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Internationaal 
Figurentheaterfestival 

We gaan hier een boude uitspraak 
doen: De 6de editie van Boze Wolf, 
Internationaal Figurentheaterfestival 
van Vlaanderen, wordt dé beste 
editie van de afgelopen 5 jaar!  
We mogen twee van de toppers van 
onze vorige editie terug verwelkomen, 
namelijk Duda Paiva en het Houten 
Huis. Boze Wolf breidt ook zijn 
territorium uit naar Rusland en 
Tsjechië . Niet alleen Het Gasthuis 
(Aarschot) heeft een fantastisch  
programma voor jullie, ook de 
andere cc’s en gc’s hebben alles uit 
de kast gehaald om jullie te verwen-
nen met een superprogramma! 

CC HET GASTHUIS 
Aarschot

CC DEN AMER  
Diest

GC DEN EGGER  
Scherpenheuvel

GC DE WILDEMAN  
Herent

CC DE BORRE  
Bierbeek

CC DE KRUISBOOG  
Tienen

GC AMFI   
Landen

GC DEN BUSSEL  
KeerbergenWWW.BOZEWOLFFESTIVAL.BE
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GRIET 
HERSSENS

Bruno
ZA 3 MRT 2017 8+
14U30 / 16U  
CC DE BORRE BIERBEEK 

BASIS €9
VRIEND €7 
-12 JR €4 

Bruno was een vreemd jongentje 
dat steeds met zijn hoofd in de 
wolken liep. Zelden had hij beide 
voeten stevig op de grond. Toen er 
oorlog uitbrak in de stad waar hij 
woonde, besloot hij om samen 
met het buurmeisje Célestine  
te rebelleren. 

‘Bruno’ is een surreële woordloze 
papiertheater-performance die 
schemert tussen realiteit en droom. 
Papierarchitectuur en pop-up 
werelden onthullen de onbegrij-
pelijke schoonheid en wreedheid 
van een wereld, gezien door de 
ogen van een jongen.

 Van en met  Griet Herssens (concept, sound, vormgeving 
en spel), Harmen Goosens (sound) /  Met dank aan  Insitut 
International de la Marionette Charleville 

DEFDEF
Kaauwbooj

ZA 3 MRT 2017 6+ 
13U30 / 15U15 / 17U  
CC DE BORRE BIERBEEK 

BASIS €13 
VRIEND €11 

-12 JR €6

Volg het verhaal van onze held  
in de Far West. Hij heeft geen 
schoenen, geen paard en zelfs  
zijn lief is gaan lopen. En dat terwijl 
een kaauwbooj altijd een goede 
indruk moet maken. Ja vrienden, 
een goede indruk maken, is alles  
in het land van de roodhuiden en 
bonenvreters. Maar onze held 
geeft niet op en gaat zijn meisje 
halen, mét paard én bonen én een  
stevige portie geluk. Let maar op! 
Voor deze voorstelling bouwen  
in onze theaterzaal een echte 
kaauwboojranch. Het wordt een 
intieme, unieke beleving voor 
stoere kerels én meisjes met  
een snor. 

 Van en met  Arnaud Deflem (tekst en spel) - Werner  
De Jonge, Mark Verraes en Arnaud Deflem (concept) /  
 Een coproductie van  Krokusfestival Hasselt en Theater  - 
compagnie DEFDEF /  Met de steun van  het Huis van 
Culturen Molenbeek

DEFDEF
Kaauwbooj

p.19
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BEELD
SMEDERIJ  
DE MAAN
Pjotr en de 

Wolfski
ZO 04 MRT 2017 3+
15U 
GC DE WILDEMAN HERENT

VVK €5
KASSA €7

De klassieker ‘Peter en de Wolf’ 
grappig verteld en verbeeld met 
handpoppen. 
Met een praatzieke Bruno Vanden 
Broecke in spitse doen als verteller. 
Nu eens van de wijs, dan weer 
wijs als een oude vos die de wolf 
te grazen neemt.
Alles speelt zich af op, rond en in 
een kleurrijke boom. Een inven - 
tieve setting voor deze evergreen 
van de Russische componist 
Prokofiev. Met authentieke 
Russische passages! Vertaald  
in het kleuterski.

 Vertelstem  Bruno Vanden Broecke /  Naar  Sergej 
Prokofiev /  Tekst en stemregie  Stef De Paepe /  naar een 
bewerking/concept van  Fernand Verreth en Willem 
Verheyden /  Scenografie en spel  Paul Contryn /  Decor en 
figuren  Paul Contryn, Lieve Van Luyck, Stéphane 
Vloebergh / www.demaan.be

KIP MET KOP 
VZW

Lelijk Lief
WO 7 MRT 2017  4+
14U / 15U30 
CC DE KRUISBOOG TIENEN

BASIS €12 
-12 JR €8 

Ze zijn kleiner dan een pink, 
nauwelijks groter dan een kruimel, 
een beetje dom en verschrikkelijk 
lelijk... Friek en Wierdo wonen 
onder de grond. Je kan hen enkel 
zien met een diascoop. Meneerke 
heeft zo’n door-de-grond-kijker 
en beweert dat trollen, want dat 
zijn Friek en Wierdo, onder onze 
voeten een onwaarschijnlijke ijver 
aan de dag leggen. Zij werken in 
een fabriek aan spullen die jij en 
ik absoluut nooit zouden willen 
missen. Spullen die Friek en 
Wierdo met veel liefde tot bij ons 
brengen. Die opdracht blijkt niet 
altijd even makkelijk. Maar kleine 
lelijke trollen houden ervan 
grootse mooie dingen te doen.

Friek en Wierdo zijn gewoon te 
lief om lelijk te zijn. Mooi is dat!

 Gebaseerd op  het boek ‘Atomi‘ van de Italiaanse 
jeugdauteur Roberto Frabetti. 

LAROS & DE JONG 
BEELD MAKERIJ

De Wolken fabriek
WO 7 MRT 2017 4+
14U / 16U 
CC DE BORRE BIERBEEK 

BASIS €13 
VRIEND €11 

-12 JR €6

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

‘De Wolkenfabriek’ wordt scène-op-scène gespeeld en verteld aan de 
hand van een levensgroot pop-up boek. Elke bladzijde toont een heel 
nieuwe wereld. Een lust voor het oog boordevol vondsten en verrassingen. 
Laat je meevoeren naar de wolkenwereld!
Naar aanleiding van de jeugdboekenmaand, organiseren we samen met 
Bibliotheek de borre een namiddag rond kleuterboeken. Je ontdekt later 
wat er op het programma staat!

 I.s.m.  Bibliotheek de borre

NL
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HUIZE EIGEN HAARD 
COMPAGNIE FRIEDA 

CC HET GASTHUIS
Morgen wordt alles anders

DO 8 / VR 9 MRT 2017
20U
CC HET GASTHUIS

VRIEND €10
BOZE WOLF €8

Ze legde haar arm om hem heen, alsof zij hem ten dans wilde vragen. Ze 
boog het hoofd. Ze keken elkaar niet aan, ze zwegen. Ze begonnen te 
dansen, langzaam, stroef. Ze dansten verder, verstilder, zij hield hem 
stevig vast. – Péter Esterhàzy, ‘Van de schoonheid en de troost’.

‘Morgen wordt alles anders’ draagt een hoopvolle boodschap in zich, een 
belofte, een uitkijken naar. Zonder te benoemen wat anders zal zijn, 
zonder de vinger op de wonde te leggen, is deze theatervoorstelling een 
troostende arm om je heen. En doet het beseffen dat we niet alleen zijn 
in een schijnbaar onverschillig universum.
De voorstelling is een samenwerking tussen Het Gasthuis, Huize Eigen 
Haard en Compagnie Frieda. Huize Eigen haard is een Aarschotse vzw 
die zorg draagt voor mensen met een verstandelijke beperking. De mensen 
van Eigen Haard delen samen met hun begeleiders het podium.

 Concept, vorm, regie  Compagnie Frieda, Nikè Moens, Katrien Pierlet /  Spel  Isabelle Beynaerts, Stefaan Weyns, Antonio 
Dello Monaco, Adeline Verschueren, Shawnee Pels, Liesbeth Cockx, Sonia De Roover, Linda Wouters, Luc Van Bosstraeten, 
Wesley Verschooten, Sonia Cipido, Johan Ysenbaert, Annick Wouters, Anne Tuerlinckx en Sooi Jacobs  / Techniek en decor 
 Compagnie Frieda en Het Gasthuis /  Logistieke ondersteuning  Het Gasthuis.

THEATER  
DE SPIEGEL
Ceci n’est  

pas un livre
ZA 10 MRT 2017  1,5 – 4 JR
14U30 / 16U30 
BIB HERENT

VVK €8 / -12 JR €5
KASSA €10 / -12 JR €7

‘Ceci n’est pas un livre’ is muzikaal 
en grafisch figurentheater vol 
gekke gedachtesprongen, onver- 
wachte grapjes en kleine valkuilen.
Geïnspireerd door de boeken en 
tekeningen van Tullet en het werk 
van Magritte en Tati.
Wat is een boek? Een boek gaat 
open en een wereld komt 
tevoorschijn. In je hoofd. Zoals de 
koffer van de man met de jas.
Zoals de bladzijde die gaat 
vliegen en de hand die ze wil 
grijpen.Zoals de auto die rijdt tot 
aan de volgende vouw en de 
volgende vouw.Tot er plots een 
stip. En nog een stip. En veel.  
Het is geen boek. Het is een 
hoofd.Of een kronkelende weg. 
Of een planeet.Ga je mee?

 Regie en spel  Karel Van Ransbeeck /  Spel en muziek  Bart 
Voet /  Compositie  Adrian Lenski /  Kostuum  Lies 
Maréchal /  Decor en vormgeving  Wim Van de Vyver en 
Lies Maréchal /  Artistieke coaching  Laurent Dupont 
(Compagnie ACTA)

WITHWIT  
& FROEFROE 
Les Sœurs

ZO 11 MRT 2017 6+
11U / 15U 
CC DE BORRE BIERBEEK 

BASIS €15 
VRIEND €13 

-12 JR €7

‘Les Sœurs’ is een beeldend- 
muzikale voorstelling waarin  
twee enorme poppen de hoofdrol 
spelen. In een grote installatie vol 
verfrissende details ontstaat een 
woordeloos spel rond kwetsbaar-
heid, afhankelijkheid en emoties. 
Samen met het publiek ontdekken 
de poppen zichzelf, elkaar en de 
wereld rondom hen. Wie heeft  
nu echt de touwtjes in handen? 

‘Les Sœurs’ is een dynamische 
voorstelling op de grens tussen 
theater, muziek, dans en 
beeldende kunst. Een prikkelende 
voorstelling voor kinderen én 
volwassenen, vanaf 6 jaar.
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FROEFROE 
Gitte

ZA 10 MRT 2017 10+
17U 
CC HET GASTHUIS

BASIS €14 
VRIEND €10 

-12 JR €5

De dood staart haar in de ogen, nog enkele seconden en dan zal alles 
voorbij zijn.
Toen Gitte 5 jaar was, werd ze door haar moeder achtergelaten bij een 
weeshuis. Haar moeder, de rosse, was gezelschaps dame in de kroegen. 
Gitte is niet mooi maar grappig en slim en ze leert haar vrouwtje staan in 
het weeshuis. Ondertussen vertelt ze verhalen over haar Spaanse vader 
die zeker koning is, rijk, groot en heel sterk. Als ze dertien is, wordt ze 
verkocht aan rondreizende kwakzalvers. Ze eten ratten, rauwe uien en 
zwart brood. Ze leert zakken rollen van haar lief, Karel De Kerkpisser. En 
dan wordt ze betrapt en veroordeeld tot de galg. Maar, Gitte heeft geluk.  
Ze heeft één aandenken aan haar vader, een camee. De rechter ziet het 
zegel op die halsketting en bedenkt dat dit kind van een invloedrijke 
Spaanse hertog, weleens nuttig kan zijn om te spioneren. Gitte kan 
kiezen tussen de galg of naar Sevilla gaan en daar de Spaanse aanvals-
plannen achterhalen en kopiëren. Ze kiest voor het leven.
Een superspannende maar ook humoristische en poëtische voorstelling, 
naar het bekroonde boek Galgenmeid van Jean-Claude van Rijckeghem 
& Pat Van Beirs. 
Na de tekstuele Helena-voorstelling, gaat FroeFroe terug naar een meer 
conceptueel figurentheater project. Beeldend theater voor tieners met 
een sterk verhaal als uitgangspunt vol heerlijke visuele en muzikale 
momenten. Eat your heart out Game of Thrones...

 Van & door  Mieke Laureys, Annelore Stubbe, Julie Delrue, Dries De Win & Filip Peeters, Tim Oelbrandt & Jonas De Wulf / 
 Regie  Marc Maillard  / Muziek  I Solisti del Vento /  o.l.v.  Francis Pollet

DUDAPAIVA 
COMPANY
Monsters

Z0 11 MRT 2017 6+ 
15U 
CC HET GASTHUIS

BASIS €14 
VRIEND €10 

-12 JR €5 

Het zijn wonderlijke wezens,  
die poppen van Duda Paiva.  
Ze hebben gekke koppen, 
vleugels en staarten, maar ook 
armen en benen… zijn het nou 
dieren of mensen? Zijn ze nou lief 
of juist heel gemeen? Gelukkig 
heeft Narcissus de monsters 
onder controle. Hij laat zien wat 
zij allemaal kunnen: een koprol 
maken, dansen, zingen en zelfs 
vliegen. Maar monsters houden 
niet van kunstjes. Daarom komen 
ze in opstand en is opeens de 
vraag, wie nu werkelijk het beest is. 
Een ding is zeker: wat je ziet is 
niet wat je krijgt. Alles is steeds 
weer anders in deze slapstick 
voorstelling.  

 Concept/regie  Duda Paiva /  Dramaturgie  Kim Kooiman / 
 Spel  Josse Vessies, Cat Smits, Tim Velraeds /  Poppen 
 Duda Paiva, Justyna Banasiak, André Mello, Tim Velraeds 
/  Geluid  Wilco Alkema /  Licht  Mark Verhoef /  Beeld 
 Daniel Patijn /  Kostuum  Atty Kingma /  Productie  Marijana 
Mikolcic /  Coproducent  Korzo 

KOPER GIETERY
Verloren

ZO 11 MRT 2018 8+
CC HET GASTHUIS

BASIS €10 
VRIEND €8 
-12 JR €5

Wat is het meest dierbare dat je 
ooit al verloren hebt? Wat verbindt 
ons als we elkaars taal niet 
begrijpen? Wanneer begint en 
eindigt een verhaal?
In ‘Verloren’ nemen Christine & 
Audrey je mee op theateravontuur 
in een magische wereld vol 
boeken. Aan de hand van losse 
verhalen en heel veel fantasie 
duik je in de bibliotheek en in een 
wereld waar niks is wat het lijkt. 

 Concept, tekst, spel  Christine Verheyden & Audrey Dero / 
 Scenografie  Christine Verheyden, Audrey Dero, Griet 
Herssens /  advies  Johan De Smet /  Techniek  Jeroen 
Doise, Sebastien Van Huffel, Korneel Moreaux, Jan-Simon 
De Lille

NL BR
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SPITFIRE 
COMPANY
Antiwords

WO 14 MRT 2018
20U 
CC HET GASTHUIS

BASIS €14 
VRIEND €10

Twee vrouwelijke performers 
spelen met geslacht en spionage 
van achter maskers in een diep 
satirische vertaling van Vaclav 
Havel bekendste toneelstuk, 
Audience.Spitfire’s unieke stijl 
van theater - een explosieve mix 
van absurde humor, lichamelijke 
theater en handelen met maskers 

- is de sleutel tot deze onverwachte 
interpretatie van Publiek.
Het spel speelt zich af in een 
kleine Tsjechische brouwerij  
in 1975, waarbij Vanek, een 
bezwaard toneelschrijver 
gecensureerd door het commu-
nistische regime (een nauwelijks 
verhulde karakterisering van 
Vaclav Havel zelf), moeten werken 
om zichzelf te onderhouden. Het 
wordt het duidelijk dat Vanek’s 
overste is ingeschakeld om hem 
bespioneren, een situatie die 
ontrafelt in een komische 
verstrengeling van spionage en 
bedrog, met veel bier consumatie.

BEELDEND 
THEATER 

FEIKES HUIS
Panama

WO 14 MRT 2018 2+
14U 
CC DE KRUISBOOG TIENEN

BASIS €12 
-12 JR  €8

Panama is een vernieuwende, 
beeldende, muzikale voorstelling 
voor kinderen vanaf 2 jaar. 
In een prachtige kleurrijke fantasie - 
wereld van gerecycled plastic 
gaan twee vuilnismannen, in de 
rol van kleine Tijger en kleine 
Beer, op zoek naar het land van 
hun dromen. Beleef fantastische 
ontmoetingen met een kraai, een 
egel, een vos en een haas, en 
sluit vriendschap voor het leven.
 Regie  Daniëlle Wagenaar /  Concept beeld/vormgeving  
Roos Hoogland en Niek van der Horst / Muziek  Jolle 
Roelofs

NLCZ
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TUNING PEOPLE &  
DE MAAN

Bonte Nacht

WO 14 MRT 2018 4+
15U 
CC HET GASTHUIS

BASIS €12 
VRIEND €10

 -12 JR €5

Bonte Nacht is een bewegend schilderij. Drie mensen met emmers  
verf en gebricoleerde schilderobjecten bekladden hun omgeving en 
zichzelf. Ze belanden in een kleurrijke droom waarin ze transformeren  
tot extravagante figuren met gekleurde gezichten en veelbenige wezens. 
Ze glibberen van het ene schilderachtige tafereel naar het andere.

Ik vroeg mij af: wat is dat? 
Maar het was wat het was. 

En toen kon het nog alles zijn.

In Bonte Nacht krijgt de creativiteit carte blanche en worden kinder-
dromen reëel. Vlekken worden tot kunst verheven en smossen is  
een weldaad. 

 Spel  Katrien Valckenaers, Maxim Storms & Greet Jacobs /  Regie & choreografie  Jef Van gestel & Karolien Verlinden / 
 Geluidsontwerp  Wannes Deneer /  Objecten & maskers  Paul Contryn /  Kostuumontwerp  Maartje van Bourgognie / 
 Lichtontwerp & techniek  Stéphane Vloebergh /  Productieleiding  Britt de Jonghe /  Productie  Tuning People & DE MAAN / 
 Met dank aan  Randi De Vlieghe, Linde Carrijn & Stef De Paepe /  Met steun van  de Vlaamse Gemeenschap

PLEXUS POLAIRE 
Cendres (Ashes)

DO 15 MRT 2018
20U 
CC HET GASTHUIS

BASIS €14 
VRIEND €10

Gebaseerd op de roman ‘Avant 
que je me consum’, Gaute Heivoll
Een poëtisch en brutaal schouw-
spel van de menselijke ziel en  
de constante schommeling 
tussen schepping en vernietiging. 
De show vertelt het verhaal van 
een brandstichter die het dorp 
Finsland, ten zuiden van 
Noorwegen, teistert. Achter de 
branden die vermenigvuldigen, 
ontvouwt zich een meer intiem 
verhaal. Schrijver Gaute Heivoll 
vergelijkt dit evenement met zijn 
eigen leven, een parallel vol 
dubbelzinnigheid en subtiliteit. 
Hij onderzoekt de waanzin, die 
diep in ieder mens aanwezig is.
Een boeiende reis tussen de 
mens en zijn geweten, het geven 
van een stem aan de onzichtbare 
ziel en de relaties tussen mensen. 
Een vurig verhaal vol met wreed - 
heid, gebrek aan angst en 
tederheid. De geur van rook en 
wanhoop bereikt ons vanuit de 
pagina’s. Deze bespreekt het 
individu en de kracht van de liefde 
als destructieve krachten welke 
eigen zijn aan onze soort.

“De relatie tussen pop en poppen - 
speler is één van eindeloze 
mogelijkheden. Met Ashes, 
bewijst het Frans-Noorse 
ensemble Plexus Polaire dat  
ze experts zijn in de verkenning 
van het genre. Dit is wellicht een 
van de meest epische poppen-
spelstukken ooit gezien. De drie 
performers zijn in de minderheid 
tegenover levens grote poppen en 
een handvol kleinere tegenhangers. 
Voeg daarbij de interactie van  
dat ene menselijke cast-lid, veel 
projectie, een heerlijk onheilspel-
lende soundtrack en een aantal 
special effects, en Ashes is een 
sentationeel spektakel.” 
 *****
The upcoming 

 
“Exceptional Puppeteering” 
 ****
The Stage 

NO
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POLINA 
BORISOVA

Go!
VR 16 MRT 2018 12+
19U 
CC HET GASTHUIS 

BASIS €12 
VRIEND €10

“… Toen ik eindelijk toe kwam, moe 
en ouder, liet ik mijn bagage vallen, 
ik val in het zachte bed en doe mijn 
ogen dicht. Maar voordat ik rustig 
slaap vat, dagdroom ik opnieuw 
over fragmenten van mijn reis. 
Een lichte nostalgie komt over mij, 
en het lijkt mij dat deze lange dag 
voorbij is, misschien een beetje 
te snel.” Een oude vrouw dwaalt 
in het donker van haar appartement. 
Tussen eilanden van licht, vindt zij 
voorwerpen, herinneringen en 
levens die ze samen assembleert 
met plakband. Haar herinneringen 
lijken helderder dan het heden. 
Geïnspireerd door de eenvoud 
waarmee bijzondere mensen ons 
kunnen achterlaten. Go! vertelt 
over de eenzaamheid van zij die 
doorheen herinneringen reizen.

 Direction, set design & acting  Polina Borisova / 
 Technical assistance  David Claveau /  Co-production 
 Odradek/Cie Pupella Nogues /  Creation and 
Development  Center for Puppetry ArtsFrance 2011 

ANANDA 
PUIJK 

COMPANY
Transit

VR 16 MRT 2018
21U 
CC HET GASTHUIS 

BASIS €10 
VRIEND €8 

Wat gebeurt er als het krachtige 
omhulsel waarmee je jarenlang 
hebt geleefd langzaam aan 
zwakker wordt? Als je lichaam 
niet meer hetzelfde doet, wat ben 
je dan nog?
Het leven om je heen verandert 
maar jij blijft dezelfde en er is bijna 
niemand die het ziet. Je kijkt in de 
spiegel en ziet in weerspiegeling 
alle mensen die je bent geweest. 
Een reis door je verleden… Vijftig 
jaar in vijftig minuten.  
Een voorstelling over afscheid 
nemen van een fase; de strijd 
tussen kunnen en willen en op - 
nieuw je zelfvertrouwen terug - 
winnen in een veranderend lichaam.
Een versmelting van bewegings-
theater, figurentheater en muziek, 
voor volwassenen. Een verhaal 
zonder woorden, waarin iedereen 
zijn eigen beleving en emoties 
kan leggen.

BETWEEN TWOHANDS
Dubbelvoorstelling

ZA 17 MRT 2018 18+
19U / 21U 
CC HET GASTHUIS

Duodenum
Duodenum gaat over de diversiteit 
van de maakbaarheid in de samen - 
leving en de wisselwerking 
tussen hoe enerzijds mensen 
dingen en hybriden maken en  
hoe anderzijds deze dingen en 
hybriden de mens weer beïnvloe-
den. De toeschouwer wordt 
getuige van een serie vreemde 
experimenten, die in een 
labo ratorium worden uitgevoerd 
in de aanwezigheid van verschil-
lende poppen.
Sfeervolle beelden die ruimte 
laten voor eigen beleving en 
interpretatie en die versterkt  
door het intieme karakter van  
de voorstelling het publiek raken 
en even losmaken van de hectiek 
van het dagelijks bestaan.

BASIS €10 
VRIEND €8
-12 JR €5 

The Journal
We zien de mijmeringen van een 
eenzame man in een decor waarin 
objecten de overhand nemen.
Ook deze voorstelling, die in de 
Theaterkrant beoordeeld werd 
met 4 sterren, is een ode aan de 
theatrale kunst. De mooie beelden 
en het minieme decor maken dat 
je als publiek meegezogen wordt 
in de wereld van de hoofdpersoon, 
maar laten ook de vrijheid om je 
eigen gedachten daarin mee te 
nemen. Tijdens de voorstelling 
bedienen de kunstenaars zelf de 
pop en het decor. Het publiek ziet 
dus zowel de voorstelling als de 
bezieling van de spelers, wat het 
unieke karakter van de voorstel-
ling verscherpt.

RU

FR
NL
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IDA VAN DRIL
Kodo, het geheim  
van de Samurai  

ZA 17 MRT 2018 6+
15U 
GC DEN EGGER  
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

BASIS €14
-21/+60 JR €12

ABO €10
-18 JR €18

Kodo woont samen met zijn vader aan de rand van het geheimzinnige 
woud. Waar zijn moeder is weet Kodo niet en zijn vader wil over dat 
geheim niets vertellen. Veel tijd om er over na te denken heeft Kodo niet. 
Als hij niet speelt met zijn vriend de Vos, die hem leert te vluchten,  
leert zijn vader hem vechten tegen ninja’s. Maar is dat wel verstandig: 
vluchten of vechten? En komt Kodo ooit te weten wat er met zijn moeder 
is gebeurd? 
Een spannend verhaal waarin eeuwenoude thema’s als angst en moed 
zijn verpakt. De prachtige prenten van Mark Janssen uit het boek Kodo, 
de weg van de boog van Bert Kouwenberg spelen een belangrijke rol.  
Als geen ander weet hij de Japanse sfeer van hoge, kale bergen, brede, 
bevroren rivieren, tere bloesems en dreigende ninja’s op te roepen in 
een magisch spel van licht en donker. De schitterende tekeningen 
komen op magische wijze tot leven en nemen je mee naar de wereld  
van Kodo.

 Met  Ida van Dril /  Regie  Fred Delfgaauw 

NLLE BAL POP
ZA 17 MRT 2018
22U00 
CC HET GASTHUIS 

GRATIS 

Voor vriend en vijand van Latex, 
mouche, hout karton of om het 
even welk knutsel materiaal dat 
uit zijn dak wil gaan. Deze tweede 
editie van Le Bal Pop. Het dans en 
drinkfeest van Figurentheater 
België. En dit keer super delux 
gratis, met een nog grotere jaren 
80’ lichtshow en nog straffer 
klanken uit de plaatjes van DJ 
Easy Mo. Breakdansen als 
marionetten, een tango met de 
booste wolf, vrije stijl. Alles kan  
als het maar de juiste groeve 
heeft van  diep uit het bos. 
Shansen maar en lekker lekker 
lekker dansen maar.

LAROS &  
DE JONG 

BEELD
MAKERIJ

Roep toeters  
& blaas kaken

ZA 17 MRT 2018 2+
14U 
GC DEN EGGER 
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

BASIS €13  
-21/+60 JR €11 

ABO €9 
-18 JR €8 

Lang, lang, laaaaaang geleden was 
er een klein jongetje dat graag 
groot, groter, ‘groots’ wilde zijn. 
Op avontuur om groots te worden 
komt hij allerlei roeptoeters en 
blaaskaken tegen die van toeten 
noch blazen weten.
Roeptoeters & blaaskaken is  
een multimediale voorstelling  
met zowel analoog als digitaal 
poppenspel. Het verhaal is 
geïnspireerd op de eeuwenoude 
mythe van Heracles. Laros & De 
Jong Beeldmakerij staat garant 
voor mooi beeldend figurentheater 
met de beleveniswereld van het 
jonge kind als uitgangspunt. De 
wisselwerking tussen poppen-
spel en multimedia geeft hieraan 
nog een extra dimensie.

NL
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HET HOUTEN HUIS
Hoe licht kan  
een wolk zijn?

ZO 18 MRT 2018 FAMILIE
15U00 
CC HET GASTHUIS 

BASIS €10 
VRIEND €8 
-12 JR €5

Over het verlangen om gewichtsloos in de lucht te hangen 
Ik ben Das. Ik ben dol op eenzame wandelingen en stille plekken, dan is 
er rust en overzie ik alles. Ik draag graag een hoed om mijn gedachten en 
overpeinzingen een beetje bij elkaar te houden. Maar sinds kort woont er 
in mijn hoed een specht die er een gat in heeft gepikt. De specht heeft al 
zijn vrienden uitgenodigd en nu is het er een kabaal van jewelste. Soms is 
het heel even stil. Maar dan piepen er door dat gat meteen weer nieuwe 
gedachten mijn hoofd binnen. Mooie, eindeloze en kronkelende gedachten 
maar ook prangende vragen zoals: hoe licht kan een wolk zijn?
Op het toneel staan 3 mensen die zich van binnen een das voelen.  
De een bakt potten, de ander maakt muziek en de derde beweegt. 
Alledrie proberen ze ons eenzelfde verhaal te vertellen; over stil zijn  
van binnen en hoe moeilijk dat is.
Een voorstelling voor iedereen die door de ruis het bos niet meer hoort.

 ‘Hoe licht kan een wolk zijn?’ is losjes geïnspireerd op  het prentenboek 
‘De Wonderlijke Hoed Van Beer’ van Ayano Imai.

 Concept  Meike van den Akker, Gienke Deuten /  Regie  Gienke Deuten /  Dramaturgie  Elien van den Hoek /  Spel & 
Muziek  Maarten Smit, Meike van den Akker, Radek Fedyk /  Vormgeving  Liesje Knobel /  Kostuums  Sanne Lips /  
Poppen  Meike van den Akker /  Lichtontwerp  Desiree van Gelderen /  Techniek  Gerrit Schilp 

NLMUZIEK LOD  
ATELIER BILDRAUM

In between violet & green
ZA 17 MRT 2018
20U 
CC HET GASTHUIS

BASIS €14 
VRIEND €12
-12 JR €10

Wanneer je met de trein reist, zie je de ingewanden van het Belgische 
landschap voorbij trekken: verkavelingen met de oneindige herhaling 
van voor- en achtertuin. Toegeëigende stukjes wereld maar ook een 
dichtgeslibd landschap dat ons doet verlangen naar het monumentale 
van een eindeloos vergezicht.
Architect Steve Salembier en fotografe Charlotte Bouckaert laten je 
zowel de tuin als het landschap ervaren en hoe die onderhevig zijn aan 
het spel van de seizoenen. Als techniekers van de verbeelding sleutelen 
de twee artiesten voor je ogen aan hun beeldend universum. Een 
oogstrelende esthetische ervaring die langzaam vorm krijgt op de 
muziek van componist Thomas Smetryns, en muzikanten Jakob Ampe 
en Benjamin Dousselaere.

 Architect  Steve Salembier /  Fotografe  Charlote Bouckaert /  Componist  Thomas Smetryns /   Muzikanten  Jakob Ampe & 
Benjamin Dousselaere /  Productie  LOD muziektheater, Atelier Bildraum, Theater Malpertuis, De Munt.
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POST UIT HESSDALEN 
Pakman

ZO 18 MRT 2018 5+
14U00 – 16U00 
CC HET GASTHUIS 

BASIS €10 
VRIEND €8 
-12 JR €5 

Pakman leeft sneller dan een muis kan klikken. 1 pakje, 2 formulieren,  
3 stempels, 6 handtekeningen, 450 keer per dag, 159.750 pakjes per  
jaar in ruil voor 10 vakantiedagen. Pakman doorkruist het land om altijd 
precies op tijd pakjes af te leveren. In de laadbak van zijn kleine vracht-
wagen wordt het publiek uitgenodigd voor een intense performance over 
een even eenzame als onzichtbare bewoner van onze virtuele economie.
Pakman is een ontmoeting tussen de ritmes van jongleur Stijn Grupping 
en drummer Frederik Meulyzer. Samen onderzoeken zij het ritme waaraan 

‘deze’ tijd onderhevig is. Hoe verhoudt de opgelegde snelheid van 
pakman zich tot zijn natuurlijke ritmes als hartslag en ademhaling?  
Stijn en onze Frederik laten de ritmes en routines van hun botsballen  
en drums in dialoog  treden. Samen maken ze live muziek, waarbij ze 
elkaar –elk met hun eigen instrument – versterken, tegenwerken, 
aanvullen en uitdagen.

 Creatie  Stijn Grupping, Frederik Meulyzer & Ine Van Baelen /  Scenografie  Reinout Hiel /  Choreografie  Karolien Verlinden / 
 Kostuums  Linse Van Gool /  Grafisch ontwerp  Vildana Memic /  Zakelijke Leiding  Klein Verzet /  Coproductie  Theater op de 
Markt en MiramirO /  Met de steun van  de Vlaamse Overheid, Provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen
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DE JONG
Kluizelaar

WO 21 MRT 2018
14U30 
GC AMFI LANDEN

Er staat een vierkant.  
Is het een huis ?
Er komt geluid uit.  
Wat gebeurt er binnen ?
Er gaat een klepje open.  
Er gaat een lampje aan en uit.
Er zit iets of iemand in, dat is 
duidelijk. Maar wie of wat ?
Kluizelaar is een beeldende 
voorstelling over een mini-huis. 
De zonderlinge bewoner zegt dat 
hij niet thuis is, maar we horen 
hem wel. Spannende en geestige 
voorstelling over alleen zijn en 
thuis komen.
Simone de Jong is een zeer 
talentvolle theatermaakster die  
al verschillende voorstellingen 
maakte met Dick Hauser van het 
toonaangevende gezelschap 
ORKATER. 

ULRIKE QUADE  
Coco Chanel 

DO 22 MRT 2018
20U30 
DEN AMER CC DIEST

ABO & REDUCTIE €12  
VVK €14 

“My life didn’t please me,  
so I created my life.” 

Met het leven van Coco Chanel 
als leidraad maakten theater-
makers Ulrike Quade (NL) &  
Jo Strømgren (NO) een voorstel-
ling over branding en design, 
economie en identiteit. Ze lieten 
zich inspireren door een vrouw 
die het recht opeiste om zichzelf 
vorm te geven. Beeldend theater 
waarin de mens mode wordt en 
mode de mens ontstijgt. 

NL NL
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THEATER TIERET
Meneer Linh 

WO 21 MRT 2018 12+
20U15  
CC DE KRUISBOOG TIENEN

BASIS €16 
-55/+26 JR €15

Daar staat Meneer Linh, achteraan op het dek van een boot. In zijn 
armen houdt hij een lichte koffer en een baby, nog lichter dan de koffer. 
Niemand weet dat hij Meneer Linh heet, want iedereen die dat wist  
is dood. 
In de koffer zitten een paar kleren, één foto en een linnen zakje met een 
handvol aarde. Aarde van zijn land dat hij nu steeds kleiner en kleiner ziet 
worden, tot het achter de horizon verdwijnt. En dan nog. Dan nog blijft hij 
staan en zoekt hij in de verte naar de verwoeste kusten van zijn land. 
Tieret bewerkte ‘Het kleine meisje van meneer Linh’, het meesterwerk 
van de Franse auteur Philippe Claudel, tot een heel eigen, bijtend actueel 
verhaal over vluchten en thuiskomen, over verlies en vriendschap.  
Het idee om dit pareltje wereldliteratuur van Claudel op de planken te 
brengen groeide reeds enkele jaren geleden. Vanuit een fascinatie voor 
dit wonderlijk verhaal, vanuit een oprechte bezorgdheid over het hier en 
nu, maar ook vanuit een onstuitbare hoop. En vooral vanuit de overtuiging 
dat dit verhaal hier en nu moét gebracht worden. Nu meer dan ooit.  
De keuze om met een échte vluchteling – geen acteur – te werken voor 
deze voorstelling, bleek/blijkt op de premièretournee (najaar 2016) de 
enige juiste keuze voor dit verhaal. 
Geef ons een scène en een publiek. Wij geven u een meester-verteller, 
een poppenspeler-pur sang … en Meneer Linh. En een uur lang vuur  
dat nog dagen blijft nasmeulen. 

 Naar  ‘Het kleine meisje van Meneer Linh‘ (Philippe Claudel) /  In coproductie met  CC Sint-Niklaas /  I.s.m. 
 Vluchtelingenondersteuning Sint-Niklaas /  Met  Hans Van Cauwenberghe, Joost Van den Branden, Mohammed Tajaouart / 
 Poppen  Patrick Maillard /  Kostuums  Heidelinde Vereecke /  Techniek  Steven Bosmans

FROEFROE 
Repelsteel 

ZA 24 MRT 2018  6+
19U 
DEN AMER CC DIEST

BASIS €10

Voor de oude koningin haar laatste adem uitblaast, heeft ze nog een 
wens: laat mijn jongen trouwen met een rijk meisje. Haar zoon heeft  
ook een wens: laat mij met een speciaal meisje trouwen met wie ik kan 
lachen en kindjes maken. 
In sprookjes gaan wensen in vervulling. De jonge koning vindt een 
meisje dat speciaal is, lacht met zijn grapjes en ze kan zelfs goud uit stro 
zingen. Zo zijn deze koning en zijn koningin verliefd, rijk en zonder zorgen.  
Ze kussen en krijgen een baby. Willy heet hij. Ja, zo fijn kan het leven  
zijn in een sprookje. 
Spijtig dat de vader van het meisje een domme molenaar is die de  
koning leugens vertelt. Dubbel spijtig dat die molenaar het kind van  
een levensgevaarlijke, vettige Repelsteel gepikt heeft. Die Repelsteel is 
nu een stinkende molenaarshater, een wraakzuchtig en kom-uw-belofte-
na monster, zonder genade, no mercy ... Hij wil nog maar één ding:  
baby Willy! 
Repelsteel is lentefris sprookjestheater met gouden hersenspinsels in 
muzikale overdrive. Voor iedereen die houdt van sprookjes, koningen, 
monsters en heldinnen. Onwaarschijnlijk leuk theater van FroeFroe dat 
gewoon doorspeelt tot in je dromen. 
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TAL EN THEE
Boom

ZO 25 MRT 2018 4 - 7 JR
11U / 14U 
GC DEN BUSSEL KEERBERGEN

KASSA €10 
VVK €8

BOOM is een warm nest in een 
spannend bos. Genereus in beeld 
en muziek. Met mechaniekjes en 
de klank van blad, tak en eik. 
Zonder woorden vertelt BOOM 
een verhaal over een jonge vogel 
die de vlucht naar het zuiden mist. 
Op de tonen van doedelzak, 
sopraansax en diatonische 
accordeon gaan de seizoenen 
voorbij.
BOOM houdt het midden tussen 
een intiem concert en een theater- 
voorstelling. De live muziek is van 
Naragonia. Maarten Van Aerschot 
bedient de installatie en de vogel- 
pop. De animatiefilm werd 
getekend door Sofie Vandenabeele.

MALOU  
VAN SLUIS  
& JUDITH 

SLEDDENS 
In de Verte 

 
ZO 25 MRT 2018  2+  
14U30 / 16U30 
DEN AMER CC DIEST 

BASIS €10

Wat is de verte? En hoe kom je daar? 
We verzamelen al onze moed en 
stappen de grote wijde wereld in 
op zoek naar het onbekende. 
Geïnspireerd door de verhalen 
van Toon Tellegen maakten Malou 
Van Sluis en Judith Sleddens  
deze beeldende, interactieve  
en muzikale voorstelling over 
weggaan en weer thuiskomen.  
En ook over het avontuur daar 
tussenin. 
Een fantasierijke voorstelling  
voor de kleinsten vanaf 2 jaar  
over verlangen naar een plek 
waar je niet bent. Verlangen is  
de brandstof voor fantasie.  
En wie kan fantaseren, die kan  
bij de verte komen. 

SPROOKJES 
ENZO

In de wolken
ZO 25 MRT 2018 1 - 3 JR
10U / 15U 
GC DEN BUSSEL KEERBERGEN

KASSA €10 
VVK €8 

Wil je mee verdwalen tussen de 
wolken en je laten wiegen door 
de wind? Wil je van dichtbij een 
vlieger zien vliegen, voor het eerst 
in de lucht? Een parachute doen 
dansen of kijken hoe een bal in 
een luchtballon verandert?
Kom, wij ontvoeren je naar een 
wereld waar alles vederlicht is.
Kom, aarzel niet. Hier laten we je 
drijven op de wolken. Hier geven 
wij je vleugels. Kom, en vlieg met 
ons mee!

‘In de wolken’ is een interactieve 
scène-op-scènevoorstelling voor 
peuters van 1 tot 3 jaar. Zo licht 
als lucht, zo luchtig als de wolken. 
Eén acteur neemt je mee en een 
circusmeisje toont haar kunsten.
 
 Spel  Peter Dewel, Sonia Massou, Michela Henle / 
 Concept  Marcello & Pietro Chiarenza /  Regie en 
scenografie  Pietro Chiarenza /  Muziek  Carlo Cialdo 
Capelli /  Grafisch ontwerp & kostuum  Margot de Group

NL
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SPIRELLI VZW 
ARTSPOT.BE  

THEATER FROEFROE
Maité, Het Meisje en De Vogel

WO 28 MRT 2018 8+
14U 
CC DE KRUISBOOG TIENEN

BASIS €12 
-12 JR  €8 

Muziektheater, een magisch schimmenspel voor jong en oud én een 
muzikale ode aan de exotische muziek. “In den beginne was er niets. 
Donker. En aan de horizon kwam een klein lichtje.
En de dingen werden duidelijker. En de bomen groeiden. En de dieren 
kregen lange sierlijke schaduwen in het warme licht van de zon.  
En Maité (het meisje) stond op en ontdekte de palmbomen op Hawaii  
en de muziek van Martin Denny.
Een roadmovie schimmenspel dat met kinderlijke bokkensprongen danst 
op de exotische klanken van Les Baxter en Martin Denny.
Een absurd, darwinistisch scheppingsverhaal zonder woorden en met 
live muziek.
De levenswandel van Maité, waarbij Godzilla, de giftige appel van 
sneeuwwitje, de eerste man op de maan en een gebraden kip, een rol 
spelen.”

 Schimmenspel voor jongeren op muziek van  Martin Denny /  met  Bruno Vansina, Pierre Vervloesem en Frank Van Eycken 
(muzikanten), Katrien Vandergooten en Isabelle De Keyser (schimmenspel acteurs) /  De herwerkte voorstelling werd 
geregisseerd door  Dimitri Duquennoy /  Onder artistieke leiding van  Marc Maillard /  Met  Katrien Vandergooten, Isabelle De 
Keyser /  Muzikanten  Bruno Vansina, Pierre Vervloesem, Frank Van Eycken

POLINA BORISOVA
Go!

p.30
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BOZE WOLF EXPO
ZA 10 MRT – ZA 14 APR 2018
CC DE BORRE BIERBEEK

Groepstentoonstelling van SLAC 
(filiaal Bierbeek) en leerlingen van 
lagere scholen uit Bierbeek en 
omgeving, aangevuld met 
illustraties van Danny Juchtmans

In maart 2018 organiseert cc de 
borre reeds de vierde editie van 
BOZE WOLF, hét Figurentheater-
festival uit onze regio. Ook voor 
deze editie laten we een EXPO 
creëren door kinderen: de 
leerlingen van het Bierbeeks filiaal 
van het SLAC stellen hun kunst - 
werken tentoon in de borre.  
Ook de resultaten van de kleuter - 
workshops ‘Het huis van Gustaaf’ 
door LABO CURIEUS, krijgen er 
een plaats. 

Deze tentoonstelling wordt 
aangevuld met werk van grafisch 
vormgever en illustrator Danny 
Juchtmans. Vijftien jaar geleden 
illustreerde hij regelmatig kinder-
boeken. Momenteel is zijn werk 
vrijer en abstracter, toch zijn dieren 
nog vaak een inspiratiebron. Kom 
kijken naar deze beestig leuke 
tentoonstelling!

8 MRT – 18 MRT 2018
CC HET GASTHUIS / CAFETARIA 

Elk jaar organiseren we voor alle 
scholen uit groot-Aarschot een 
Boze Wolfwedstrijd. Tijdens de 
voorbije edities maakten de 
kinderen een kijkdoos, een mobiel 
en een angstenhuis. Dit jaar 
krijgen ze de opdracht een 
lepelpop te knutselen. Maar het 
moet een figuur zijn uit een 
sprookje met een wolf bv 
Roodkapje, de drie biggetjes of de 
wolf en de 7 geitjes. Om deze 
wedstrijd bekend te maken ging 
de boze wolf op bezoek in elke 
klas in de scholen van Aarschot, 
Gelrode, Langdorp, Wolfsdonk en 
Rillaar. Alle kunstwerken worden 
tentoongesteld in de cafetaria van 
Het Gasthuis tijdens het boze 
wolffestival. De winnaars mogen 
met de hele klas naar een 
voorstelling komen kijken . 



BOZE WOLF
GOUDEN TICKET 
€60 / TOEGANG TOT ALLE  
BOZE WOLF VOORSTELLINGEN

MRT 2018

VU Steven Omblets, Gasthuisstraat 22, 3200 Aarschot  
Grafisch ontwerp Laura Bergans

RESERVEREN
Bij elke voorstelling kan je  
de basisprijs terugvinden.  
Ook bieden we jou volgende 
interessante formule aan:

GOLDEN TICKET
Koop je een golden boze 
wolfticket voor slechts €60,  
dan kan je naar alle voorstel-
lingen gaan kijken, in alle 
deelnemende centra.
Wie een golden boze wolf - 
ticket heeft, dient steeds  
te reserveren voor de voor-
stellingen die hij/zij wil 
bijwonen via Het Gasthuis.

CC HET GASTHUIS
Gasthuisstraat 22
3200 Aarschot
016 56 48 24
tickets@hetgasthuis.be
www.hetgasthuis.be

GC AMFI
Stationsstraat 30
3400 Landen
011 88 03 16
amfi@landen.be
www.landen.be

CC DE BORRE
Speelpleinstraat 10
3360 Bierbeek
016 46 14 00
info@deborre.be
www.ccdeborre.be

CC DE KRUISBOOG
Sint-Jorisplein 20
3300 Tienen
016 80 56 96
dekruisboog@tienen.be
www.dekruisboog.be

GC DE WILDEMAN
Schoolstraat 15
3020 Herent
016 85 30 20
info@gcdewildeman.be
www.gcdewildeman.be

GC DEN BUSSEL
Haachtsebaan 54
3140 Keerbergen
015 50 90 60
info@gcdenbussel.be
www.gcdenbussel.be

GC DEN EGGER
August Nihoulstraat 74
3270 Scherpenheuvel – Zichem
013 46 06 50
info@denegger.be
www.denegger.be

CC DIEST
Nijverheidslaan 24
3290 Diest
013 46 06 40
tickets@ccdiest.be
www.ccdiest.be
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MAART 2018
3

DEFDEF  
Kaauwbooj 

13U30 CC DE BORRE 

GRIET HERSSENS  
Bruno 

14U30 CC DE BORRE

DEFDEF  
Kaauwbooj 

15U15 CC DE BORRE

GRIET HERSSENS  
Bruno 

16U00 CC DE BORRE

DEFDEF  
Kaauwbooj 

17U00 CC DE BORRE

 
 
  4 

DE MAAN  
Pjotr en de Wolfski 

15U00 GC DE WILDEMAN

 
 
 
 7 

KIP MET KOP VZW  
Lelijk lief 

14U00 CC DE KRUISBOOG

LAROS & DE JONG 
BEELDMAKERIJ  

De Wolkenfabriek 
14U00 CC DE BORRE

KIP MET KOP VZW  
Lelijk lief 

15U30 CC DE KRUISBOOG

LAROS & DE JONG 
BEELDMAKERIJ  

De Wolkenfabriek 
16U00 CC DE BORRE

 
 
  8 

HUIZE EIGEN HAAR 
CIE FRIEDA 

HET GASTHUIS  
Morgen wordt  

alles anders 
20U00 CC HET GASTHUIS

 
 
 
 9 

HUIZE EIGEN HAAR 
CIE FRIEDA 

HET GASTHUIS  
Morgen wordt  

alles anders 
20U00 CC HET GASTHUIS

 
 
  10

THEATER DE SPIEGEL 
Ceci n’est pas un livre 

14U30 GC DE WILDEMAN

THEATER DE SPIEGEL 
Ceci n’est pas un livre 

16U30 GC DE WILDEMAN

FROEFROE 
Gitte 

17U00 CC HET GASTHUIS

11 
KOPERGIETERY 

Verloren 
11U00 CC HET GASTHUIS

WITHWIT & FROEFROE 
Les soeurs 

11U00 CC DE BORRE

KOPERGIETERY 
Verloren 

14U00 CC HET GASTHUIS

DUDA PAIVA COMPANY 
Monsters 

15U00 CC HET GASTHUIS

WITHWIT & FROEFROE 
Les soeurs 

15U00 CC DE BORRE

 
 
  14 

BEELDEND THEATER FEIKES 
HUIS  

Panama 
14U00 CC DE KRUISBOOG

TUNING PEOPLE &  
DE MAAN 

Bonte nacht 
15U00 CC HET GASTHUIS

SPITFIRE COMPANY  
Antiwords 

20U00 CC HET GASTHUIS

 
 
  15 

PLEXUS POLAIRE 
Cendres (Ashes) 

20U00 CC HET GASTHUIS

 
 
  16 

POLINA BORISOVA 
Go! 

19U00 CC HET GASTHUIS

ANANDA PUIJK COMPANY  
Transit 

21U00 CC HET GASTHUIS

    17
LAROS & DE JONG 

BEELDMAKERIJ  
Roeptoeters en Blaaskaken 

14U00 CC DEN EGGER

IDA VAN DRIL  
Kodo, het geheim  

van de samuraï 
15U00 CC DEN EGGER

BETWEENTWOHANDS 
Duodenum 

19U00 CC HET GASTHUIS

MUZIEK LOD/ ATELIER 
BILDRAUM 

In between violet and green 
20U00 CC HET GASTHUIS

BETWEENTWOHANDS 
The Journal 

21U00 CC HET GASTHUIS

18
POST UIT HESSDALEN 

Pakman 
14U00 CC HET GASTHUIS

HET HOUTEN HUIS 
Hoe licht kan een wolk zijn  

15U00 CC HET GASTHUIS

POST UIT HESSDALEN 
Pakman 

16U00 CC HET GASTHUIS

POST UIT HESSDALEN 
Pakman 

17U00 CC HET GASTHUIS

 
 
  21

SIMONE DE JONG (NL) 
Kluizelaar 

14U30 GC AMFI

THEATER TIERET 
Meneer Linh 

20U15 CC DE KRUISBOOG

 
 
  22

ULRIKE QUADE 
Coco Chanel 

20U30 CC DIEST

 
 
  24

FROEFROE 
Repelsteel 

19U00 CC DIEST

 
 
   25

SPROOKJES ENZO 
In de wolken 

10U00 GC DEN BUSSEL

TAL EN THEE 
Boom 

11U00 GC DEN BUSSEL

TAL EN THEE 
Boom 

14U00 GC DEN BUSSEL

MALOU VAN SLUIS & 
JUDDITH SLEDDENS 

In de verte  
14U30 CC DIEST

SPROOKJES ENZO 
In de wolken 

15U00 GC DEN BUSSEL

MALOU VAN SLUIS & 
JUDDITH SLEDDENS 

In de verte  
16U30 CC DIEST

 
 
  28

SPIRELLI VZW, ARTSPOT.BE 
& THEATER FROEFROE 

Maité, het meisje en de vogel 
14U00 CC DE KRUISBOOG
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