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Sinds 1 januari 2020 werken de gemeenten Huldenberg, Bertem, 
Hoeilaart, Overijse en Tervuren met vzw De Rand nauw samen in een 
intergemeentelijke samenwerking (IGS) die de naam  
IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek kreeg.Onder deze noemer bundelen 
we onze krachten én versterken we het vrijetijdsaanbod uit de 
Druivenstreek. 

Voor het eerst vind je in deze brochure een mooi overzicht van alle 
culturele activiteiten in wellicht de mooiste streek van Vlaanderen. 
Wens je meer gericht te zoeken op ‘wat’, ‘waar’ of ‘wanneer’ kan dit ook 
online via de websites van de gemeenschaps- en cultuurcentra of de 
verschillende gemeenten. 

Vanuit de IGS blijven we verder structureel samenwerken met de 
vrijetijdsdiensten, de verenigingen en partners uit de streek om zo het 
aanbod te diversifiëren en zoveel mogelijk inwoners te laten participeren 
aan vrijetijdsactiviteiten. 

Vergeet zeker je UiTPAS niet mee te nemen en te scannen aan de 
inkom want hiermee spaar je punten die je nadien kan omruilen voor 
leuke voordelen en interessante kortingen. Wist je trouwens dat er ook 
een UiTPAS met kansentarief bestaat? Dit is een UiTPAS voor mensen 
die het financieel wat moeilijker hebben en zo korting kunnen krijgen 
voor tal van voorstellingen en vrijetijdsactiviteiten. Meer info kan je 
terugvinden op bovengenoemde websites of aan de infobalies in de 
gemeenschapscentra, cultuurcentra of gemeenten.  

Kamil Muyldermans
Voorzitter IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek

Voorwoord
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PRAKTISCH
JONGEREN
Ben je jonger dan 26 jaar? Dan geven we een 
fikse korting op een heleboel voorstellingen.

AANVANGSUUR
Alle voorstellingen beginnen stipt. Wie 
te laat komt, wordt alleen nog toegelaten 
mits toestemming van de artiesten en op 
beschikbare plaatsen.

ETEN & DRINKEN
Eten en drinken is niet toegestaan in de zaal.

TAALICONEN
Ook anderstaligen zijn welkom. De taaliconen 
tonen je hoeveel Nederlands je nodig hebt om 
een activiteit te kunnen volgen. Meer info op 
taaliconen.be.

GSM
Het gebruik van mobiele telefoons en tablets 
in de zaal is niet toegestaan en kan een reden 
zijn om verwijderd te worden. Ook foto-, 
video- en geluidsopnames maken tijdens 
voorstellingen is niet toegestaan.

3

TICKETVERKOOP & RESERVERING
Koop je tickets vanaf 10 juni om 9 uur via  
www.denblank.be, 
www.debosuil.be of  
www.felixsohie.be.  
Je kan uiteraard ook aan de balies van de drie 
centra terecht om tickets te kopen.

Tickets kopen en abonnementen samen-
stellen verloopt zoals voorheen: je kan een 
abonnement Druivenstreek samenstellen 
uit het aanbod aan deze kant en/of een 
abonnement Nachtvlucht uit het aanbod aan 
de andere kant. Losse tickets koop je in het 
centrum zelf of in de centra van dezelfde kant 
van de brochure.

ABONNEMENTSTARIEF
Het abonnementstarief is geldig vanaf 4 
verschillende voorstellingen per persoon. Met 
je persoonlijke abocode kan je achteraf extra 
tickets toevoegen.

FYSIEKE BEPERKING
Voor rolstoelgebruikers en hun begeleiders 
worden goed bereikbare plaatsen voorzien. 
Gezien het beperkte aantal plaatsen, reser-
veer je best tijdig telefonisch of via mail in het 
desbetreffende centrum.

UITPAS DRUIVENSTREEK
Ken je de UiTPAS DRUIVENSTREEK al? De 
vrijetijdspas waarmee je punten kan sparen 
en omruilen voor tal van voordelen. Voor 
inwoners met een beperkt budget is er een 
UiTPAS met kansentarief waarmee je korting 
krijgt op tal van activiteiten en evenementen 
in de regio. Vraag ernaar aan één van onze 
balies of surf naar onze websites voor meer 
informatie.
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september 2022
11/09 Hans Van Cauwenberghe en troep | Doe niet zo sapiens! Terlanen 6
19/09 Jan De Smet | Singalong GC Felix Sohie 6
23/09 Living Roots | Made in Belgium CC Den Blank 7
23/09 Ben Crabbé, Filip Bollaert & Eric Melaerts | Just the three of us GC de Bosuil 7
30/09 Skagen | Today, I Kill You Hoeilaart 8

oktober 2022
05/10 Johan Terryn | Het uur blauw GC Felix Sohie 8
06/10 Wen Bellens | In concert WZC Mariëndal 9
07/10 Erik Van Neygen | Over 7 bruggen GC de Bosuil 9
08/10 Adriaan Van Den Hoof  | ‘t Zal schoon zijn als het af is CC Den Blank 10
08/10 Silke Huysmans & Hannes Dereere  | Pleasant island GC Felix Sohie 10
13/10 Jo Claes & Wouter Dehairs | Literaire ontmoeting CC Den Blank 11
14/10 TG De Link | I said no no no CC Den Blank 11
15/10 Cie Barbarie | Modders CC Den Blank 12
16/10 4Hoog | Akke Akke Tuut GC de Bosuil 12
18/10 Gilbert De Becker & Piet Van San | Het Duitse krijgsgevangenkamp van 

Overijse-Terlanen
CC Den Blank 13

20/10 TG Wuivend Riet | Chemodag is de beste dag van de week CC Den Blank 13
22/10 Johan Petit & Herwig Ilegems (MartHa!Tentatief) | Hoe te leven CC Den Blank 14
26-27/10 Alex Agnew | Wake me up when it’s over CC Den Blank 14
28/10 Jo Vally | In concert GC Felix Sohie 15
30/10 Ensemble Leporello | Miss Wifi &  Koebrev experimenteren CC Den Blank 15

NovemBER 2022
09/11 South Quartet | Jazz at Felix GC Felix Sohie 16
10/11 The Fureys | In concert CC Den Blank 16
11/11 Lieve Blancquaert | Let’s talk about sex GC de Bosuil 17
16/11 Wannes Deleu | Voor ik het vergeet GC Felix Sohie 17
17/11 Rode Boom | Wij zijn mogelijk GC de Bosuil 18
24/11 Herman Dils & Raf Stroobants | Franse Chansons GC de Bosuil 18
29/11 Ladies of the 70’s | Herbeleef de jaren ‘70 CC Den Blank 19

DecemBER 2022
03/12 Otto-Jan Ham & band | Het muziekste jaar ooit CC Den Blank 19
03/12 De Peatles | Sinterklaasfeest GC de Bosuil 20
07/12 Bl!ndman | Steamboat Bill jr. CC Den Blank 20
08/12 Mireille Vaessen  | Liefde, liefde, altijd maar liefde WZC Mariëndal 21
09/12 Jr.cE.sA.r, Arsenaal & KVS | Vaderlandloos CC Den Blank 21
17/12 Theater FroeFroe | Undrwrld CC Den Blank 22
17/12 ABBA Harmonia | OCB Winterconcert GC de Bosuil 22
23/12 Les amateurs | Allemaal Brel WOC Den Turf 23

Januari 2023
05/01 Dansgezelschap de Stilte | De tijd loopt CC Den Blank 23
06/01 Bruno Vanden Broecke & Valentijn Dhaenens | Jonathan CC Den Blank 24
12/01 Nieuwjaarsconcert | Noch einmal in Wien CC Den Blank 24
26/01 Bart Kaëll & Luc Appermont | Een paar apart GC Felix Sohie 25
27/01 Ratas del viejo Mundo | Corps secret Kerk Jezus-Eik 25
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februari 2023
02/02 Joris Bosman | Pianoconcert bij kaarslicht GC Felix Sohie 26
03/02 Begijn Le Bleu | Kijk! GC de Bosuil 26
04/02 Sprookjes enzo | Kat met laarzen  CC Den Blank 27
10/02 Wigbert, Maggie Mc Neal, Barbara Dex & Lucas Vanden Eynde |  

Kleinkunsteiland Best of
CC Den Blank 27

12/02 Dansfestival | Dansproject 2023 CC Den Blank 28
16/02 De Laatste Match van Ivan Lendl | In Concert GC de Bosuil 28
17/02 Tom Helsen | Zin om je Tom Helsen GC Felix Sohie 29
21/02 Tal en Thee | De Roofkes GC Felix Sohie 29
21/02 Theater FroeFroe | Zippi GC de Bosuil 30
24/02 Ila Van Der Pauw | De klokkenluider van Notre Dame CC Den Blank 30
24/02 Appelmoesband | Kinderzangfeest GC de Bosuil 31

maart 2023
03/03 Theater Tieret & Desguin Strijkkwartet | Zeefier CC Den Blank 31
04/03 Amelie Albrecht | Een heel zwaar leven CC Den Blank 32
10/03 DE HOE | Vechtstuk CC Den Blank 32
24/03 Kamiel Spiessens | Spiessens spijbelt CC Den Blank 33
24/03 Sandrine, Sofie, Mo Harcum & Gustaph + liveband | A tribute to Marvin Gaye GC de Bosuil 33
25/03 Axl Peleman, Neeka & co | History of Songfestival CC Den Blank 34
26/03 Matthias Vancutsem | Aperitiefconcert CC Den Blank 34
30/03 Erik Van Herreweghe, Mireille Vaesen & Matthieu Engels | Mens, durf te leven! CC Den Blank 35
31/03 Lieven Scheire | Artificiële intelligentie CC Den Blank 35

april 2023
01/04 Lieven Scheire | Artificiële intelligentie  CC Den Blank 35
01/04 Het Ei | Lelijk eendje GC de Bosuil 36
15/04 Sien Eggers & Frank Focketyn | Sartre & de Beauvoir GC de Bosuil 36
datum volgt Theater Paljas | Tussen zussen CC Den Blank 37
21/04 Dimitri Leue & Antoon Offeciers | Maura of de zeven magen der eenzaamheid CC Den Blank 37
26/04 Veerle Malschaert | Je suis Pippi GC Felix Sohie 38
26/04 Theater A tot Z | Anoroc GC de Bosuil 38

mei 2023
12/05 Jeroen De Pauw & Duo Doppio Stile | Smaak! CC Den Blank 39
13/05 Eric Thielemans' Beyond Jazz | Koyaanisqatsi CC Den Blank 39
13-14/05 Brussels Volkstejoêter | De zugezeide zeeke  GC de Bosuil 40
14/05 Spiegel String Quartet | Aperitiefconcert  CC Den Blank 40

juni 2023
04/06 Wouter Valvekens | Aperitiefconcert CC Den Blank 41
10/06 Urbanus | Bis! Bis! Bis! CC Den Blank 41

     Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.
     Je begrijpt al een beetje Nederlands, maar je spreekt het nog niet zo goed.
     Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets vertellen.
     Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed

 “de Bende van Vlieg”: geschikt voor kinderen 

symbolen
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Twee jager-verzamelaars confronteren 
je op uitdagende en humoristische 
wijze met de manier waarop de mens 
zich sinds de agrarische revolutie in de 
nesten heeft gewerkt. We vallen ten prooi 
aan uitbreidingsdrang, overbevolking en 
massaconsumptie. Met als gevolg een 
te hoge werkdruk, uitbuiting, armoede, 

epidemieën, …. Was de oermens die vruchten plukte en op jacht ging zoveel slechter af dan de 
tweeverdieners die zich kapot werken om hun hypotheek af te betalen? Met Tom Van Bauwel, 
Robby Cleiren, Gert Jochems, Michael Pas, Hans Van Cauwenberghe en Gerrit Dragt. 
Voorstellingen op drie pittoreske plaatsen in Terlanen, je wandelt van de ene naar de andere  
(max. 1,5 km). Vertrek aan de Sint-Michielskerk Terlanen.

Hans Van Cauwenberghe  
en troep
DOE NIET ZO SAPIENS! 

In de loop van zijn ruim veertig jaar durende muzikantenbestaan 
heeft zanger, componist, tekstschrijver, muziekliefhebber, vinyl-
collectioneur en multi-instrumentalist Jan De Smet (De Nieuwe 
Snaar) een heel uitgebreide muzikale bagage verzameld in bijna 
alle denkbare muziekstijlen. 
Hij selecteert hits en andere meezingbare nummers van singer- 
songwriters uit binnen- en buitenland. Denk aan Wannes Van de 
Velde, Bob Dylan, Georges Brassens en Drs.P. Drie topmuzikanten  
ondersteunen hem en het publiek zingt uiteraard uit volle borst 
mee. Ambiance verzekerd.

Jan De Smet 
SINGALONG

MA 19/09/2022  |  15.00 u.  |  GC Felix Sohie  |      

kassa: € 17  |  vvk: € 16  |  abo: € 15  |  -26 jaar: € 14  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,40

I.S.M. DRUIVENFESTIVAL

ZO 11/09/2022  |  vertrek om 14.30 u., 15 u. en 15.30 u.  |  Terlanen  |      

kassa: € 17  |  vvk: € 15  |  abo: € 13  |  -26 jaar: € 11  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,40

IN HET KADER VAN OPEN MONUMENTENDAG
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Living Roots
MADE IN BELGIUM

De Nederlandse Chantal Acda (Isbells), de 
Belgische Philippe Robrecht (van de hit ‘Magie’), 
Jan Decampenaere (Venus in Flames) en Thomas 
Vanelslander (o.a. Gorki, Helsinki) gaan op zoek naar 
hun Belgische helden. Ze brengen een nostalgisch 
concert waar de ‘oohs’ en de ‘aahs’ nooit ver weg zijn.
Rock, kleinkunst, punk, chanson, pop,… Ze putten uit 
het oeuvre van o.a. Raymond van het Groenewoud, 
Technotronic, Wallace Collection, Nacht und Nebel, 
Axelle Red, Arno, Scooter, Will Tura, Red Zebra, 
Jacques Brel,… en meten hun favoriete songs een eigenwijs muzikaal jasje aan. 
Een verfrissende tocht doorheen gekende muzikale mijlpalen en vergeten pareltjes.  
Een blik op de Belgische muziek zoals je haar nog nooit hoorde! 

VR 23/09/2022  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |          
kassa: € 17  |  vvk: € 15  |  abo: € 13  |  -26 jaar: € 11  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,40

WWW.LIVINGROOTS.BE
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Alle drie zot van muziek.  
Goeie muziek.
Alle drie zot van elkaar.
Alle drie een lijstje met favoriete 
songs – sommige wat vergeten.
Alle drie gitaar spelen en zingen, 
vooral veel samen, in veel talen.
Alle drie uit hun comfortzone.
Alle drie ongeduldig om het jullie te 
laten horen.
Van alles en veel!

Ben Crabbé, Filip Bollaert & 
Eric Melaerts 
JUST THE THREE OF US 

VR 23/09/2022  |  20.30 u.  |  GC de Bosuil 

kassa: € 17  |  vvk: € 15  |  abo: € 13  |  -26 jaar: € 11  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,40 
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Midden in de 1ste lockdown verloor Johan zijn vader. 
Er was nauwelijks gelegenheid om z’n verdriet te 
delen, niemand om vast te pakken. Er was geen 
koffietafel om verhalen te laten samenkomen. Johan 
startte gesprekken met lotgenoten in de podcast  
‘Het Uur Blauw’. 
Twaalf wandelingen met mensen die net een 
dierbare verloren. Wandelingen die vertrokken in 
het pikkedonker en eindigden met de zonsopgang, 

tijdens het blauwe uur. Twaalf verhalen, het dertiende vertelt Johan op het podium. Het is het 
verhaal van zijn eigen rouwproces en hoe dat vorm kreeg door met anderen te praten.

Johan Terryn
HET UUR BLAUW

WO 05/10/2022  |  20.30 u.  |  GC Felix Sohie  |     

kassa: € 16  |  vvk: € 14  |  abo: € 12  |  -26 jaar: € 10  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,20 

WWW.JOHANTERRYN.COM | I.S.M. DIENST WELZIJN
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Bjarne Devolder en Clara van den Broek leerden 
elkaar als student en opleidingshoofd kennen op het 
conservatorium. Ze brengen een universeel verhaal 
dat de complexiteit van die moederzoonrelatie 
weergeeft: liefde, erotiek, woede, het zich willen 
verwijderen, het nooit van elkaar los geraken, het 
elkaar nodig hebben, waanvoorstellingen, projecties, 
taboes, het ongezegde, het teveel aan woorden, 
zelfhaat en narcisme.

De voorstelling speelt zich niet af in de beslotenheid van een theater, maar op een parking. 
Moeder en zoon zijn op weg met de auto, maar raken hevig in discussie. Ze houden halt om het uit 
te praten, de hele voorstelling lang. In en uit de auto, niet wetend waar te beginnen, waar naartoe, 
waarheen terug te keren, tot ze ergens geraken. 

Skagen
TODAY, I KILL YOU

VR 30/09/2022  |  20.30 u.  |  Op een verrassende locatie in Hoeilaart  |     

kassa: € 16  |  vvk: € 14  |  abo: € 12  |  -26 jaar: € 10  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,20 

WWW.SKAGEN.BE
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Erik is 70 geworden. Het moment voor deze solo-
theatertournee.
 
Een ontroerende en betoverende voorstelling met 
dochter Maartje Van Neygen als sidekick. In 1990 
werd Erik wereldberoemd in Vlaanderen met het 
nummer ‘Veel te mooi’. Het begin van een leven vol 
muziek en liefde met Sanne.

Erik Van Neygen
OVER 7 BRUGGEN

VR 07/10/2022  |  20.30 u.  |  GC de Bosuil  |     

kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12   
UiTPAS met kansentarief: € 3,60 
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Grandioze stem! Dat bewees ze in onze schouwburg 
toen ze haar programma rond Barbra Streisand bracht. 
Nu brengt ze pop- en soulsongs waar je van kan weg-
dromen. Van Clouseau tot Ann Christy, van Whitney 
Houston tot Norah Jones,…
Zij heeft veel ervaring opgedaan als achtergrond-
zangeres bij verscheidene Vlaamse vedetten  
o.a. Barbara Dex, Helmut Lotti, Sergio, Garry Hagger, 
Paul Michiels, Sofie, Laura Lynn en Natalia. 
Een absolute aanrader!

Wen Bellens
IN CONCERT 

DO 06/10/2022  |  14.00 u.  
Woonzorgcentrum Mariëndal (Cafetaria ’t Overzicht)
kassa: € 8  |  vvk: € 8  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 1,60 
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Verborgen in de Stille Oceaan ligt het kleine eiland 
Nauru, ooit ‘Pleasant Island’ genoemd door Europese 
ontdekkingsreizigers. Na de ontdekking van een 
enorme fosfaatvoorraad werd het leeg gegraven tot 
alle natuurlijke rijkdom op was. 
In dit verwoeste maanlandschap worden vandaag 
vluchtelingenkampen open gehouden. De situatie is 
uitzichtloos. Tegelijk wordt het eiland bedreigd door 
een stijgende zeespiegel. In deze postapocalypti-

sche setting botsen de Brusselse documentaire theatermakers Silke en Hannes (Campo) op de 
grenzen van een wereld die gericht is op eindeloze groei. 
Via interviews en gesprekken gaan ze op zoek naar perspectief. Welke uitzichten blijven over op 
een plek die ecologisch en economisch ten gronde werd gericht?  

Silke Huysman &  
Hannes Dereere
PLEASANT ISLAND

ZA 08/10/2022  |  20.30 u.  |  GC Felix Sohie
kassa: € 14  |  vvk: € 12  |  abo: € 10  |  -26 jaar: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,80 

I.S.M. GROS
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Herneming wegens groot succes!
Noem het geen compilatie en al zeker geen 
nostalgische bui, maar na vijf succesvolle 
voorstellingen en vele jaren op het podium is 
Adriaan wel toe aan een terugblik, opnieuw met 
muzikant en trouwe vriend Pelé aan zijn zijde.
Welke scènes hebben de tand des tijds doorstaan? 
Wat zou hij nu anders aanpakken? Adriaan grasduint 
door zijn verzameld werk, op zoek naar nieuwe 

betekenis en heldere inzichten - én die aanstekelijke lachkrampen die we na al die jaren van hem 
gewend zijn. 

Adriaan Van Den Hoof
’T ZAL SCHOON ZIJN ALS HET AF IS

ZA 08/10/2022  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 25  |  vvk: € 23  |  abo: € 21  |  -26 jaar: € 19  |  UiTPAS met kansentarief: € 5 

WWW.ADRIAANVANDENHOOF.BE 
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Bert Verbeke, Leen Dendievel  
en Debbie Crommelinck brengen 
een voorstelling over Amy  
Winehouse. Wat als zij andere 
mensen was tegengekomen?  
Wat dreef haar naar die  
exuberante levensstijl? Welke geniale songs had ze nog meer in 
haar mars? En in welke mate was haar destructieve persoonlijk-
heid onderdeel van haar succes? 
Samen zoeken ze naar antwoorden en brengen ze een verhaal 
over wat was en wat had kunnen zijn, doorspekt met enkele van 
haar meest beklijvende songs.

Tg De Link
I SAID NO NO NO

VR 14/10/2022  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,60    
WWW.TGDELINK.BE  
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We kennen auteur Jo Claes vooral van zijn  
misdaadromans rond het personage van inspecteur 
Thomas Berg. In 2008 verscheen ‘De zaak Torfs’ en 
sindsdien komt er elk jaar een Berg-roman bij.  
De verhalen spelen zich meestal af in Leuven en zijn 
dus herkenbaar voor iedereen uit de streek. 
Ex-journalist, ex-onderzoeker en auteur Wouter  
Dehairs nodigt Jo uit voor een gesprek. Waar haalt 
hij zijn inspiratie? Waarom begon hij met schrijven?  Ga mee in dialoog en luister naar hun passies en 
levensverhalen. Beide auteurs ontvingen de Hercule Poirotprijs. Jo voor  ‘Het gewicht van de haat’ 
en Wouter voor ‘Nachtstad’. 

Jo Claes & Wouter Dehairs 
LITERAIRE ONTMOETING 

DO 13/10/2022  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 8  |  vvk: € 6  |  abo: € 4  |  -26 jaar: € 2  |  UiTPAS met kansentarief: € 1,60 

WWW.JO-CLAES.BE | I.S.M. BIB OVERIJSE

L
E

Z
IN

G



1 2

De opa van Lander heeft nog nooit de zee 
gezien. Nog nooit? Nog nooit. Ook niet in zijn 
dromen? In zijn dromen wel. Elke nacht. Elke 
nacht met zijn voeten in het water. Met zijn 
handen in het zand. Met zijn ogen in de zon. 
Zo’n slordige 30 jaar geleden begonnen  
2 jonge honden een cabaretduo genaamd 
Kommil Foo. ‘Akke Akke Tuut’ was één van hun 
eerste voorstellingen.  
Mich en Raf Walschaerts regisseren samen met 
Stef De Paepe een splinternieuwe versie van 

deze theaterklassieker. Thomas Van Caeneghem en Lander Severins spelen.
Onweerstaanbaar muzikaal cabaret voor kleuters!

4Hoog
AKKE AKKE TUUT      (3+)   

ZO 16/10/2022  |  11.00 u.  |  GC de Bosuil  |     

kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 

IN HET KADER VAN DE DAG VAN HET ZONIËNWOUD.
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Een absurd komische voorstelling waarin elk 
kind een inkijk krijgt in het wel en wee van een 
moederhoofd en tot de ontdekking komt dat 
die alleswetende heldin ook maar een mens is. 
Want elke moeder moddert maar wat aan en 
tenslotte is opvoeden nog altijd makkelijker dan 
afvallen.
De Barbaries nemen dit keer hun leven naast de 
scène mee op de planken, want na enkele jaren 
volleerd moederschap is het hoog tijd om deze 
toestand kritisch te bekijken. Moeder zijn is 
vandaag de dag geen evidente taak. 

Cie Barbarie
MODDERS     (8+)  

ZA 15/10/2022  |  19.00 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 

WWW.COMPAGNIEBARBARIE.BE 
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Het verhaal over een jaar op krukken en de plaats van 
ziekte en gebrek in een Insta-perfecte wereld. Een 
persoonlijk verhaal met een tijdloos en universeel 
thema. Een gepimpte Griekse tragedie, ontdaan 
van gemoraliseer, in een mix van emoties, rede en 
rauwe (tumor)humor. Een voorstelling die uitdaagt 
en bevraagt, die knarst en knaagt, die je een taal- en 
beeldenwereld aanreikt die nieuwe deuren opent. 
Naar het boek van Liesbeth Van Impe, hoofd redacteur 
van Het Nieuwsblad. Toen Liesbeth de diagnose 
‘borstkanker’ kreeg, viel er veel in duigen, maar 
gaandeweg merkte ze dat het vooral de nuchtere, van drama ontdane kijk op de ziekte was die 
haar hielp. 

TG Wuivend Riet
CHEMODAG IS DE BESTE DAG VAN DE WEEK

DO 20/10/2022  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  -26 jaar: € 6  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40    
WWW.WUIVENDRIET-WRITEON.BE | IN HET KADER VAN DE ACTIEMAAND VAN DE STRIJD TEGEN BORSTKANKER  
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Op het einde van WOII verblijven tussen 45 000 en  
55 000 Duitse krijgsgevangenen in een Brits kamp  
op de hoogvlakte van Terlanenveld.  
De krijgsgevangenen worden ondergebracht in tenten 
en barakken in vaak moeilijke omstandigheden. 
Veertig jaar later leidt de interesse van   
Overijsenaar Gilbert Debecker tot de publicatie van 
een dubbel boek. Recent onderzoek van Piet Van San 
geeft een nieuwe dimensie aan de werking van het 
kamp.

Gilbert De Becker  
& Piet Van San 
HET DUITSE KRIJGSGEVANGENKAMP VAN OVERIJSE-TERLANEN 

DI 18/10/2022  |  15.00 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 4  |  vvk: € 4  |  abo: € 4  |  UiTPAS met kansentarief: € 0,80 
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Dit is wat je krijgt wanneer je een komiek twee jaar lang 
opsluit in zijn eigen hoofd! 

Van elke verkocht ticket gaat 1€ naar het Yamina 
Krossa Fonds dat fondsen verzamelt voor borstkan-
keronderzoek.

Laatste tickets!

Alex Agnew
WAKE ME UP WHEN IT’S OVER

WO 26 EN DO 27/10/2022  |  20.30 u.   
CC Den Blank  |     

kassa: € 37  |  vvk: € 35  |  abo: € 33  |  -26 jaar: € 31  

UiTPAS met kansentarief: € 7,40  

WWW.ALEXAGNEW.BE 
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Johan en Herwig gaan op zoek naar een handleiding 
voor het leven. Elk selecteren ze vier wijsheden die 
ze op geheel eigen wijze aan het publiek presenteren. 
Het publiek kiest in rondes welke stelling ze de beste 
vinden. De avond eindigt met een grandioze finale 
waarin de beste wijsheid ter wereld gevierd wordt. Vol 
levenslust gaat iedereen daarna zijns weegs.

Johan Petit & Herwig Ilegems 
(MartHa!tentatief) 
HOE TE LEVEN

ZA 22/10/2022  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |      

kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12   
UiTPAS met kansentarief: € 3,60  
WWW.MARTHATENTATIEF.BE  
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Het is opendeurdag in het laboratorium van Miss Wifi.  
We mogen toekijken naar de experimenten, waarbij de vier  
elementen aan bod komen: aarde, water, vuur en lucht.
Miss Wifi heeft het plan opgevat om de 1ste vrouw te zijn 
die naar de maan reist. Is dat mogelijk? Kunnen we duur-
zaam wonen op de maan? Groenten kweken? Vuur maken?
Zonder dat Miss Wifi het ziet, werkt Koebrev (Miss Wifi’s 
assistent, die heimelijk verliefd is op zijn bazin) aan zijn 
eigen proeven: een geniale uitvinding om raketten aan te 
drijven. Wanneer blijkt dat Miss Wifi kleurenblind is, komt 
het hele maanproject op de helling te staan. Maar Koebrev 
heeft een oplossing bedacht...

Ensemble Leporello 
MISS WIFI & KOEBREV EXPERIMENTEREN      (4-9 JAAR)

ZO 30/10/2022  |  15.00 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40    
WWW.LEPORELLO.BRUSSEL.BE 

De seniorenraad van Hoeilaart bestaat 20 jaar 
en dat wordt gevierd met één van Vlaanderens 
populairste artiesten. Een klasbak die het publiek 
telkens opnieuw weet te verrassen door de 
grote verscheidenheid in zijn muziek. Jo Vally 
zingt zuiderse klassiekers, Franse chansons en 
bekende country hits.
Een repertoire vol meezingers om u tegen te 
zeggen. Een allrounder die met zijn gouden 
stem menig vrouwenhart sneller laat slaan en de 
Vlaming al jaren weet te bekoren.

Jo Vally
IN CONCERT      

VR 28/10/2022  |  20.30 u.  |  GC Felix Sohie  |     

kassa: € 16  |  vvk: € 14  |  abo: € 12  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,20 

WWW.JO-VALLY.BE | I.S.M. SENIORENRAAD
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Deze legendarische folkgroep vormt al 
45 jaar één van de bekendste en meest 
geliefde bands uit Ierland. Samen met 
de inmiddels gestopte Dubliners  
behoren ze tot de wereldtop. 
Ze toeren de wereld rond; van Carnegie 
Hall in New York en de Royal Albert Hall 
in Londen tot in het kleinste dorpszaaltje 
van Australië en hun thuisland. Met één 

constante: het vuur voor het vaderland spat er van af! Hun muziek zit vol snelle jigs, vurige reels 
en emotionele ballads. Ze brachten tientallen albums uit en stonden in verschillende landen in 
de hitlijsten, met o.a. ‘When You Are Sweet Sixteen’, ‘The Green Fields of France’, ‘The Lonesome 
Boatman’, ‘I Will Love You’ en ‘The Red Rose Café’. Energiek, aanstekelijk en puur entertainment. 
Iedereen gaat vrolijk naar huis!

The Fureys
IN CONCERT   

DO 10/11/2022  |  20.30 u.  |  CC Den Blank
kassa: € 25  |  vvk: € 23  |  abo: € 21  |  -26 jaar: € 19  |  UiTPAS met kansentarief: € 5  

WWW.THEFUREYS.COM 
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De Duitse trompettist Peer Baierlein leefde en studeerde 
15 jaar in België. In 2012 keerde hij terug naar Duitsland en 
richtte er het South Quartet op, waarmee hij regelmatig 
naar België komt. De leden hebben al heel wat muzikale 
kilometers op de teller en hun muziek knoopt aan bij de rijke 
jazztraditie, maar ze verkennen ook nieuwe paden waar ze 
hun creativiteit ten volle uitspelen. 

SOUTH QUARTET
JAZZ AT FELIX

WO 09/11/2022  |  20.30 u.  |  GC Felix Sohie 
kassa: € 15  |  vvk: € 13  |  abo: € 11  |  -26 jaar: € 9   
UiTPAS met kansentarief: € 3    
WWW.SOUTHQUARTET.ORG/CONCERTS | I.S.M. 5 VOOR 12 VZW
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Eind 2018 leefde televisiemaker Wannes een 
maand bij zijn dementerende grootmoeder 
in woonzorgcentrum Ten Olm. 
Om de banden aan te halen en te ondervin-
den wat dementie écht met iemand doet. 
Hieruit resulteerde de driedelige documen-
tairereeks “Voor ik het vergeet” op Eén (VRT).
Hierop gebaseerd brengt Wannes deze 
be klijvende lezing over dementie, maar ook 
over een kleinzoon en grootmoeder die 
elkaar terugvinden, over de beperkingen van een ziekte heen. 
“Het is gelukt, maar op een héél andere manier dan ik had verwacht.” 

Wannes Deleu
VOOR IK HET VERGEET 

WO 16/11/2022  |  20.30 u.  |  GC Felix Sohie  |     

kassa: € 13  |  vvk: € 11  |  abo: € 9  |  -26 jaar: € 7  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,60  

I.S.M. DIENST WELZIJN

Lieve 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,  
genderissues, evoluties, revoluties en seks als commercieel product. 
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 gedocumen-
teerde vertelling.

Lieve Blancquaert
LET’S TALK ABOUT SEX

VR 11/11/2022  |  20.30 u.  |  GC de Bosuil  |     

kassa: € 15  |  vvk: € 13  |  abo: € 11  |  -26 jaar: € 9  |  UiTPAS met kansentarief: € 3  

I.S.M. VLAAMS-BRABANTSE FOTOKRINGEN, MET FOTO-EXPO VAN 4 TOT 13 NOVEMBER IN GC DE BOSUIL.
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Dit kwintet zet in de patio van GC de Bosuil de grote Franse klassiekers uit de jaren 60 en 70 neer.  
Met respect voor de grootmeesters van die tijd, maar vooral met volle goesting gebracht door Raf 
Stroobants, Herman Dils, Patrick Lahousse, Sara Melis en Erwin Peeters. 

Herman Dils & Raf Stroobants
FRANSE CHANSONS 

DO 24/11/2022  |  14.00 u.  |  GC de Bosuil
kassa: € 8  |  vvk: € 6  |  abo: € 4  |  UiTPAS met kansentarief: € 1,60  
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Wat als een dichteres en een mentalist de handen 
in elkaar slaan en samen poëzie schrijven, zonder 
woorden, maar in beelden met daartussen: 
ongrijpbare magie. ‘Wij zijn mogelijk’ is een 
serie subtiele performances die je bij de keel 
grijpen. Op de dunne grens tussen wat echt kan 
en wat fysisch (bijna) onverklaarbaar is, doet de 
voorstelling je met spanning en verwondering 

weer even geloven dat alles mogelijk is. 
Maud en Kurt presenteren hun poëziebundel met woordloze gedichten in een intieme voorstelling.
Maud Vanhauwaert won verschillende Vlaamse prijzen met haar poëziebundels en was 
stadsdichter van Antwerpen.
In het artistieke palet van Kurt Demey worden technieken uit de wereld van de illusie en het 
mentalisme verweven met beeldend werk en performance.

Rode Boom
WIJ ZIJN MOGELIJK  (12+)

DO 17/11/2022  |  20.30 u.  |  GC de Bosuil  |     

kassa: € 17  |  vvk: € 15  |  abo: € 13  |  -26 jaar: € 11  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,40    
WWW.RODEBOOM.BE  

T
H

E
A

T
E

R
 /

 V
A

R
IA



1 9

Otto-Jan Ham blikt samen met zijn band terug op het 
voorbije muziekjaar. En zonder al té veel weg te geven 
- want het jaar is nog bezig - maar dit zou wel eens het 
meest bijzondere jaar uit de muziekgeschiedenis ooit 
kunnen gaan worden. Ok, dat hebben we vorig jaar ook 
gezegd, maar toen zeiden we maar wat. 
Ondertussen zijn we gegroeid. Als mens, muzikant en 
professioneel terugblikker. Sterker nog; 2022 was het 
beste jaar uit de geschiedenis van de muziek. Ooit. Punt.
Een vrolijke voorstelling waarin je de beste nummers 
van 2022 live te horen krijgt, gebracht door de beste 
muzikanten die beschikbaar waren. (Otto-Jan wil zelf erg graag meespelen met de band, maar dat 
krijgen we nog wel uit zijn hoofd gepraat.)
Een muzikale, onderhoudende en 100 procent historisch accurate voorstelling voor jong en oud!

Otto-Jan Ham & band
2022, HET MUZIEKSTE JAAR OOIT

ZA 03/12/2022  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 20  |  vvk: € 18  |  abo: € 16  |  -26 jaar: € 14  |  UiTPAS met kansentarief: € 4  

Na meer dan 100 optredens met Ladies of the  
Fifties en Ladies of the Sixties slaan topzangeressen  
Maria Plessers, Elke Buyle, Elise Tack en Annique  
Janissen opnieuw de handen in elkaar. Samen met hun 
6-koppige liveband brengen ze de flower power periode 
vol discodeuntjes weer tot leven. 
52 jaar geleden swingden wij de seventies in.  
Grote namen als Donna Summer, Gloria Gaynor, Kiki Dee, 
Dolly Parton, Barbara Streisand, The Pointer Sisters, Natalie Cole, Diana Ross, The Three Degrees, 
The Carpenters en natuurlijk ABBA vulden de hitlijsten. Zelfs bij ons werden hits gemaakt door o.a. 
Ann Christy, Samantha en Rita De Neve. Zing en dans mee op de tonen van ‘Venus’, ‘Hot stuff’, ‘I will 
survive’, ‘Dirty old man’, ‘Chirpy chirpy cheep cheep’ en ‘I’ve got the music in me’.

Ladies of the 70’s
HERBELEEF DE JAREN ’70

DI 29/11/2022  |  14.00 u.  |  CC Den Blank 
kassa: € 17  |  vvk: € 15  |  abo: € 13  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,40  

WWW.MUSICLANDPRODUCTIONS.COM/LADIESOFTHESEVENTIES 
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Stille film van Buster Keaton uit 1928, met livemuziek.  
Bill exploiteert een oude stoomboot op de Mississippi. De 
concurrentie dreigt hem te ruïneren. Hij verwacht alle heil 
van de komst van zijn zoon die hij in jaren niet meer gezien 
heeft. Maar Bill Junior (Buster Keaton) blijkt een dromerige 
bleke jongeman te zijn die tot overmaat van ramp verliefd 
is op de dochter van de gehate concurrent... 
Het muziekensemble BL!NDMAN haalt meer uit de  
saxofoon dan zijn maker ooit heeft kunnen vermoeden.  
Ze kneden klanken van kleppen tot volle tonen of laten  
plof- en smakgeluiden uit hun sax opborrelen als  
meeslepende melodieën. 

Bl!ndman 
STEAMBOAT BILL JR.    

WO 07/12/2022  |  20.00 u.  |  CC Den Blank
kassa: € 13  |  vvk: € 11  |  abo: € 9  |  -26 jaar: € 7   
UiTPAS met kansentarief: € 2,60 

WWW.BLINDMAN.BE 
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Ook de Sint houdt van een lekker 
potje muziek! Daarom kwam hij op het 
lumineuze idee om zijn coolste Pieten 
zich een jaar lang te laten amuseren met 
muziekinstrumenten. En zo werd zijn 
lievelingsgroep De Peatles geboren! Deze 
knotsgekke bende zette ondertussen al 
menig sinterklaasfeest in vuur en vlam met 
een interactieve show voor groot en klein. 
Ze brengen een originele mix van oude en 

nieuwe sinterklaasliedjes – tienerhits voorzien van sinterklaasteksten. Ga helemaal uit je dak op 
de stevige pepernootmuziek. Ook de Sint is van de partij en heeft voor elk kind iets lekkers bij!

De Peatles
SINTERKLAASFEEST       (3+)

ZA 03/12/2022  |  14.00 u.  |  GC de Bosuil  |     

kassa: € 14  |  vvk: € 12  |  abo: € 10 (en lid Gezinsbond)  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,80    
I.S.M. GEZINSBOND EN SPEELPLEIN OVERIJSE 
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Op zijn identiteitskaart stond geen Belg en geen Zuid-Afrikaan. 
VADERLANDLOOS stond er in drukletters op. Als kind creëerde 
hij dan maar zijn eigen land waarin hij met al zijn demonen 
ging wonen. 
Een opzwepende en beklijvende voorstelling waarin Junior 
Mthombeni je met zijn muzikale kompanen meeneemt op een 
trip waarin hij zijn familiegeschiedenis en verhaal verweeft en 
deelt met het publiek. Soms ingetogen, sereen en kwetsbaar, 
soms luid, rauw en strijdlustig. 
Juniors woorden boren samen met de live muziek in je ziel, 
maar bieden ook een warm toevluchtsoord voor al wie zijn/
haar plaats zoekt in het leven en in deze wereld.

Jr.cE.sA.r, Arsenaal & KVS
VADERLANDLOOS 

VR 09/12/2022  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12 

UiTPAS met kansentarief: € 3,60 

WWW.ARSENAALLAZARUS.BE  

In coronatijden stond deze voorstelling al eens op de binnen-
koer van Den Bonten Os. Toen uitverkocht. We kregen ook de 
vraag om deze nog eens te organiseren wegens supermooi. 
 
Van ‘Music, music, music’ Van Teresa Brewer tot ‘Jolene’ van 
Dolly Parton. Van Raymond van het Groenewoud met ‘Gelukkig 
Zijn’ tot ‘Libertango’ van Grace Jones. 
Charles Trenet met ‘Boum’ en Edith Piaf mogen natuurlijk ook 
niet ontbreken. Een hemelse stem!

Mireille Vaessen
LIEFDE, LIEFDE, ALTIJD MAAR LIEFDE  

DO 08/12/2022  |  14.00 u.   
Woonzorgcentrum Mariëndal (Cafetaria ’T Overzicht)
kassa: € 8  |  vvk: € 8  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 1,60 
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Alle ABBA-hits gebracht door de ABBA harmonia 
en begeleid door de Overijse Concert Band. 
Bezieler Dieter Troubleyn toerde 5 jaar geleden 
al met een soortgelijk project: ‘Diamondsongs 
& seagulls’. Met zangeressen Noa Neal en 
Celine Van de Voorde aan zijn zijde en Steven 
Mintjens aan de piano brengt hij nu al die  
heerlijke ABBA-hits.  

Voor het publiek wordt het een avondje nostalgie, 
feesten én meezingen, geholpen door de 
karaoke teksten op het scherm.

ABBA Harmonia 
OCB WINTERCONCERT   

ZA 17/12/2022  |  20.00 u.  |  GC de Bosuil
kassa: € 16  |  vvk: € 14  |  abo: € 12  |  -26 jaar: € 10  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,20 
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Figurentheater voor jong en oud.
Orfeus en zijn tocht naar de Onderwereld geldt 
nog altijd als één van de mooiste verhalen over 
de liefde. De iconen Orfeus, Euridice, Hades 
en Persephone krijgen menselijke trekken. De 
voorstelling speelt op het scherp van de snede. 
Daar waar de emoties het grootst zijn en er 
definitief en voor altijd wordt afgerekend.
Koning Dood loert al eeuwen naar het leven. 
Het gras is er groener en de meisjes zijn er 
zoveel frisser. Niets menselijks is de Koning 

vreemd en ook hij wil wel eens van een nieuwe liefde proeven. Hij stuurt zijn trouwe blinde 
veerman Charon erop uit om de mooie Euridice uit haar leven te schaken. Orfee, het knullige maar 
zeer muzikale, vriendje van Euridice, wil zijn lief niet opgeven en reist haar na in het dodenrijk... 

Theater FroeFroe
UNDRWRLD      (10+)

ZA 17/12/2022  |  19.00 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40    
WWW.FROEFROE.BE  

F
A

M
IL

IE
 /

 T
H

E
A

T
E

R  



2 3

Een voorstelling die draait rond het oeuvre van Jacques Brel: 
Jan Straus en Kris Steenackers brengen zijn bekendste nummers. 
Kris zingt, Jan begeleidt op piano. Brels liedjes zijn door een 
massa grote namen en in een heleboel talen vertolkt. Kris en 
Jan spelen op hun manier de bekendste liedjes van Jacques 
Brel en brengen Jacques opnieuw een beetje tot leven.  

‘Woorden schieten te kort om de gelukkige gevoelens te beschrijven 
die ons te beurt vielen.’ - Erik van Geit, musicalcomponist.
‘Wij werden meer dan 50 jaar terug in de tijd gekatapulteerd, naar het casino van Knokke waar we 
Brel live gezien hebben’ - Echtpaar Dierckx-Balis uit Wilrijk.

In het kader van Cultuur in je buurt, met medewerking van de verenigingen van Terlanen.

Les amateurs
ALLEMAAL BREL  

VR 23/12/2022  |  14.00 u. en 20.30 u.  |  WOC Den Turf Terlanen
kassa: € 8  |  vvk: € 8  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 1,60 

WWW.ALLEMAALBREL.BE  
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Volg de dansers in hun reis door de tijd. Gebruik je fantasie en 
sta jezelf toe om je eigen denkbeeldige wereld te creëren. En 
hopelijk kunnen we samen de tijd even stilzetten en gewoon in 
het moment blijven.
Hoe laat is het? Is dit het juiste moment? Heb je tijd voor mij? 
Kan je een moment wachten? Maar hoe lang duurt een mo-
ment? Kun je het sneller? Over een half moment? Ik heb net wat 
tijd bespaard. Maar betekent dat dat ik het later kan gebruiken? 
Nu of later? Verleden en toekomst. Gisteren en morgen. De 
klok tikt. De wereld draait. De seizoenen verschuiven. Iedereen 
beleeft de tijd op zijn eigen manier. Je voelt de tijd verstrijken. 
Soms razendsnel, soms heel traag. Kan je de tijd zien?

Dansgezelschap de Stilte
DE TIJD LOOPT      (4+)   

DO 05/01/2023  |  15.00 u.  |  CC Den Blank
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 

WWW.DESTILTE.NL   
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Een stijlvol operetteconcert in de Weense sfeer.
Geniet van onsterfelijke operetteklassiekers van 
Johann Strauss, Franz Léhar en Robert Stolz over 
Emmerich Kalman tot zelfs musicalmelodieën  
van Andrew Lloyd Webber. Snuif de sfeer op 
van de Weense salons en geniet van de mooiste 
walsen. 
Pianist Jürgen De Smet laat zich omringen door 
Ann De Winter (sopraan), Dick Vandaele (tenor), 
Bernard Bertoni (violist) en Gladys De Mol  
(presentatie & poëzie).

Nieuwjaarsconcert 
NOCH EINMAL IN WIEN  

DO 12/01/2023  |  14.00 u.  |  CC Den Blank
kassa: € 14  |  vvk: € 12  |  abo: € 10  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,80 
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Een bizar poëtische voorstelling, een af en toe bevreemdende 
conversatie tussen een robot, een mens en het publiek. Een avond 
vol verwondering en twijfel over wat het betekent om een mens te 
zijn en dus te moeten omgaan met verrassingen en tegenslag. 
Jonathan is de naam van een palliatieve zorgrobot. Deze werd 
versneld in roulatie gebracht op het moment dat Covid de 
woonzorgcentra plotseling in een lockdown plaatste. Zo konden 

enkele ouderen alsnog de juiste zorg toegediend krijgen, zonder angst voor besmetting.
Bruno en Valentijn heten je welkom in hun iemandsland. Deze twee KVS-gezichten stonden 20 
jaar geleden mee aan het doopvont van theatergezelschap SKaGeN. Nu staan ze voor het eerst 
met z’n tweetjes op scène, met een eigen creatie.

 

Bruno Vanden Broecke & 
Valentijn Dhaenens
JONATHAN

VR 06/01/2023  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,60    
WWW.KVS.BE
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Dit internationaal ensemble bestaat uit Olalla 
Alemán, Anne Rindahl Karlsen, Tomàs Maxé, Garance 
Boizot, Salomé Gasselin en Floris De Rycker. 
De ratten van de oude wereld verdiepen zich in 
de fascinerende wereld van de muziek uit de late 
Middeleeuwen en de renaissance. De ontelbare 
instrumentale bewerkingen van deze muziek 
vormen het bewijs dat dit repertoire generatie na generatie kan ontroeren. 
In de Middeleeuwen werd Maria vereerd tijdens mysterieuze ceremonies. De ceremonies kennen 
we niet meer, maar de namen Marie, Marijke, Myriam, Marja of Mieke spreken we dagelijks uit. Een 
ode aan al deze dames met muziek van bij ons uit de 15de eeuw.

In 2018 trokken Bart en Luc voor het eerst samen 
naar het theater voor een intieme reis door hun 
professioneel leven en hun ondertussen meer dan 
40 jaar lange relatie. Maar ze zijn nog lang niet 
uitverteld. 
Deze twee monumenten uit de Vlaamse showwereld 
hebben nog ontelbare anekdotes zowel van voor als 
achter de schermen, maar ook mooie en pakkende 
verhalen uit hun persoonlijk leven. Met uiteraard ook 
veel aandacht voor muziek: verrassende songs, maar 
ook bekende nummers in een nieuw jasje. Hierbij 
worden ze begeleid door een ijzersterke vijfkoppige 
liveband.

Luc Appermont & Bart Kaell
EEN PAAR APART   

DO 26/01/2023  |  20.30 u.  |  GC Felix Sohie  |     

kassa: € 22  |  vvk: € 20  |  abo: € 18  |  -26 jaar: € 16  |  UiTPAS met kansentarief: € 4,40   

I.S.M. SENIORENRAAD 

Ratas del viejo Mundo
CORPS SECRET

VR 27/01/2023  |  20.30 u.  |  Onze-Lieve-Vrouwkerk Jezus-Eik
kassa: € 17  |  vvk: € 15  |  abo: € 13  |  -26 jaar: € 11  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,40    
WWW.RDVM.ORG 
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Een gezellige avond op een donkere winterse 
dag, rond de piano met Hoeilander Joris 
Bosman aan het klavier, omringd door 
honderden kaarsjes waarvan het licht je 
meeneemt doorheen bekende en minder 
bekende pianoparels van klassiek tot film.  
En als verrassing enkele eigen composities.

In 2023 wordt Joris onze allereerste gast in een 
reeks pianoconcerten bij kaarslicht. Intiem en 
sfeervol.

Joris Bosman
PIANOCONCERT BIJ KAARSLICHT 

DO 02/02/2023  |  20.30 u.  |  GC Felix Sohie
kassa: € 16  |  vvk: € 14  |  abo: € 12  |  -26 jaar: € 10  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,20
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‘Fwiet! Fwiet!’ is de naam van de podcast en het vogelmagazine  
van Begijn die enthousiast worden onthaald door media en  
publiek. Nu brengt Begijn een lezing over de kick van het  
vogelspotten. Hij heeft het over de machtige levens wijze van 
vogelsoorten zoals de rietzanger, de gierzwaluw en de raaf. 
Hij neemt je mee in de lucht tijdens de vogeltrek, wanneer een 
stroom van miljoenen vogels passeert richting Zuiden, om 
vervolgens terug te landen in eigen land waar blauwe reigers als 
zenmonniken geduldig wachten om hun slag te slaan. Dat alles om 
te tonen dat onze natuur nog slimmer en mooier is dan je al dacht. 
Laat je meevoeren in de wondere wereld van Begijn, waarin vogels 
de hoofdrol spelen.

Begijn Le Bleu
KIJK!  

VR 03/02/2023  |  20.30 u.  |  GC de Bosuil  |     

kassa: € 15  |  vvk: € 13  |  abo: € 11  |  -26 jaar: € 9  |  UiTPAS met kansentarief: € 3 

IN HET KADER VAN DE VOGELTELWEEK | I.S.M. STICHTING ZONIËNWOUD | WWW.BEGIJNLEBLEU.BE
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Kleinkunst is een blijver. In de jaren ‘60 en ‘70 waren boegbeelden 
als Boudewijn de Groot, Willem Vermandere, Kris De Bruyne, Zjef 
Vanuytsel en Johan Verminnen erg populair. De hedendaagse 
generatie is niet minder bemind: Kommil Foo, Buurman, 
Yevgueni, Wigbert, om er enkelen te noemen.
Na het succes van de vorige vier edities kon een vervolg niet 
uitblijven.
Twee dames, twee heren en een kwartet klassemuzikanten 
grasduinen in 50 jaar Nederlandstalige muziekgeschiedenis. Ze 
vertolken solo, samen of in duet kleinkunst van vroeger en nu. Ze kiezen niet de meest evidente 
liedjes, wel worden ze allemaal eigenzinnig geïnterpreteerd en met stijl vertolkt.

Poëtisch theater vol verbeelding. Een ondeugend verhaal op 
kousenvoeten.
Hé jij .., ja jij .., ik heb het tegen jou! Zou jij een kat vertrouwen die 
laarzen aan heeft en kan praten? Wij niet, of wacht… misschien 
toch wel? Deze kat is wel een ongelofelijk beest: hij kan toveren! 
Ik heb horen zeggen dat hij een bedelaar in een prins heeft veran-
derd, en een reus in een muisje… En dan heeft hij er ook nog voor 
gezorgd dat zijn baas een kasteel kreeg en met de dochter van de 
koning kon trouwen! Die kat dus… die met laarzen!
We verwachten je, tussen het stuivende bloem van onze windmolen. We vertellen je een verhaal dat 
je misschien al gehoord hebt, maar dat je vast nog nooit gezien hebt zoals wij het je kunnen laten 
zien. Miaaauw!

Sprookjes enzo
KAT MET LAARZEN      (6+)   

ZA 04/02/2023  |  19.00 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40   

WWW.SPROOKJES.BE 

WIGBERT, MAGGIE MC NEAL,  
BARBARA DEX & LUCAS VANDEN 
EYNDE
KLEINKUNSTEILAND BEST OF

VR 10/02/2023  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 22  |  vvk: € 20  |  abo: € 18  |  -26 jaar: € 16  |  UiTPAS met kansentarief: € 4,40  
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Dit dansfestival zet zes jonge en talentvolle  
danscompagnies uit Vlaanderen samen op één 
podium. Ze brengen straf en vernieuwend werk 
binnen de hedendaagse danskunst, behaalden vele 
prijzen en zijn regelmatig te zien op internationale 
dansfestivals. 
Je wordt getrakteerd op een gevarieerde 
dansvoorstelling met een mix van professionele 

choreografieën. Voortbouwend op het succes van de vorige edities brengt dit collectief opnieuw 
zes gloednieuwe creaties, gedanst door jonge, trappelende talenten. Door de verscheidenheid 
aan choreografen is deze avond altijd boeiend en afwisselend, een ‘must’ voor alle echte 
dansliefhebbers!

Dansfestival
DANSPROJECT 2023  (10+)

ZO 12/02/2023  |  18.30 u.  |  CC Den Blank
kassa: € 16  |  vvk: € 14  |  abo: € 12  |  -26 jaar: € 10  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,20  

WWW.DANSCOMPAGNIELUNE.BE | I.S.M. DANSCOMPAGNIE LUNE
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Jarenlang hield hun drummer, 
Geoffrey Heyrbaut, de boot af 
om het podium van de Bosuil 
te betreden. Nu de navelstreng 
is doorgeknipt, kan je eindelijk 
genieten van de weemoedige, 
pretentieloze poprock van  
De Laatste Match van Ivan Lendl. 

Deze lokale helden nemen je op sleeptouw langs verhalen over liefde, hoop, vertwijfeling, loslaten 
en spijt. Hun oeuvre is gezond besmet door eightiesbands als Ultravox, The Smiths en The Cure, 
maar ook door Doe Maar, Spinvis en Gorky.
Met hun tweede album, geproducet door Koen Buyse van Zornik, veroverden ze eindelijk hun  
verdiende plaats in het Nederlandstalige muzieklandschap. De meesterlijke popsongs halen 
airplay op nationale radio’s en zorgden in 2021 voor concerten in het hele land. Een nieuwe show, 
met naast vertrouwd werk een reeks nieuwe songs.

De Laatste Match van Ivan Lendl
IN CONCERT  

DO 16/02/2023  |  20.30 u.  |  GC de Bosuil  |     

kassa: € 14  |  vvk: € 12  |  abo: € 10  |  -26 jaar: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,80 
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Een zinderend broeierig verhaal over twee 
broertjes, een grote schervenhoop en bange 
moeders. De weerbarstige broers zijn hongerig 
naar grote verhalen, maar wat betekent het om 
op te groeien in een wereld die beheerst wordt 
door de stemmen van bange moeders?  
En hoe gevaarlijk is de wereld eigenlijk? 
 
Een ode aan het veerkrachtige, vrije en 
spelende kind dat recht heeft op een eigen 
universum: woest en groots. Een woest  
muzikaal sprookje voor al wie (g)een broer heeft.

Zin om je Tom Helsen. 
Nooit gedacht dat dit kleine zinnetje door corona zo'n speciale 
betekenis zou krijgen. Na een kwarteeuw gevuld met vele 
radiohits sluit Tom zijn Engelstalige verhaal voorgoed af en 
begint er een nieuw avontuur in het Nederlands. 
2021 bracht ons zijn Nederlandstalige debuut  
'Zin om je Tom Helsen' en 2022 de opvolger 'Helsen Angels':  
7 liedjes, 7 meisjesnamen.
Hij gaat op tour met al deze nieuwe liedjes en is klaar om je 
meer dan ooit te raken.

Tom Helsen
ZIN OM JE TOM HELSEN

VR 17/02/2023  |  20.30 u.  |  GC Felix Sohie  |     

kassa: € 20  |  vvk: € 18  |  abo: € 16  |  -26 jaar: € 14   
UiTPAS met kansentarief: € 4    

WWW.TOMHELSEN.BE

Tal en Thee
DE ROOFKES      (6+)

DI 21/02/2023  |  14.00 u.  |  GC Felix Sohie  |     

kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40    

WWW.TALENTHEE.BE
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Geïnspireerd op het bekroonde boek ‘Heb jij  
misschien Olifant gezien?’ van David Barrow.
Een jongen speelt verstoppertje, helemaal alleen. 
Dat is niet zo handig, want hij vindt zichzelf nooit 
terug. Op een dag begint zijn verstopplaats te 
bibberen en te beven, te grommen en te leven, te 
groeien en te … spreken! Zo ontmoet het jongetje 
een olifant die heel graag mee verstoppertje wil 
spelen. Het jongetje begrijpt er niks van. Olifanten 

kunnen zich niet verstoppen, ze zijn gewoon te groot. Maar vooroordelen kunnen zó fout zijn!
Wanneer zie je iemand echt staan? Hoe anders mogen vrienden zijn?
Filosofische vragen waarop deze voorstelling een hilarisch antwoord geeft.

Theater FroeFroe
ZIPPI      (3+)

DI 21/02/2023  |  14.00 u.  |  GC de Bosuil  |     

kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40  

IN HET KADER VAN SPOCJE 2023 | WWW.FROEFROE.BE 
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Ila speelt Quasimodo en gaat de samenwerking 
aan met een danseres die de rol van Esmeralda 
speelt. Een magische en spannende combinatie 
van dans en poppenspel. Over uiterlijk, verlangen en 
schoonheid.
In de beroemde kathedraal van Parijs, de Notre 
Dame, woont Quasimodo. Ieder uur hangt hij aan 
de enorme touwen om de zware klokken te luiden. 
Quasimodo is heel sterk en niet bepaald moeders 
mooiste. Hij weet dat hij lelijk is. Daarom blijft hij 
binnen. In de beslotenheid van de kerk waar hij de 

baas is en zich veilig voelt. Maar dan slaat de kermis haar tenten op rond de kathedraal. En besluit 
Quasimodo, nieuwsgierig als hij is, een kijkje te nemen. 

Ila Van Der Pauw
KLOKKENLUIDER VAN NOTRE DAME      (6+)  

VR 24/02/2023  |  14.00 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 

WWW.ILAVANDERPOUW.NL
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Een poëtische voorstelling over aantrekken en 
afstoten, over verlangen en gemis, over afscheid en 
thuiskomen. Een verhaal dat in alle eenvoud pijnlijk 
dicht aanschurkt tegen de realiteit van ecologische 
transitie, migratie en globalisering. 

Theater Tieret maakte een heel nieuwe  
theater tekst waarbij de poppen en beelden zowel 
de humor als de poëzie in het verhaal versterken. 
De prachtige livemuziek van het Desguin Kwartet 
(winnaar Supernova Classics 2020) is een balsem 
op de rauwe realiteit. 

‘Twee emmertjes water halen’, ‘Hoedje van papier’ 
en nog zo veel andere klassiekers vormen de rode 
draad van deze show van de Appelmoesband. Elk 
liedje kreeg een eigen modern tintje. Het stof gaat 
eraf en samen zingen wordt weer echt rock-‘n-roll.
Tussendoor maken de muzikanten nog allerlei  
avonturen mee. En uiteraard kan alles maar goed 
aflopen door de hulp van alle kinderen uit het  
publiek. Een feest voor kinderen, ouders en  
grootouders.

Appelmoesband
KINDERZANGFEEST      (3+)

VR 24/02/2023  |  14.00 u.  |  GC de Bosuil  |     

kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40    

IN HET KADER VAN SPOCJE 2023

Theater Tieret & Desguin 
Strijkkwartet
ZEEFIER  (12+)  

VR 03/03/2023  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,60 

WWW.TIERET.BE
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Over haar leven kunnen we kort zijn: niet noemens-
waardig. Na 8 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.
Ze 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 in 2018 wel de 
overwinning van Humo’s Comedy Cup opleverde. Sindsdien verdient ze geld door zichzelf te zijn: 
charmant onverschillig. Een stevige portie zelfrelativering en pure stand-up comedy.  
Met een voorprogramma door Elias Van Dingenen.

Amelie Albrecht
EEN HEEL ZWAAR LEVEN   

ZA 04/03/2023  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |      

kassa: € 21  |  vvk: € 19  |  abo: € 17  |  -26 jaar: € 15  |  UiTPAS met kansentarief: € 4,20 

WWW.AMELIEALBRECHT.BE | ORGANISATIE: COMEDYSHOWS.BE
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Dit stuk begint met een knal: een kletterende ruzie tussen een  
koppel. De verwijten vliegen in het rond, over banale details en  
onoverkomelijke breekpunten, over het groot- en kleinmenselijke, 
wanhopig en woedend. Tot het laatste woord gevallen is en de  
strijdende partijen door hun munitie heen zijn.
Dan begint het stuk écht. Want hoe geraak je terug op goede voet 
nadat het onzegbare gezegd is? Kan er op de verschroeide aarde nog 
iets kiemen? Hoe kunnen mensen die elkaar verbaal mismeesterden 
terug tot een gesprek komen? Hoe raap je de scherven bijeen zonder 
je te snijden? Want het blijft spannend: een smeulende veenbrand 
kan bij de minste windstoot weer opflakkeren.
DE HOE is een samensmelting van Compagnie de KOE  
en Hof Van Eede. 

De Hoe
VECHTSTUK  

VR 10/03/2023  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |      

kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,60 

WWW.DEHOE.BE 

T
H

E
A

T
E

R 

M
U

Z
IE

K
H

U
M

O
R

©
 Ko

en
 Br

oo
s



3 3

Soullegende Marvin Gaye strandt in 1981 in Oostende. Hij verblijft 
er ruim anderhalf jaar en schrijft er het meesterwerk ‘Sexual  
healing’. Zijn meest succesvolle album ‘Midnight Love’ viert in 2022 
zijn 40e verjaardag. Het is het laatste studioalbum dat is uitgebracht 
voor zijn overlijden in 1984. Sandrine, Sofie, Mo Harcum en  
Gustaph belichten in ‘A tribute to Marvin Gaye’ het volledige oeuvre 
van Gaye met de focus op de ‘Midnight Love’-periode.

In de jaren ‘90 lispelde heel Vlaanderen zoals Kamiel Spiessens,  
één van de populairste typetjes van Chris Van den Durpel. Hij was 
alomtegenwoordig op tv, radio en in de cinema. Zijn singles waren 
goed voor 70 weken Ultratop en een passage op de Night of the 
Proms. Tijd voor een comeback!
In deze voorstelling brengt hij in z’n eigen stijl ons zijn visie op de 
klimaatproblematiek. Dat het niet goed gaat met ons klimaat, is 
duidelijk. Greta en Anuna hebben hun best gedaan. Maar toen zelfs 
Covid-19 amper het klimaat kon beïnvloeden, werd het bittere ernst. 
Slechts één man kan ons nog redden. De grootste influencer sinds 
Godfried Van Bouillon: Kamiel Spiessens! Ook Jimmy B., Snelle 
Eddy en Ronny King komen hun zegje doen.  

Kamiel Spiessens
SPIESSENS SPIJBELT   

VR 24/03/2023  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |      

kassa: € 28  |  vvk: € 26  |  abo: € 24  |  -26 jaar: € 22  |  UiTPAS met kansentarief: € 5,60    

ORGANISATIE: COMEDYSHOWS.BE 

Sandrine, Sofie, Mo Harcum & 
Gustaph + liveband
A TRIBUTE TO MARVIN GAYE

VR 24/03/2023  |  20.30 u.  |  GC de Bosuil
kassa: € 24  |  vvk: € 22  |  abo: € 20  |  -26 jaar: € 18  

 UiTPAS met kansentarief: € 4,80 
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Het Eurovisiesongfestival: na 65 jaar nog altijd één van  
de meest bekeken televisieshows ter wereld. Vol diepe  
decolletés, wereldhits en pailletten. Een strijd die soms 
werd gewonnen op blote voeten, al eens werd gepresenteerd 
zonder ondergoed, waar teksten vergeten werden en waar 
gezongen werd met een kogelvrij vest aan.
Topmuzikanten brengen een muzikale bloemlezing met de 

mooiste nummers uit de eerste 45 jaar. De gouden tijd toen een liveorkest de liedjes ondersteunde 
die nu in ons geheugen geprent zitten. De jaren van ‘Poupées’ en ‘Puppets’, van ‘Volare’, ‘Waterloo’ 
en ‘J’aime La Vie’. Het geheel wordt doorspekt met de leukste anekdotes en fijne weetjes. Over de 
vloek van de tweede, bizarre stemrondes, vergeten Belgen en de iconische “12 points”.

Axl Peleman, Neeka, Wouter 
Mattelin, Esther Lybeert & 
Maarten Flamand
HISTORY OF SONGFESTIVAL   

ZA 25/03/2023  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 22  |  vvk: € 20  |  abo: € 18  |  -26 jaar: € 16  |  UiTPAS met kansentarief: € 4,40 
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Waar de vonk vuur vatte, weet Matthias niet meer.  
Hij schreef zich op zijn zestiende in voor gitaarlessen en is 
er sindsdien bijna elke dag mee bezig geweest. 
Hij studeerde klassieke gitaar aan de LUCA School of Arts 
in Leuven en de universiteit van Wisconsin-Milwaukee in 
de Verenigde Staten, volgde les bij o.a. Raphaella Smits, 

Antoon Vandeborght en René Izquierdo en masterclasses bij o.a. Álvaro Pierri, Leo Brouwer,  
Marcin Dylla en Lorenzo Micheli. Tijdens zijn studies behaalde hij enkele nationale en internationale 
prijzen. Hij trad op in o.a. Spanje, Finland en de VS. Momenteel geeft hij les aan de Hoofdstedelijke 
Kunstacademie en de Academie voor Podiumkunsten Overijse.
Matthias speelt op een dubbeltop gitaar, voor hem gebouwd door de Duitse Luthier Dennis Tolz. 
In dit aperitiefconcert gaan tijdsperiodes met elkaar in dialoog en conflict. De rode draad is poëzie.

Matthias Vancutsem
APERITIEFCONCERT  

ZO 26/03/2023  |  11.00 u.  |  CC Den Blank  
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  -26 jaar: € 6  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 

WWW.MATTHIASVANCUTSEM.COM | I.S.M. THOOVER VZW.
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Een entertainende theatershow over deze wonderlijke 
nieuwe superheld van de technologie. A.I. geeft computers 
en apps vaardigheden die ze tot nu toe nooit gehad hebben: 
gezichten herkennen, voorwerpen benoemen, menselijke 
taal begrijpen en spreken, tot zelfs het voorspellen van 
menselijk gedrag.
Deze nieuwe kunstjes leiden tot verbluffende mogelijkheden, 
die langzaam maar zeker zichtbaar worden. Dat A.I.  
vandaag al alomtegenwoordig is en ons leven verregaand 
zal veranderen in de nabije toekomst staat vast.
Je krijgt een blik op hoe het allemaal werkt, wat het nu al kan en wat het in de toekomst voor 
elkaar zal krijgen. Een eerste ontmoeting met iets wat binnenkort misschien je nieuwe vriend, 
butler, adviseur, psycholoog, personal trainer of beschermengel wordt: artificiële intelligentie.

De luchtige geschiedenis van de kleinkunst in de lage landen, 
verteld en gezongen. Over de zwarte kat en de rode molen in 
Montmartre, Vlaamse luistercafés en jeugdclubs, Kazuno in 
het Antwerpse Sportpaleis en Carré in Amsterdam.
Met muziek en verhalen van Jean-Louis Pisuisse, Louis 
Davids, Edith Piaf, Yves Montand, Wim Kan, Toon Hermans, 
Wim Sonneveld, Georges Brassens, Jacques Brel, Miel 
Cools, Jan De Wilde, Ramses Shaffy, Liesbeth List, Wannes 
Van de Velde, Willem Vermandere, Walter De Buck, Miek en Roel, Boudewijn de Groot, Herman Van 
Veen,  Jasperina de Jong, Zjef Vanuytsel, Della Bosiers, Kris de Bruyne, Johan Verminnen, Robert 
Long, Wim De Craene tot Raymond van het Groenewoud.

Erik Van Herreweghe, Mireille 
Vaesen & Matthieu Engels
MENS, DURF TE LEVEN!  

DO 30/03/2023  |  14.00 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 16  |  vvk: € 14  |  abo: € 12  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,20   

Lieven Scheire
ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

VR 31/03/2023 EN ZA 01/04/2023  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |      

kassa: € 28  |  vvk: € 26  |  abo: € 24  |  -26 jaar: € 22  |  UiTPAS met kansentarief: € 5,60 

WWW.LIEVENSCHEIRE.BE | ORGANISATIE: COMEDYSHOWS.BE 
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Een hedendaagse versie van het bekende sprookje van Andersen.  
Hilarisch snaterend en taterend toneel vol dolle livemuziek en zotte poppen.
Een nest eendenkuikens kruipt uit het ei
maar er is me daar toch één mottigaard bij …
pluizig en geel, ranzig en scheel
moeder eend fronst: is dat er ook ene van mij?
De wervelende opgenomen vertelstem van Warre Borgmans neemt 
je mee langs waterpartijen, naar brekende eierschalen, rietveldjes en 
verdoken vijanden. Bo Spaenc en Milly Jennes toveren deze breekbare 

klassieker om tot een dolkomisch nest vol frisse twists voor oren en ogen. Bo maakt swingend 
muziektheater voor kids. Jarenlang was hij artistiek leider van Muziektheater de Kolonie. Hij 
maakte ook alle muziek en geluidjes voor ‘Bumba’ en richtte de Chain Gang op, de voorloper van 
Het Geluidshuis. Milly is poppenmaakster en -speelster op internationaal niveau.  
Een pop-upverbond tussen deze drie artiesten met een groot en zot hart voor kleuters. 
Coproductie: Perpodium en Schouwburg Noord – Antwerpen.

Het Ei
LELIJK EENDJE      (3+)    

ZA 01/04/2023  |  11.00 u.  |  GC de Bosuil  |     

kassa: € 14  |  vvk: € 12  |  abo: € 10 (lid Gezinsbond)  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,80 

I.S.M. GEZINSBOND OVERIJSE
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Frank en Sien spelen Jean-Paul Sartre en Simone de 
Beauvoir. Welke betekenis heeft hun filosofie vandaag nog? 
Is de feministische strijd waarvoor de Beauvoir ijverde 
nog altijd actueel? En wat bedoelt ze met haar ‘moraal van 
de dubbelzinnigheid’? En waarom zijn de anderen volgens 
Sartre de hel? Dé cultfiguren van het Franse existentialisme 
kijken terug op hun leven en denken. En op hun turbulente 
liefdesrelatie. 

‘Theatermaker en filosoof Stefaan Van Brabandt vertimmert het werk én de levenslange liefdesrelatie 
tussen de filosofen Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir tot een geestige dialoog die het 
equivalent is van een zonsondergang: intrigerend, entertainend en minzaam.'
— Focus Knack ()

Sien Eggers & Frank Focketyn
SARTRE & DE BEAUVOIR  

ZA 15/04/2023  |  20.30 u.  |  GC de Bosuil  |        
kassa: € 22  |  vvk: € 20  |  abo: € 18  |  -26 jaar: € 16  |  UiTPAS met kansentarief: € 4,40 
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Dimitri Leue speelt opnieuw zijn allereerste voorstelling.
Een man zit vast in zijn liefdesverdriet. Hij ontmoette de vrouw 
van zijn leven. Haar leven besliste daar anders over. Hij kauwt en 
herkauwt zijn geluk. Hij weigert om het door te slikken. Een gevecht 
met de wijzers van de klok, hij wil terug. De taal wordt lijfelijk. 
“Als ik een vlaag van geluk voel opkomen,
kijk ik even om me heen of zij bij me is,
alvorens ik het gevoel aanvaard.
Op geluk mag men niet zuinig zijn,
het moet met grote geuten geschonken worden.
Ik wil alles of niets.
Alleen een raket kan ontsnappen aan de 
aantrekkingskracht van de aarde.
Alleen de liefde overwint de dood."

Een indringende voorstelling over de relatie tussen twee zussen, 
herkenbaar, grappig, vleugje ontroering, verrassend.
Isabel bezoekt haar zus Linda. De zussen zijn totaal verschillend. 
Linda is moeder van drie kinderen en gelukkig getrouwd met een 
tandarts. Isabel is een talentvolle kunstenares met een voorkeur 
voor foute mannen. 
Het duurt niet lang of de strijdbijl wordt liefdevol opgegraven en 
ze hervallen in hun kinderachtige typische zussengekibbel waar 
verleden en heden cruciaal blijken te zijn. Blijven ze steken in het 
verleden, of zijn ze in staat hun leven een andere wending te geven? 
Blijkt dan ook nog dat Isabel met een bepaalde missie naar haar zus is gekomen ...
Met Marleen Merckx (Thuis) en Anne-Mieke Ruyten. 

Theater Paljas
TUSSEN ZUSSEN  

Datum volgt  |  14.00 u.  |  CC Den Blank  |      

kassa: € 14  |  vvk: € 12  |  abo: € 10  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,80  

WWW.PALJAS.BE 

Dimitri Leue & Antoon Offeciers
MAURA OF DE ZEVEN MAGEN DER EENZAAMHEID

VR 21/04/2023  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |      

kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,60 

WWW.LEUE.BE
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Iedereen heeft Pippi in zich. Niet enkel in je blaas, 
maar ook in Langkous-termen. Het Pippi-gen 
wordt je bevrijder uit dit tranendal! Gooi je vlechtjes 
over je schouder en sjor je gestreepte kousen nog 
eens flink op tot aan je onderbroek. 
Veerle volgt, net als Pippi, haar eigen parcours 
en laat zich als artiest niet in een vakje duwen of 
aan banden leggen door labels. Ze ontwikkelde 
een uniek genre dat je het best kan omschrijven 

als troostende comedy, een genre waar Veerle als comédienne ondertussen haar patent op mag 
nemen. 'Je suis Pippi', in barre tijden, de beste therapie! 

Veerle Malschaert
JE SUIS PIPPI   

WO 26/04/2023  |  20.30 u.  |  GC Felix Sohie  |      

kassa: € 20  |  vvk: € 18  |  abo: € 16  |  -26 jaar: € 14  |  UiTPAS met kansentarief: € 4 

WWW.VEERLEMALSCHAERT.BE
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Muzikaal poëzieprogramma voor Nederlands- én anderstaligen. 
Drie acteurs en vijf muzikanten brengen een origineel  
poëzieprogramma over universele emoties. 
Regisseur Rudy Goes en zijn acteurs zochten gedichten van 
Nederlandstalige schrijvers die terugblikken op de voorbije 
jaren. Soms serieus, soms emotioneel, vaak met humor.  
De vijf passionele muzikanten spelen hobo, klarinet, saxofoon, 
basklarinet en fagot. Ze staan bekend om hun virtuoze 
spel, briljante arrangementen en een ontspannen podium-
presentatie. Ze brengen muziek van Claude Debussy,  
César Franck, George Gershwin, Peggy Lee … 
Een plezierige voorstelling om alle zorgen te vergeten en  
heerlijk bij weg te dromen. 

Ook voor mensen die Nederlands leren, vanaf niveau B1/richtgraad 2.1.

Theater A tot Z
ANOROC (16+)  

WO 26/04/2023  |  20.30 u.  |  GC de Bosuil  |       
kassa: € 12  |  vvk: € 7  |  abo: € 7  |  -26 jaar: € 5  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 

MET STEUN VAN VZW ‘DE RAND’ EN DE TAALUNIE.
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Eric Thielemans groeide op in Overijse en keert terug met een 
avondvullend muziekprogramma.
De avond wordt geopend met twee verrassende solo’s van 
Joachim Badenhorst (klarinet/ sax/ componist) en Roman Hiele 
(componist/elektronica). Slechts weinig jazzmuzikanten durven 
het aan om in hun carrière een solo-cd op te nemen; die van 
Joachim werd meteen overladen met internationale lof. Roman 
zoekt de uitdaging in een aanstekelijke mix van synthetische geluiden en jazz. 
In opdracht van Vooruit en Filmfestival Gent componeerden Chantal Acda en Eric Thielemans een 
nieuwe soundtrack bij de gehypete cultfilm ‘Koyaanisqatsi’ (1982) die ze integraal live uitvoeren bij de 
vertoning van de originele film op groot scherm. De meditatieve beelden versmelten magisch met 
de muziek van deze topmuzikanten.

ERIC THIELEMANS' BEYOND JAZZ
KOYAANISQATSI 

ZA 13/05/2023  |  20.00 u.  |  CC Den Blank
kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,60  

WWW.ERICTHIELEMANS.COM
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Voor de meeste mensen is muziek de kunst die het meest kan 
ontroeren. Maar dat kunnen smaken ook, volgens chef-kok 
Jeroen De Pauw! Sommige gerechten maken zelfs krachtige 
emoties los zoals herinneringen aan de kindertijd of een 
verloren dierbare. Deze intrigerende band tussen muziek 
en de vijf smaken is wat het Belgische filosofisch-muzikale 
Duo Doppio Stile met violist Hugh Desmond en pianist Waldo 
Geuns inspireert tot deze unieke voorstelling. Het duo vermengt 
samen met Jeroen De Pauw en fotograaf Marc Wauters  
smaken, beelden en muziek. Ze vertellen over de emoties die thema’s zoals kindertijd, liefde, ver-
lies en oorlog oproepen. Het publiek proeft, geniet, lacht, beleeft... want deze voorstelling is een 
genot voor je smaakpapillen, je ogen en je gehoor! Proevertjes inbegrepen. De smaak te pakken?

Jeroen De Pauw  
& DUO DOPPIO STILE
SMAAK!  

VR 12/05/2023  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |       
kassa: € 21  |  vvk: € 19  |  abo: € 17  |  -26 jaar: € 15  |  UiTPAS met kansentarief: € 4,20 

WWW.JEROENDEPAUW.BE
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Van bij de start verwierven ze internationale faam. 
Dit strijkersensemble brengt grote werken uit de 
klassieke en hedendaagse muziek en gaat graag 
samenwerkingen aan om stijlen te mengen. 
Dankzij de toewijding en de passie voor het 
strijkkwartet genre werden ze snel internationaal 
bekend en speelden ze in heel wat prestigieuze 
concertzalen en op talrijke festivals in binnen- en 
buitenland. Hun repertoire omvat zowel grote 
tijdloze meesterwerken van Beethoven, Schubert, 

Brahms, Schumann, Debussy en Sjostakovitsj als hedendaagse, soms controversiële werken 
zoals “The gate of Hell” (Bankóvi). 
Met Elisa Kawaguti en Stefan Willems (viool), Leo De Neve (altviool) en Jan Sciffer (cello).

Spiegel String Quartet
APERITIEFCONCERT   

ZO 14/05/2023  |  11.00 u.  |  CC Den Blank  
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  -26 jaar: € 6  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 

WWWW.SPIEGELSTRINGQUARTET.COM | I.S.M. THOOVER VZW.
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Toneelauteur en satiricus Molière werd in 1622 geboren en is 
even iconisch als Shakespeare. 400 jaar na zijn geboorte brengt 
het Brussels Volkstejoêter deze geprezen komedie naar Molières 
laatste toneelstuk.
Ondanks Argans goede gezondheid en rijkdom schakelt hij almaar 
dokters in voor zijn ingebeelde darmproblemen en klaagt hij 
over de rekeningen die hij daarvoor moet betalen. De dokters en 
apothekers overbluffen Argan met hun geleerdheid en hij is hun 
slachtoffer. Om gratis medische verzorging te krijgen, probeert 
de onuitstaanbare hypochonder zijn dochter uit te huwelijken aan 
een onaantrekkelijke arts. Argan ondergaat de verzorging, het 

sarcasme van de kokette dienstmeid en wordt bedrogen door Béline …
Zorgeloos plezier, zoals we al jaren gewoon zijn van Brussels Volkstejoêter.

Brussels Volkstejoêter
DE ZUGEZEIDE ZEEKE 

ZA 13/05/2023 om 20.30 u. EN ZO 14/05/2023 om 14.30 u.  |  GC de Bosuil 
kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,60
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Ook Urbanus zat door Sint Corona 2 jaar opgesloten 
achter de theatergordijnen. Gelukkig kon hij die 
gedwongen isolatie zinvol verspillen door een 
autobiografie te schrijven, maar de drang om de 
mensen live te laten lachen is groot… Nu eindelijk ook 
het publiek weer buiten mag, hoort Urbanus hen BIS 
BIS BIS! roepen van in de zaal en vliegen de gordijnen 
vanzelf open. Hij wil zijn fans verrassen met een 
kersverse show, nieuwe verhalen én nieuwe nummers! 
De grote Urbanus-klassiekers zullen niet ontbreken. 
De fans mogen hun keel smeren. Na een carrière van 
50 jaar (!) zal Urbanus vol enthousiasme op de planken 
verschijnen. 

Deze jonge Belgische pianist kreeg zijn 
eerste pianolessen op zesjarige leeftijd 
aan het Conservatorium van Mechelen. 
Daarna studeerde hij piano en cello 
aan het Conservatorium Antwerpen, de 
Royal Academy of Music in Londen en 
het Brusselse Conservatorium. 
Hij won verschillende (inter)nationale 
prijzen, staat in binnen- en buitenland 
op de planken als solist in recital en met 
symfonisch orkest en is een talentvolle 
kamermuzikant. Als één van de oprichters van Trio Aries won hij in 2020 de Supernova-competitie. 
Hij is ook lid van het Werther Pianokwartet, ondersteund door het Mozart Gesellschaft Dortmund.

Wouter Valvekens
APERITIEFCONCERT 

ZO 04/06/2023  |  11.00 u.  |  CC Den Blank
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  -26 jaar: € 6  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 

WWW.WOUTERVALVEKENS.COM | I.S.M. THOOVER VZW.

Urbanus
BIS! BIS! BIS!

ZA 10/06/2023  |  20.30 u.  |  CC Den Blank  |     

kassa: € 37  |  vvk: € 35  |  abo: € 33  |  -26 jaar: € 31  |  UiTPAS met kansentarief: € 7,40

WWW.URBANUS.BE | ORGANISATIE: COMEDYSHOWS.BE
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CC Den Blank
Begijnhof 11 – 3090 Overijse
t 02 687 59 59 – vrijetijd@overijse.be
www.denblank.be – www.facebook.com/denblank

Opgelet! Wegens verbouwingswerken in Den Blank verhuist het Infopunt 
Vrije Tijd tijdelijk naar de bib. De openingsuren blijven behouden. Voor de 
voorstellingen is er een mobiele ticketbalie aan de schouwburg.

GC de Bosuil
Witherendreef 1 – 3090 Overijse
t 02 687 31 79 – info@debosuil.be
www.debosuil.be – www.facebook.com/debosuil

GC Felix Sohie
Gemeenteplein 39 – 1560 Hoeilaart
t 02 657 05 04 – cultuur@hoeilaart.be
www.felixsohie.be – www.facebook.com/felixsohie 

4 2

CC De Warandepoort
Markt 7B - 3080 Tervuren
t 02 766 52 03 – ccdewarandepoort@tervuren.be
www.dewarandepoort.be – www.facebook.com/ccdewarandepoort
 
GC de Kam
Beekstraat 172 - 1970 Wezembeek-Oppem
t 02 731 43 31 – info@dekam.be
www.dekam.be – www.facebook.com/gcdekam
 
GC de Lijsterbes
Lijsterbessenbomenlaan 6 - 1950 Kraainem
t 02 721 28 06 – info@delijsterbes.be
www.delijsterbes.be – www.facebook.com/delijsterbes

 


