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Veel dingen in het leven zijn gericht op groei in termen van grootsheid;
mensen zien dingen graag groots, grootser, grootst. De voorbije
periode leerde ons dat groei zich ook op andere manieren kan
manifesteren. Niet in overtreffende trappen, maar in termen van
verdieping. Meer nog dan vroeger besteden we aandacht aan waarde
en zingeving. Daarom focussen we dit jaar niet op uitbreiden, maar
op vervellen. Onze kern blijft hetzelfde - ontspanning en cultuur:
podiumkunsten, film, vorming, … - maar we gunden onszelf een nieuwe
huid, eentje die aangepast is aan onze nieuwe inzichten. Want een huid
die zich niet aanpast aan haar veranderende kern, die rimpelt, barst,
scheurt.
Doorheen ons aanbod loopt dit jaar een rode draad van verschillende
maatschappelijke thema’s. We willen met onze voorstellingen ook een
afspiegeling van de hedendaagse maatschappij op ons podium zetten.
We zijn ervan overtuigd dat we op die manier meehelpen om mensen
met elkaar te verbinden, over de grenzen van achtergrond of origine,
gender of leeftijd heen en hopen dat het zich ook zal vertalen naar
meer diversiteit in onze vrolijk gekleurde theaterzeteltjes en op onze
vormingsstoeltjes.

GEERT CLUCKERS

schepen van cultuur

ELS VERDOODT

Het bekendste cultuurhuis van CC Diest - Den Amer - is een gezellige
ontmoetingsplaats waar vrije tijd én waarde centraal staan voor
elke bezoeker. De foyer kreeg recent een make-over met aandacht
voor ecologie en duurzaamheid, een kaart die we vanuit onze
voorbeeldfunctie in de toekomst nog vaker willen en zullen trekken.
Oude lichtparren die nog op zolder lagen, kregen een tweede leven
als hangplantenrek. Tafels, stoelen en zetels werden zorgvuldig
uitgekozen uit vintage-, kringloop- en tweedehandswinkels. Upcycling
op z’n best, in samenwerking met lokale partners. Het leverde een erg
geslaagde transformatie tot knusse ontmoetingsruimte op, al zeggen
we het zelf. Je bent er altijd welkom, ook als er geen activiteiten of
evenementen aan de gang zijn.
Onze kern is standvastig. Ons vel is soepel. Onze handen jeuken om er
een prachtig nieuw cultuurjaar van te maken.

programmator

DAVE VAN DEN BROECK

algemeen directeur

Graag tot gauw!
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EXPO

6

Ørnen
De installatie Ørnen vertelt het verhaal
van de merkwaardige expeditie naar
de Noordpool in 1897. Drie mannen
stegen op in een waterstofballon, met
als missie het poolijs te overwinnen,
maar werden nooit meer teruggezien.
Pas in 1930, 33 jaar later, werden hun
resten teruggevonden in het ijs.
Samen met scenograaf Peter Maschke
hebben George De Decker en
Guido De Bruyn een eerbetoon aan
de expeditieleden gerealiseerd.
Met een installatie die beeldende
kunst, muziek en film combineert,
wordt een hommage gebracht
aan de gedrevenheid van deze
ontdekkingsreizigers, aan de droom die
hen voor ogen stond.
De blikvanger in deze installatie is een
in wilgenhout gevlochten zeppelin
van 20 meter lang. Op dit skelet van
Ørnen worden beelden geprojecteerd,
impressies in zwart-wit die het
verschuiven van de tijd evoceren.
Samen met een nieuwe compositie
van George De Decker, die met 13
luidsprekers als klanklaag in de ruimte
gestuurd wordt, vormt dit een unieke
surround-beleving.



dinsdag 13 tot en met dinsdag
20 september 2022
Den Amer
alle dagen van 8.30 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 16.00 uur
gratis

KLASSIEK
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SP!TSBERGEN
Berg

Het imaginaire reizen is een terugkerend thema in
het oeuvre van componist George De Decker. Voor
dit avondvullende concert Berg inspireerde hij zich
op de onvoltooide roman ‘Le Mont Analogue’ van
René Daumal (1908-1944). “De beklimming van
de top dient slechts één doel: het avontuur van het
onbekende”, schreef Daumal over het alpinisme. Zou
dat geen motto kunnen zijn voor alle kunst?
Daarom nodigt het Vlaams muziekensemble
SP!TSBERGEN je uit op hun mentale reis, een muzikale
tocht naar het gebied achter de gletsjers, fjorden en
het eeuwige ijs.
Harp, accordeon, serpent en contrabas worden
gecombineerd met live electronics: een ongewone,
kleurrijke, spannende kruisbestuiving. Vijf jonge,
eminente muzikanten gaan bij elk concert in dialoog
met een uitgekiende klankband. Hun partituur blijft
echter wel open voor improvisatie. Daarbij wordt
ingezet op een zo rijk mogelijk palet aan timbres:
vocale en instrumentale klanken, natuurgeluiden en
computergestuurde klankmanipulaties.
SP!TSBERGEN speelt voor dit concert in een decor met
een immens grote zeppelin: Ørnen.
van en met George De Decker componist Sophie Baguet harp
Suzan Peeters accordeon Berlinde Deman serpent Michel
Labryère contrabas Joost Van Duppen live electronics

OP DE SCÈNE VAN DEN AMER
BEPERKT AANTAL PLAATSEN



vrijdag 16 september 2022
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 18 euro, vvk 20 euro

CONCERT
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Ozark
Henry

20 Years
Birthmarks



donderdag 22 september 2022
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 28 euro, vvk 30 euro

‘Word Up’, ‘Rescue’, ‘Sweet
Instigator’, de instant-classics
liggen voor het rapen. Van avantgardistische elektronica tot pop
en klassieke muziek, Ozark Henry
absorbeert het allemaal en maakt er
een eigen melange van.
Bij het vieren van het twintigjarige
jubileum van Birthmarks hoort een
gepast feestje en een bijpassende
tour. En die tour houdt dus ook halt
in Den Amer!

©Koen Broos

©Fabrice Debatty

Je zal het maar meemaken, je brengt
als jonge snaak je eerste album
uit en David Bowie noemt het
“één van de beste debuutalbums
ooit verschenen”. Sommige
artiesten zouden bezwijken onder
de druk, maar bij Piet Goddaer
werkt het compliment allerminst
verlammend. Integendeel. Een paar
jaar later komt hij op de proppen
met een album dat tot op de dag
van vandaag staat als een huis:
Birthmarks.

© Michiel Devijver

FAMILIE

9

3+

Stok
Paard
Prins
4Hoog



zaterdag 24 september 2022
begijnhof – grasplein bij mooi weer/
in de kerk bij slecht weer
14.30 & 16.30 uur
abo & reductie 10 euro, vvk 10 euro

Tromgeroffel!
Klaroengeschal!
Heldhaftige gevechten!
Gigantische kastelen!
Prinsessen wakker kussen!
Bruidsjurken!
Ware liefde!
Romantiek!
Welkom in de zoete dromen van Stok Paard Prins, een
ongepolijst, onbeschaamd romantisch ridderepos in
openlucht van 4Hoog voor iedereen vanaf 3 jaar.
spel Myrthe Van Velden en Loes Carrette
tekst Raf Walschaerts en Lander Severins regie en
stem Raf Walschaerts muziek Thomas Van Caeneghem

LEZING
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Inti De
Ceukelaire
Hackefietjes



dinsdag 27 september 2022
Begijnhof – Aula Geertrui Cordeys
20.30 uur
abo & reductie 12 euro, vvk 14 euro

Als ethische hacker helpt Inti De Ceukelaire
bedrijven veiliger te maken door kwetsbaar
heden op te sporen in hun systemen. In 2018
werd hij bekroond tot 'Most Valuable Hacker'
op het officieuze wereldkampioenschap
hacken in Las Vegas. Momenteel werkt hij
als 'Head of Hackers' bij Intigriti, het grootste
platform voor ethische hackers in Europa.

©Koen Broos

In 2011 lanceerde Inti De Ceukelaire zichzelf
als 'ethische' hacker, en dat ging niet zonder
slag of stoot. Tien jaar en een misnoegde
Donald Trump en Paus Franciscus later
blikt hij terug op akkefietjes waarmee hij
tijdens zijn zoektocht naar ethiek te maken
kreeg. Aan de hand van anekdotes laat Inti
in Hackefietjes in zijn kaarten kijken, toont
hij hoe kinderlijk eenvoudig hacken kan zijn
en hoe moeilijk het is om online je privacy te
vrijwaren.

© Olympe Tits

THEATER
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Rigoletto

DESCHONECOMPAGNIE
& Muziektheater
Transparant
MET INLEIDING

De Standaard ★★★★ – Stefaan Degand steelt de
show in deze zotte opera vol misverstanden, romances
en intriges. En dat volledig op rijm. Met veel respect,
maar ook met een grote dosis anarchie ontdoen ze het
operagenre van zijn vormelijke clichés.



donderdag 29 september 2022
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 15 euro, vvk 17 euro

De stad is gevaarlijk vooral voor vrouwen / ‘t Stinkt daar en
ge kunt niemand vertrouwen / Mannen liggen ‘r op de loer om
u te bespringen / Ze doen alles om bij u binnen te dringen.
Als hofnar van de koning is Rigoletto (gespeeld door
Stefaan Degand) een vrolijke frans. Maar daar komt
(even) verandering in als hij met een lijkzak in een
bootje staat. In de zak zit niet wie hij in opdracht wilde
laten vermoorden. In zijn verwarring probeert hij de
gebeurtenissen te reconstrueren die tot dit noodlot
geleid hebben.
Deze Rigoletto is een bewerking van de opera van
Guiseppe Verdi én ook van de roman ‘Le roi s’amuse’ van
Victor Hugo. Twee zangers (Esther Kouwenhoven, Lars
Corijn), twee acteurs (Karlijn Sileghem, Tom Goossens)
en een pianist (Wouter Deltour) dalen samen met hem af
in de tragedie die begon als een komedie.

Duo
Eolienne

© Tysje Severens

MUSEUMCONCERT
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Kleppen en
Snaren
i.s.m.

Wie had kunnen verwachten dat twee instrumenten met
een zo verschillende voorgeschiedenis en uiterlijk, zo
natuurlijk konden samenklinken? De ronde, warme tonen
van de saxofoon en de zachte, parelende resonanties van
de harp vermengen uitstekend tot een rijke klankkleur.
Kurt Bertels (saxofoon) en Emma Wauters (harp), samen
Duo Eolienne, betreden met Kleppen en Snaren nieuwe
paden in de zoektocht naar repertoire door bekende en
minder bekende composities op een verrassende manier
nieuw leven in te blazen.



zaterdag 1 oktober 2022
Stadsmuseum De Hofstadt, Grote Markt 1
20.00 uur
abo & reductie 12 euro, vvk 14 euro

De rode draad door dit programma is ongetwijfeld
de expressieve kracht van de composities, waarbij
de luisteraars langs uiteenlopende emoties en sferen
meegevoerd worden. Van intiem en beheerst bij Joseph
Jongen, over uitgelaten en grenzeloos hartstochtelijk bij
Astor Piazzolla en Ida Gotkovsky, naar de puur lyrische
melancholie van Gustav Bumcke.

CABARET
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De Frivole
Framboos
Troppo Maturo

Da’s al drieënveertig jaren dat zij in het vak zitten
Ze hebben getourd, rondgetrokken, gereisd
Van Nederland tot Zwitserland
En maar liefst acht keer een halfjaar Parijs
Ze hebben zalen doen vollopen, ze hebben zalen
doen overlopen
Ze hebben succes gekend, en toen nog meer
succes gekend
Ze hebben toejuichingen gehad, bloemekes,
verzoeknummers
Beethoven, Mozart, Hazes en Liszt

Twee tenoren, één cello, één vleugelpiano, en
hopen humor
Peter Hens en Bart van Caeneghem:
De Frivole Framboos



donderdag 6 oktober 2022
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 21 euro, vvk 23 euro

© Johan Jacobs

En nu is er Troppo Maturo
Zo fruitig en fris
Geestig, virtuoos
Echt typisch Framboos

14
CLUBCONCERT

Pauwel
©Catherine Smet

Dear

Al meer dan een decennium baant Pauwel
zich, in verschillende gedaantes en wars
van alle trends, een weg in de schaduw van
de muziekscene. Zijn typerende breekbare
stemgeluid en zijn grote talent voor kleine
liedjes leveren hem een groeiende cult
following op, en sinds zijn debuut E.P. op
Unday Records vorig jaar lijken steeds meer
mensen de weg te vinden naar zijn indiefolk.



vrijdag 7 oktober 2022
Begijnhof – Aula Geertrui Cordeys
20.30 uur
abo & reductie 12 euro, vvk 14 euro

Support: Met Siem Reap gaat Gilles
Demolder van het gevestigde Oathbreaker
en Wiegedood solo aan de slag. Na wat leek
op een leven van vallen en opstaan, song
na song weggooien en een hoop eindeloze
nachten van opnemen, ontstond Siem Reap
als uitlaatklep voor dagelijkse gedachten en
frustraties, het omgaan met mannelijkheid,
alcoholisme, familie en relaties. Dat
resulteerde midden vorig jaar in het
geweldig louterende en hartverscheurend
mooie ‘Now What?’ en airplay in Duyster.

©Koen Broos

Dit najaar stelt Pauwel samen met zijn
vaste begeleidingsband zijn nieuwe album
voor. Op zijn eerste soloplaat zet hij meteen
een grote stap voorwaarts. Dear is een
volwassen collectie songs over verlies in al
zijn facetten. Open en bloot gaat Pauwel
de strijd aan met zijn demonen, zonder
daarbij de essentie uit het oog te verliezen:
ijzersterke songs die zwalpen tussen
hoop en wanhoop, en slaan en zalven
tegelijkertijd. Een plaat om te koesteren en
om helemaal in te verdwijnen.

CONCERT
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Heather
Nova (VS)

The Pearl
Acoustic Tour

Heather Nova – toch wel de grande dame onder de
hedendaagse singer-songwriters – te gast hebben,
is een hele eer.



donderdag 13 oktober 2022
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 27 euro, vvk 27 euro

Samen met onder andere Tori Amos zorgde ze vanaf
halfweg de jaren ’90 voor een fris geluid en enkele
essentiële platen. De single ‘Walk This World’
zingen wij na al die jaren nog altijd vrolijk mee in de
auto, als niemand kijkt.
Heather Nova brengt een akoestisch concert, een
bloemlezing uit haar ondertussen al rijk gevulde
carrière. Aanrader.

FAMILIE

16

WARS

© Jeroen Ceulebrouck

5+

Tal en Thee
WARS speelt zich af tegen de achtergrond van een
bruisende grootstad, waar aan de rand, in de haven, een
bonkige man woont. Wars is een eigenzinnige kraandrijver
en dwarsdenker die samen met zijn dochter Luttel hoog in
een kraan woont. De kleine Luttel beweegt zich vrij door
dit ruwe onbehouwen stukje stad en keert elke avond
huiswaarts met zakken vol botjes, kevers, dopjes en
vuursteentjes. Tot ze op een dag iets vindt dat niet in haar
jaszak past en beweegt, een wezentje dat ze niet meteen
kan thuisbrengen.



zondag 16 oktober 2022
Den Amer
14.30 uur
abo & reductie 10 euro, vvk 10 euro

De vaste ingrediënten van Tal en Thee – live muziek en
zang, poppenspel en een animatiefilm – verwoorden,
verbeelden en verklanken deze gloedvolle fonkelende
wereld. Een muzikaal en visueel verhaal voor jongens
en meisjes vanaf 5 jaar, dat leest als de afdruk in een
vuursteentje: caleidoscopisch fabelachtig fascinerend.

THEATER
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Doña Rosita
Compagnie
Tartaren

"Ik wil niet buitenkomen. Er is weer een nieuw huis
op het pleintje gebouwd. Ik wil niet zien hoe vlug de
tijd passeert."
Rosita belooft haar vakantielief dat ze zal
wachten tot hij terugkeert. Hij belooft niet lang
weg te blijven. Maar de uren worden dagen, de
dagen maanden en de maanden jaren.
Cie Tartaren maakt een eigentijdse versie van
Doña Rosita (Lorca, 1935). Wat is het om te
wachten? Waar loopt de grens tussen idealen
en koppigheid? Wat betekent traagheid in een
alsmaar snellere wereld?

tekst Federico García Lorca, vertaling door Maten regie
Matthias Van de brul creatie en spel Adriana Burke,
Cédric Denayer, Doke Dilen, Els Vanheerle, Greet Claes,
Hein van den Brempt, Ingrid Coninx, Jacques Bollens, Jan
Machielsen, Katelijne Hanssen, Lieve Matthijs, Martine
Van Rensbergen, Saskia Jacobs, Stef Baisier, Walter
Mommens en Yakup Karatosun



woensdag 19 oktober 2022
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 12 euro, vvk 14 euro

© Yuri van der Hoeven

Een stuk over herinneringen, idealen en
verbeelding, gecreëerd door het Leuvense
sociaal-artistieke stadsgezelschap Compagnie
Tartaren. De compagnie werkt vanuit cocreatie
met kwetsbare en professionele makers. Ze
geloven in de schoonheid van het onvolmaakte,
en het artistieke en maatschappelijke belang
daarvan. Kwestie van de toegankelijkheid van
kunst voor iedereen te stimuleren.

18



vrijdag 21 oktober 2022
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 14 euro, vvk 16 euro

CIRCUS
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10-100+

Surface
© Jostijn Ligtvoet

Familiar
Faces

In Surface gaat Familiar Faces op verkenning
naar de grenzen van het onbedwingbare. Water
sijpelt langzaam binnen. Soms voorzichtig dan
weer roekeloos springen ze om met deze bron.
Het water past zich altijd aan en verplicht zo ook
de groep haar normale manier van bewegen aan
te passen. Hun houvast verdwijnt. Al doende
wordt op zoek gegaan naar een balans tussen
controle en overgave. Het belooft een zoektocht
naar alternatieven te worden, in een steeds
veranderend landschap.
Surface is een fysieke voorstelling, onderhevig
aan de wetten van het water en met invloeden
uit de partneracrobatie, gespeeld door een
internationaal gezelschap van vier.
van en met Josse De Broeck, Hendrik Van Maele, Felix Zech
en Petra Steindl

OP DE SCÈNE VAN DEN AMER
BEPERKT AANTAL PLAATSEN

JAZZ
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Jan Muës
Quartet
Tribute to
Chet Baker

Het levensverhaal van Chet Baker is een tragedie die in
de sterren geschreven stond. Als jonge god met de looks
van James Dean en het talent van Miles Davis wordt hij in
de jaren vijftig wereldberoemd. Zijn lyrische stijl is even
verrassend als uniek. Maar Baker raakt ook verslaafd
aan drugs en die verslaving zal stilaan ook zijn ondergang
betekenen, met de noodlottige val uit het Amsterdamse
hotel Prins Hendrik als trieste apotheose.
Het Jan Muës Quartet brengt de belangrijkste nummers
uit de imposante loopbaan van de legendarische
jazztrompettist en -vocalist. Deze jazz standards worden
in dezelfde lyrische stijl gebracht als de grootmeester zelf
destijds deed.

dinsdag 25 oktober 2022
Begijnhof – Aula Geertrui Cordeys
20.30 uur
abo & reductie 13 euro, vvk 15 euro

met Jean-Louis Rassinfosse contrabas Jan Muës trompet en
flugelhorn Johan Clement piano Luc Vanden Bosch drums

©Koen Broos



Extra pigment is ongetwijfeld de aanwezigheid van JeanLouis Rassinfosse die lange tijd de vaste contrabassist
van Baker was. Daarmee is Jean-Louis voor een groot
deel verantwoordelijk voor de authenticiteit van dit
project. Rassinfosse toerde jarenlang met de legende en
nam met hem verschillende albums op.

DANS
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followfollow
fABULEUS

followfollow is een dansproductie over volgen en
volgers. Over inspireren, kopiëren en nabootsen.
Over mode die verschijnt, verdwijnt en terugkeert.
Over in de pas lopen en tegenbewegingen. Over
selfies en de laatste TikTok-challenges. Over
duimpjes zetten en hartjes geven. Over groep en
groepsdruk. Over je hart achterna jagen en jezelf
proberen te zijn in een wereld vol tegenstellingen.
Over zoeken naar identiteit.



donderdag 27 oktober 2022
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 12 euro, vvk 14 euro

Choreograaf en performer Koen De Preter heeft al
een lang parcours bij fABULEUS. Hij maakte er o.a.
het duet ‘We dance to forget’ (2007) dat meer dan
zes seizoenen tourde in elf verschillende landen.
Voor deze productie werkt hij met een groep
jongeren tussen 13 en 21 jaar.

© Clara Hermans

14-104+

MODERN
KLASSIEK

22

Jan
Swerts
Oud Zeer

Jan Swerts maakte al platen over
de verdwenen straten en mensen
uit zijn jeugd. Op zijn jongste album
verdiept hij zich in zijn fascinatie voor
begraafplaatsen.
Swerts – overdag docent aan de
UCLL – doolt wel vaker 's nachts op
kerkhoven rond. Hij houdt van de stilte
die er hangt. Niet van het knarsen van de
onvermijdelijke kiezelstenen, het luiden
van de klokken en het geblaf van een
verre hond. Wel van de herinneringen
die er boven de zerken zweven, voor elke
bezoeker andere. En van de confrontatie
met de eindigheid.

dinsdag 8 november 2022
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 15 euro, vvk 17 euro

© Francis Vanhee



Oud Zeer bevat tien pianonummers
die stuk voor stuk vernoemd zijn naar
grafschriften die Swerts de afgelopen
jaren op begraafplaatsen las. En het is
vooral dat slaan en zalven van de graven
dat Swerts probeert te verklanken:
aan de ene kant de talloze verhalen
van smart achter de sierlijke zerken
en de menselijke worsteling met
vergankelijkheid. Aan de andere kant de
prachtige onthechting en onthaasting
die zo’n plek kan bieden. Nergens vind
je een meer efficiënte 'detox' voor het
teveel aan lawaai, stress en ego dat zo
eigen is aan de moderne tijd.
Een intiem concert met de fantastische
muzikanten Beatrijs De Klerck viool,
Sam Faes cello, Kevin Imbrechts
gitaar, Gianni Marzo gitaar en Jan
Swerts zelf op piano en zang.

HUMOR
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Kwestie
van smaak



donderdag 10 november 2022
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 14 euro, vvk 16 euro

© Jef Boes

Lukas
Lelie
Veel mensen hebben de afgelopen jaren tijd gehad om na te
denken wat ze willen doen met hun leven, waar ze blij van
worden en wat ze kunnen missen. Niet zo bij Lukas Lelie. Hij
weet al lang waar hij blij van wordt: eten. En dat is ook dit
jaar niet anders. Soms stelt hij zich vragen die zijn eetlust
verstoren, maar die probeert hij dan snel af te ronden met:
“Maar ja, dat is natuurlijk een kwestie van smaak.”
Kwestie van Smaak is de tweede solo zaalshow van Lukas.
Daarnaast werkt hij al jaren voor De Ideale Wereld en leerde
hij Vlaanderen anders naar de koekenrayon kijken dankzij
zijn populaire YouTube-reeks ‘Standaard Koekhandel’.
Omdat Lukas niet graag alleen eet op tournee, neemt hij
comedian Edouard De Prez mee als vaste support act.

CONCERT
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Meskerem
Mees
Caesar Tour

Neem een stemgeluid zo helder als bronwater,
voeg een gulle dosis puurheid toe en werk af
met een portie eigenzinnigheid, en je hebt
Meskerem Mees. Louter met behulp van haar
intrigerende stem, haar akoestische gitaar
en de cello van Frederik Daelemans, tovert
ze haar gelaagde en zorgvuldig opgebouwde
songs om tot zoete earcandy. Haar verhalen
blijven hangen en de refreinen zetten zich als
weerhaken in je vast.
© Tina Herbots

Met haar eerste single ‘Joe’ won Meskerem
Mees twee jaar geleden meteen de harten
in België en met haar debuutplaat ‘Julius’
verovert ze, net als de Romeinse naamgenoot,
stilaan Europa.



zaterdag 12 november 2022
GC den egger, August Nihoulstraat 74,
Scherpenheuvel
20.00 uur
abo & reductie 19 euro, vvk 22 euro

De lat ligt meteen hoog en bevestigt
wat iedereen voelt: Meskerem is geen
eendagsvlieg.
EEN ORGANISATIE VAN GC DEN EGGER
BEPERKT AANTAL TICKETS BESCHIKBAAR

THEATER
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BABY

Eleonore van
Godtsenhoven &
Arne de Tremerie
Eigen Kweek is een talentontwikkelingstraject
voor jonge podiumkunstenaars én aspirant zakelijk
leiders. Het traject vindt intussen plaats in drie
provincies (Vlaams-Brabant, Antwerpen en
West-Vlaanderen) en ondersteunt theatermakers
die hun eerste stappen zetten als professioneel
maker. Zij krijgen de kans om een allereerste eigen
productie te realiseren en dit met voldoende tijd,
ruimte, ondersteuning en budget. Na de creatie
doen ze een tournee langs de ondersteunende
cultuurcentra.



donderdag 17 november 2022
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 12 euro, vvk 14 euro

De liefde moet opnieuw worden uitgevonden. Met deze
zin trokken Eleonore Van Godtsenhoven en Arne
De Tremerie zich terug in een wereld van iconische
filmbeelden, absurde datingformats, stukgelopen
relaties, filosofische bespiegelingen, algoritmische
toevalligheden, ongeloofwaardige clichés en
groteske gebaren.
Staren we ons nog steeds blind op de
Hollywoodiaanse romantiek? Of is de liefde een
verlangen naar een verlangen geworden? Een illusie
waar de markt handig op inspeelt? En wie bepaalt
wat de norm is?
In de tragikomische voorstelling BABY gaan twee
personages op (onder)zoek naar een mogelijke
‘match’. Ze laten het publiek plaatsnemen rond
de arena om samen de constructie die we liefde
noemen te dissecteren en op zoek te gaan naar een
alternatief.
OP DE SCÈNE VAN DEN AMER
BEPERKT AANTAL PLAATSEN

FAMILIE
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4+

Murmur
Grensgeval
i.s.m. Aifoon

Deze activiteit vindt plaats in het kader van kunstendag
voor kinderen: www.kunstendagvoorkinderen.be

Camiel bouwt een wereld vol geluid. Een spinnende
kat klinkt uit een jaszak, een zwerm bijen vliegt
vlakbij door de lucht, twee armen maken het geluid
van auto’s, ver weg tikt een vinger op een raam.
Ruis wordt zee, wordt wind, wordt adem. Met het
publiek rondom zich wringt Camiel zich in bochten,
springt, valt, vliegt om de wereld te componeren.
Plots beginnen ook de rugzakken van het publiek
te zoemen. Alles en iedereen wordt deel van een
wervelwind van geluid in een luidsprekerlandschap.
Murmur is circus-geluidstheater dat alle zintuigen
prikkelt. Een fantasierijke compositie voor iedereen
vanaf 4 jaar.
OP DE SCÈNE VAN DEN AMER
BEPERKT AANTAL PLAATSEN
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zondag 20 november 2022
Den Amer
14.30 & 16.30 uur
abo & reductie 10 euro, vvk 10 euro

© Bart Grietens
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Willy en
Maandacht
presenteren

The
History
of New
Wave

©Koen Bauters

Voor degenen die tegen beter weten
in nog even bij disco, soul en hardrock
hangen: de muziek van de jaren 80 is
helemaal terug. Van nooit weggeweest
eigenlijk, want de donkere, alternatieve
maar vaak ook sexy klanken van de new
wave duiken al langer op in de betere
muziek van nu.



donderdag 24 november 2022
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 16 euro, vvk 18 euro

Samen met een bende muzikale
klasbakken gidst Stijn Meuris het
publiek doorheen The History of New
Wave: een decennium vol klassiekers
van het messcherpe genre. Passeren
de revue: Bauhaus, Joy Division, Sisters
of Mercy, The Cure, Siouxsie and the
Banshees, The Smiths en nog een dik
dozijn bands die destijds voor kippenvel
zorgden. En nu nog steeds. Tussendoor
aangezwengeld door verhalen die uit de
doeken doen waar dat nou precies over
ging, die vreemde eighties.
met Stijn Meuris presentatie en zang Filip
Heylens zang en gitaar Leen Diependaele zang
en toetsen Kris Delacourt gitaar en toetsen
Bart Van Lierde bas Ron Reuman drums

CLUBCONCERT

© Athos Burez
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Compro Oro
i.s.m.

JH TIJL



vrijdag 25 november 2022
JH Tijl, Begijnenstraat 1A
20.30 uur
abo & reductie 12 euro, vvk 14 euro

Dat de nieuwe golf Belgische jazzgroepen
nauwlettend in de gaten gehouden wordt in het
buitenland, is niet meer dan normaal. De kwaliteit
van de bands is van een ongekend niveau en
de kruisbestuivingen zorgen voor een enorme
creativiteit.
De meest psychedelische in het rijtje is ongetwijfeld
het Gentse Compro Oro. Soms moet een band eens
een stevige omweg maken om te weten waar hij
thuishoort. Dat kan Havana zijn. Of Mogadishu. Of
Gent. Dat is precies wat Compro Oro heeft gedaan
sinds hun debuut in 2015. Exotische werelden
verkennen en die uiteenlopende culturen laten
samensmelten.
Een ideaal concert voor mensen die niet graag in
hokjes denken.

FAMILIE
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8+

Dounia B.

hetpaleis &
MartHa!tentatief



zaterdag 26 november 2022
Den Amer
19.30 uur
abo & reductie 10 euro, vvk 10 euro

Dounia woont met haar papa en broers in een hoge
toren aan de rand van de stad. Ze heeft cool voor
twee en plannen voor drie. En vandaag spreekt ze
jullie toe. Want ze heeft iets belangrijks te vertellen.
Praten doet ze op haar éigen manier. Zoals ze alles
doet op háár manier. Klinkt het niet dan botst het
maar. Ook goed! Ze is hier om gehoord te worden ...
Dounia B. is de opvolger van Bart Van Nuffelens
succesproductie ‘Dinska Bronska’. Opnieuw
een spannend duel tussen een actrice en een
animatiefilm. Opnieuw een monoloog in onaffe
taal. Maar vooral opnieuw het meeslepend verhaal
van een hedendaagse heldin, gespeeld door de
wonderlijke actrice Evgenia Brendes.
vanaf 8 jaar

Elisabeth
Gets Her Way

DANS
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Jan Martens /
GRIP

De nieuwe solo van en door Jan Martens is
een gedanst portret van de Poolse Elisabeth
Chojnacka (1939-2017), een uitzonderlijk
getalenteerde en gepassioneerde muzikante die
medeverantwoordelijk was voor de revival van
klavecimbelmuziek.

© Luis Xertu

Elisabeth gets her way wil een ode brengen aan
deze bijzondere vrouw. De solo wordt gedragen
door docu-audiofragmenten en een soundtrack
die breed gaat, van Nyman over Montague tot
Ligeti.
Jan Martens is een buitengewone danser die
verschillende bewegingsstijlen samenbrengt,
net zoals Chojnacka met enkele eeuwen aan
muziekgeschiedenis in de vingers moeiteloos
tussen registers en genres heen slalomde.
Voorafgaand aan de solo van Jan Martens
trakteren we je op nog een korte danssolo
Erato van een andere danser en choreograaf
verbonden aan GRIP: Femke Gyselinck. Ze vindt
een enorme bron van inspiratie in de troost,
verstrooiing, passie, vreugde en schoonheid
die muziek kan bieden en het vermogen om het
onzegbare tot uitdrukking te brengen.
EEN ORGANISATIE VAN CC HET GASTHUIS
BEPERKT AANTAL TICKETS BESCHIKBAAR



zaterdag 26 november 2022
CC Het Gasthuis, Gasthuisstraat 22, Aarschot
20.00 uur
abo & reductie 16 euro, vvk 16 euro

© Lieve Blancquaert
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Lieve
Blancquaert

Let's talk about sex

Lieve Blancquaert reist opnieuw de wereld rond
op zoek naar pakkende, verrassende verhalen en
leefwerelden, met als onderwerp: seks ... in de
breedste zin van het woord.
Een thema dat Lieve nauw aan het hart ligt. Het
gaat niet zozeer over 'de daad', maar veel meer
over onze seksuele moraal, de positie van man
en vrouw, het belang van trouw, subculturen en
geaardheden, seks als machtsmiddel, gender
issues, seksuele opvoeding, evoluties, revoluties
en rages, schoonheid, taboes, onthouding,
seks als commercieel product, het belang
van seksgerelateerde zaken in een cultuur of
samenlevingsmodel.



dinsdag 29 november 2022
begijnhof – Aula Geertrui Cordeys
20.30 uur
abo & reductie 12 euro, vvk 14 euro

Ons leven is doordrenkt van seksualiteit, van
jongs af aan tot op een gezegende leeftijd. Het is
een onderwerp dat iedereen een heel leven lang
bezighoudt, overal ter wereld. Seksualiteit is
actueel en relevant. Nu meer dan ooit. Het is een
thematiek die leeft en beweegt, en dat is steevast
inspiratie voor een sterke gedocumenteerde
vertelling. Let’s talk about sex.

© Charlie De Keersmaecker
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Raymond van
het Groenewoud
Op algemene aanvraag

Toen Raymond van het Groenewoud op de Gentse Feesten 2015
na 6 uur spelen en 3 toegiften toch moest terugkeren van het
publiek, restte hem niets anders dan een 3 akkoorden rif in te
zetten en wat zinnen te prevelen : “hier zijn we weer, weer nog
een keer, voor jullie nog een keer … en als refrein: op algemene
aanvraag, algemene aanvraag …”
Nu – 7 jaar later – is het nummer afgewerkt en komt het straks
uit als single. En het is ook de titel van zijn nieuwe theatertour
Op algemene aanvraag. Voor het publiek put hij uit zijn oeuvre
van 500 liedjes, desnoods mét toegift.



donderdag 1 december 2022
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 22 euro, vvk 24 euro

Samen met zijn straffe kompanen staat hij wederom paraat
om de onweerstaanbare lokroep van de podia te eren met zijn
talloze evergreens die al lang gebeiteld staan in ons collectief
geheugen en het Nederlandstalige muziekpatrimonium, met
gegarandeerd ook enkele nagelnieuwe surprises. Altijd weer
fris, en gebracht met zoveel branie, dat je nooit genoeg krijgt
van deze onverslijtbare klasbak.

HUMOR
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Alex
Agnew

Dit is wat je krijgt wanneer je een
komiek twee jaar lang opsluit in zijn
eigen hoofd!
Van elk verkocht ticket gaat 1 euro
naar het Yamina Krossa Fonds
dat fondsen verzamelt voor
borstkankeronderzoek
(meer info: www.vub.be/onderzoek/
fonds-yamina-krossa).



woensdag 7 & donderdag 8 december 2022
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 28 euro, vvk 30 euro

© Tim Tronckoe

Wake Me
Up When
It’s Over

FAMILIE

© Rudi Schuerewegen
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1,5+

Sneeuw!

Sprookjes enzo

Sneeuw! is een fabelachtige interactieve peuter
voorstelling. Met weinig woorden en sterke beelden
vol muziek en kleuren creëert Sprookjes enzo de
sfeer van het verre Noorden, stil en sprookjesachtig.



zondag 11 december 2022
Den Amer
14.30 & 16.30 uur
abo & reductie 10 euro, vvk 10 euro

Zet gauw je muts op, trek je sjaal en wanten aan en
kom er lekker bij, dan gaan we samen op avontuur!
Een witte wintervoorstelling voor de allerkleinsten
van 1,5 tot 3 jaar.
OP DE SCÈNE VAN DEN AMER
BEPERKT AANTAL PLAATSEN

Alice Reijs,
Marthe-Geke Bracht,
Lucas Van den Eynde &
Tom Van Dyck

Bob en Sonja komen op bezoek bij
Ted en Vera. Bob is de beste vriend
van Ted en Sonja is zijn nieuwe
vriendin. Een groot probleem is dat
Bobs vorige vrouw de beste vriendin
van Vera was. Wat een gezellige
avond zou moeten worden rond
de nieuwe barbecue, wordt een
nachtmerrie. De afwezige ex is de
aanleiding.
EX is een tragikomische voorstelling
over de menselijke onvolmaaktheid,
egoïsme en het onvermogen tot
communiceren.
Verwacht je aan pijnlijk herkenbare
momenten uit de levens van gewone
mensen. Gelukkig zal de lach nooit
veraf zijn.
tekst Theatergroep Carver spel Alice Reijs,
Marthe-Geke Bracht, Lucas Van den Eynde
en Tom Van Dyck productie De Kempvader



donderdag 15 december 2022
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 16 euro, vvk 18 euro

THEATER

EX

© StinusVanGrieken
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Herman
Van
Veen (NL)

De Voorstelling

Ook al ben ik van gisteren, ik begrijp nog steeds
wat ik bedoel, zing het honderd uit, speel altijd
wel viool, dans wat ik dansen kan, ook al krijgt
de tijd er vat op. Vertel over wat hetzelfde en
hoe het vroeger anders werd. Het nieuwe gaat er
nooit vanaf.
Luister naar de stem van onze kleinzoon die
me roept met de stem van mijn vader en de
journalist die me vroeg “Wat is het mooiste
woord dat u ooit zong”?
Dacht alle liedjes af: Help? Jeminee? Rozemarijn?
Knuffels? Jij? Ja? Neen? Ik wist het: Morgen!
Dat is het, morgen gaan we naar Scherpenheuvel
met Kees Dijkstra en zijn contrabas, Jannemien
Cnossen en haar viool en Edith Leerkes met haar
bos gitaren.
Zo komt alles goed. Speel, dans, zing door tot
pierlala ons leven redt.

© Mark Uyl



donderdag 12 januari 2023
GC den egger, August Nihoulstraat 74,
Scherpenheuvel
20.00 uur
abo & reductie 38 euro, vvk 40 euro

Kom naar De Voorstelling.
Vrolijke groet,
Herman van Veen
EEN ORGANISATIE VAN GC DEN EGGER
BEPERKT AANTAL TICKETS BESCHIKBAAR

Carrying
my father
There There
Company

©Bart Grietens

DANS

39

Carrying my father is een fysieke, acrobatische
voorstelling over dragen en gedragen worden. Over
vasthouden en loslaten. Over kracht en rivaliteit.
Op scène staan vier circusartiesten met hun vader.
Acht volwassen mannen dragen elkaar, testen elkaar,
ontmoeten elkaar waar we het niet verwachten.
Acht lichamen die niet even sterk zijn, maar wel even
krachtig in hun eigenheid en interactie.
Ze ontdekken de uitdagingen van het ouder worden
en de rijkdom van het samenwerken. Vaders en zonen
onder elkaar. Centraal staat het besef: zoals de vader
de zoon droeg, zo zal de zoon ooit de vader dragen.



vrijdag 13 januari 2023
CC Het Gasthuis, Gasthuisstraat 22, Aarschot
20.00 uur
abo & reductie 14 euro, vvk 14 euro

concept en regie Hanna Mampuys en Toon Van Gramberen
spel Toon Van Gramberen, Eugeen Van Gramberen, Jonas
Juchtmans, Danny Juchtmans, Josse De Broeck, Koen De Broeck,
Joren De Cooman en Jan De Cooman

EEN ORGANISATIE VAN CC HET GASTHUIS
BEPERKT AANTAL TICKETS BESCHIKBAAR
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Rex
Rebel
run

Net toen het debuutalbum Run van Rex Rebel
uitkwam in maart 2020, ging de wereld op slot.
De band speelde wel nog het allerlaatste concert
in de AB voor de lockdown, maar van een echte
promotournee was dus geen sprake. Dat kan nu
gelukkig wel.
Rex Rebel is de nieuwe spraakmakende, trendy en
onbevangen revelatie in de Belgische elektronische
music scene, gevormd door Sam Bettens, Reinout
Swinnen en Wim Van der Westen.
Sam gaat sinds kort door het leven als trans
genderman na een succesvolle carrière als Sarah
Bettens, het gezicht en de stem van K’s Choice.
Bettens is dus niet aan zijn proefstuk toe, maar
wil op dit keerpunt in zijn leven het geweer van
muzikale schouder wisselen.
Rex Rebel klinkt speels, catchy, poppy en dansbaar.
Bas, keys, drums en een stem in transitie ... een
combinatie die ieders nieuwsgierigheid zal
aanscherpen.



donderdag 19 januari 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 16 euro, vvk 18 euro

© Frank Clauwers
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Jasper
Posson

Vastbenoemd

Volg je dromen! Dat advies kreeg Jasper
Posson van zijn ouders mee. En de droom,
dat was stand-up comedian worden. Op de
planken staan en mensen laten lachen.
Zijn start was veelbelovend: hij deed
de voorprogramma’s van Alex Agnew,
Bas Birker, Philippe Geubels en Michael
Van Peel. Hij stond in de finale van
Humo’s Comedy Cup en won meteen de
Lunatic Comedy Award. De droom ging
werkelijkheid worden. Vol vertrouwen
zegde Jasper begin 2020 zijn vaste
benoeming op, want tenslotte: wat was
het ergste dat er kon gebeuren? Twee
weken later begon de eerste lockdown
en werden alle optredens uit de agenda
geschrapt.
Intussen zijn de theaters terug open en is
het tijd om uit het zwarte gat te klimmen.
Zekerheid is er nog steeds niet, enkel een
microfoon en een avond goeie comedy.
Over hardwerkende ambtenaren, over
Japanse toiletten en gênante woorden bij
Scrabble. Kom kijken. Help de droom mee
waarmaken.



vrijdag 20 januari 2023
begijnhof – Aula Geertrui Cordeys
20.30 uur
abo & reductie 14 euro, vvk 16 euro

De Standaard – Finale Humo’s Comedy Cup 2018
Hij beheerst perfect de typische, schijnbaar
nonchalante stand-upstijl, gaat vlot in dialoog
met zijn publiek en wisselt slimme doordenkers en
gedachteoefeningen af met banale maar daarom
niet minder grappige observaties.

De Bastaard
Het Zuidelijk Toneel

“Ik ben een bastaard, een halfbloed, een vuilnisbakkenras. Mijn
X-chromosoom komt uit de Vlaamse Kempenklei, mijn Y-chromosoom
uit het mulle Atlaszand.” Aan het woord is Rashif El Kaoui. Samen
met Ahmet Polat en Michelle Samba reconstrueert hij de route van
zijn vader, die vanuit Marokko naar België reisde en stierf in ZuidFrankrijk. Een terugkeer naar een vader die hij amper heeft gekend.
Ahmet gelooft dat een reis de beste stap zou zijn voor Rashif, om
zichzelf beter te begrijpen.

De Volkskrant ★★★★ – Een indringend en ontroerend
pamflet dat nog lang nagonst.



donderdag 26 januari 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 12 euro, vvk 14 euro

De voorstelling is meer dan Rashifs reisverslag. Het zou ook het
verhaal van Ahmet, Michelle of jou kunnen zijn. Want misschien
wist je het nog niet, maar uiteindelijk zijn we allemaal bastaard. De
voorstelling vormt een ritueel, een poging een eigen plek te vinden in
onze tijd.
Ahmet is wereldbekend als fotograaf en documentairemaker. Rashif
is schrijver, acteur en de man met de mooiste stem van Vlaanderen.
Michelle, poëtische ziel, veelgevraagd drumster en muzikaal
multitalent. Zij zorgt voor live muziek. Met film, slam poetry, muziek,
proza en vertelling geven zij inzicht in hoe de blik van anderen ons
denken beïnvloedt, en leidt tot een constant dubbel bewustzijn.
De Bastaard is ritmisch, scherp van taal, indringend, oprecht en laat
je niet onberoerd achter.

© F Ahmet Polat
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Doe de groeten
aan de ganzen

6+

hetpaleis & De Nwe Tijd

Precies één jaar geleden ging de
hond van broer en zus dood. En
dus vieren ze feest. De taart is
net aangesneden, de limonade
uitgeschonken wanneer de bel gaat.
Daar is het bezoek, genaamd De
Dood. En dat blijkt heel gezellig.
Freek Vielen creëert samen met
Danny Ronaldo, Margo Verhoeven
en Tim David een wonderlijke en
wonderschone wereld waarin ze
samen met het publiek het leven én
de dood vieren.

© Diego Franssens

Op algemeen verzoek gaat Doe de
groeten aan de ganzen opnieuw op
tour door Vlaanderen. Wel maar
even, scuus.



zaterdag 28 januari 2023
Den Amer
19.30 uur
abo & reductie 10 euro, vvk 10 euro

vanaf 6 jaar
Knack ★★★★ – Een circustheaterfeest met
een zuurzoete toets én een overheerlijke
slotverrassing waar jong en oud zich gretig
aan tegoed doen.

I SOLISTI &
Balder Dendievel

© Sien Beyens

KLASSIEK
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Metamorfosen

Muziek, woord en zandkunst komen in Metamorfosen samen tot
een muzikaal-literair geheel over verandering en de zinloosheid van
verzet daartegen.
Hoboïst Balder Dendievel (I SOLISTI NextGeneration Artist) en
woordkunstenares Michèle Delagrange (I SOLISTI MakerSpace)
verbinden literatuur en muziek in een nieuwe voorstelling die de
filosofische kernidee van Ovidius’ Metamorfosen heronderzoekt.
Deze teksten vol humor, dubbelzinnigheid en muzikaliteit
inspireerden eerder al vele kunstenaars waaronder ook componist
Benjamin Britten (1913-1976). Zijn meesterlijke karakterschetsen
in ‘Six Metamorphoses after Ovid’ voor hobo solo vormen de
ruggengraat van dit programma.



dinsdag 31 januari 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 15 euro, vvk 17 euro

Korte tekstfragmenten van Ovidius, herschreven en op scène tot
leven gebracht door Simone Milsdochter, worden afgewisseld en
verweven met de muziek van Benjamin Britten alsook met nieuwe
composities. Zes jonge componisten schrijven nieuwe werken voor
fluit, hobo, klarinet, fagot en percussie en geven daarin hun visie op
dit thema. Muziek en tekst worden grafisch ondersteund door live
tekeningen van zandkunstenaar Immanuel Boie. De combinatie van
muziek met zand- en woordkunst brengt de mythologische inhoud
naar een nieuwe dimensie, in een voorstelling rond een thema dat
vele eeuwen overstijgt.

CONCERT
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Dat er iets speciaals zit in het drinkwater in Diest, wisten
we al wel langer. Een muzikaal bestanddeel dat onze
oranjestad nog wat meer kleur en karakter geeft. En dat
kan je niet zomaar laten passeren.



vrijdag 3 februari 2023
Den Amer

Samen met VI.BE en VRT zetten de stad en CC Diest
(en heel wat andere spelers uit de brede muzieksector)
hun schouders onder de Week van de Belgische muziek.
Van 31 januari tot en met 5 februari 2023 wordt muziek
van eigen bodem extra in de spotlights gezet om de
muzieksector een hart onder de riem te steken.
Op vrijdag 3 februari zal er lokaal talent te bewonderen
zijn in Den Amer. De line-up wordt later bekend gemaakt,
maar kruis deze datum alvast aan in je agenda!

JAZZ
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Naima Joris
De lockdown leerde ons niet alleen dat
Vlaanderen massaal zuurdesembrood begon
te bakken, maar ook dat het onontgonnen
muzikale talent van Naima Joris met elke digitale
post een trouwer publiek kreeg. We kenden
haar al wel als lid van Isbells en dochter van
jazzmuzikant Chris Joris, maar met de nummers
die ze mondjesmaat op ons losliet en vorig jaar
compileerde op een eerste titelloze EP, drukte ze
pas echt haar stempel. En hoe.

In het najaar van 2022 krijgt dit verhaal een
vervolg in de vorm van een eerste full album
waarmee Naima en haar band in 2023 het
theaterlandschap zullen aandoen. Verwacht een
intieme setting, songs die raken en troosten, een
avond die je niet onbewogen zal laten.
met Naima Joris zang, piano, gitaar en saxofoon Niels Van
Heertum eufonium en trompet Vitja Pauwels gitaar Lara
Rosseel contrabas Tijl Piryns drums

©Pascal Garnier

Vijf zwart omrande, intense songs die de pijn
en het verdriet bij het verlies van een dierbaar
iemand een plaats proberen te geven. Breekbare
en persoonlijke verhalen die een universele
snaar raken en waar je als luisteraar troost,
begrip en kracht uit kan puren. Met de singles
‘Soon’, ‘Bellybutton’ en ‘My Home’ wist Naima
Joris meteen een sterk visitekaartje af te leveren.



dinsdag 7 februari 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 18 euro, vvk 20 euro

HUMOR
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Bas
Birker
In blijde
verachting

Bas Birker is best sympathiek. Voor een
Hollander. Maar schijn bedriegt. Diep
vanbinnen zit een dik, drammerig Duitsertje
met een voorliefde voor orde, stiptheid en
bovenal zichzelf. Noem het arrogant, noem het
egocentrisch, maar zelfkennis is het begin van
alle wijsheid.
In blijde verachting is een reisverslag van de
zoektocht naar Bassies diepste binnenste,
te beginnen bij de ruggengraat. Een
roadtrip langs ziekenhuizen, doodsangsten
en onhebbelijkheden, om uiteindelijk de
schoonheid te vinden in een grote berg lelijkheid.
Een beetje zoals België, maar dan minder
verdeeld.

©Kaat Pype



donderdag 9 februari 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 14 euro, vvk 16 euro

Birker twijfelt, worstelt en beslist. Zo kan hij in
de tweede helft van zijn leven, met opgeheven
hoofd en redelijke rechte rug, in ieder geval
zichzelf onder ogen komen. Maar niet voordat
hij jou eens recht heeft aangekeken. Want
misschien is met Bas een hele hoop mis, met de
rest van jullie is het sowieso veel erger gesteld.

FAMILIE
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0,5+

Wonderland
Collectief (NL)

© Hiroshi Ono

BB

De voorstellingen van Wonderland Collectief zijn
gebaseerd op een bijzondere improvisatietechniek,
waardoor elke voorstelling een unieke belevenis is.
De kracht van Makiko Ito is haar sterke communicatie
met de jonge kinderen, die zichtbaar geraakt worden
en intens genieten.
In een magisch spel, clownesk, dansant en muzikaal,
bewegen de dansers zich en omringen de muzikanten
de baby’s met zachte klanken. Samen improviseren
ze op de bewegingen en geluiden van het piepjonge
publiek en ontstaat er ter plekke een ontroerende
en unieke dialoog tussen artiesten, baby’s en
volwassenen.



zondag 12 februari 2023
Den Amer
14.30 & 16.30 uur
abo & reductie 10 euro, vvk 10 euro

BB is een interactieve dans- en muziekervaring voor
de allerkleinsten van 0,5 tot 1,5 jaar.
OP DE SCÈNE VAN DEN AMER
BEPERKT AANTAL PLAATSEN

© Sofie Jaspers

THEATER
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De Kersenvla
Abattoir Fermé

Volgens Abattoir Fermé had de beroemde toneelschrijver
Anton Tsjechov een broer. Of nu ja, een halfbroer. Die óók
schrijver was. En de eeuwige nummer twee. Het vergt een
groot talent om dat lot te kunnen dragen …
We schrijven 1905. Tijdens een heel erg late nacht – of een
heel erg vroege ochtend – komen een gevierde ballerina,
een Nederlandse acteur en de grande dame van het
Russische theater samen in Wisjni Nowgarad om daar,
onder de bezielende leiding van regisseur Ewelina, het
kersverse meesterwerk van Danny Tsjechov te repeteren:
‘De Kersenvla’.
De Standaard ★★★★ – De Kersenvla is een knotsgekke
komedie over het aandoenlijkste aller huisdieren: de
underdog.



donderdag 16 februari 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 15 euro, vvk 17 euro

Met De Kersenvla waagt Abattoir Fermé zich aan een
voorstelling over iets wat ons nauw aan het hart ligt:
Theater. Regisseur Stef Lernous maakte tegelijkertijd een
liefdesbrief aan en een parodie op de theatermaker, en
een ode aan het acteren, met een bonte stoet personages.
Hij baseert zich losjes op de echte Tsjechov en, in de verte,
diens ‘Kersentuin’.
tekst en regie Stef Lernous spel Kirsten Pieters, Ellen Sterckx, Chiel
van Berkel, Tine Van den Wyngaert en Louis van der Waal

WERELDMUZIEK
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Exodus
Flamenco,
Rebetiko …
Bagdad,
Aleppo

Wanneer de wereld brandt, vluchten
de mensen, zowel gisteren als vandaag.
Vluchtelingen zijn van alle tijden en alle
continenten. Steeds reizen verhalen en
muziek met hen mee. In Exodus vloeien
vluchtelingenverhalen samen in muziek
en dans en versmelten Griekse rebetiko,
Spaanse flamenco en muziek uit
Aleppo en Bagdad. Exodus is niet alleen
een muzikale, maar ook een sociale
dialoog. Alle muziekgenres én landen
hebben een exodusgeschiedenis als
gemeenschappelijke factor.

© Tom Herbots

Gedreven violist Wouter Vandenabeele
omringt zich met een keur aan musici en
een geweldige flamencodanseres om
de rijkdom van de versmelting te laten
horen, om de eenheid in de veelheid te
laten weerklinken en om al musicerend
en dansend te dromen van een wereld
waarin niemand vluchten moet.



dinsdag 28 februari 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 16 euro, vvk 18 euro

met Wouter Vandenabeele viool en artistiek
leider Osama Abdulrasol (Irak) qanun Tarek Al
Sayed (Aleppo, Syrië) oud
François Taillefer percussie Carmen Fernandez
flamencozang Inés de Inés flamencodans
Alexander Gavilán flamencogitaar
Frans De Clercq (Rebetiko) zang en bouzouki
Michel Karakatsanis (Rebetiko) zang en
bouzouki Karsten de Vilder (Rebetiko) zang
en gitaar Dimi Dumortier (Rebetiko) zang en
percussie

HUMOR
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Amelie
Albrecht
Zwaar Leven

Over het leven van Amelie Albrecht kunnen
we kort zijn: niet noemenswaardig. Na acht
jaar tekenacademie kon ze nog niet tekenen,
jarenlang vioolles leverde haar nog geen
vaag gevoel voor muziek op en paardrijden
moest ze opgeven omdat ze allergisch werd
voor dieren. En dan zwijgen we nog over haar
schoolcarrière.
Amelie kreeg haar hele leven te horen dat ze
nergens zou komen met haar grote mond en
neiging om alles in het belachelijke te trekken.
Een eigenschap die haar vroeger voortdurend
in de problemen bracht, maar haar in 2018
wel de overwinning van Humo’s Comedy Cup
opleverde.
Sindsdien verdient ze geld door zichzelf te
zijn: charmant onverschillig. En toch is het
leven er niet bepaald lichter op geworden.
Blij moeten zijn omdat je dan toch iets van je
leven maakt, is ook een opgave. Zwaar Leven.



donderdag 2 maart 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 14 euro, vvk 16 euro

THEATER

© Koen Broos
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Sartre &
de Beauvoir
Sien Eggers &
Frank Focketeyn

Na ‘Socrates’, ‘Marx’ en ‘Spinoza’ komt filosoof en
theatermaker Stefaan van Brabandt met het vierde luik in
zijn theaterreeks rond grote filosofen.
Knack ★★★★ – Frank Focketyn en Sien Eggers excelleren
in liefdevol (samen)zijn tijdens 'Sartre & de Beauvoir’, een
rijk stuk dat beide filosofen niet idealiseert maar als feilbare
wezens portretteert. Een dialoog waarin elk woord op de
juiste plaats staat. Precies dát maakt dit stuk uitmuntend.
Focketyn en Eggers doen met Van Brabandts woorden wat
de spots met het scènebeeld doen: ze lichten de boel op tot
een prachtig prikkelend tafereel. Een stuk dat je hart en ziel
warmt als een fiere lentezon.



donderdag 9 maart 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 16 euro, vvk 18 euro

Geen monoloog, maar een dialoog deze keer. En wel tussen
het beroemdste koppel uit de geschiedenis van de filosofie.
Frank Focketyn en Sien Eggers spelen Jean-Paul Sartre en
Simone de Beauvoir.
Welke betekenis heeft hun filosofie vandaag nog? Is de
feministische strijd waar de Beauvoir voor ijverde nog
steeds actueel? En wat bedoelt ze met haar moraal van de
dubbelzinnigheid? Wat betekent het om authentiek mens
te zijn? Waarom zijn we "gedoemd tot vrijheid"? En waarom
zijn de anderen volgens Sartre de hel?
In Sartre & de Beauvoir kijken dé cultfiguren van het Franse
existentialisme terug op hun leven en denken. Én op hun
turbulente liefdesrelatie.

FAMILIE
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Brok

4+

Het Wolk

een tafel
een gedekte tafel
een mooi gedekte tafel
een feestelijk mooi gedekte tafel
met eten
met veel eten
met veel lekker eten
met te veel lekker eten
twee meisjes
die smakken
die slurpen
die schrokken
ze maken brokken

Het Wolk serveert een smakelijk
spel voor jongens en meisjes vanaf
4 jaar, met héél voorzichtig nippen
en volmondig slurpen. Aan tafel
ontstaat een heerlijke magische
droomwereld, waar fantasie tot
leven komt en waarin je hongerig kan
verdwalen.
OP DE SCÈNE VAN DEN AMER
BEPERKT AANTAL PLAATSEN



zondag 12 maart 2023
Den Amer
14.30 & 16.30 uur
abo & reductie 10 euro, vvk 10 euro

© LeontienAllemeersch

Brok is een energieke, beeldende
voorstelling over eten. Over hapjes
nemen, maar dat soms niet willen.
Over likkebaarden en watertanden,
maar ook over écht écht écht niet
lusten wat er op je bord ligt.

CONCERT

© Adriaan Moelants

56

The Bootleg
Sixties (UK)
Ze speelden al in Buckingham Palace en op privé-feesten
van Paul McCartney en Sir Elton John die hen “the best
band of their kind in the world” noemde ... dan weet je dat
dit het ultieme muzikale eerbetoon aan de Golden Sixties
is. Nu komen The Bootleg Sixties terug naar Den Amer met
een vernieuwde en nog straffere show.
Twee uren lang nemen ze het publiek mee terug in de tijd
met de allerbeste muziek uit de jaren ’60 ... The Beatles,
The Rolling Stones, The Who, The Doors, Bob Dylan,
Simon & Garfunkel, Elvis Presley, The Animals en The
Moody Blues om maar enkele van de meest legendarische
artiesten te noemen.



woensdag 15 maart 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 20 euro, vvk 22 euro

De passie, authenticiteit en iconische visuals waarmee
deze fantastische band de nummers brengt, fungeert
als een waanzinnige tijdsmachine die het publiek mee
terugneemt op een onvergetelijke trip naar de gouden
jaren zestig, een op alle vlakken iconisch tijdperk dat ook
bij de jongere generaties tot de verbeelding blijft spreken.

LITERAIR
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Bart Van Loo
De Bourgondiërs

Met De Bourgondiërs schreef Bart Van Loo
een ongeziene voltreffer: meer dan 270.000
verkochte exemplaren, lyrische recensies
en één van de best beluisterde podcasts uit
de Lage Landen. Het boek verschijnt in het
Engels, Duits, Frans, Italiaans, zelfs in het
Chinees en het Koreaans. Om zijn zegetocht in
stijl af te sluiten, bewerkte meesterverteller
Van Loo zijn oerverhaal tot een uniek stuk
verteltheater.

Humor en spanning. Anekdotiek en inzichten.
Maak je klaar voor een wervelende brok
cultuurgeschiedenis.
EEN ORGANISATIE VAN GC DEN EGGER
BEPERKT AANTAL TICKETS BESCHIKBAAR



donderdag 16 maart 2023
GC den egger, August Nihoulstraat 74,
Scherpenheuvel
20.00 uur
abo & reductie 14 euro, vvk 17 euro

© Geert Van Hoeymissen

Waar komen we vandaan? Om die vraag te
beantwoorden, doorkruist Bart Van Loo de
middeleeuwen. Hij neemt ons op sleeptouw
langs brandstapels en banketten, de pest
en riddertoernooien, Jeanne d’Arc en Filips
de Goede. Een historische rollercoaster die
eindigt bij het ontstaan van de Lage Landen.

CIRCUS

© Carnival Cinema
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6-106+

Out of Chaos

Gravity & Other Myths (AUS)
Don’t try this at home!
We kunnen je immers niet vroeg genoeg verwittigen
voor de halsbrekende toeren die de Australiërs van
het acrobatische circustheater Gravity & Other Myths
uithalen.
Wie een paar seizoenen geleden Backbone en A
Simple Space zag, weet wat te verwachten. En toch,
de titel Out of Chaos belooft nog meer spektakel.



vrijdag 17 maart 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 22 euro, vvk 25 euro

De drie vrouwelijke en vijf mannelijke acrobaten laten
zich van hun stoere én kwetsbare kant zien, in een
strak vormgegeven show. Met veel humor tonen ze
hun virtuoze techniek, maar ook de andere kant, de
moeite en het zweet die het hun kost.
Het resultaat is een originele en ongekunstelde
voorstelling, met een bijzondere rol voor de muzikant.

THEATER
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De jagerverzamelaar
Compagnie
Cecilia

Wat als iemand beslist om uit de maatschappij te
stappen en alles zelf te doen?

Voortaan doen ze alles zelf. Zijn het
doorwrochte survivalisten, argwanende
preppers of net heel gewone mensen die
de ultieme vrijheid najagen? Aan de basis
ligt slechts één vraag: kunnen we in deze
moderne tijden nog volledig op onszelf
terugplooien, zonder afhankelijk te moeten
zijn van anderen? En worden we daar
gelukkig van?
De jager-verzamelaar is een beeldrijke,
poëtische voorstelling die je uitnodigt op een
trip vol bricolage en fantasierijke ideeën.

© Kurt Van der Elst

Het is het uitgangspunt van deze nieuwe
voorstelling van Compagnie Cecilia, waarin
theatermaker-acteur Titus De Voogdt en
muzikant-componist Jean-Yves Evrard in een
sferisch duet hun eigen wereld vormgeven.



woensdag 22 maart 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 15 euro, vvk 17 euro

DANS
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Nomad
Eastman /
Sidi Larbi
Cherkaoui

Tegen de indrukwekkende achtergrond van een
woestijnlandschap ontspint zich een fenomenale
dansvoorstelling van Sidi Larbi Cherkaoui, al
jaren onze meest originele en toonaangevende
choreograaf.
Nomad is Cherkaoui’s vierde stuk op MiddenOosters geïnspireerde muziek van Felix Buxton
(Basement Jaxx) en een metafoor voor ultieme
vrijheid, maar ook voor de onmogelijkheid om te
overleven: een mozaïek van levende en levenloze
elementen uit de woestijn.
We krijgen indrukken van de vloeibaarheid en het
aanpassingsvermogen van wezens die gedijen in
de meest extreme omstandigheden. De dansende
nomaden van Eastman tonen de geest van
samenhorigheid, van vriendschap en symbiose,
de sleutel tot overleving en evolutie in een droge
wereld die onoverkomelijk zou zijn zonder de steun
van een ander.
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dinsdag 28 maart 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 34 euro, vvk 36 euro

©Filip Van Roe



HUMOR

© Luc Dombrecht
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Piv Huvluv

Zoiets verzin je niet!
Piv Huvluv viert 25 jaar op de planken met een achtste
avondvullende voorstelling en dat doet hij een
tikkeltje anders dan anders. Deze keer neemt hij zijn
publiek mee naar 1987, het jaar waarin hij met de blues
in zijn lijf en leden naar Amerika trok, op zoek naar de
oorsprong van deze universele gemoedstoestand.



donderdag 30 maart 2023
begijnhof – Aula Geertrui Cordeys
20.30 uur
abo & reductie 14 euro, vvk 16 euro

De roadstory – van New York, via Memphis naar New
Orleans en terug via Baton Rouge en Nashville naar
the Big Apple – lardeert Piv met grappige anekdotes,
rake observaties en verrassende zijsprongen. De even
absurde als bizarre rode draad weeft zijn reisgezellin
Dorothy er onverwacht doorheen.
Natuurlijk hoort daar een vinylsoundtrack bij met heel
wat rootsmuziek – geen Piv zonder platen! – maar het
verhaal zelf zal je ook niet loslaten, want ...
Zoiets verzin je niet!

CONCERT
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Bart Herman
Volwassen en
gestreken

De ene is het al op zijn achttiende, de
andere pas op zijn dertigste, Bart Herman
werd het na zijn zestigste: volwassen. Hij
heeft vast werk, een serieuze relatie en een
dak boven zijn hoofd, kortom: het echte
leven kan beginnen.
Bart Herman heeft inderdaad door de
jaren heen een solide carrière opgebouwd,
vond de liefde en hield op met zwerven.
Er is een zekere rust neergedaald. Klinken
bas en drums wat zachter? Zorgt de viool
voor wat meer melancholie? Zijn de
verhalen wat bezadigder tijdens dit nieuw
theaterprogramma waarin Bart verslag
doet van deze nieuwe fase in zijn leven?
Of is dit maar schijn en kan de artiest de
lonesome cowboy en onstuimige rocker
uit zijn langgerekte puberteit toch niet
helemaal loslaten?
Je hoort en ziet het tijdens Volwassen en
Gestreken, de splinternieuwe show van
deze unieke singer-songwriter-gitarist,
begeleid door Raf Helsen (drums), Mario
Vermandel (contrabas) en Dirk Naessens
(viool). Kom genieten van deze ‘John Prine
der Lage Landen’.



dinsdag 18 april 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 15 euro, vvk 17 euro

THEATER

© Sebastian Steveniers
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About Elly
tg STAN

“I believe that the similarities among the human beings on this
earth and its various lands, and among its cultures and its faiths, far
outweigh their differences.” – Asghar Farhadi
tg STAN duikt met About Elly opnieuw in het oeuvre van de
Iraanse filmmaker Asghar Farhadi. Met een groep van elf
toneelspelers, waarin verschillende generaties en afkomsten
vertegenwoordigd zijn – Iraaks, Iraans, Nederlands, Belgisch,
Afghaans – wordt een voorstelling gecreëerd over twijfel, over
vriendschap, eer en verraad.
We zien een groep mensen worstelen met hun moraal. Het
onbekommerde maakt plaats voor drama. De solidariteit
brokkelt af en ieders individuele belangen treden op de
voorgrond.



donderdag 20 april 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 16 euro, vvk 18 euro

Durft een individu verraad te plegen tegenover een ander als
zij zo de groep in bescherming kan nemen? Welke waarheid is
waar en voor wie? En is de waarheid wel zo relevant? Of kan een
leugen redding brengen?
van en met Haider Al Timimi, Kes Bakker, Robby Cleiren, Jolente
De Keersmaeker, Lukas De Wolf, Anna Franziska Jäger, Manizja Kouhestani,
Armin Mola, Mokhallad Rasem, Scarlet Tummers en Stijn Van Opstal
productie tg STAN coproductie Toneelhuis, de Roovers en Theater Antigone

FAMILIE
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VaarWel

2+

Malou Van Sluis (NL)

Een groot leeg strand, een zee die
golft en klotst. De wind waait de
mensenstemmen weg.
Een onverwachte ontmoeting met een
zeebeest dat spettert en briest. We
vieren de vriendschap, al is het maar voor
even. Tot je weer moet gaan. Vaarwel !
VaarWel is een beeldende muziek
theatervoorstelling. De eenzaamheid
van het wachten leidt tot een
muzikaal, kleurrijk en fantasievol
onderwateravontuur dat jong en oud op
het puntje van hun stoel laat balanceren.

OP DE SCÈNE VAN DEN AMER
BEPERKT AANTAL PLAATSEN



zondag 23 april 2023
Den Amer
14.30 & 16.30 uur
abo & reductie 10 euro, vvk 10 euro

© Moon Saris

Geïnspireerd op het prentenboek
‘De kleine walvis’ van Benji Davies
maakt Malou Van Sluis een fantasierijke
voorstelling over verlangens voelen en
missen moeten. Over vrienden vinden en
afscheid nemen. Voor jongens en meisjes
vanaf 2 jaar.

LITERAIR
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Buiten zinnen/
Losing our minds
Benno Barnard, Geert Van
Istendael & Eddy Verloes

In de late winter van 2020 loopt fotograaf
Eddy Verloes bij stormachtig weer op
een Belgisch strand een groep uitgelaten
chassidische Joden tegen het lijf. Hun
bewegingen lijken een schimmenspel. Hij
maakt er foto’s van die over de hele wereld
reizen en hem naam en faam bezorgen. De
fotoreeks, die inmiddels de titel ‘Losing our
minds’ kreeg, valt op een jaar tijd wereldwijd
meer dan 30 keer in de prijzen.
Eddy Verloes wordt in contact gebracht met
Benno Barnard, Nederlands dichter-schrijver
én minnaar van de Joodse cultuur. Onder
de indruk van de fotoreeks schrijft deze
laatste er tien beklijvende gedichten bij.
Geïnspireerd door de foto’s en de gedichten
gaan Bart Bekker en Jan Vanwinckel op hun
beurt de uitdaging aan om deze teksten
op muziek te zetten. Het resultaat van hun
samenwerking is zonder meer uniek te
noemen. De foto’s, gedichten en de muziek
worden gebundeld in het boek met cd Buiten
zinnen/Losing our minds.

dinsdag 25 april 2023
begijnhof – Aula Geertrui Cordeys
20.30 uur
abo & reductie 13 euro, vvk 15 euro

©Eddy Verloes



Nu is er ook de voorstelling waar beeld,
zinnen en muziek in elkaar overvloeien.
Benno Barnard en Eddy Verloes vertellen en
dragen voor. Bart Bekker en Jan Vanwinckel
zorgen voor de muziek. Dichter-schrijver en
voormalig VRT-journalist Geert van Istendael
leidt de avond in goede banen. Verwacht een
boeiende en veelzijdige kijk op de Joodse
cultuur, en betoverende composities.

HUMOR
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Han solo
Retro

Han solo keert in zijn nieuwe show Retro terug
naar zijn roots. De komische meesterverteller wil
instaan voor de bescherming van onze Vlaamse
levenswijze.



donderdag 27 april 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 14 euro, vvk 16 euro

Europa is op drift en de dolgedraaide Vlaming is
de weg kwijt. Nu ook het platteland zijn ruk naar
rechts heeft ingezet acht Han solo de tijd rijp om
orde op zaken te stellen.
Na Trump, Johnson, Van Grieken en andere Schilden-Vrienden: tijd voor actie, tijd voor een nieuwe
old-school-wind, tijd voor Han solo. Steeds met
een knipoog, steeds scherp en kritisch, maar
vooral grappig.

© FKPH

THEATER
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Geef
mijn
hand
terug

Joris Van
den Brande &
Joris Hessels /
Bronks

Er kan altijd iets op je hoofd vallen, maar je kan niet
altijd een helm opzetten. Of wel?
Geef mijn hand terug is een voorstelling over
vriendschap in zijn eerlijkste vorm. Maak
kennis met Joris en Joris, twee vrienden die
het verhaal vertellen van Jan. Ze hebben het
over de kwetsbaarheid van de dingen. Over
het lot en over een ongeneeslijke ziekte.
Zonder taboes, vol humor en met een aantal
welgemikte platen op de platendraaier.
Het Nieuwsblad – Hessels en Van den Brande trekken zonder
meligheid de kaart van de ontroering. Stoere mannenpraat
en een klein hartje: dit stuk heeft het allebei.



woensdag 3 en donderdag 4 mei 2023
begijnhof – Aula Geertrui Cordeys
20.30 uur
abo & reductie 15 euro, vvk 17 euro

Enkele jaren geleden kreeg Jan De Brabander,
vormgever en scenograaf bij o.a. BRONKS, te
horen dat hij een ziekte heeft. Een ziekte met
als enige zekerheid dat het alleen maar erger
wordt. Hoe erg? Hoe snel? Dat weet niemand.
Jan vertelde zijn verhaal aan Joris Van den
Brande, die er een universele theatertekst
uit destilleerde. Joris Hessels en Joris Van den
Brande brengen dit kwetsbare verhaal op
sublieme wijze.

FAMILIE
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5+

Roodhapje
FroeFroe

Roodkapje is deze week bij haar mama. Moeder vraagt
haar een klusje te doen. Grootmoeder is een beetje ziek
en 99 jaar. Ze woont aan de andere kant van het bos.
Roodkapje gaat haar pannenkoeken en wijn brengen.
Het is een hele trip door het grote bos naar Grootmoeder.
Gelukkig is Roodkapje niet bang, ze houdt van dieren,
vooral van Eekhoorns, Konijntjes en iets minder van Grote
Boze Wolven. En wil het toeval nu dat ze juist die tegenkomt
vandaag …



zondag 7 mei 2023
Warandepark – Openluchttheater bij
mooi weer / Den Amer bij slecht weer
14.00 uur
abo & reductie 10 euro, vvk 10 euro

FroeFroe levert met Roodhapje een heel leuke, heerlijk
geflipte, superspannende muziektheaterversie van
het gekende sprookje af, voor iedereen vanaf 5 jaar.
met Marianne Loots, Thais Scholiers, Danaé Bosmans of
Annelore Stubbe en Gert Jochems als acteur-zangers, livemuziek
van Nelle Bogaerts (Lili Grace) en Hanne Torfs (Fortress, School
is Cool).

FILMCONCERT
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Steamboat
Bill Jr.
Bl!ndman [sax]

In de film Steamboat Bill Jr. strijdt Buster
Keaton op zijn eigen onvervalste manier
tegen zijn verleden. De film drijft, steeds
in het burleske, voort op een dramatische
situatie: de rivaliteit tussen de twee
kapiteins (en vaders), een gedwarsboomde
liefde en de noodzaak voor Bill Junior om zich
van zijn vaders juk te bevrijden. Wanneer
een verwoestende orkaan opsteekt, krijgt
Bill Junior de kans om zijn vrijheid en geliefde
te veroveren. ‘De Man Die Nooit Lacht’ uit
zich hier in de perfectie. En met grandeur.
BL!NDMAN [sax] kleurt deze ontroerende,
komische stille film van Buster Keaton
uit 1928 met wervelende filmmuziek. De
muzikanten halen meer uit de saxofoon
dan zijn maker wellicht ooit heeft kunnen
vermoeden. Voor de live begeleiding werd
een originele compositie geschreven die
een verrassend frisse kijk geeft op de
film. Het saxofoonkwartet speelt een
stevig uitgebalanceerde partituur die, in
combinatie met speciale geluidseffecten,
uitmondt in een stormachtige soundtrack.

dinsdag 9 mei 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 14 euro, vvk 16 euro

©Eddy Verloes

© BL!NDMAN



BL!NDMAN [sax] Pieter Pellens, Hendrik Pellens,
Piet Rebel en Sebastiaan Cooman
artistieke leiding en arrangementen Eric Sleichim

Hunters &
Collectors
Voetvolk /
Lisbeth Gruwez
& Maarten Van
Cauwenberghe

Hoe succesvol je ook bent, je voortdurend heruitvinden is
cruciaal.
Lisbeth Gruwez weet waar de sleutel tot haar successen
ligt. Samen met Maarten Van Cauwenberghe zorgt ze weer
voor een unieke dansvoorstelling, ook al keert Voetvolk
hiermee terug naar de roots.
Met Hunters & Collectors betreden ze het rijk van de
vrijheid. Geen mythische plek, maar de wereld zoals hij
zich stapsgewijs laat doorkruisen. Overdag wandelen ze.
Ze leggen door het land en de stad, door weer en wind te
voet de weg af naar de plaats waar het op het einde van
de dag zal gebeuren: de scène. De toeschouwers kunnen
onderweg aansluiten. Ze bereiden samen het ritueel voor
van de avond. Dat viert de helende werking van de voeten,
want zij banen de weg van onze vrijheid.



vrijdag 12 mei 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 18 euro, vvk 20 euro

Een adembenemend spel van voeten, voor zeven
performers en begeleid door bezwerende live muziek,
bevrijdt het van onder uit naar boven het hele lichaam –
en daardoor de geest. Door de live-uitvoering interageren
muziek en dans opnieuw sterk met elkaar, een echt
Voetvolk-keurmerk. Nooit deden ze hun groepsnaam meer
eer aan. Nooit vielen ze er zo mee samen.

© Blast Radius - Adriene Jenik
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© Michel Goessens

CABARET
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Kommil
Foo
Grind

Een huis in een straat. Een vrouw op een stoel. Wachtend,
ingespannen luisterend, hopend op het flinterdunne geluid van
voetstappen op het grind. Al jarenlang.
Een familiesaga. De broers Walschaerts waden door de
verzonken moerassen van hun eigen familieverleden,
spitten de oude verdoken geheimen op. De groteske,
hartverscheurende verhalen, soms gebulderd aan de met
bier overgoten feesttafel, soms gefluisterd in een hoekje
van de keuken, vaak verzwegen uit schaamte.



dinsdag 16 mei 2023
Den Amer
20.30 uur
abo & reductie 26 euro, vvk 28 euro

Doorheen de jaren ontwikkelde Kommil Foo een volstrekt
unieke manier van voorstellingen maken: ontroering,
hilariteit, prachtige songs en een absurde beeldtaal
vechten om voorrang. Voorstellingen over de mens en
zijn alledaagse tragiek. De toeschouwer wordt daarbij
steevast op het puntje van zijn stoel gedwongen: lachen
of huilen?
Grind.

HUMOR
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Youp van
‘t Hek (nl)

De laatste ronde

© Studio Edelweiss

Op tijd weg van het feestje. Dat was één
van de ware wijsheden van Youp zijn
vader. Dus gaat hij stoppen. Over twee
jaar, op zijn zeventigste verjaardag,
zet Youp van ‘t Hek geen punt, maar
een feestelijk uitroepteken achter zijn
vrolijke carrière.
En voor die tijd reist hij nog één keer met
De Laatste Ronde langs alle Nederlandse
en Vlaamse theaters waar hij de
afgelopen vijftig jaar met zoveel plezier
heeft gespeeld. Nog één keer keihard
lachen om alles wat het leven in zijn ogen
aantrekkelijk en belachelijk maakt. En
we weten: dat is veel. Heel veel zelfs.
Zeker als Youp het vertelt.
tekst en spel Youp van ’t Hek muziek Ton
Scherpenzeel muzikanten Ton Scherpenzeel/
Ton Snijders en Rens van der Zalm

EEN ORGANISATIE VAN GC DEN EGGER
BEPERKT AANTAL TICKETS
BESCHIKBAAR



woensdag 24 mei 2023
GC den egger, August Nihoulstraat 74, Scherpenheuvel
20.00 uur
abo & reductie 28 euro, vvk 30 euro

FILM FILM FI
LM FILM FIL
M FILM. FILM
FILM FILM FI
M FILM FILM
FILM FILM FI
M FILM FILM
i.s.m.

FILM
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cinema in diest
Cinema Paradiso brengt film op het grote doek in Diest,
geserveerd in een nostalgisch kader.
D’Oranje Giraffen en CC Diest bieden je nog steeds
je wekelijkse portie kwaliteitsfilm in het kader van
Zebracinema (i.s.m. MOOOV). Elke vrijdagavond kan je in
Cinema Paradiso terecht voor filmparels van over de hele
wereld, met extra aandacht voor Vlaamse auteursfilms.
Onder de naam Dox Office krijgt het genre documentaire
maandelijks zijn terechte plaats in onze cinema. Echte
verhalen van echte mensen. Films die een meerwaarde zijn
in ons dagelijks leven.
Kinder- en familiefilms staan intussen ook één
keer per maand op het programma. Verschillende
leeftijdscategorieën komen aan bod.
Welkom in Cinema Paradiso!

Wil je meer te
weten komen over
de programmatie?
 schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief
via info@doranjegiraffen.be

 check www.ccdiest.be/film
 volg @cinemaparadisodiest,
@cultuurcentrumdiest en
@doranjegiraffen
 volg @cinemaparadisodiest,
@ccdiest en @doranjegiraffen



CINEMA PARADISO, CITADEL DIEST
4 EURO (-26 JAAR EN PERSONEN MET
VERHOOGDE TEGEMOETKOMING)
7 EURO (BASISPRIJS)

VORMING VO
RMING VORM
ING VORMING
VORMING. VO
RMING VORM
ING VORMING
VORMING VO
inschrijvingen starten op
dinsdag 21 juni om 10.00 uur

VORMING
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DE CURSUSSEN VINDEN WEKELIJKS PLAATS, UITGEZONDERD TIJDENS SCHOOLVAKANTIES EN OP FEESTDAGEN, TENZIJ ANDERS VERMELD.

NEW

GITAAR

WORKSHOP:

YOGA MET

In deze cursus maak je kennis
met de gitaar, leer je hoe
het instrument gestemd
moet worden en ontdek je
spelenderwijs een correcte
houding.

Tijdens deze workshop
staat alles in het thema van
filodeeg. We starten met een
lekker filohapje op basis van
erwtjes en munt. Vervolgens
maken we enkele heerlijke
groentenfilotaarten. Hierbij
serveren we een frisse, originele
salade.

GENIETEN, ADEMEN, OPLADEN EN
BELEVEN MET VOLLE TEUGEN

Maar filodeeg kan ook als
dessert. Als proevertje maken
we twee vingerlikkende
desserts: Midden-Oosterse
filodriehoekjes met roomkaas,
pistaches en rozenwater en
walnootsigaren.

De basis van onze yogabeoefening ligt
in de oude Hatha- en Rajayoga van de
oosterse meesters. Geneeskrachtige
bewegingen en ademhalingsoefeningen
worden afgewisseld met zachte
ontspanning en meditatieve elementen.
Soms is het een uitdaging, soms is het
een heerlijke beleving. Maar er is altijd
tijd voor een goede begeleiding en
ruimte om op jouw niveau te oefenen.

VOOR
BEGINNERS

In de eerste les leer je al meteen
de eerste drie akkoorden.
Gaandeweg gaan we van de
basisakkoorden over verschillende
slagritmes (strumming) naar
melodie. Hierbij schenken we heel
bijzondere aandacht aan de linkeren rechterhandtechnieken.
Naast het spelen van akkoorden
krijg je ook een eerste inzicht
in de boeiende wereld van de
tablatuur en hoe je die kan lezen
en interpreteren.

FILODEEG

Achteraf maken we tijd om
gezellig samen te proeven.

BART

NEW

Deze yogalessen laten je kennismaken
met de wortels van je gezondheid. Je
wordt sterker en soepeler in je lijf. Je
leert ruimte en orde te scheppen in
de stress, drukte en beperkingen van
elke dag. Je emoties en stemmings
wisselingen kennen beter hun plaats.

Na enkele lessen merk je dat je de yoga
al toepast in je dagelijkse leven of op
je werk. Voel de verandering en geniet
met volle teugen van de uitdagingen die
het leven biedt.
BEGIJNHOF – CLARISSAZAAL
1E TRIMESTER: 10 DONDERDAGEN
VANAF 29 SEPTEMBER 2022
(GEEN LES OP 3/11)
BEGIJNHOF – CLARISSAZAAL

BEGIJNHOF – FOYER
10 MAANDAGEN VANAF
26 SEPTEMBER 2022
(GEEN LES OP 31/10)
VAN 19.30 TOT 21.00 UUR
110 EURO (INCLUSIEF
CURSUSMATERIAAL)

DINSDAG 27 SEPTEMBER
2022
VAN 19.00 TOT 22.00 UUR
35 EURO (INCLUSIEF ALLE
BIO-INGREDIËNTEN EN
RECEPTENBUNDEL)
ANN KOEKEPAN

HERMAN MARYNISSEN

MIN. 8 – MAX. 14

MIN. 8 – MAX. 12

MEEBRENGEN:
SNIJPLANK, KEUKENMESJE,
KEUKENHANDDOEK,
POTJE VOOR EVENTUELE
OVERSCHOTJES, SCHORT EN
SCHRIJFGERIEF

MEEBRENGEN:
AKOESTISCHE GITAAR
(KLASSIEK OF FOLK),
STEMAPPARAATJE

2E TRIMESTER: 10 DONDERDAGEN
VANAF 19 JANUARI 2023
(GEEN LES OP 23/02)
3E TRIMESTER: 5 DONDERDAGEN
VANAF 20 APRIL 2023
(GEEN LES OP 18/05)
VAN 19.00 TOT 20.30 UUR
150 EURO VOOR 1E/2E TRIMESTER,
75 EURO VOOR 3E TRIMESTER
BART VANDERBRUGGEN (YOGA
DIEST)
MIN. 10 – MAX. 20

MEEBRENGEN:
YOGAMATJE, GROTE BADHANDDOEK
EN FLEECEDEKENTJE
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NEW

BIER

PROEVEN
MET ALLE
ZINTUIGEN

Op zoek naar een ultieme
bierbeleving? Ben je gebrand op
weetjes over bier?
Dan zal deze cursus je zeker weten
te bekoren. De deelnemers worden
tijdens een interactieve tasting
ondergedompeld in een bad van
smaken. De zintuigen worden
geprikkeld en de smaakpapillen
worden verwend met vloeibaar
goud. Je leert dat bier proeven iets
is dat je echt met al je zintuigen
doet. We horen en zien, ruiken en
proeven.

SMARTFOODS:

INITIATIE

Deze bijzonder unieke en
smaakvolle bereiding, m.a.w.
bewaarmethode, maken we
zowel van een grote als een kleine
hoeveelheid groenten.

Kantklossen is helemaal in!
Op Instagram en Pinterest ben
je wellicht al prachtige creaties
tegengekomen. Waarschijnlijk
zag je ook reeds hier of daar
demonstraties en vroeg je je af
hoe het eigenlijk in zijn werk gaat.
Je denkt misschien dat het heel
ingewikkeld is, maar niets is minder
waar! Kantklossen is eenvoudig en
ontspannend.

KIMCHI

Kimchi kennen we ook als
'verzonken groente' en is het
proces waarin goede bacteriën,
dito schimmels en gisten, op
eenvoudige wijze omgezet worden
in een unieke voedselcreatie.
Ieder overschotje aan groenten
transformeren we nu in een
smaakvolle kimchi.

Tijdens deze proeverij komen alle
facetten van bier en de biercultuur
aan bod: biergeschiedenis, brouw
proces, brouwerijen, biertypes en
de kunst van het bierproeven. Hoe
proef, serveer en bewaar je bier?
Dankzij de deskundige uitleg van
zytholoog Werner Callebaut zal
je nooit meer op dezelfde manier
naar bier kijken!

2 DINSDAGEN VANAF
4 OKTOBER 2022

4 MAANDAGEN VANAF
3 OKTOBER 2022

VAN 19.30 TOT 22.00 UUR
50 EURO (INCLUSIEF ALLE
INGREDIËNTEN)
TILLY VAN DYCK

VAN 19.30 TOT 21.30 UUR

MIN. 8 – MAX. 12

100 EURO

MEEBRENGEN:
SNIJPLANK, KEUKENMESJE,
DUNSCHILLER, KEUKENSCHORT
EN -HANDDOEK, BOKAAL
500ML

WERNER CALLEBAUT
MIN. 10 – MAX. 20

KANTKLOSSEN

Tijdens de cursus leren wij je de
basisprincipes van het kantklossen.
Je maakt eenvoudige kantwerkjes
en je zal ervaren dat op korte tijd
reeds heel wat resultaat bereikt
kan worden.
Wie eigen materiaal heeft, kan dat
meebrengen, zoniet stellen wij
materiaal ter beschikking voor de
lessen. In dat laatste geval betaal je
25 euro waarborg rechtstreeks aan
de lesgeefster bij aanvang van de
eerste les.

BEGIJNHOF – ELCKELYCZAAL

BEGIJNHOF ELCKERLYCZAAL

NEW

BEGIJNHOF –
BEGIJNENKAMER
5 DINSDAGEN VANAF
11 OKTOBER 2022
(GEEN LES OP 1/11)
VAN 19.30 TOT 22.00 UUR
100 EURO
KANT EN TEXTIELCENTRUM
DIEST
MIN. 5 – MAX. 10

MEEBRENGEN:
EEN KANTKUSSEN,
30 KLOSJES, KOPSPELDEN

NEW

WIJN:

PROEVEN,
ERVAREN EN
GENIETEN

Wat is goede wijn? Naar welke
wijnstijl gaat mijn voorkeur uit?
Hoe kies ik de juiste wijn uit het
enorme aanbod?
Tijdens zes praktische lessen gaan
we op zoek naar het antwoord op
deze vragen. Je leert bewuster te
proeven en smaken en geuren thuis
te brengen. Gaandeweg ontdek
je je eigen voorkeuren, binnen en
buiten je comfortzone.
Elke les vertrekt vanuit een originele
invalshoek op de wijnwereld, los
van landen, regio’s of druivenrassen.
We proeven telkens een reeks
wijnen blind en proberen de
karakteristieken te achterhalen.
Terroir, het proces van wijnmaken,
veroudering, wijn en gerecht: het
komt allemaal aan bod.
Deze cursus is bestemd voor
iedereen die van een goed glas wijn
houdt, ervaren of niet. Proeven in
groep en indrukken uitwisselen:
een verrijkende ervaring!

HÉÉRLIG
EEN NIEUWE
ONTSPANNINGSBELEVING!
Zet je hoofd even uit en wees
welkom bij het meest ontspannen
evenement van het jaar! Een
heerlijke 'Lig'avond waarbij je
niets moet doen, alleen ... liggen
en genieten!
Je wordt begeleid met zachte
oefeningen, klanken, ademritmes,
drukpunten en bewegingen die je
in een diepe, bewuste staat van
rust brengen.
Zonder dat je het merkt, vliegt
de tijd. Zonder dat je iets moet
kunnen, verwerk je automatisch
stresspatronen diep in jezelf.
Het is een ontspannen totaal
beleving voor iedereen die te
maken heeft met de stress en
angst van elke dag. Natuurlijk ben
je ook welkom als je gewoon eens
wil komen liggen en ontspannen
vanuit het lichaam.
Tip: draag losse makkelijke kledij
en laat parfum, make-up en
juwelen thuis.

NEW

PROEVEN

VAN
IMPROVISEREN

Tijdens deze workshop proef
je van de basisbeginselen van
improvisatietheater. Je leert
om écht in het hier en nu te zijn,
te reageren op wat er zich op
dat moment aandient om zo
een verhaal te laten ontstaan.
Je inspiratie, samenspel
en ruimtegevoel worden
aangesproken zodat personages,
relaties en verhalen tot leven
kunnen komen.
Met deze concepten verken je het
theaterspelen zowel met woord,
lijf en gevoel. Je traint om je oren en
ogen écht open te zetten, je denken
associatief en flexibel te maken,
het aanbod van je medespelers
te accepteren en daarop verder
te bouwen. Improvisatie is vooral
ontdekken en volop genieten!
Als improvisatieactrice is Ann
Claes vaste actrice bij Inspinazie en
de Belgische Improvisatie Liga.
Deze workshop is voor beginners.

BEGIJNHOF – ELCKELYCZAAL
BEGIJNHOF –
ELCKERLYCZAAL
6 WOENSDAGEN VANAF
12 OKTOBER 2022
(GEEN LES OP 2/11)

VRIJDAG 14 OKTOBER 2022
of VRIJDAG 16 DECEMBER
2022
of VRIJDAG 10 FEBRUARI
2023

BEGIJNHOF – AULA GEERTRUI
CORDEYS
ZATERDAG 15 OKTOBER 2022

VAN 19.30 TOT 22.30 UUR

VAN 19.30 TOT 22.00 UUR

VAN 10.00 TOT 16.30 UUR

185 EURO (INCL. PROEVEN
VAN EEN ACHTTAL WIJNEN
PER SESSIE)

28 EURO (PER AVOND)

65 EURO

BART VANDERBRUGGEN

ANN CLAES

BERT VANDENBOSCH,
ONAFHANKELIJKE
SOMMELIER-CONSEIL

MIN. 11 – MAX. 25

MIN. 10 – MAX. 20

MEEBRENGEN:
COMFORTABEL MATJE,
KUSSEN, FLEECEDEKENTJE

MEEBRENGEN:
makkelijke kledij,
LUNCHPAKKET

MIN. 11 – MAX. 14

VORMING
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NEW

NEW

WERELDKEUKEN:

WORKSHOP:

WINTER

'Panir' is het Perzische woord voor
Paneer. We vinden Paneer terug
als belangrijk kaas-ingrediënt in
verschillende oosterse, populaire
gerechten.

Je eigen pitabrood bakken en
beleggen met hummus en falafel?

De natuur is zo gul, dampend en
geurend. Een echt geschenk is die
zalige, pittige winterthee en/of
feestthee.

PANEER

Zelf maken we actief in een paar
minuten en passief nog een
50 minuten de meest heerlijke
verse Paneer.
Hiermee verrijken we een
bijzonder smaakvolle curry
'Palak Paneer'.

FALAFEL EN
HUMMUS

In deze workshop maken we
alles zelf: we maken samen het
deeg voor de pita, je rolt je eigen
broodje uit en bakt het in de oven.
De falafel maken we helemaal zelf
met kikkererwten en hummus mag
hierop als saus niet ontbreken.
Ook die maken we zelf!
We serveren bij onze falafel
een rauwe groentesalade en de
zo typische Midden-Oosterse
gepekelde groenten, die maken
het helemaal af. Ann legt je uit hoe
je die ‘pickled veggies’ thuis maakt,
je krijgt ook dat recept mee.

THEEËN EN
FEESTTHEEËN

Met verse winterkruiden vanuit
de tuin en vruchten zoals onder
andere appel, wortels zoals
gember en geelwortel, diverse
specerijen zoals kardemom en
meer, bekomen we een explosie
aan heerlijke geuren en smaken.
We creëren een onvergetelijk
verwarmend en lekker kacheltje in
onze theekop.

Op het einde stellen we ons falafelpitabroodje samen en smullen
ervan.
Deze workshop is voor iedereen:
vegan, veggie, alleseters.

BEGIJNHOF –
BEGIJNENKAMER
2 MAANDAGEN VANAF
7 NOVEMBER 2022
VAN 19.30 TOT 22.00 UUR
50 EURO (INCLUSIEF ALLE
INGREDIËNTEN)
TILLY VAN DYCK
MIN. 6 – MAX. 8

MEEBRENGEN:
SNIJPLANK, KEUKENMESJE,
DUNSCHILLER, KEUKENSCHORT
EN -HANDDOEK

BEGIJNHOF – CLARISSAZAAL
DINSDAG 22 NOVEMBER
2022
VAN 19.00 TOT 22.00 UUR
35 EURO (INCLUSIEF ALLE
BIO-INGREDIËNTEN EN
RECEPTENBUNDEL)
ANN KOEKEPAN
MIN. 8 – MAX. 14

MEEBRENGEN:
SCHORT, 2 HANDDOEKEN
(KEUKEN EN HANDEN),
SNIJPLANK, KEUKENMESJE
EN SCHRIJFGERIEF

BEGIJNHOF –
ELCKERLYCZAAL
2 MAANDAGEN VANAF
5 DECEMBER 2022
VAN 19.30 TOT 22.00 UUR
50 EURO (INCLUSIEF ALLE
INGREDIËNTEN)
TILLY VAN DYCK
MIN. 8 – MAX. 12

MEEBRENGEN:
2 THEEKOPJES,
1 THEEZEEFJE,
KEUKENHANDDOEK

VERVOLG

WORKSHOP:

VAN TEKEN

Voor de vervolgcursus gitaar is een
elementaire kennis vereist, d.w.z.
de 15 basisakkoorden A, Am, A7,
B7, C, C7, D, Dm, D7, E, Em, E7, F, G,
G7 kunnen spelen én vlot kunnen
wisselen tussen deze akkoorden.

Op zondag 22 januari 2023 vieren
we Chinees Nieuwjaar. Dit jaar kan
jij meefeesten met lekkere hapjes:
een zalige Thaise kippensoep
(tom kha kai), gestoomde wontons
met o.a. scampi én gebakken
potstickers. Die leert Ann je zelf
mooi volgens de traditie te plooien.

Zin om wat vaker te tekenen en
te schilderen? Recent onderzoek
wijst uit dat creatief bezig zijn
stress vermindert. Iedereen is
creatief, maar soms is er een
vleugje extra inspiratie voor nodig
om die creativiteit naar buiten te
laten komen. Dat is net wat we in
deze reeks gaan doen.

CURSUS
GITAAR

In deze cursus tillen we het
gitaarspel naar een ander niveau.
Naast complexere strummings leer
je ook tokkelen in verschillende
maten. Je zal je zelfs wagen aan
de eerste stapjes in de techniek
van de fingerpicking. Daarnaast
verruim je je akkoordenkennis en
verdiep je je verder in het lezen en
interpreteren van tablaturen.
Kortom, de gitaar geeft stilaan
meer geheimen prijs …

AZIATISCHE
HAPJES

De koude rijstrolletjes met rauwe
groenten mogen ook zeker niet
ontbreken. Elk gerecht krijgt een
eigen dipsaus, zoals de zoete
chilisaus. We eindigen met een
heerlijk, fris dessert.
Je krijgt tips zodat je de Aziatische
ingrediënten gemakkelijk vindt
en we proeven achteraf gezellig
samen van al dat lekkers.
Happy New Year!

POTLOOD TOT
PASTELKRIJT

Je leert op een laagdrempelige
manier een grote verscheidenheid
aan beeldende materialen kennen
via eenvoudige opdrachten waar
iedereen iets mee kan. We werken
met kleurpotloden, pastelkrijt,
aquarelverf, bister, Oost-Indische
inkt, houtskool, pastelpotloden
en nog meer! Nieuwe materialen
ontdekken en plezier in het
tekenen ervaren staan voorop, niet
het technisch juist leren tekenen.
Er is geen basiskennis vereist.
Aan het einde van de reeks ga je
naar huis met een mini-boekje met
tekeningen en tonnen inspiratie
om thuis aan de slag te gaan.
Kom meedoen en ontdek hoe
ontspannend tekenen voor jou
kan zijn!

BEGIJNHOF – FOYER
10 MAANDAGEN VANAF
16 JANUARI 2023
(GEEN LES OP 20/02)
VAN 19.30 TOT 21.00 UUR
110 EURO (INCLUSIEF
CURSUSMATERIAAL)

BEGIJNHOF – CLARISSAZAAL
DINSDAG 17 JANUARI 2023
VAN 19.00 TOT 22.00 UUR
35 EURO (INCLUSIEF ALLE
BIO-INGREDIËNTEN EN
RECEPTENBUNDEL)
ANN KOEKEPAN

HERMAN MARYNISSEN

MIN. 8 – MAX. 14

MIN. 8 – MAX. 12

MEEBRENGEN:
SNIJPLANK, KEUKENMESJE,
KEUKENHANDDOEK,
POTJE VOOR EVENTUELE
OVERSCHOTJES, SCHORT EN
SCHRIJFGERIEF

MEEBRENGEN:
AKOESTISCHE GITAAR
(KLASSIEK OF FOLK),
STEMAPPARAATJE

BEGIJNHOF –
MECHTILDENKAMER
3 MAANDAGEN VANAF
23 JANUARI 2023
VAN 19.30 TOT 22.00 UUR
75 EURO (INCLUSIEF ALLE
MATERIALEN)
ZEFILOE
MIN. 8 – MAX. 12

VORMING
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82
NEW

WERELDKEUKEN:
NACHO’S

In de Tex Mex, de TexaansMexicaanse keuken, vinden we
diverse heerlijke nachoschotels.
Als basis kiezen we voor
knapperige 'naturel'
maïstortillachips en we variëren
per seizoen met de beste keuze aan
groenten en kruiden. Deze nacho's
kunnen als snack of als volwaardige
maaltijd bereid worden, zowel
vegetarisch, veganistisch, met vis
of vlees.
Nachoschotels zijn stuk voor stuk
smaakvolle, heerlijk geurende
ovenschotels. Kortom, maaltijden
om 'met goesting' naar uit te kijken.

NEW

OP

ONTDEKKING
DOOR
EUROPESE
WIJNREGIO'S

Loire, Rioja, Piemonte, Duitse
Rieslings, Bourgogne, Côtes du
Rhone. Stuk voor stuk wijnen en
regio’s die al honderden jaren tot
de verbeelding van wijnliefhebbers
spreken.

NEW

SMARTDRINKS:
TEPACHE

Speciaal voor ananasfans!
Tepache is een heerlijke,
licht zoete, frisse, bruisende
ananasdrank. Deze drank ontstaat
door fermentatie.
Terwijl dit proces zijn gang gaat,
maken we een zalige, bijpassende
kokoskoek met … ananas!

In deze cursus nemen we telkens
een regio onder de loep. Welke
druivenrassen maken de wacht
uit? Wat zijn de nieuwste trends?
Waar vind je de beste wijnhuizen?
Uiteraard koppelen we de theorie
aan de praktijk en proeven we
wekelijks een achttal wijnen uit
de regio.
Deze cursus is bestemd voor
wijnliefhebbers die al enige
proefervaring hebben.

BEGIJNHOF BEGIJNENKAMER
2 MAANDAGEN VANAF
6 FEBRUARI 2023
VAN 19.30 TOT 22.00 UUR
50 EURO (INCLUSIEF ALLE
INGREDIËNTEN)
TILLY VAN DYCK
MIN. 6 – MAX. 8

MEEBRENGEN:
SNIJPLANK, KEUKENMESJE,
DUNSCHILLER, KEUKENSCHORT
EN -HANDDOEK

BEGIJNHOF –
ELCKERLYCZAAL
6 WOENSDAGEN VANAF
15 FEBRUARI 2023
(GEEN LES OP 22/02)
VAN 19.30 TOT 22.30 UUR
200 EURO (INCL. PROEVEN
VAN EEN ACHTTAL WIJNEN
PER SESSIE)
BERT VANDENBOSCH,
ONAFHANKELIJKE
SOMMELIER - CONSEIL
MIN. 12 – MAX. 14

BEGIJNHOF –
BEGIJNENKAMER
2 MAANDAGEN VANAF
6 MAART 2023
VAN 19.30 TOT 22.00 UUR
50 EURO (INCLUSIEF ALLE
INGREDIËNTEN)
TILLY VAN DYCK
MIN. 6 – MAX. 8

MEEBRENGEN:
SNIJPLANK, KEUKENMESJE,
DUNSCHILLER, KEUKENSCHORT
EN -HANDDOEK

NEW

WC VAN GOUD
MAAK JE EIGEN
COMPOSTTOILET!
Maak je eigen composttoilet voor je
camper, badkamer of bijgebouw in
twee avonden.
Je komt alles te weten over het
natuurlijk droogtoilet. Je leert je
darminhoud composteren op een
hygiënische en natuurvriendelijke
manier zonder geur of ongedierte.
Goed voor de natuur en je
portemonnee. De eerste les is
theorie, met voorbeelden over
compostering en het belang ervan,
samen met het uitwerken van een
plan. De tweede les is praktisch.
Iedereen brengt zijn materiaal mee
en we bespreken het, zodat je het
thuis kan afwerken en uitproberen.
Je gaat naar huis met een compleet
eigen ontwerp en begeleiding om je
eigen toilet en compostcentrum te
bouwen.

NEW

WORKSHOP:

HIGH TEA WITH
SCONES AND
SANDWICHES

High Tea, dat is beginnen met
hartig en eindigen met zoet. We
starten met lekkere 'cucumber
sandwiches' en een mini quiche
(we maken het deeg zelf) en
eindigen met een overheerlijke
scone. Zo vers uit de oven met
‘clotted cream’ en zelfgemaakte
confituur, zalig!
Een echte Engelse thee maakt deze
very British experience helemaal
compleet.

COLLAGE
Collage is een heel toegankelijke
en inspirerende techniek om je
creativiteit aan te wakkeren.
We gaan in deze reeks op drie heel
verschillende manieren aan de
slag met collages, van originele
postkaarten tot een surrealistische
collage en zelfs een 3D-werk.
Wedden dat je vanaf nu geen
enkel tijdschrift of boek meer
zal weggooien zonder er eerst
eens in te neuzen wat je nog kunt
gebruiken voor een collage?
Voorkennis is niet vereist, iedereen
kan het!

Bart Vanderbruggen is één van
de weinige ervaren humanure
composteerders uit de streek.
Hij kan je alles vertellen over
composttoiletten en hun voordelen.
Geen gedoe meer met afvoerbuizen
en verstoppingen, dure chemische
producten of waterverspilling.
Het enige wat overblijft is een rijke
zwarte grond en een tevreden tuin!
BEGIJNHOF – CLARISSAZAAL
BEGIJNHOF –
MECHTILDENKAMER

DINSDAG 21 MAART 2023

2 DINSDAGEN VANAF
7 MAART 2023
VAN 19.30 TOT 21.30 UUR

35 EURO (INCLUSIEF ALLE
BIO-INGREDIËNTEN EN
RECEPTENBUNDEL)

50 EURO

ANN KOEKEPAN

VAN 19.30 TOT 22.00 UUR

BART VANDERBRUGGEN

MIN. 8 – MAX. 14

MIN. 8 – MAX. 15

MEEBRENGEN:
SCHORT, 2 HANDDOEKEN
(KEUKEN EN HANDEN) EN
SCHRIJFGERIEF

75 EURO (INCLUSIEF ALLE
MATERIALEN)

MEEBRENGEN:
SCHRIFT EN SCHRIJFGERIEF

VAN 19.00 TOT 22.00 UUR

BEGIJNHOF –
MECHTILDENKAMER
3 DINSDAGEN VANAF
18 APRIL 2023

ZEFILOE
MIN. 8 – MAX. 12

VORMING
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84
NEW

WORKSHOP:
ITALIAANS
KOKEN

Als hapje starten we met gegrilde
(zuurdesem) crostini met erwten,
mozzarella en een basilicum/
citroendip en eentje met
zongedroogde tomatentapenade.
Voor het voorgerecht maken
we samen onze eigen pasta:
ravioli met 2 kazen, prosciutto en
basilicum afgewerkt met olijfolie
en parmezaan. Een Melanzane alla
parmigiana mag niet ontbreken
op het menu: comfortfood op z’n
Italiaans.
Als dessertje maken we een
originele chocoladepasta (geen
choco) met donkere karamelsaus
en okkernoten.
Smullen maar!

NEW

BOTANISCH
TEKENEN:
LENTE
BLOEIERS

Ben je geboeid door de natuur en
heb je er al ooit eens aan gedacht
om al dat moois te tekenen? Dan
is botanische kunst misschien iets
voor jou.
Botanisch tekenen is een
kunstvorm waarbij plantkunde en
tekentechniek hand in hand gaan.
Tijdens deze cursus krijg je een
korte introductie van botanisch
tekenen met grafiet. Je leert
observeren en je leert enkele
tekentechnieken om een
realistisch bloemenportret te
maken.
Na deze cursus ga je de natuur
zeker en vast met een ander oog
bekijken.

BEGIJNHOF – CLARISSAZAAL

BEGIJNHOF –
MECHTILDENKAMER

DINSDAG 25 APRIL 2023

2 ZATERDAGEN VANAF
6 MEI 2023

VAN 19.00 TOT 22.00 UUR
35 EURO (INCLUSIEF ALLE
BIO-INGREDIËNTEN EN
RECEPTENBUNDEL)
ANN KOEKEPAN
MIN. 8 – MAX. 14

MEEBRENGEN:
SNIJPLANK, KEUKENMESJE,
KEUKENHANDDOEK,
POTJE VOOR EVENTUELE
OVERSCHOTJES, SCHORT EN
SCHRIJFGERIEF

VAN 13.00 TOT 17.00 UUR
75 EURO
HILDE ORYE
MIN. 8 – MAX. 10

MEEBRENGEN:
GLAD TEKENPAPIER,
POTLODEN 2H/HB/2B/4B,
KNEEDGOM, GEWONE GOM,
SCHERPER, STUKJE FIJN
SCHUURPAPIER, PASSER,
VERGROOTGLAS (OPTIONEEL)

INFO INFO IN
FO INFO INFO
INFO INFO IN
FO INFO. INFO
INFO INFO IN
FO INFO INFO
INFO INFO IN
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ABONNEMENTEN en
TICKETS
DE ABONNEMENTEN- EN LOSSE TICKETVERKOOP
STARTEN OP DINSDAG 14 JUNI OM 19.30 UUR
EEN ABONNEMENT HEB JE AL VANAF VIJF VERSCHILLENDE VOORSTELLINGEN PER PERSOON. HOE JOUW
ABONNEMENT ERUIT ZIET BEPAAL JE ZELF DOOR EEN KEUZE TE MAKEN UIT HET AANBOD VAN CC DIEST.
Je kan meer dan één abonnement tegelijk bestellen, zodat je met vrienden en/of familieleden bij elkaar kan zitten.

ONLINE

 WE ZETTEN VOORAL IN OP ONLINE VERKOOP!
Via www.ccdiest.be kan je snel en eenvoudig tickets reserveren, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Het enige wat je
nodig hebt, is een e-mailadres, een internetverbinding en een smartphone of computer. Gebruik bij voorkeur
Google Chrome.
Hieronder vind je de belangrijkste stappen bij een online reservatie. Een uitgebreide handleiding kan je
raadplegen op onze website of opvragen via tickets@ccdiest.be.
1. Kies jouw voorstellingen. Het overzicht achteraan in deze brochure kan een handig hulpmiddel zijn.
2. Op welke rij of stoel zit je graag? Het systeem selecteert voor jou de best beschikbare plaats. Je kan
ook zelf een andere plaats aanduiden op het zaalplan.
3. Is je cultuurmandje gevuld? Betalen kan via Bancontact, kredietkaart, … Kies de formule die het best bij
je past.
4. Hoe wil je de tickets graag ontvangen? Kies tussen zelf afdrukken, bewaren in de Ticketmatic App op
je smartphone, per post laten opsturen (hiervoor betaal je 1,5 euro extra per zending) of afhalen aan
het onthaal.
5. Vul dan je gegevens in. De verplichte velden zijn tot een minimum beperkt. Dankzij de gegevens in de
facultatieve velden kunnen we je beter informeren.
Ondervind je moeilijkheden bij het online reserveren of heb je geen computer?
Je kan je tickets ook nog steeds telefonisch reserveren. Onze medewerkers helpen je graag verder. Je kan hen
tijdens de openingsuren contacteren op het nummer 013 460 640.
OP DINSDAG 14 JUNI IS DE TICKETBALIE UITZONDERLIJK TE BEREIKEN VAN 19.30 TOT 20.30 UUR, ENKEL
TELEFONISCH!

INFO
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PRIJZEN EN
KORTINGEN
 ABO
abonnementsprijs vanaf vijf verschillende
voorstellingen per persoon

 REDUCTIE
voor -26-jarigen en voor groepen vanaf vijftien
personen

 VVK
voorverkoopprijs of standaardprijs bij aankoop
van een los ticket, wanneer je geen recht hebt op
een korting

 KASSA
Wil je nog een ticket kopen aan de zaalkassa? Dan
betaal je 2 euro bovenop de voorverkoopprijs
voor niet-gereserveerde tickets.

 LASTMINUTETARIEF
Op de avond van de voorstelling worden
eventuele vrije plaatsen verkocht voor 7 euro en
dit aan jongeren tussen 12 en 26 jaar, op vertoon
van hun studenten- of identiteitskaart. Dit aanbod
is alleen geldig aan de ticketbalie, niet telefonisch
of online. Vooraf reserveren is niet mogelijk
en lastminutetickets zijn niet te verkrijgen bij
familievoorstellingen.

 CULTUURCHEQUES
Wij aanvaarden cultuurcheques van de stad Diest
ter waarde van 5 euro (zie www.diest.be voor de
voorwaarden), net als cultuurcheques van Sodexo
en Edenred. Je kan het verschil op de ticketprijs
bijleggen, maar terugbetaling is helaas niet
mogelijk.

 BEGELEIDERSPAS/

EUROPEAN DISABILITY CARD

We aanvaarden de begeleiderspas voor personen
met een beperking, alsook de EDC (European
Disability Card). Beide geven recht op een gratis
ticket voor de begeleider. Meer info vind je op de
website van de provincie (begeleiderspas) en via
https://eudisabilitycard.be (EDC).
GRAAG GEVEN WE PERSONEN DIE GEBRUIK
WILLEN MAKEN VAN EEN BEGELEIDERSPAS,
EUROPEAN DISABILITY CARD OF CULTUUR
CHEQUES EVENVEEL KANSEN OM ONLINE TE
RESERVEREN. JE KAN VIA ONZE WEBSITE
ALLE TICKETS RESERVEREN EN BETALEN.
NADIEN NEEM JE CONTACT OP MET HET
CULTUURCENTRUM (VIA TICKETS@CCDIEST.BE
OF 013 460 640) OM HET BEDRAG
TERUGBETAALD TE KRIJGEN.

 GESCHENKBON

Geschenkbonnen zijn zowel online, telefonisch
(013 460 640) als aan de ticketbalie in Den Amer
te koop. Hiermee kan je tickets kopen voor alle
activiteiten die CC Diest organiseert. De waarde
kies je zelf en de bon is één jaar geldig.
KORTINGEN ZIJN NIET CUMULEERBAAR
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PRAKTISCHE
INFO TICKETS


Je kan geen ticketreservaties doorsturen
via e-mail. Aanvragen via deze weg kunnen
namelijk niet altijd tijdig verwerkt worden,
waardoor de kans bestaat dat je tickets
misloopt.



Je kan wel tickets bestellen via de
telefoon (013 460 640) of aan de ticketbalie
in Den Amer, Nijverheidslaan 24, 3290 Diest.
Check de openingsuren van de ticketbalie op
onze website. Je betaalt ofwel rechtstreeks
aan de balie (met Bancontact) ofwel via
overschrijving ná ontvangst van onze
bevestiging. De betaling moet ons binnen de
tien werkdagen bereiken, anders vervalt de
reservatie. Verkochte tickets worden niet
terugbetaald.



Als de betaling minder dan zeven
dagen voor de voorstelling of activiteit
geregistreerd wordt, sturen we de tickets
niet meer via de post op. Op vertoon van je
betaalbewijs (rekeningafschrift) kan je de
tickets dan afhalen aan de zaalkassa. De
kassa gaat steeds 45 minuten voor aanvang
van de voorstelling open (30 minuten bij
familievoorstellingen). Niet tijdig afgehaalde
of niet betaalde tickets worden doorverkocht
vanaf 10 minuten voor de voorstelling.

 Voor rolstoelgebruikers en mensen met

een beperkte mobiliteit en hun begeleiders
voorzien we een beperkt aantal goed
bereikbare plaatsen. Je kan je reservatie
doorgeven via email (tickets@ccdiest.be) of
telefoon (013 460 640).



Ben je op zoek naar tickets voor een
uitverkochte voorstelling of heb je tickets te
veel? Maak dan gebruik van onze wachtlijst/
ruilshop. Op de website van CC Diest vind
je bij elke voorstelling een knop 'wachtlijst/
ruilshop'. Hiermee kan je heel makkelijk
tickets overkopen, verkopen of ruilen.
Natuurlijk niet tegen zwartemarktprijzen,
maar gewoon fair; puur om elkaar te
helpen. Je kan de officiële prijs trouwens
altijd controleren op de webpagina van de
voorstelling.



Zodra de voorstelling begonnen is, laten
we geen publiek meer toe in de zaal, tenzij
bij eventuele pauzes. Laatkomers hebben
geen recht op terugbetaling of een andere
compensatie.



Bij familievoorstellingen vragen wij met
aandrang om de vermelde minimumleeftijd
te respecteren. Zo beleeft iedereen zoveel
mogelijk kijk- en spelplezier.



Het is verboden te filmen, te fotograferen
en te eten of drinken tijdens de voorstellingen.

INFO
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PRAKTISCHE
INFO VORMING
Voor elke cursus geldt een maximum aantal deelnemers. Wie vlug inschrijft,
kan er dus zeker bij zijn! Om te vermijden dat we de cursus moeten
annuleren wegens onvoldoende deelnemers, vragen we je ten laatste
14 dagen voor de start van de cursus in te schrijven.

 INSCHRIJVINGEN STARTEN

OP DINSDAG 21 JUNI OM 10 UUR

We zetten vooral in op online inschrijvingen!
Via onze website www.ccdiest.be kan je je snel en eenvoudig inschrijven,
24 uur op 24, 7 dagen op 7. Het enige wat je nodig hebt, is een e-mailadres,
een internetverbinding en een smartphone of computer. Gebruik bij
voorkeur Google Chrome.
Indien je graag meer info hebt over hoe je online kan inschrijven voor een
cursus, kan je steeds terecht bij onze medewerkers via 013 460 640 of
tickets@ccdiest.be. Zij helpen je graag op weg.

 HOE INSCHRIJVEN?

via de website www.ccdiest.be
telefonisch 013 460 640
Je inschrijving is pas definitief wanneer je betaling geregistreerd is.
Als voor een cursus het minimum aantal deelnemers niet gehaald wordt,
dan brengen we je persoonlijk op de hoogte van de annulatie en betalen we
het inschrijvingsgeld integraal terug. Dit is eerder uitzonderlijk, maar het
kan gebeuren.
Annuleer je zelf je deelname? Dan ontvang je een tegoedbon ter waarde
van het bedrag van je inschrijvingsgeld. Je kan je inschrijving annuleren tot
14 dagen voor de start van de cursus.
Kortingen zijn niet van toepassing op het cursusgeld.

 MEER INFORMATIE?

BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.CCDIEST.BE OF
BEL ONS OP 013 460 640
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INFRASTRUCTUUR
LOCATIES
Je vindt CC Diest op
verschillende plaatsen in de
stad:

 DEN AMER
Nijverheidslaan 24, Diest

 BEGIJNHOF

Soms gaat CC Diest op
verplaatsing of werken
we samen met een andere
cultuurpartner. Daarom kan een
voorstelling ook plaatsvinden
op één van de volgende locaties:

 STADSMUSEUM DE
Grote Markt 1, Diest

 LAKENHALLE

 JH TIJL

 CINEMA PARADISO
Citadel, Diest

August Nihoulstraat 74,
Scherpenheuvel

 CC HET GASTHUIS
Gasthuisstraat 22, Aarschot

HOFSTADT

Infirmeriestraat z/n, Diest

Scholenstraat 5, Diest

 GC DEN EGGER

Begijnenstraat 1A, Diest

 WARANDEPARK
Diest

De exacte locatie vind je op je toegangsticket, in deze brochure of op onze website.

ZAALVERHUUR
De infrastructuur van CC Diest bestaat uit drie verschillende locaties die je kan huren voor allerlei
activiteiten.
De hoofdlocatie is Den Amer, met de grote en de kleine zaal aan de Nijverheidslaan. Daarnaast zijn er ook
op het begijnhof verschillende lokalen te huur. Het begijnhof staat trouwens op de werelderfgoedlijst van
de Unesco. Tot slot is er nog het historische gebouw de Lakenhalle in het centrum van de stad Diest.
Samen bieden ze je een enorme waaier aan mogelijkheden. Op de website www.diest.be/zaal-huren vind
je meer info en foto’s.
Vragen? Onze collega’s van het evenementenloket geven je graag meer uitleg. Neem contact met hen op
via evenementenloket@diest.be of 013 460 644.

HOU ONS
IN DE GATEN
Het aanbod van CC Diest wordt vaak nog uitgebreid tijdens het seizoen en biedt nog
zoveel meer dan wat in deze seizoensbrochure staat. Hou dus zeker onze digitale
kanalen in de gaten voor de meest recente info.

Digitale nieuwsbrief
Inschrijven doe je via www.ccdiest.be.

Website
www.ccdiest.be

Facebookpagina
@cultuurcentrumdiest

Instagram
@ccdiest

 OPENINGSUREN
dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
woensdag van 8.30 tot 12.30 uur
donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

cultuurcentrum diest
nijverheidslaan 24, 3290 diest
t 013 460 640
info@ccdiest.be
www.ccdiest.be
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