, nu een gehucht met nog 7 permanente 
bewoners. 

In Jerusalem brengt Berlin verschillende breuklijnen. In een 
bruisende smeltkroes van tegenstrijdige belangen die de drie 
wereldgodsdiensten herbergt, spelen de conflicten tussen 
Israëli’s en Palestijnen zich af in de luwte van discotheken, 
clubs, markten en bouwprojecten.

12 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas

Berlin est un de ces collectifs 
absolument remarquables qui explore 
par le biais du cinéma de nouvelles 
formes de théâtre et de création 
d’images.

F

Berlin is one of those remarkable 
collectives which uses film to explore 
new forms of theatre and image 
creation.

E

WO 29.03.17
DO 30.03.17
20.00 uur  //  BIEKORF

Film / Podium

VR 31.03.17
20.00 uur  //  MAZ
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15 euro

15% korting doelgroepen
aMAZe korting 50%

Gers Pardoel Neemt Je Mee
GERS PARDOEL
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EXCLUSIEF VOOR WEST-VLAANDEREN

aMAZe-LID DAPHNÉ TERMOTE 

'Ik neem je mee
naar een concert van Gers!
ik neem je mee
hij komt vaak in de pers
hij is mega cool, als je weet 
wat ik bedoel
’t Is gewoon een mega vet 
concert van Gers Pardoel!
Kom allemaal maar even zien
of durf je niet misschien?'
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De Daltons: vier mannen. Of nee, drie mannen en een vrouw. 
The good, the bad, the ugly and the beauty. Samen beramen 
ze een plan om een bank te overvallen. Ze willen stelen van 
de rijken om te geven aan de armen, maar ook om een beetje 
(veel) voor zichzelf te houden.

Wat mag je verwachten? Geklungel met klapdeuren. Een lange 
bar waar van alles overheen schuift: volle glazen, lege wapens, 
een zingende vrouw, een brandkast vol verrassingen. Flessen 
die door de lucht vliegen, knallende lasso’s en misschien ook 
wel gevaarlijk vonkende dansen? Jongleren was zelden zo 
spannend en aantrekkelijk in deze geestige circuswestern.

De Daltons wordt een sympathieke ‘salon-soap’ met veel 
circusbravoure en een vleugje filosofie over hoe ver vrienden 
gaan voor hun (vermeende) idealen. 

creatie: Johan De Smet, 
Sander De Cuyper, 
Jordaan de Cuyper, 
Gonzalo Alarcόn
spel: Sander De Cuyper, 
Jordaan De Cuyper, Gonzalo 
Alarcόn en een zangeres/
danseres
productie: KOPERGIETERY en 
Cie Pol & Freddy

6 euro

+ 6 jaar

De Daltons
KOPERGIETERY & CIE POL & FREDDY

De Daltons est un ‘feuilleton de salon’ 
sympathique pour tout public à partir de 
6 ans, avec beaucoup de bravoure empruntée 
au cirque et un soupçon de philosophie sur 
la question de savoir jusqu’où peuvent aller 
des amis pour suivre leurs idéaux (réels ou 
supposés tels).

F

De Daltons is a nice salon-soap for everyone 
over the age of six with lots of circus dash 
and a touch of philosophy about the lengths 
to which friends will go for their (supposed) 
ideals.

E
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Antony Hamilton is een met prijzen overladen Australische 
choreograaf. Hij creëerde voorstellingen voor gezelschappen 
als Ballet de l’Opéra de Lyon, Skånes Dansteater, Chunky Move 
en Australian Dance Theatre. In MEETING speelt hij een 
nauwgezet spel tussen beweging en muziek en onderzoekt 
hij de verhouding tussen mens en machine. Twee dansers 
bevinden zich in een kring van 64 muziekrobotjes, ontworpen 
door Alisdair Macindoe. Met die simpele ingrediënten, een 
machinale puls en strakke bewegingen, gaan Antony Hamilton 
en Macindoe op zoek naar de minimale voorwaarden om dans 
en geluid te produceren. Het resultaat is een onophoudelijke 
en hallucinerende stroom van geluiden en bewegingen waarin 
de toeschouwer volledig kan verdwijnen. MEETING is een 
supergeconcentreerd ritueel dat Hamiltons choreografische 
stijl, gebaseerd op popping en locking, typisch voor de urban 
dance stijlen, illustreert. 

met de steun van Australia Council for the Arts, The City of Melbourne through 
Arts House

D A N S /

A N Y  L A N G U A G E
DI 04.04.17
20.00 uur   //  MAZ

A
P

R
I

L
 

'
1

7

choreografie, regie en dans: 
Antony Hamilton
instrumentenontwerp en -bouw, 
dans: Alisdair Macindoe
lichtontwerp: Ben Shaw
kostuums: Paula Levis
productie: Freya Watersom 
(Insite Arts)

15 euro

Korting in Dansreeks
15% korting doelgroepen

Gratis inleiding door 
Gloria Carlier om 19.15 uur

ANTONY HAMILTON & ALISDAIR MACINDOE
MEETING

Antony Hamilton est un chorégraphe 
australien couvert de lauriers. Dans 
Meeting, il interprète un jeu minutieux 
entre le mouvement et la musique 
dans son style caractéristique basé sur 
du popping, locking et d’autres formes 
de l’urban dance.

F

Antony Hamilton is an Australian 
choreographer who has won numerous 
prizes. In Meeting he gives a meticulous 
interplay between movement and 
music in his typical style based on 
popping, locking, and other urban dance 
movements. 

E

BELGISCHE PREMIÈRE / EXCLUSIEF VOOR BELGIË
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De bus vertrekt om 17.30 uur aan de MaZ  //  LE BATEAU FEU DUINKERKE 

C I R C U S /
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Dit Franse acrobatische circuscollectief telt enkele bijzonder 
vreemde vogels in haar rangen. Wat hen voornamelijk bindt, 
is willen, maar (nog) niet kunnen vliegen.

In deze derde creatie zet evenwichtskunstenaar Alexandre Fray 
zijn zoektocht verder naar de grenzen van de acrobatie en van 
de acrobaat. Rare birds is een verdere stap in het proces van 
zichzelf overtreffen, elkaar overstijgen en het lot ontstijgen.

‘Een acrobaat is geen ijdel wezen die wil bewijzen tot wat hij 
zoal in staat is, maar een kwetsbaar individu, die het risico 
aftast, grenzen wil verleggen of dat althans probeert …’. 
Dit is voor Alexandre Fray het uitgangspunt van zijn kunstvorm.

Hij wil in volledige vrijheid de omgeving veroveren, zonder zich 
te laten beperken door ruimtelijke of fysieke beperkingen. 
De echte acrobaat past zich niet aan de omstandigheden 
aan, wel integendeel.

i.s.m. Théâtre Le Bateau Feu Scène Nationale Dunkerque

van en met: Alexandre Fray, 
Pierre Glottin, Mika Lafforgue, 
Spela Vodeb, Arno Ferrera, 
Sergio Pares Agea, 
Frédéri Vernier
vormgeving en regie: 
Floor Van Leeuwen, 
Pierre-Jean Fagianni, 
Laurent Mulowsky
artistieke coördinatie: 
Miriam Kooyman
dramaturgie: Bauke Lievens, 
Jan Steen
geluid: Jan Benz
licht: Florent Blanchon

12 euro

+ 10 jaar

Korting in Circusreeks

Rare birds
COMPAGNIE UN LOUP POUR L’HOMME

Dans sa troisième création, l’équilibriste 
Alexandre Fray poursuit sa quête des 
frontières de l’acrobatie et de l’acrobate. 
Cette fois, il joue sur les thèmes des oiseaux 
et du vol.

F

In his third creation acrobatic performer 
Alexandre Fray continues with the search 
for the limits of acrobatics and the acrobat. 
He performs here with the subjects of birds 
and flying. 

E
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Cowboys & Aliens werd opgericht in 1996 en is ondertussen 
één van de belangrijkste muzikale ambassadeurs van Brugge. 
De band stond al op Dour en Graspop en mocht tussendoor 
ook het voorprogramma verzorgen van onder meer Deep 
Purple in Vorst Nationaal.

We geven hen tijdens deze laatste editie van Daverend voor dit 
seizoen graag vrij spel. Vermoedelijk gaat dit ook samen met 
de voorstelling van hun te verwachten nieuw album.

Het podium wordt opgewarmd door Fire Down Below 
die stevige stonerrock brengt met fuzzy gitaarriffs met 
psychedelische trekjes, straffe vocals en een ritmesectie met 
de sonische voetafdruk van een wolharige mammoet.

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
VR 07.04.17
20.00 uur  //  DAVERLO
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FIRE DOWN BELOW

Jeroen Van Troyen: zang, gitaar
Kevin Gernaey: gitaar
Sam Nuytens: drum
Bert Wynsberghe: bas 

COWBOYS & ALIENS

Henk Vanhee: zang
John Pollentier: gitaar
Kris Vandekerckhove: bas
Peter Gaelens: drums

Gratis

COWBOYS & ALIENS + FIRE DOWN BELOW
Daverend

Créé en 1996, le groupe de rock groove 
Cowboys & Aliens est depuis lors 
un des principaux ambassadeurs 
musicaux de Bruges. Il s’est produit, 
par exemple, à Dour et au festival 
Graspop et a même joué en première 
partie d’un concert de Deep Purple.

F

The groove rock band Cowboys & Aliens 
was formed in 1996 and is now one 
of the major ambassadors of Bruges. 
The band has already appeared at Dour 
and Graspop and has also played as a 
supporting act for groups such as Deep 
Purple.

E
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T H E A T E R Z0 09.04.17

20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG         

Na de succesvolle samenwerkingen met Het leven en werken 
van Leopold II en Missie, gaan regisseur Raven Ruëll en acteur 
Bruno Vanden Broecke opnieuw samen aan de slag en dat rond 
een bijzonder thema.

De naam Ignaz Philipp Semmelweis zegt je hoogst-
waarschijnlijk niets, maar deze Hongaarse arts staat bekend 
als de vader van de antiseptische methode. Pas lang na zijn 
dood werden zijn bevindingen door de medische wetenschap 
erkend. Als jonge arts in een kraamkliniek wordt hij getroffen 
door de hoge kraamsterfte bij zowat een derde van de arme 
en ongehuwde patiëntes. Deze ‘kraamvrouwenkoorts’ werd 
toegeschreven aan atmosferische omstandigheden, dus 
gewoon slechte lucht.

De jonge Semmelweis linkt dit hoge cijfer echter aan de 
besmeurde handen van de chirurgen en hun studenten die soms 
rechtstreeks van een autopsie de bevallingskamer binnenstapten. 
Hij dwingt de artsen hun handen te ontsmetten met bleekwater 
en dringt daarmee de sterfte terug tot zowat 1,5%. Toch weigeren 
zijn oversten naar hem te luisteren. De voortdurende conflicten 
maken hem tot een gebroken man. Semmelweis wordt 
geïnterneerd en sterft in 1865.

tekst: Flor Declerq
regie: Raven Ruëll
spel: Bruno Vanden Broecke, 
Jos Verbist
video: Peter Monsaert

18-15-12 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas

Semmelweis
THEATER ANTIGONE
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Moeder, het is een woord dat vele ladingen dekt 
en vele emoties in zich draagt. Niet vreemd dat 
het excentrieke gezelschap Peeping Tom met 
dit gegeven aan de slag gaat. Het doek gaat op 
en meteen word je meegezogen in een onzekere 
wereld. Alles wordt één groot vraagteken. 
Waar bevinden we ons? Zijn we beland op een 
begrafenis of op de heropvoering ervan in een 
opnamestudio? Of zijn we nog ergens compleet 
anders, in de ondervragingsruimte van een 
politiebureau? De vreemde wereld van Moeder 
is er een waar al deze mogelijkheden perfect 
naast elkaar kunnen bestaan. Wie, binnen het 
rijtje van opgevoerde figuren, is de moeder ? 
Is er überhaupt een moeder? Vanuit het rouwen 
om een afwezige moeder gaan de spelers 
het ruimere idee van ‘gemis’ injecteren in het 
hier en nu, met beweging, dans en een tekst 
die laveert tussen bevattelijk en mysterieus. 
Moeder is tegelijk grappig en bevreemdend, 
verontrustend en herkenbaar.

Moeder is het tweede deel van een trilogie die 
werd ingezet met Vader (2014) en de voorstelling 
Kinderen (2018) als sluitstuk heeft. 

D A N S / T H E A T E R /

A N Y  L A N G U A G E

DI 11.04.17
20.00 uur  //  MAZ
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productie: Peeping Tom / regie: Gabriela Carrizo  
regieassistentie en dramaturgie: Franck Chartier / creatie 
en uitvoering: Eurudike De Beul, Maria Carolina Vieira, 
Marie Gyselbrecht, Brandon Lagaert, Hun-Mok Jung, 
Yi-Chun Liu, Simon Versnel, Charlotte Clamens / artistieke 
assistentie: Diane Fourdrignier / geluidscompositie en 
arrangementen: Raphaëlle Latini, Renaud Crols, 
Peeping Tom (TBA) / geluidsmix: Yannick Willox,
 Peeping Tom (TBA) / lichtontwerp: Giacomo Gorini, 
Amber Vandenhoeck / kostuumontwerp: 
Diane Fourdrignier, Peeping Tom (TBA) / decorontwerp: 
Peeping Tom, Amber Vandenhoeck, Filip Timmerman 
constructie decors: KVS-atelier, Peeping Tom / technische 
leiding: Filip Timmerman / technici Amber Vandenhoeck, 
Marjolein Demey, Hjorvar Rognvaldsson / productie en 
tour management: Anastasia Tchernokondratenko 
communicatie en productie: Sam Loncke / zakelijke 
leiding: Quentin Legrand / coproductie: Theater im 
Pfalzbau (Ludwigshafen), KVS (Brussel), Festival GREC 
de Barcelona / Mercat de les flors, HELLERAU - European 
Center for the Arts Dresden, Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Maison de la Culture de Bourges, La Rose 
des Vents (Villeneuve d’Ascq), Festival Aperto/Fondazione 
I Teatri (Reggio Emilia), Taipei Performing Arts Center 
(Taipei) / met de steun van: de Vlaamse overheid

15 euro

Korting in Dansreeks
aMAZe korting 50%

Gratis inleiding door Gloria Carlier om 19.15 uur

Cette compagnie excentrique aborde ici 
le thème de la mère, Moeder/Mère, 
un mot porteur de contenus très divers 
et qui suscite des tas d’émotions. 
Le public se sent emporté dans un 
univers incertain et mystérieux. 

F

This eccentric company works on the 
theme of Moeder/Mother, a word which 
covers the overtones and comprises 
lots of emotions. The audience is 
swept along in a world of mystery and 
uncertainty. 

E

Moeder
PEEPING TOM 

©
 M

ar
ie

 G
ys

el
br

ec
ht

Familiebanden

ZA 15.04.17
20.00  //  STADSSCHOUWBURG 

A
P

R
I

L
 

'
1

7

Cultuurcentrum Brugge is sinds dit seizoen ook de bakermat 
voor lokaal talent. Dat Brugge creativiteit ten over heeft, is 
in het verleden al meermaals gebleken, niet in het minst op 
muzikaal gebied. Lees er de publicatie Brupop van Antoine 
De Clerck maar op na! Dit boek is overigens een aanrader voor 
alle muziekliefhebbers. 

Cultuurcentrum Brugge wil dit muzikale gebruis op een 
originele manier de erkenning geven dat ze al decennia lang 
verdient. We hebben er zelfs een speciaal label voor bedacht.  
Omdat de juiste afbakening van lokaal talent tot plaatselijke 
amateur ons te ver zou (af)leiden, spreken we voortaan liever 
van Brugotta, wat zoveel betekent als ‘Bruges Got Talent'. 
Onze intenties zijn dus duidelijk. 

Wat mag je verwachten? In grote lijnen een 'Awards Night' 
in de ruime zin van het woord, met verrassingsacts, unieke 
gelegenheidsformaties en onverwachte combinaties, 
toespraken, prijzen, bloemen, bekers en medailles! 

Meer informatie over dit unieke project vind je binnenkort op 
www.ccbrugge.be.

15 euro

15% korting doelgroepen

Brugotta-awards

M U Z I E K
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De Khoury Brothers inspireerden zich voor dit project op één 
van de meest fascinerende eerste stomme animatiefilms. 
De avonturen van Prins Achmed. In 1926 realiseerde de Duitse 
Lotte Reiniger dit pareltje uit het Europese culturele erfgoed op 
basis van de kunst van het silhouet snijden. Voor het verhaal 
inspireerde Reiniger zich op de Oosterse Sprookjes van 1001 
Nacht. Bij de oorspronkelijke film hoorde een interessante 
muziekscore, maar de drie Palestijnse broers Khoury voegen 
nu een extra dimensie toe aan de beleving van de film.

‘We hebben veel geluisterd naar de originele muziek en die was 
goed, maar we denken dat onze muziek nog beter past, omdat 
we uit het Midden-Oosten komen, waar de film zich afspeelt,' 
legt Basilicum Khoury uit.

Het project klink alvast veelbelovend. De muziek van de Khoury 
Brothers vertrekt vanuit de Arabische traditie, maar laat zich 
ook voeden door heel wat invloeden uit flamenco, swing, 
klassieke muziek en jazz.

M U Z I E K / F I L M /

A N Y  L A N G U A G E

DI 18.04.17
20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG
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KHOURY BROTHERS

Elia Khoury (ud), Osama Khoury 
(quanun), Basilicum Khoury 
(viool, percussie)

15-12-9-6 euro

+ 7 jaar

Korting in Columbusreeks

coproductie Kultuurburo Link en 
MOUSSEM

Les Khoury Brothers ont pourvu un des 
premiers films d’animation muets de 
1926 d’un nouvel accompagnement 
musical. S’inspirant de la tradition 
arabe comme point de départ, ils se 
nourrissent aussi d’influences du 
flamenco, du swing, de la musique 
classique et du jazz.

F

The Khoury Brothers provide one of the 
most fascinating first silent animation 
films of a new music score from 1926. 
They start on the basis of the Arab 
tradition, but they also draw inspiration 
from lots of influences from flamenco, 
swing, classical music and jazz.

E

De avonturen van Prins Achmed
KHOURY BROTHERS

Film / Podium
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V I S U E E L

T H E A T E R /

A N Y  L A N G U A G E

WO 19.04.17
20.00 uur  //  MAZ         

Cet ensemble britannique se spécialise 
dans le théâtre de masques poétique. 
Son spectacle sans paroles a été l’une 
des révélations du festival international 
Londen Mime Festival 2016. Avec son 
caractère émouvant, badin et léger, il 
cache aussi une thématique particulière.

F

This British company specialises 
in poetic mask theatre. This silent 
performance was a revelation during the 
international London Mime Festival 2016. 
The performance is poignant, playful, and 
light, yet it has a special theme. 

E

Nadat we in het begin van het seizoen de Familie Flöz op je 
loslieten, presenteren wij je ook graag in het voorjaar een 
gezelschap uit Groot-Brittannië dat zich eveneens specialiseert 
in poëtisch maskertheater. De woordeloze voorstelling 
The Best Thing van Vamos Theatre was een van de revelaties 
tijdens het internationale London Mime Festival 2016.

Een onschuldig verhaaltje over een meisje dat opgroeit in de 
swinging sixties. Een aangepast retrodecor en aankleding. 
Muziek die zo uit het collectief geheugen op de portable 
platenspeler belandt. Het zijn de verraderlijke ingrediënten voor 
een dieper liggende problematiek.

De jaren zestig kenmerkten zich vooral door de ontvoogding 
van de tiener, wat zich manifesteerde in een nieuwe moraal 
en seksuele beleving. Vooral bij Britse jongeren bleven de 
gevolgen niet uit. Ongehuwde moeders moesten onder 
familiale en maatschappelijke druk hun pasgeboren baby’s 
afstaan, want dat was ‘the best thing’. 

Vamos Theatre buigt deze schijnbaar zware thematiek om 
tot een ontroerende, speelse en luchtige tragikomische 
familiekroniek.

tekst, regie: Rachael Savage
spel: Richard J. Fletcher, 
Marissa Gunter, Sarah Hawkins, 
Angela Laverick
muziek: Janie Armour
maskers: Russell Dean

18 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas

The Best Thing
VAMOS THEATRE

BELGISCHE PREMIÈRE / EXCLUSIEF VOOR BELGIË
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HERMAN VAN VEEN

Duizendpoot Herman van Veen (1945) speelt viool, zingt, 
schrijft, componeert, schildert en is de geestelijk vader van de 
wereldberoemde weeseend, Alfred Jodocus Kwak. Schijnbaar 
moeiteloos zingt hij zijn repertoire in vijf talen. In 1966 beklom 
hij voor het eerst het podium en sindsdien reist hij met zijn 
voorstellingen de wereld rond. Geen Nederlandse artiest wordt 
zo gevierd in de internationale theaters als deze Utrechtse 
duivelskunstenaar.

In de nieuwe voorstelling van Herman van Veen, overtuigen 
zijn poëtische teksten opnieuw alle harten. Ondanks de 
experimentele en passionele zoektocht, blijven zijn teksten 
verstaanbaar hedendaags. Wie niet genoeg heeft aan 
de Nederlandse woordenaar, krijgt met de meegereisde 
muzikanten een prachtig extraatje. De jonge, zevenkoppige 
begeleidingsband klinkt zonder méér fantastisch. 

35-27-21-16 euro
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Misschien sluimert het principe van de ‘leading success 
people’ nog ergens vaag in een achterkamer van jouw 
collectief geheugen. Het was indertijd blijkbaar ‘de’ sleutel 
naar een onvermijdelijk succesvolle carrière. Dat was het in 
elk geval voor de eerder ironisch bedoelde LSP-Band, die in de 
jaren '80 en '90 Vlaanderen inpalmde met een slimme mix van 
muzikale hoogstandjes, humor en bekende gasten die voor de 
gelegenheid uitzonderlijk het risico wilden lopen in de rol van 
zanger te stappen.

De band ontstond oorspronkelijk uit een groep muzikanten 
rond Johan Verminnen, met o.a. Firmin Timmermans, 
Eric Melaerts en Jan Hautekiet. Bij de keuze van de gasten en 
het repertoire vertrokken zij van een principe: de bv’s moesten 
covers brengen en mochten nooit eigen nummers zingen. 
Ook de nieuwe LSP-band respecteert deze visie.

Verwacht je dus aan een middag down memory lane, in het 
gezelschap van Mona Lisa, Spanish Eyes of John Terra. 
Wie weet welke special guests ze dit keer uit hun platenkast 
toveren?

DE LSP BAND MET O.A.

 
John Terra: zang
Chris Peeters: gitaar & zang  
(o.a. bekend van De Laatste 
Showband)
Dany Caen : zang & backing vocals 
(o.a. bekend van De Laatste 
Showband)
Eddy Aelbrecht : piano, 
backing vocals 
Alain Verriest : bas
Firmin Timmermans : drums & zang 

18-15-12-9 euro

Korting in Nostalgiareeks 

Gratis Nostalgiabal na het concert 
in de foyer

Van vroeger en nu
LSP-BAND

M U Z I E K
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T H E A T E R DI 25.04.16
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DE ROOVERS

Dea Loher is een van de meest succesvolle hedendaagse 
Duitse auteurs. Haar werk werd meermaals bekroond en 
opgevoerd. Haar taal is komisch, direct en heeft een heel eigen 
poëzie. Hier en daar hoor je echo’s van Brecht, Beckett, Müller 
en vooral Fassbinder. De inhoud is nooit eenduidig of af, net als 
het leven zelf.

‘Het is gewoon zo, dat het altijd verdergaat, het leven. 
Het is niet klaar en het zal nooit klaar zijn, wat er ook met ons 
gebeurt’, is een treffend citaat uit haar werk. Haar personages 
zoeken altijd naar een uitweg, ze verlangen naar een leven dat 
weer één geheel vormt. 

In Onschuld schetst Dea Loher in negentien scenes een beeld 
van een groep vertwijfelde en verstrikte mensen in een kleine 
kustplaats. Twee Afrikaanse sans-papiers zien een vrouw de 
zee inlopen, maar als verlamd, grijpen ze niet in. Een kinderloze 
vrouw vraagt vergeving voor de misdaden van haar zoon. 
Een filosofe verbrandt haar boeken. Dit stuk gaat over 
ontmoeten, vastgrijpen en loslaten.
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Onschuld

van en met o.a. Robby Cleiren, 
Luc Nuyens, Sofie Sente, 
Leen Diependaele, 
Mieke De Groote, 
Evgenia Brendes, Jovial Mbenga, 
Carly Wijs en Danny Bouwman
muziek: Leen Diependaele en 
Samowar
scenografie: Stef Stessel
kostuums: Pynoo

15-12-9 euro

Com-Pas
aMAZe korting 50%

Migratie

WO 26.04.17
20.00 uur  //  MAZ 
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IN KOOR! is een muziektheaterproject waarin de Brusselse 
klankperformance-kunstenares Myriam Van Imschoot en 
Willem de Wolf, acteur en auteur bij Cie. De Koe, samenwerken 
met het Gentse kunstencentrum CAMPO, studenten van 
diverse afdelingen van het KASK in Gent en amateur-acteurs 
uit verschillende verenigingen. 

Uitgangspunt voor IN KOOR! zijn de repetities van een 
zangstuk. Een koor, zingende mensen die zich eindeloos 
oefenen in (dis)harmonie om ergens tot eenstemmigheid en 
welluidendheid te komen. 

De zich daarbij voordoende missers, herhalingen en 
uitschuivers, de verveling, conflicten, irritaties, liefdes en 
vreugdes vormen het dramatische speelmateriaal voor een 
tragikomisch stuk. Want mensen zijn het kwetsbaarst wanneer 
ze iets (nog) niet kunnen en dat zo graag willen. Een ode aan 
de foute aanhef, de valse noot en de nog wankele stem, uit 
balans en cadans.

Copresentatie met Kunstencentrum De Werf/Vrijstaat O.

concept: Myriam Van Imschoot & 
Willem de Wolf
met: studenten & amateuracteurs
productie: CAMPO, Cie. De Koe 

& KASK

12 euro

15% korting doelgroepen
Com-Pas

IN KOOR!
CAMPO

T H E A T E R / 

M U Z I E K T H E A T E R
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brugotta club
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KAREN VANHULLE

Als iemand het nieuwe label Brugotta alle eer aandoet, dan 
is het wel Karen Vanhulle. Geïnspireerd kotstudent in Gent, 
anderzijds gepassioneerd singer-songwriter en tussendoor 
ook nog eens fulltime perfectioniste.

Na haar piano-opleiding aan het Conservatorium van Brugge, 
ging ze meer en meer naast de klassieke lijntjes kleuren. 
Daar hebben o.a. de oude jazzplaten op zolder en de roots van 
haar muzikale ouders, wel enige verantwoordelijkheid in.
Ze laat graag haar muzikale impulsen de vrije loop en volgt 
ongegeneerd romantische stemmingen, kritische inzichten en 
ongestuurde hersenkronkels die haar overvallen en verwerkt ze 
in haar songs. 

Onlangs verraste zij de muziekwereld met de bijzonder sfeervolle 
debuut-EP Second Skin met daarop een zorgzame selectie eigen 
nummers. Een gevarieerd ‘visiteplaatje’ met veel respect voor 
onder meer Joni Mitchell, Tori Amos, Eefje De Visser en 
Jeff Buckley, maar ook met veel karakter en een fijnzinnig 
geloof in eigen kunnen.

Second Skin

10 euro

15% korting doelgroepen

Originaire de Bruges et formée comme 
pianiste, l’auteur-compositeur-
interprète évolue volontiers hors cadre 
en laissant libre cours à ses impulsions 
musicales. Elle a récemment surpris 
l’univers musical avec un premier EP, 
Second Skin, qui contient une sélection 
exigeante de quelques-unes de ses 
chansons baignant dans une belle 
ambiance.

F

This singer-songwriter from Bruges, 
after her piano training, likes to colour 
outside the classical lines. She likes to 
give free rein to her musical impulses. 
Recently, she took the music world 
by surprise with the stylish debut 
EP Second Skin, which has a choice 
selection of her own numbers.   

E

VR 28.04.17 T.E.M. ZO 07.05.17
DIVERSE LOCATIES 
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WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN 2017

F E S T I V A L

Lokaal talent aan zet!

Elk jaar gebeurt er iets onwezenlijks in Brugge. Honderden 
Brugse amateurkunstenaars nemen elk jaar de stad voor tien 
dagen over. Cultuurcentrum Brugge probeert in die Week van 
de Amateurkunsten (WAK) zoveel mogelijk podia en platformen 
aan te bieden. 

Ook in 2017 komt er opnieuw een verscheidenheid aan 
kunstdisciplines aan bod. Muziek, film, toneel, dans, beeldende 
kunst, poëzie, … van vrijdag 28 april tot en met zondag 7 mei 2017 
kun je als Bruggeling niet meer om het lokaal talent heen.

Tijdens WAK kan je niet alleen terecht voor de vaste waarden 
zoals het gratis muziekfestival WAcKo op de Burg (onder de 
bomen), maar kun je je elk jaar laten verrassen door de vele 
nieuwe projecten waarmee lokaal talent zich extra in de verf 
zet. Ook binnen de Week van de Amateurkunsten volgen we de 
thematische lijnen.

Ontdek het volledig programma vanaf april 2017 op 
www.ccbrugge.be/wak

Gratis
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Na de succeseditie van Lokale Helden 2015, een organisatie 
van de aMAZe-jongeren en Poppunt, steekt aMAZe opnieuw 
de koppen bij elkaar voor Lokale Helden 2017. Lokale Helden 
biedt een platform aan muzikaal talent uit eigen streek. 
Om het publiek de kans te geven om lokale helden aan het 
werk te zien. Om jong talent aan te moedigen om te blijven 
musiceren. En omdat het leuk is.

Hou zeker de Facebookpagina van aMAZe Team Brugge in het 
oog, want … this will be aMAZe’ing!

i.s.m. Poppunt & zijn kansenplatform vi.be

Gratis

M U Z I E K

LOKALE HELDEN 2017

theater
organiserenwildgaan

cultuur

LokaleHelden

aMAZe

vriendschap

backstage

dromen

feest

backstage

jeugd
jongeren
sfeerfun amusement

realiseren

wildgaan

muziek groep

organiseren

samenwerken

team

party

onderdompelen

kunst

lokale helden

creativiteit

out.of.the.box

battle.of.the.schools

aMAZe-LID ANKE DECKERS:

KABINET K & HETPALEIS
Horses

ZA 29.04.17
17.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG 
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Horses is een dansvoorstelling in het kader van de 
Dag van de Dans en zit vol ontembare energie. 
Vijf kinderen en vijf volwassenen ontmoeten elkaar. 
Ze delen gretigheid, verwondering en vooral een 
onwankelbaar vertrouwen in elkaar. Horses gaat over 
groot willen zijn en over kind willen blijven, over macht 
en kwetsbaarheid, over dragen en gedragen worden. 
Horses getuigt van de kracht en integriteit in menselijke 
verhoudingen. 

Op live muziek van Thomas Devos en Eva Vermeiren 
zoeken de dansers naar een symbiose, een uniek 
verbond met de ander, als ruiter en paard.

Kabinet K hanteert een sobere danstaal die toch veel 
vertelt, die tegelijk vertedert en pijn doet, die ernstig is en 
speels. Live muziek, de aanwezigheid van verschillende 
generaties op de scène en de invloed van de beeldende 
kunsten zijn constanten in hun creaties. 

Horses is door zijn gelaagdheid en universele poëzie een 
voorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar.

choreografie: Joke Laureyns & 
Kwint Manshoven / dans: 
Jacob Ingram-Dodd, Evelyne Rossie, 
Kwint Manshoven, 5 kinderen / muziek: 
Thomas Devos & Eva Vermeiren 
scenografie: Kris van Oudenhove & 
Kwint Manshoven / dramaturgie: 
Mieke Versyp / lichtontwerp: 
Kris van Oudenhove / techniek: 
Kris van Oudenhove & Gerold van Thieghem 
productieleiding: Maarten Naessens 
productie: Kabinet K & HETPALEIS 
coproductie: TAKT, STUK / met de steun 
van: De Vlaamse Gemeenschap / met 
dank aan: Les Ballets C de la B, NTGent, 
LOD, Imaginate (UK),  Aabendans (DK)

12-9-6 euro

6 euro / -12 jaar

+ 8 jaar

D A N S /

A N Y  L A N G U A G E

Horses est un spectacle de danse 
débordant d’une énergie indomptable. 
S’y rencontrent cinq enfants et cinq 
adultes qui partagent beaucoup 
d’avidité, un étonnement permanent 
et surtout une confiance réciproque 
inébranlable. Dans Horses, il s’agit de 
vouloir grandir mais aussi de rester un 
enfant, de pouvoir et de vulnérabilité, de 
porter ou d’être porté.

F

Horses is a dance piece full of 
irrepressible energy. Five children and 
five adults meet each other. They share 
gusto, amazement, and, especially, an 
unshakeable trust in each other. 
Horses is about wanting to grow up and 
wanting to remain a child, about power 
and vulnerability, about carrying and 
being carried.

E
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Kleinkunst mag weer. Meer zelfs, kleinkunst is weer in. 
Dat leidden wij althans af uit het grote succes van de eerste 
editie van dit Kleinkunstfestival twee jaar geleden. Een tweede 
editie kon dus niet uitblijven. Zeker nu een nieuwe generatie 
jonge straffe Nederlandstalige artiesten is opgestaan die zich 
graag spiegelt aan de pioniers van de jaren '60-'70.

We hebben oog voor jong talent, maar ook de eerste generatie 
staat er nog. Hun protestliederen maakten met de tijd plaats 
voor meer hedendaagse teksten. Nu eens maatschappijkritisch 
of levensbeschouwelijk, dan weer triest of vertederend.

Deze artiesten gaan voor de akoestische formule, 
waarbij mooie melodieën belangrijker zijn dan decibels 
en de verstaanbaarheid van de tekst primeert boven het 
geluidsniveau.

Proef samen met De Troubadour en Annabel van de geneugten 
van De Kauwgomballenboom en kom tot de vaststelling Non, 
Non rien n’a changé. 

18-15-12-9 euro

15% korting doelgroepen

HANS DE BOOIJ, ELLY & RIKKERT,
LENNY KUHR, WIGBERT & JAN HAUTEKIET

Het Kleinkunstfestival 2
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SKAGEN

Stel: Jezus komt terug op aarde of althans iemand die beweert 
Jezus te zijn. Hij lijkt niet anders dan jij of ik. Alleen is hij 
misschien wat hooghartiger. Vreemder is misschien dat hij 
elk conflict vermijdt en bovendien beweert dat hij de toekomst 
kan voorspellen. Dat is allicht voldoende om hem verdacht te 
maken. Misschien moet een rechtbank hem eens op de rooster 
leggen, oordeelt de publieke opinie. De executie is nabij.

SKaGeN vond inspiratie in de roman De Meester en Margarita 
van Michail Bulgakov. Christus blijkt hier helemaal niet zo 
krachtdadig en onbevreesd als de evangelische figuur. 
Hij is grappig, laf en manipulatief. Pilatus krijgt zelfs stilaan 
enige sympathie voor hem. 

SKaGeN peilt in deze voorstelling vooral naar de staat van 
de mens vandaag, in een wereld schijnbaar beheerst door 
religieuze terreur. Wat is de betekenis van het geloof en wat 
zijn de repercussies? Verpakt in een scherpe hedendaagse 
voorstelling, zowel tragisch als verraderlijk vrolijk.
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Uw Rijk Kome – Jezus voor Beginners

tekst en spel: 
Clara Van den Broek, 
Mathijs F Scheepers, 
Korneel Hamers, 
Valentijn Dhaenens

15-12-9 euro 

Com-Pas
aMAZe korting 50%
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D A N S /

A N Y  L A N G U A G E 
VR 05.05.17

20.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Dans ce spectacle théâtral et dansant, 
Vandekeybus présente le portrait 
perspicace d’un messie en tant que 
personnage fictif, qui se trouve dans un 
monde qui ne veut pas être sauvé. 
Quatre personnages principaux évoluent 
dans une ambiance surréaliste et 
indéfinie.

F

In this theatrical and dance performance 
Vandekeybus presents a penetrating 
portrait of a Messiah as a fictitious 
character. The Messiah stands in a world 
which could not or would not be saved. 
Four main characters operate in a surreal 
and vague atmosphere. 

E

Naast Anne Teresa De Keersmaeker en Jan Fabre, is 
Wim Vandekeybus ongetwijfeld de grootste naam binnen 
de hedendaagse dansscene in ons land. Vandekeybus was 
al vaker te gast in Brugge en trad in 2013 op als curator 
voor het December Dance festival. Een habitué dus, wat 
niet wil zeggen dat Vandekeybus niet blijft vernieuwen, wel 
integendeel. Hij experimenteert met verschillende disciplines 
en met een nieuwe dansploeg tast hij de grenzen af van 
dans, performance, muziek, beeldende en visuele kunst. 
Risico, intuïtie en instinct vormen kernwoorden binnen zijn 
voorstellingen. 

In het theatrale en dansante Mockumentary of a contemporary 
Saviour brengt Vandekeybus een scherpzinnig portret van 
een messias als fictief karakter. Hij/zij staat in een wereld die 
niet kon of wilde gered worden. In deze nieuwe creatie plaatst 
Vandekeybus 4 hoofdpersonages en hun bovennatuurlijke 
engelbewaarders in een futuristische realiteit. Science fiction 
en utopie/dystopie liggen er dicht tegen elkaar. 
Niets is wat het lijkt. 

regie, choreografie, scenografie: 
Wim Vandekeybus / gecreëerd 
met en uitgevoerd door: 
Ultima Vez performers  
geluidsontwerp:  Charo Calvo, 
Ircam / lichtontwerp: 
Davy Deschepper, 
Wim Vandekeybus / stylisme: 
Isabelle Lhoas / geassisteerd 
door: Isabelle De Cannière  
technische coördinatie: 
Davy Deschepper / geluidsregie: 
Bram Moriau / stage manager: 
Tom de With / productie: 
Ultima Vez / coproductie: 
KVS (Brussel), Ircam (Parijs)

21-18-12 euro

Korting in Dansreeks
aMAZe korting 50%

Gratis inleiding door Gloria 
Carlier om 19.15 uur

Mockumentary of a contemporary Saviour
WIM VANDEKEYBUS/ULTIMA VEZ
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In een wereld die steeds complexer wordt, gaan Wim Opbrouck 
en Wilfried de Jong een Vlaams-Nederlandse alliantie aan, om 
de zaken nog wat ingewikkelder te maken. Of net niet, want hun 
gemeenschappelijk doel is de totale vrijheid. Hun zoektocht 
hoeft geen GPS, maar wel een gids. Jazz. En nog meer jazz.

Muziek op het scherp van de snee, als bevrijding van de geest. 
Intiem. Heftig. Wild. In een maatschappij die zoveel mogelijk 
aan banden wil leggen, hebben ook de bandeloosheid en 
eventuele bandenpech hun recht. Hoe? Met rituelen. 
Met muziek. Met dans. Met dingen die op het toneel moeten 
gedaan worden, anders kan er niet geleefd worden.

Opbrouck en de Jong zoeken hun weg uit de bekrompenheid 
en wagen een sprong in het diepe en niet eens zo onbekende. 
Voortgestuwd door een eigenzinnige selectie van persoonlijke 
favorieten en regelrechte klassiekers.
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concept, spel, muziekselectie: 
Wilfried de Jong, Wim Opbrouck
regie: Johan Simons
dramaturgie: Steven Heene
sounds: Ron Reuman

18-15-12-9 euro

15% korting doelgroepen

We Free Kings

NTGENT / WIM OPBROUCK
& WILFRIED DE JONG
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M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E
ZO 07.05.17

15.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Ces quatre chanteuses nous ramènent à 
l’époque des premiers postes de télévision 
dans les foyers, celle des cheveux longs, 
du rock ‘n roll et de l’amour libre. 
Donc, en piste pour des tubes comme 
Son of a Preacher Man, Mister Postman ou 
Da doo ron ron.

F

The four singers take you back in time to 
the days of the first televisions in living 
rooms, wild hair, rock ’n roll, and free sex. 
Put on your dancing shoes for hits like 
Son of a preacher man, Mister postman, 
or Da doo ron ron.

E

Trouwe Nostalgiabezoekers zullen ze zeker nog herkennen, 
deze ‘ladies of the fifties’ die ondertussen weer wat ouder zijn 
geworden en zich nu graag in de maatpakjes van de ‘ladies of 
the sixties’ proppen.

De vier zangeressen voeren je terug mee in de tijd dat het 
televisietoestel stilaan het centrale meubelstuk in elk Vlaamse 
salon werd en waar de jeugd het uitgaansleven kleurde met 
sigaretten, drank, wilde haren en vrije liefde. Rock ’n roll voerde de 
‘heartbeat’ aan van jongeren die hun outfit iets kleurrijker zagen 
en hun kapsels iets volumineuzer dan hun ouders lief was.

Het leek alsof er elke dag een Heatwave kon opdoemen, zeker 
wanneer een Son of a preacher man passeerde of een Mister 
postman, dan gaat je hart meteen van Da doo ron ron of slaan 
je hormonen spontaan over in een demonstratie Dancing in the 
street.

15-12-9-6 euro

Korting in Nostalgiareeks 

Gratis Nostalgiabal na het 
concert in de foyer

Ladies of the sixties
MUSICLAND PRODUCTIONS
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THEATER FROEFROE

Na de bejubelde producties Orfee en Labyrint maakt Theater 
Froe Froe een nieuwe spektakelvoorstelling geïnspireerd op een 
mythologisch verhaal.

Helena is een voorstelling met acteurs, poppen, livemuziek 
en veel videogeweld naar Homeros en Euripides, hedendaags 
bekeken en bewerkt door Patrick Vervueren.

Helena’s levensverhaal werd door een man geschreven. 
Als mooiste vrouw ter wereld werd ze herhaaldelijk door een 
man opgeëist, aan een andere man toegewezen en door nog 
een andere meegenomen. Helena moet zich altijd schikken. 
Haar schoonheid moet gedeeld worden, maar dan wordt ze 
verliefd en herschrijft ze zelf haar rol. 

Dit wordt een heftig, passioneel en intrigerend verhaal over 
liefde en verraad.  

Helena

van en met: Marc Maillard, 
Gert Dupont, Dries De Win, 
Eva Binon of Lien De Graeve, 
Marieke Antoni (stage) en 
Patrick Vervueren
live muziek: 
Jason Van Dousselaere - 
Friends Are Magic
techniek: Tim Oelbrandt en 
Jonas De Wulf

8 euro

+ 12 jaar

VERSE 
MAATJES

DI 09.05.17
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De thematiek van dit stuk, naar de gelijknamige roman van 
Michel Houellebecq, blijkt helaas tien jaar na de premièredatum 
enkel aan hoogdringendheid te hebben gewonnen. 
De uitgebluste ambtenaar Michel begint een relatie met 
de jonge zakenvrouw Valerie. Aangevuurd door hun eigen 
extatische seksleven, ontwikkelen zij een concept voor een 
mondiaal netwerk van seksvakanties, vanuit de overtuiging dat 
een overwerkte en uitgeputte samenleving nood heeft aan een 
hedonistisch beleefde seksualiteit.

Dat geloof wordt echter brutaal afgestraft, wanneer een 
moslimterrorist een aanslag pleegt op een van de vakantie-
dorpen en zo ook een einde maakt aan de droom en de relatie 
van Michel en Valerie. Deze aanslag staat niet zo ver af van de 
aanslagen op Charlie Hebdo, de Bataclan in Parijs of op 
de luchthaven van Zaventem.

Daarom besloot NTGent om Platform opnieuw op te voeren. 
Met deze herneming wil het Gentse gezelschap ook nog een 
stap verder gaan door dit verhaal te spiegelen aan de politieke 
toekomstfictie die Houellebecq poneert in Onderworpen. 
Dit stuk wordt als tweeluik aangeboden.

T H E A T E R

Platform
NTGENT/ACTION ZOO HUMAIN

tekst: naar Michel Houellebecq
regie: Johan Simons
spel: Els Dottermans, 
Steven Van Watermeulen, 
Action Zoo Humain e.a.

18-15-12 euro

Com-Pas
Combinatiekorting 15 %
Platform + Onderworpen

Gratis inleiding om 19.15 uur
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NTGENT / ACTION ZOO HUMAIN

François, de verteller van Onderworpen, lacht de toekomst 
tegemoet. Eigenlijk is hij zowat de tegenpool van de hoofd-
personages van Platform. De hedonistische neoliberale wereld-
orde van Platform heeft hier plaatsgemaakt voor de nieuwe 
orde van een democratisch verkozen Moslimbroederschap. 
De vrijheid is wel ingeperkt, maar dit zorgt wel voor een 
stabieler maatschappelijk klimaat. Geplaagd door een 
defaitistische kijk op de Westerse samenleving en op zijn 
eigen leven, hoopt François op een tweede kans. 
Hij laat zich dan ook graag onderwerpen.

Voor Onderworpen slaat Johan Simons de handen in elkaar 
met Action Zoo Humain. Dit Gentse collectief bestaat uit 
performers en onderzoekers met verschillende etno-culturele 
achtergrond. Vooral de superdiversiteit en de beeldvorming van 
en rond etnische minderheden in de westerse wereld vormen 
de kern van het onderzoek van Action Zoo Humain. 
De samenwerking heeft ook als consequentie dat Platform 
wordt hernomen in een nieuwe bezetting. Steven Van 
Watermeulen en Els Dottermans krijgen het gezelschap van 
enkele nieuwe spelers van Action Zoo Humain. 
Zij vormen ook de cast van Onderworpen.

Onderworpen

tekst: naar Michel Houellebecq
regie: Johan Simons
spel: Els Dottermans, 
Steven Van Watermeulen, 
Action Zoo Humain e.a.

18-15-12 euro

Com-Pas
Combinatiekorting (15 %) 
Platform + Onderworpen

Gratis inleiding om 19.15 uur
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D A N S /

A N Y  L A N G U A G E 
DO 11.05.16
20.00 uur  //  MAZ

Dans Ode to Attempt, Jan Martens 
présente une déconstruction personnelle 
et comique d’un processus de création. 
Steven Michel tente dans They Might Be 
Giants d’animer un univers imaginaire, 
de traduire en images de joyeuses 
impressions physiques et spatiales.

F

With Ode to Attempt, Jan Martens 
presents an amusing and personal 
deconstruction of a creative process. 
With They Might Be Giants, Steven Michel 
endeavours to bring to life an imagined 
universe in order to visualise erected 
physical and spatial expressions.

E

Wegens een blessure van Jan Martens kon deze voorstelling 
vorig jaar niet doorgaan, maar we wilden je deze dubbele 
dansparel niet onthouden.

Na het imposante The dog days are over, brengt Jan Martens 
met Ode to Attempt een grappige en persoonlijke deconstructie 
van een creatief proces. Wanneer een artiest iets creëert, 
doorloopt hij verschillende stadia. In deze clevere performance 
wil Jan Martens die fasen een nieuw leven geven. Hij navigeert 
tussen authenticiteit en manipulatie, perfectionisme, ‘coolness’ 
en melancholie. The New York Times hield alvast van deze 
'Workouts for the Mind, Dressed in Cheeky Humor'.

Steven Michel is geen onbekende voor Jan Martens. Hij danste 
al in heel wat van Martens' voorstellingen. Met They Might Be 
Giants zet hij zijn eerste stappen als maker/choreograaf. 
Deze solo tracht een ingebeeld universum tot leven te brengen 
op de scène en speelt met de perceptie van de toeschouwer.

15 euro 

Korting in Dansreeks 
15% korting doelgroepen

Gratis inleiding door 

Gloria Carlier om 19.15 uur

Double Bill: Ode to the Attempt & They Might be Giants
JAN MARTENS / STEVEN MICHEL
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RAYMOND VAN HET GROENEWOUD

Raymond van het Groenwoud staat er! Dat bewijst hij zonder 
méér in zijn nieuwe solotour Kreten en Gefluister. 
Na zijn 65ste verjaardag wil Raymond nog méér genieten van 
zijn muzikale vrijheid. Daarom laat hij zijn begeleidingsband 
even aan de kant en verovert hij het podium solo. 
Raymond als alleenheerser op het podium, staat garant 
voor een avond vol intimiteit, dromen en teksten die zich 
rechtstreeks in het hart laten kerven. Leeftijd heeft op 
Raymonds muzikale carrière nog steeds géén negatieve 
invloed. Als een jong veulen dwarrelt hij van experiment tot 
experiment om het publiek elke keer met verstomming te 
plezieren. Ook in deze tournee brengt hij opnieuw 
het beste van zichzelf. 
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Kreten en Gefluister

21-18-12-9 euro

15% korting doelgroepen

VR 26.05.17
20.00 uur  //  FOYER STADSSCHOUWBURG 
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Old Salt staat garant voor een feestje. De band ontstond in 
2013 tijdens een wereldmuziekconferentie in Slovenië en 
groeide uit tot een hechte groep van zes muzikanten. De band 
bestaat uit zowel Europeanen als Amerikanen en wil graag haar 
liefde voor traditionele muziek op een energetische manier 
overbrengen op het publiek.

Invloeden van zowel old time, americana, bluegrass als 
Europese folk schemeren door in hun muziek. 
Frontman Dan Wall brengt samen met z’n kompanen 
verfrissende bluegrass en cajun, uitgepuurd tot op het bot. 

Folk en roots gaan ook hand in hand bij Barabas. 
Deze Brugse band brengt ons aan het begin van de avond 
opzwepende ritmes en fonkelende melodieën, fris en monter, 
maar nooit geschoren.

M U Z I E K /

A N Y  L A N G U A G E

Unplugged
OLD SALT + BARABAS

BARABAS

Els Desomer: zang, viool, altviool
Stijn Vanmaekelbergh: zang, 
gitaar, mandoline
Tim Van Peteghem: zang, gitaar, 
percussie, banjo
Geert Gielen: zang, contrabas, 
accordeon
Joris Bonheure: drums 

OLD SALT

Dan Wall: zang, banjo, viool
Johannes Wannyn: gitaar, zang
Lotte Remmen: viool, zang
Anton Teljebäck: altviool
Lara Rosseel: contrabas, zang
Dave Barfoot: percussie

Gratis

Old Salt a vu le jour en 2013 lors d’une 
conférence sur la musique du monde en 
Slovénie et constitue depuis un groupe 
bien soudé de six musiciens, aussi bien 
européens qu’américains. Leur musique se 
laisse volontiers influencer par l’old time, 
l’americana, le bluegrass et le folk européen.

F

Old Salt came into being in 2013 during a 
world music conference in Slovenia and 
has grown into a closely knit group of six 
musicians. The band consists of both 
Europeans and Americans. Their music 
contains influences of old time, Americana, 
blue grass, and European folk.

E
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T H E A T E R /
F A M I L I EZA 27.05.17

Vanaf 14.00 uur  //  STADSSCHOUWBURG & BIEKORF 
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4HOOG

We kijken al uit naar het seizoen 2017-2018, maar voor we zover zijn, is het nog tijd voor een 
passend slotfeest!

Omdat 4HOOG, een van onze favoriete jeugdtheatergezelschappen 20 jaar bestaat én omdat 
we ons familiepubliek zo genegen zijn, is er deze speciale familiedag met 3 voorstellingen 
en een dag vol plezier.

Stekeblind, is de nieuwste 4Hoog-creatie over Egel en Mol, die we in de Biekorf presenteren. 
De iets oudere kinderen kunnen genieten van de verrassende vertelling Een pippo van Jelle 
Marteel. De succesproductie De Koning zonder Schoenen speelt in groot formaat, met live 
muzikanten en zangers in de stadsschouwburg. 

Deze feestdag wordt overgoten met een sausje van prikkelende, kleurrijke en feestelijke 
randactiviteiten. Zo kom je in de wandelgangen ‘les coiffeuses royales’ tegen die jou een 
feestelijk kapsel geven. Maak kennis met de vorstelijke hygiënist, help mee met het bereiden 
van koninklijke hapjes. Laat je verrassen door de hofdichter en laat je zelf versierde servet 
strijken door het majestueuze strijkorkest.

We eindigen met een koninklijk feest in de foyer. 
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4viert20

STEKEBLIND  14.00 uur  //  BIEKORF

Stekeblind is een verhaal over Egel en Mol die blind zijn voor elkaars 
verschillen. Ze willen heel graag dicht bij elkaar zijn, maar dat kan pijn 
doen. Samen in één bed liggen, lijkt moeilijker dan gedacht.

makers: Frans Van der Aa en Raf Walschaerts  / naar een idee van: Ariane Sonck

12 euro

6 euro / -12 jaar

+ 3 jaar

EEN PIPPO  14.00 en 15.30uur  //  STADSSCHOUWBURG

Op elk feest moet er een clown zijn.
Geen clown, geen feest, dat is altijd zo geweest. Grappen, grollen, 
fratsen, kuren en heel hard lachen, maar Pippo struikelt ook over
zijn hart. Achter zijn rode neus zit ook verdriet. 

tekst en spel: Jelle Marteel (speciaal gemaakt voor 4 viert 20) 

12 euro

6 euro / -12 jaar

+ 6 jaar

DE KONING ZONDER SCHOENEN  15.30 uur  //  STADSSCHOUWBURG

Er was eens … Een koning.
Een koning met een gouden kroon. Op een gouden troon. 
Met een gouden mantel.
Hij had wel 100 paarden.
Hij had ook 1000 knechten.
En zelfs 1000 X 1000 vrienden.
De koning had alles om blij te zijn. En toch was hij verdrietig ... 
Een voorstelling over verdriet, hoop en geluk.
Over geven en krijgen en dat rijkdom veel meer is dan rijk zijn.

tekst: Raf Walschaerts / regie: Frans Van der Aa / spel: Steve De Scheppper of 
Peter Pype of Frans Van der Aa en Saskia Verstiggel of Tineke Caels of Loes Carrette 
compositie: Helder Deploige / arrangementen: Peter Spaepen / live muziek: 
10 muzikanten/zangers / decor en kostuums: Kathleen Moers & Frans Van der Aa

12 euro

6 euro / -12 jaar

+ 3 jaar
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ZA 02.07.16 TOT EN MET ZO 02.10.16 
GROENINGEMUSEUM 

Cultuurcentrum Brugge werkt voor de eerste expositie van het 
seizoen samen met Musea Brugge. De in 1967 in Iran geboren 
kunstenares Maryam Najd woont en werkt in Antwerpen en 
heeft verschillende solotentoonstellingen op haar palmares. 
Haar werk was vorig jaar ook te zien in de Bogardenkapel in 
het kader van de Triënnale. 

Najd ontwierp nu speciaal voor het Groeningemuseum een 
nieuwe reeks olieverfschilderijen. Als kunstenares is ze bovenal 
begaan met het thema van zich ergens thuis te voelen. In haar 
werk vinden we verwijzingen naar de actuele vluchtelingencrisis, 
naar de situatie van de vrouw en de vervreemding binnen onze 
maatschappij. Najd vertrekt daarbij vaak vanuit beelden in de 
media die ze dan transponeert naar de schilderkunst. 

Voor deze expositie vond ze inspiratie in de gedichten van 
Sohrab Sepehri en slaat daarmee een brug naar de rijke 
verzameling van onze musea. Sepehri was één van de grote 
namen binnen de Iraanse moderne poëzie en schilderkunst. 
Hij ging voor een nooit eerder geziene mix van Westerse en 
Oosterse cultuurelementen. 

MARYAM NAJD

Courtesy Maryam Najd
Courtesy Galerie Van De Weghe

Dagelijks van 9.30 tot 17.00 uur
Gesloten op maandag

8 euro (inclusief permanente collectie)
6 euro  (> 65 jaar en 12-25 jaar)
Gratis: -12 jaar & leerlingen basis en 
middelbaar onderwijs (begeleid door 
leerkracht), Brugge City Card, met 
Museumpas & met Lidkaart Vrienden 
Musea Brugge

ZO 11.09.16 TOT EN MET ZO 25.09.16
BOGARDENKAPEL

Lezing door Nick Ervinck op zondag 18 september, 11.00 uur, Biekorf 

Vanaf 11 september 2016 krijgt de bezoeker in de 
Bogardenkapel een kijk op de recentste technologieën. 
Een jaar lang wordt daar een Fablab opgezet voor het grote 
publiek. 

Nick Ervinck (*1981, Roeselare) is daar de centrale figuur. 
Ervinck geniet ondertussen al meer dan tien jaar ruime 
bekendheid omwille van zijn experiment met en het verder 
ontwikkelen van de geavanceerde 3D-technologie. 
Hij gebruikt deze nieuwe virtuele beeldvorming bij de creatie 
van zijn sculpturen, tekeningen en installaties en neemt op dit 
vlak een unieke positie in binnen onze artistieke scene. 
Hij gaat op zoek naar de betekenis van de sculptuur in de 21ste 
eeuw en onderzoekt de bijdrage van nieuwe technologieën 
binnen dit proces. In de kapel brengt hij een selectie van zijn 
baanbrekende 3D-sculpturen en hij introduceert het brede 
publiek in deze fascinerende wereld via een presentatie en een 
reeks workshops.

NICK ERVINCK

Courtesy Studio Nick Ervinck

Dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur

Gratis

©
 K

ar
in

 B
or

gh
ou

ts

T E N T O O N S T E L L I N G

Migratie

ZO 02.10.16 TOT EN MET VR 20.11.16 
DE BOND 

T E N T O O N S T E L L I N G

SHAHRYAR HATAMI & BARBAD GOLSHIRI

In het kader van het Bosch in Brugge jaar presenteren 
Shahryar Hatami (*1983) en Barbad Golshiri (*1982) vanaf 
2 oktober 2016 hun verfrissende blik op de unieke wereld van 
Jeroen Bosch. 

De veelbelovende schilder Hatami focust al jaren op de 
schilderkunst van de Nederlanden uit de 15de en 16de eeuw. 
Zijn fascinatie voor Jan Van Eyck, Hans Memling, 
Jeroen Bosch of Pieter Brueghel vertaalde hij in beweeglijke, 
mechanische schilderijen. In zaal de Bond dompelt hij 
de bezoeker onder in het universum van Bosch. Video en 
performance kunstenaar Barbad Golshiri brengt een recente 
video rond de Hollandse Meester en ontwikkelt tegelijk in 
Brugge een nieuw werk rond de Renaissance kunstenaar. 

Deze tentoonstelling kent een uitgebreid educatief 
programma.

Shahryar Hatami & Barbad Golshiri: 
courtesy Aaran gallery

Dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur
Gesloten op dinsdag

Gratis
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Bosch in Brugge

ZA 03.12.16 TOT EN MET ZO 15.01.17 
DE BOND

In het kader van December Dance brengt de Britse, in Frankrijk 
geboren curator Jerome Jacobs een selectie hedendaagse 
Engelse fotografie- en videokunst. Jacobs is een onafhankelijke 
curator, consultant en galeriehouder. De laatste 25 jaar 
organiseerde hij meer dan 160 tentoonstellingen, waarin hij 
een breed panorama opzet van de internationale hedendaagse 
kunst met focus op Engelse en Britse kunstenaars. Op 
thematisch vlak belicht hij, vaak met een flinke dosis humor, 
de defecten van onze maatschappij en de grenzen van de 
mens. Binnen December Dance England staan begrippen als 
beweging en het performatieve karakter binnen de Engelse 
kunstwereld centraal.  

December Dance England 

Courtesy Tom Dale & Aeroplastics 
Contemporary

Dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur
Gesloten op dinsdag

Gratis
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FOTONALE BRUGGE 2016 ‘FOCUS’

ZO 18.12.16 TOT EN MET DO 12.01.17  
HAL CULTUUR, AC ’T BRUGSE VRIJE, BURG 11

 (gesloten op 25/12 en 01/01)

Voor de vijfde editie van de toonaangevende 
fotografiewedstrijd Fotonale Brugge zullen honderden 
fotografen werken rond het thema Focus. Een professionele 
jury selecteert uit de inzendingen vijftig foto’s die deel zullen 
uitmaken van de jaarlijkse tentoonstelling in de Hal Cultuur op 
de Burg. Uit die selectie worden drie winnaars bekroond met 
geldprijzen van 750, 500 en 250 euro. 

Dompel je onder in de verschillende creatieve interpretaties 
van het thema en geniet van deze vijfde editie en de nieuwe 
lichting talentvolle fotografen. 

Wil je zelf ook graag deelnemen aan Fotonale Brugge? 
Via Fotonale@brugge.be ontvang je zowel het 
inschrijvingsformulier als het reglement, (deadline begin 
oktober 2016).

You make a better door than you do a window

ZO 22.01.17 TOT EN MET DI 21.02.17 
JAN GAREMIJNZAAL

Emi Kodama (Vancouver, 1980) is een Canadese kunstenares 
van Japanse oorsprong die in Vlaanderen woont. 
In haar werk staan vertellingen centraal die ze als 
performances, sculpturen of video’s brengt. Hiermee 
onderzoekt ze de diverse lagen van het (onder)bewustzijn. 

Samen met Hans Demeulenaere presenteert ze de 
tentoonstelling You make a better door than you do a window. 
Ze heten je welkom in hún interpretatie van ‘een thuis’, een 
plaats waar geheugen en verbeelding uitgebreid tijd en ruimte 
krijgen. Hun installaties en sculpturen verwijzen naar het 
huiselijke en vormen een wisselwerking tussen architectuur, 
design en beeldende kunst.

EMI KODAMA & HANS DEMEULENAERE
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Familiebanden

Dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur
Gesloten op dinsdag

Gratis

Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur
Gesloten op 25.12.2016 en op 
01.01.2017

Gratis

T E N T O O N S T E L L I N G

ZO 29.01.17 TOT EN MET ZO 26.03.17   
DE BOND 

Living in Dreams
ELS FIERS & FRANK KOOLEN 

Met de speelse tentoonstelling Living in Dreams zoomen 
de curatoren Els Fiers (criticus, schrijver) en Frank Koolen 
(kunstenaar) in op de actuele kunst in Vlaanderen en Nederland. 

Kunstenaars, zo is geweten, voeren je wel eens mee naar een 
andere werkelijkheid. Waarom ze dat doen, is een gewichtige 
vraag met eindeloos veel antwoorden. Dat ze het doen, is 
misschien het belangrijkste. Helaas kunnen we niet alleen 
in onze verbeelding leven. Als we dat werkelijk zouden doen, 
zouden we verhongeren en sterven. Living in Dreams is een 
probleemsituatie. Het is een onmogelijkheid, maar dat willen we, 
wat deze tentoonstelling betreft, juist graag. 
Op het programma namen als Anton Cotteleer, Kendell Geers, 
Sarah & Charles, Dennis Tyfus en Roy Villevoye.

Courtesy Frank Koolen

Dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur
Gesloten op dinsdag

Gratis

T E N T O O N S T E L L I N G
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FOYER STADSSCHOUWBURG • VL AMINGSTRA AT 29 •  80 0 0 BRUGGE
De foyer is open voor en na de voorstellingen en tijdens de pauze.

ST. AMANDJE GEZONDE LUNCH

De meest complete lunchbar van het centrum serveert 
u het grootste assortiment broodjes, paninis, salades, 
pasta’s en soep aan correcte prijzen om ter plaatse te 
eten of mee te nemen. 

GRATIS WIFI

Open van 10.00 tot 16.00 uur.  
Gesloten op zon- en feestdagen.

St. Amandsstraat 33, 8000 Brugge  •  050 33 06 65 
info@sintamandje.be  •  www.sintamandje.be

DA CAPO bvba

Generaal Lemanlaan 92, 8310 Assebroek
0477 70 92 53

pianosdacapo@telenet.be

18 kamers
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Info: www.delijn.be - 070 220 200 (€ 0,30/min)

Een avon(d)tuurlijk aanbod.

Sint-Jakobsstraat 41 - B-8000 Brugge 
Tel. +32 (0)50 34 05 61 - Fax +32 (0)50 33 67 90

reservations@hotelnavarra.com
www.hotelnavarra.com

Verkoop,
verhuur, plaatsing

en dienst na verkoop
van geluids- en
lichtinstallaties

www.pvl-sound.be

Legeweg 123 • 8020 Oostkamp
Tel. 050 35 10 46 • Fax. 050 35 13 20

philip@pvl-sound.be

DE BRASSERIE WAAR 
KWALITEIT EN GEZELLIGHEID 

GARANT STAAN

Eiermarkt 5, 8000 Brugge, 050 33 78 48
info@brasserie-raymond / www.brasserie-raymond.com

Gesloten op zondag

Sint-Jakobsstraat 41 - B-8000 Brugge
Tel. +32 (0)50 34 05 61 - Fax +32 (0)50 33 67 90

reservations@hotelnavarra.com
www.hotelnavarra.com

Sint-Jakobsstraat 41 - B-8000 Brugge 
Tel. +32 (0)50 34 05 61 - Fax +32 (0)50 33 67 90

reservations@hotelnavarra.com
www.hotelnavarra.com

050 69 11 40
www.bistrozwarthuis.be

BISTRO 
’T ZWART HUIS

Music & food, jazz & blues

ZIN OM UW BEDRIJFSVISIE 
TE KOPPELEN AAN HET 

SPRANKELEND IMAGO VAN 
CULTUURCENTRUM BRUGGE? 

OP ZOEK NAAR EEN 
ORIGINEEL EN STIJLVOL 

EVENT VOOR 
UW ONDERNEMING? 

 
• • • 

WIJ HEBBEN DE RUIMTE 
OM UW SPECIFIEKE WENSEN IN TE VULLEN. 

CONTACTEER ONS OP 
CULTUURCENTRUM@BRUGGE.BE. 
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OVERAL DICHTBIJ

Parking Biekorf
Mis geen enkele voorstelling !

PARKING BIEKORF 
Naaldenstraat 8 • 8000 Brugge • T. 050 33 90 30  24/24
200 plaatsen
www.interparking.be

Interparking België is 
een CO2 neutrale organisatie

AVONDFORFAIT  

2,50€

van 19u tot 07u

A    TICKETS AANKOPEN TIJDENS DE 
A    VOORVERKOOPPERIODE

Meteen je keuze gemaakt? Kom tijdens de voorverkoop 
bij ons langs met je verlanglijstje!

Stap 1

Bel op vrijdag 10 juni 2016 (16.00 tot 21.00 uur) of 
zaterdag 11 juni 2016 (8.00 tot 12.00 uur) naar 
050 44 66 26 voor een afspraak. Opgelet! Dit nummer zal 
enkel dan beschikbaar zijn. Vroeger bellen heeft geen zin.

Stap 2

Je ontvangt telefonisch een datum en uur waarop 
je naar de Stadsschouwburg kunt komen met 
je reserveringskaart. Deze vind je in de nieuwe 
seizoensbrochure 2016-2017. Indien je geen 
reserveringskaart hebt ontvangen, mail dan voor 8 juni 
je adres naar cultuurcentrum@brugge.be.

Stap 3 

De afspraken gaan door in de inkomhal van de 
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, op:
•  donderdag 16, vrijdag 17, maandag 20, dinsdag 21 en
   woensdag 22 juni 2016 (van 9.00 tot 13.00 uur en van
   14.00 tot 18.00 uur)
•  zaterdag 18 juni 2016 (van 9.00 tot 13.00 uur)
Gelieve je ingevulde reserveringskaart mee te brengen.

Stap 4

Wij overlopen met jou je reserveringskaart. Je betaalt, 
contant of met bankkaart, aan de kassa en je krijgt je 
tickets uitgeprint mee naar huis.

Extra korting

Tijdens de voorverkoopperiode (16 juni t.e.m. 22 juni 
2016) vervalt de administratiekost van 1 euro per ticket.

Enkele afspraken

•  maximum 25 tickets per reserveringskaart
•  slechts één reserveringskaart per afspraak
•  per telefoongesprek, maximum drie afspraken voor 
   drie verschillende personen

B    LOSSE TICKETVERKOOP ZONDER 
B    RESERVERINGSKAART

De losse ticketverkoop start op donderdag 23 juni 
2016, zowel bij In&Uit Brugge, online via de website, 
www.ccbrugge.be als in het bespreekbureau van 
Cultuurcentrum Brugge (zijkant Stadsschouwburg).

Van donderdag 23 juni tot en met donderdag 30 juni 
2016 is het bespreekbureau uitzonderlijk overdag open:  
op weekdagen van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
25 juni 2016 van 16.00 tot 19.00 uur.

De losse ticketverkoop via telefonische reservering op 
het nummer 050 44 30 60 loopt van donderdag 23 juni 
tot en met donderdag 30 juni 2016 van 10.00 tot 17.00 
uur. Op zaterdag 25 juni 2016 van 16.00 tot 19.00 uur.

C    TICKETS AANKOPEN TIJDENS HET SEIZOEN

Balies Cultuurcentrum Brugge

•  Telefonisch (050 44 30 60) op dezelfde uren als 
   de openingsuren van de info- en ticketbalie van het 
   Cultuurcentrum en bespreekbureau Stadsschouwburg
•  Info- en ticketbalie van het Cultuurcentrum 
   Sint-Jakobsstraat 20, op dinsdag, woensdag, 
   donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
•  Bespreekbureau Stadsschouwburg: op zaterdag van 
   16.00 tot 19.00 uur
Zie www.ccbrugge.be voor specifieke openingsuren.
Van 1.07.2016 tot en met 15.08.2016 is er geen 
ticketverkoop of telefonische reservering aan de balies 
van Cultuurcentrum Brugge.

Avondkassa bij voorstellingen

•  Bespreekbureau Stadsschouwburg: twee uur vóór 
   aanvang van de voorstelling
•  In Biekorf, MaZ, cultuurzaal Daverlo, De Dijk en op 
   locatie: vanaf één uur voor aanvang van de 
   voorstelling.

Online

•  www.ccbrugge.be

In&Uit Brugge

•  ’t Zand 34, 8000 Brugge
maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondag 
en feestdagen van 10.00 tot 14.00 uur.

Tickets reserveren & praktische informatie
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BETALING

Telefonische reservering

•  via overschrijving op rekeningnummer 
   BE31 0910 1193 3655 van het Bespreekbureau 
   Cultuurcentrum Brugge, met vermelding van je naam, 
   adres en transactienummer.
•  met Maestro-, Visa- of Mastercard.

Aan de avondkassa
•  in de Stadsschouwburg, MaZ, Biekorf, Cultuurzaal    
   Daverlo en De Dijk: contant of met betaalkaarten.

Administratiekost

Per ticket wordt bovenop de vermelde prijs een 
administratiekost van 1euro aangerekend. 
Per combireeks (Nostalgia, Radio Columbus, Dans, 
December Dance & Circus) bedraagt de 
administratiekost 1euro.

De administratiekost is de kost die wordt gemaakt om 
je aankoop te verwerken. Dit omvat o.a. systeemkosten 
(online reservering 24/24u), bancaire kosten, scannings-
kosten, de personeelskosten en accommodatie die nodig 
zijn om op een correcte manier je aankoop uit te voeren.

Dossier- en portkosten per bestelling

•  betaalde tickets worden tot 14 dagen voor de   
   voorstelling opgestuurd
•  een zending naar een adres in België kost 2 euro
•  een buitenlandse zending kost 4 euro
•  een aangetekende zending kost 8  euro 
•  bankkosten voor overschrijvingen vanuit het 
   buitenland worden betaald door de klant
•  een nieuw ticket aanmaken ter vervanging van een 
   verloren exemplaar kost je 1euro

Prijscategorieën

•  In de Stadsschouwburg zijn er drie of vier 
   prijscategorieën, naargelang het zit- en zichtcomfort. 
   De vierde prijscategorie wordt enkel gebruikt voor de 
   zogenaamde ‘luisterplaatsen’, plaatsen met een heel 
   beperkte zichtkwaliteit. Wij bezorgen u steeds correcte 
   informatie over de kwaliteit van de beschikbare 
   plaatsen. De klant verklaart zich bij aankoop akkoord 
   met het zit- en zichtcomfort eigen aan de prijscategorie 
   van het ticket.
•  In de Biekorf, MaZ en cultuurzaal Daverlo is er slechts 
   één prijscategorie. De plaatsen zijn niet genummerd. 
   Alle plaatsen hebben er hetzelfde zit- en zichtcomfort. 

•  In toneelzaal De Dijk zijn de plaatsen genummerd. Er 
   is slechts één prijscategorie. Alle plaatsen hebben er 
   hetzelfde zit- en zichtcomfort.
•  Per zitplaats kan slechts één toeschouwer 
   plaatsnemen.

Niet betaalde reserveringen
•  Telefonische reserveringen langer dan 14 dagen 
   voor de voorstelling worden binnen de 8 dagen na 
   besteldatum betaald via overschrijving.
•  Telefonische reserveringen minder dan 14 dagen vóór 
   de voorstelling worden ten laatste een half uur voor de 
   voorstelling afgehaald aan de avondkassa.
•  Niet betaalde reserveringen vervallen automatisch 
   8 dagen na besteldatum. Graag een seintje wanneer je
   een voorstelling waarvoor u reserveerde, toch niet kan 
   bijwonen. 

Terugbetaling tickets

Tickets worden enkel terugbetaald wanneer een 
voorstelling afgelast wordt.

SCHOOLGROEPEN

Voor informatie over het bijwonen van de 
avondvoorstellingen met een groep leerlingen kan je 
terecht bij:
Balie Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge
T 050 44 30 40 - F 050 44 30 50
E cultuurcentrum@brugge.be

ZAALHUUR

Je kunt onze zalen (Stadsschouwburg, Biekorf, De Dijk, 
MaZ, cultuurzaal Daverlo) ook huren voor een eigen 
project, meer info hierover op de website of via:
Balie Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge
T 050 44 30 40 - F 050 44 30 50
E cultuurcentrum@brugge.be

BEREIKBAARHEID EN PARKEREN IN BRUGGE

De locaties van Cultuurcentrum Brugge zijn vlot 
bereikbaar te voet, met de fiets of met het openbaar 
vervoer. 

Parkeren in Brugge

In de binnenstad zijn er parkeerbeperkingen van kracht, 
hetzij betalend parkeren maximum 2 uur tot 20.00 of 
22.00 uur (elke dag), hetzij blauwe zone maximum 
4 uur van maandag t/m zaterdag. Ook in de omgeving 
van de MaZ is er blauwe zone van kracht van maandag 
t/m zaterdag van 09.00  tot 18.00 uur. De meest recente 
informatie over het parkeren in de stad Brugge vind je 
op de website: www.brugge.be/mobiliteit-en-verkeer. 
Alle betaalparkings in het centrum zijn 24/24u en 7/7 
dagen doorlopend open. Wie na 19.00 uur deze parkings 
inrijdt, kan er onbeperkt parkeren tot 07.00 uur 's 
morgens aan een avondtarief van maximaal 2,50 euro. 
Alle info ivm mobiliteit en bereikbaarheid vind je ook in 
de Mobiliteitscel, AC Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge, 
050 44 86 66 of mobi@brugge.be 

Met de fiets

Onze zalen zijn ook vlot bereikbaar met de fiets, overal 
zijn fietsstallingen voorzien.

Avondlijn De Lijn

Voor de meest recente informatie over de bussen van 
De Lijn en een folder over de Avondlijn kan je terecht bij 
de infolijn van De Lijn: 070 22 02 00 of via de website
www.delijn.be.

Routebeschrijvingen

Op www.ccbrugge.be vind je een routebeschrijving naar 
de verschillende locaties van Cultuurcentrum Brugge. 
Het stadsplan in deze seizoensbrochure geeft aan waar 
de locaties zich bevinden.

EXTRA

Adresgegevens publiek

Cultuurcentrum Brugge gebruikt zijn publieksgegevens 
enkel om het publiek op de hoogte te houden van de 
activiteiten en om te informeren over wijzigingen of 
afgelastingen. Het beheer van de adresgegevens gebeurt 
conform de wet van 8 december 1992 betreffende de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Periodiek & elektronische nieuwsbrief

Cultuurcentrum Brugge publiceert een periodiek 
met daarin de meest recente informatie over de 
activiteiten. De periodiek wordt gratis thuisbezorgd aan 
alle geïnteresseerden. We informeren u ook via onze 
milieuvriendelijke, elektronische nieuwsbrief. Graag een 
seintje als we u op de hoogte mogen houden: 
050 44 30 40 of cultuurcentrum@brugge.be.

Laatkomers

Het is zowel voor de artiesten als voor het publiek 
storend wanneer tijdens de voorstelling nog publiek 
de zaal binnenkomt. Laatkomers kunnen enkel 
met uitdrukkelijke toestemming van de optredende 
artiest(en) in de zaal worden toegelaten. Tickets van 
laatkomers worden niet terugbetaald of omgeruild.

Oordoppen

Bij bepaalde concerten worden oordoppen gratis ter 
beschikking gesteld voor het publiek. Je kunt dit vragen 
aan de avondkassa of bij de onthaalmedewerkers.

Slechthorenden

Op de parterre van de Stadsschouwburg is een infrarood 
zendsysteem en in toneelzaal De Dijk is een ringleiding 
voor slechthorenden aanwezig. Graag een seintje aan 
het bespreekbureau  wanneer je hiervan gebruik wenst 
te maken: 050 44 30 60 of bespreekbureau@brugge.be

Rolstoelgebruikers

Op de verschillende locaties van Cultuurcentrum 
Brugge werd een aantal plaatsen voorbehouden 
voor rolstoelgebruikers. Graag een seintje aan het 
bespreekbureau bij je reservering wanneer je hiervan 
gebruik wil maken: 050 44 30 60 of 
bespreekbureau@brugge.be

Vestiaire

De vestiaire is verplicht maar gratis. Jassen, 
paraplu’s, rugzakken of boekentassen worden om 
veiligheidsredenen niet in de zaal toegelaten.

Wachtlijsten

Bij uitverkochte voorstellingen kunnen we je naam op 
een wachtlijst noteren. Wanneer reserveringen worden 
geannuleerd, contacteren we je. Een plaats op de 
wachtlijst biedt echter geen garantie op een ticket.

Foto's & Telefoon

Het gebruik van gsm’s of smartphones tijdens de 
voorstelling is storend voor de voorstelling en het 
aanwezige publiek en bijgevolg niet toegestaan.
Fotograferen, filmen of het maken van opnames van de 
voorstelling is niet toegestaan.

Wijzigingen

De aankondigingen in deze brochure kunnen onderhevig 
zijn aan veranderingen. De meest recente informatie 
kan je raadplegen op www.ccbrugge.be.
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HEDENDAAGSE DANS
IN BRUGGE SEIZOEN 2016-2017

DO 29.09.16 De blinde dichter / Jan Lauwers & Needcompany Concertgebouw
VR 14.10.16 Jérôme Bosch, la création, le paradis, le jardin, l’enfer / Stadsschouwburg 
  Compagnie Marie Chouinard*
DI  25.10.16 Rain / Documentaire over het repetitieproces  Cinema Lumière
WO 26.10.16 Drugs kept me alive / Jan Fabre / Troubleyn* Magdalenazaal
DO 03.11.16 Rain (live) / Anne Teresa De Keersmaeker & Rosas  Concertgebouw
WO  09.11.16 Creatie 2016 / Cie THOR / Thierry Smits*  Magdalenazaal
ZA  19.11.16 Nativos / Ayelen Parolin* Stadsschouwburg 
ZO  20.11.16  Ghost Notes / Ictus Ensemble & Maud Le Pladec  Concertgebouw
DO  01.12.16 Until the Lions / Akram Khan Company  Concertgebouw
VR  02.12.16 Conceal | Reveal / Russell Maliphant Company Stadsschouwburg
ZA  03.12.16 Douglas / Robbie Synge Biekorf
ZA  03.12.16 Mazing / Vera Tussing De Werf / Groenplaats
ZA  03.12.16 Creation 2016 / Michael Clark Company  Concertgebouw
ZO  04.12.16 Paradise Lost (lies unopened beside me) / Lost Dog / Ben Duke De Werf
ZO  04.12.16 Idiot-Syncrasy / Igor & Moreno Magdalenazaal
DI  06.12.16 The Cow Piece / Body Not Fit For Purpose / Jonathan Burrows & Matteo Fargion Magdalenazaal
WO  07.12.16 Entity / Company Wayne McGregor Concertgebouw
DO  08.12.16 Echoes & I Imagine / Aakash Odedra Stadsschouwburg
VR  09.12.16 YAMA / Scottish Dance Theatre & Damien Jalet Magdalenazaal 
ZA  10.12.16 Barbarians / Hofesh Shechter Concertgebouw
ZO  11.12.16 Chotto Desh / Het kleine thuisland / Akram Khan Company Stadsschouwburg
DO  19.01.17 Goldberg Variations – ternary patterns for insomnia /  Stadsschouwburg 
  Andersson Dance & Scottish Ensemble
DO  26.01.17 Prototype / Marc Vanrunxt  Concertgebouw
WO  01.02.17 Motion Picture / Lucy Guerin Inc* Magdalenazaal 
VR  10.02.17 Mahler-project (werktitel) / les ballets C de la B / Alain Platel Concertgebouw
ZA  11.02.17 Mahler-project (werktitel) / les ballets C de la B / Alain Platel  Concertgebouw 
VR  17.02.17 ad noctum / Christian Rizzo* Magdalenazaal 
DI  07.03.17 We’re pretty fuckin’ far from okay / Lisbeth Gruwez / Voetvolk* Magdalenazaal 
WO  15.03.17 Rites / José Navas / Compagnie Flak* Stadsschouwburg 
DI  28.03.17 UNTIL OUR HEARTS STOP / Meg Stuart / Damaged Goods & Münchner Kammerspiele Concertgebouw
DI  04.04.17 MEETING / Antony Hamilton* Magdalenazaal 
DI  11.04.17 Moeder / Peeping Tom* Magdalenazaal 
ZA  29.04.17  Horses / kabinet k*  Stadsschouwburg
ZA  29.04.17 Requiem / Sheherazade / Ballet Vlaanderen / Sidi Larbi Cherkaoui & Jonah Bokaer Concertgebouw
VR  05.05.17 Mockumentary of a contemporary Saviour / Ultima Vez / Wim Vandekeybus* Stadsschouwburg
WO  24.05.17 Un sacre du printemps / Daniel Linehan / Hiatus Concertgebouw
DI  06.06.17 Primitive / Claire Croizé / Action Scénique Concertgebouw
WO  07.06.17 Primitive / Claire Croizé / Action Scénique Concertgebouw
VR  09.06.17 Feu / Etienne Guilloteau / Action Scénique & Zwerm Concertgebouw

TICKETS & INFO
Ticketlijn Concertgebouw 
+32 70 22 33 02 
www.concertgebouw.be   

Cultuurcentrum Brugge
+32 50 44 30 60
www.cultuurcentrumbrugge.be
*Tickets enkel via
Cultuurcentrum Brugge

In&Uit Brugge
't Zand 34
www.ticketsbrugge.be



1 9 2

Colofon
STAD BRUGGE / CULTUURCENTRUM BRUGGE

Burgemeester, bevoegd voor Cultuur: Renaat Landuyt
Schepen, bevoegd voor sociaal-culturele verenigingen: 
Mieke Hoste
Stadssecretaris: Johan Coens 
Adjunct-stadssecretaris: Colin Beheydt
Waarnemend algemeen en zakelijk directeur: 
Peter Devisch
Waarnemend artistiek directeur: Peter Roose

BEHEERSORGAAN CULTUURCENTRUM BRUGGE 

Voorzitter: Renaat Landuyt, ondervoorzitter: Jan Bonneure, 
Leden: Bernadette Becue, Rik Brabant, An Braem, 
Martine Bruggeman, Peter De Bruyne, Dirk Deckers, 
Olivia Geerolf, Herman Ghyoot, Bart Hollevoet, 
Régine Jacquart, Miek Joye, Pieterjan Lefever, Erwin Priem, 
Sammy Roelant, Ann Sieuw, Michiel Van Roose, 
Boudewijn Van Vlaenderen, Niels Vermeulen, Chris Vileyn en 
Tony Willems

PROGRAMMERING

Peter Roose, programmering theater/muziek/festivals/
projecten
Patsy Magerman, assistente programmering
Sonja De Brouwer, programmering Lessen in het donker, 
school- en familievoorstellingen
Samme Raeymaekers, programmering dans/
December Dance
Michel Dewilde, programmering beeldende kunsten
Joeri Van Quaethem, projectmedewerker Lokaal Talent 
Bart Vanduyver, cultuurcoach
Patrick Van Hauwaert, projectmedewerker Lokaal Talent
Aukelyn Allary, projectmedewerker aMAZe
aMAZe-team

COMMUNICATIE EN PROMOTIE

Sigrid Devisch, Olivier Van Acker, communicatie- en 
projectmedewerker Lokaal Talent en Jan Verhaeghe

EDUCATIE EN PUBLIEKSWERKING

Sara Colpaert, coördinator educatie en publiekswerking, 
Heidi Van den Bossche

ZAALVERHUUR EN ADMINISTRATIE

Katarina Creyf, administratief hoofdmedewerkster, 
Chris Baeyens, Pieter Brabant, Caroline De Buck, 
Marie Rose Ginneberge en Petra Vyncke

TICKETVERKOOP

Isolde Maertens en Elke Verplanke

TECHNIEK, ONDERHOUD EN UITBATING

Lieselot Decoster, hoofd techniek, onderhoud en uitbating, 
Adelheid Lemmens

TECHNIEK

Podiumkunsten: Patrick Maipauw, toneelmeester, 
Bruno Ackaert, Ivan Antoine, Dominique Berten, 
Jeroen Dacquin, Hellmuth Daneels, Renaat Delhaye, 
Robbert De Neve, Leen Devos, Pieter Gadeyne, 
Virginie Goethals, Jonas Pauwels, John Pollentier, 
Dirk Timmerman, Devlin Vercruysse, Bram Versyck en 
Yves Verté

Beeldende kunsten: Patrick Vannevel, technisch 
coördinator, Matthias De Leener, Jelle De Muynck en 
Filip Viaene

ONTHAAL

Isabelle Cattoor, coördinator, en de onthaalmedewerkers

HUISBEWAARDERS

Frank De Vos, Marilyn Ghyoot, Norbert Laureyns, 
Pascal Vandendriessche en Heidi Van Kerkhove

PROSPECTIETEAM

Rik Brabant, An Daveloose, Sonia Debal, Miek Joye, 
Hubert Sanders, Jannah Van Nevel en Lieve Verbeeke

REDACTIE TEKSTEN PROGRAMMERING

Aukelyn Allary, Sara Colpaert, Sonja De Brouwer, 
Michel Dewilde, Samme Raeymaekers, Lotte De Coene, 
Peter Roose, Sigrid Devisch en Olivier Van Acker

VERTALINGEN

Michael Robinson, Michel Perquy en Hans Vancompernolle

MODELLEN KAFT

Fotografie: Jean Godecharle, Brugge
Grafiek: Henk Linskens
Met dank aan de modellen: Nancy Brendonck (actrice), 
Tom Van Landuyt (acteur), Elia Harsh (zangeres), 
Raymond van het Groenewoud (zanger/muzikant), 
De Mugge van Brugge (stand-up comedian), 
Kamagurka (stand-up comedian/kunstenaar/cartoonist, 
Sam Louwyck (danser/acteur/zanger), Lisa Naert (actrice), 
JackoBond (zangeres), Alma Boi (danseres)

GRAFISCHE VORMGEVING

Femke Vanbelle
Druk: Drukkerij Geers Offset
Verantwoordelijke uitgever: Johan Coens, Stadssecretaris
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