
VANAF WOENSDAG 7 JUNI 2017 OM 23.30 UUR 

ALLEEN VIA WWW.SCHALIKEN.BE

Als u online tickets bestelt, betaalt u 
onmiddellijk met uw bankkaart.

VANAF MAANDAG 12 JUNI 2017 OM 9 UUR

VIA E-MAIL, TELEFOON EN 
AAN DE BALIE VAN CC ’T SCHALIKEN

Aanvragen voor tickets worden 
in volgorde van ontvangst behandeld.

MEER INFO OVER VOORSTELLINGEN 

WWW.SCHALIKEN.BE

VERKOOP TICKETS EN VRIENDENPASSEN

't Schaliken
10 jaar • cultuurcentrum herentals
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DONDERSE 
DAGEN

Cultuurcentrum ’t Schaliken bestaat in 2017 tien jaar. In 
ons feestweekend staan heel wat activiteiten op het pro-
gramma: een cultuurquiz met liveacts, een barbecue, con-
certen in open lucht, straattheater, animatie, … Ook kunt 
u het hele weekend ons nieuwe bier proeven, dat speciaal 
voor deze gelegenheid wordt gebrouwen. Kom en feest 
met ons mee!

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2017 OM 20.00 UUR
ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2017 VANAF 17.00 UUR
ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 VANAF 14.00 UUR
SCHOUWBURG, FOYER, BUITENPLEIN EN GROTE MARKT

Koen Van Assche en Tom Van Peer bespelen in juli afwisselend 
de beiaard vanuit de Lakenhal. Op het buitenplein zijn er rusti-
ge luisterplaatsen beschikbaar. 
In augustus staat popmuziek op het buitenplein. Er staan enkel 
lokale artiesten op het programma.

DONDERDAGEN TIJDENS ZOMER 2017  20 UUR 
BUITENPLEIN CC ‘T SCHALIKEN GRATIS

10 JAAR 
’T SCHALIKEN 

LUC APPERMONT 

BOEKEN EN BUBBELS  

WOORD

Tijdens Boeken en Bubbels praat presentatrice Katrien Lode-
wyckx met interessante mensen over de boeken die hun leven 
hebben beïnvloed. Dit keer geeft radio-en-televisiefiguur Luc 
Appermont u een kijk in zijn persoonlijke boekengeschiedenis. 
Als tweede gast ontvangen we een nader te bepalen auteur, 
die recent werk komt voorstellen op de sofa van Boeken en 
Bubbels.
De Herentalse trompettist Birger Embrechts luistert het ge-
heel muzikaal op.

ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017  10.30 UUR 
LAKENHAL € 10 / € 7 (VRIENDENPAS) - INCLUSIEF APERITIEF

LAURENCE JONES & THE BLUESBONES  
BLUESNIGHT 

MUZIEK

Laurence Jones is een jonge Engelse bluesgod die drie jaar op 
rij door de British Blues Awards tot Young Artist Of The Year 
werd uitgeroepen. Laurence Jones heeft ondertussen vier so-
loalbums onder zijn arm. 
De Belgische bluesband The Bluesbones is aan een steile op-
mars bezig. De groep werd opgericht in 2011, en werd al snel 
gevraagd om aan de Belgische Blues Challenge 2012 deel te 
nemen. Daar verkoos het publiek hen tot beste band. 

ZATERDAG 14 OKTOBER 2017 20.15 UUR
KUUB, TURNHOUT € 14 / € 11 (VRIENDENPAS)

KLAAS DELRUE, HANNELORE BEDERT, 
SENNE GUNS EN JAN DE CAMPENAERE   

LIVING HERO: BRUCE SPRINGSTEEN  

MUZIEK

Vier zangers zorgen voor Glory Days: Klaas Delrue (Yevgueni), 
Hannelore Bedert, Senne Guns en Jan De Campenaere (Venus 
in Flames). Zij worden omringd door topmusici uit de Vlaamse 
pop- en rockscene. Hun grote held is Bruce Springsteen en 
met Living Hero willen zij hem eren. Ze spelen Springsteens 
klassiekers, doorleefd en op een eigenzinnige manier.
Living Hero trok eerder het land rond met odes aan levende 
legendes Tom Waits en Neil Young.

ZATERDAG 21 OKTOBER 2017  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 17 / € 14 (VRIENDENPAS) 

LIEBRECHT VANBECKEVOORT EN 
SEVERIN VON ECKARDSTEIN  

VUURWERK OP TWEE VLEUGELS   
KL ASSIEK

Twee internationale virtuozen en laureaten van de Koningin 
Elisabethwedstrijd, Liebrecht Vanbeckevoort (in 2007) en  
Severin von Eckardstein (in 2013), bespelen tijdens dit concert 
twee vleugelpiano’s. Laat u meevoeren door de intimiteit, de 
integriteit en de pure finesse van deze meesterpianisten.

ZATERDAG 7 OKTOBER 2017  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 20 / € 17 (VRIENDENPAS) 

KAMERFILHARMONIE VLAANDEREN 
O.L.V. HERMAN ENGELS   

WENEN: KLASSIEK EN ROMANTISCH   
KL ASSIEK

Het Wenen van de achttiende en de negentiende eeuw heeft 
op het muzikale vlak veel moois opgeleverd. De Kamerfilhar-
monie Vlaanderen onder leiding van Herman Engels put uit 
dit repertoire en brengt muziekstukken van Haydn, Mozart en 
Schubert. De solisten zijn Sandra Vives Caudeli op dwarsfluit 
en Eva Verheyen op harp.

ZATERDAG 7 OKTOBER 2017  20.00 UUR
CC ZWANEBERG, HEIST-OP-DEN-BERG € 25,50 / € 22 (VRIENDENPAS)

ERIK GORIS EN LUC CAALS    
DE ZIEKENKAS (SENIORENFEEST)  

THEATER

Een resem wachtende mensen passeert de revue in een 
wachtzaal. Ieder heeft zijn eigen leven, zijn eigen verhaal, zijn 
eigen lach en traan. Een beroepsmilitair, die een speciale ope-
ratie moet ondergaan. Désiré, die de krukken van zijn vriend 
komt inleveren. Babette, een prostituee, en nog vele anderen. 
Alle personages worden gespeeld door Luc Caals en Erik Goris. 
Ook de dames. De tekst is geschreven door Frans Depeuter.

MAANDAG 9 OKTOBER 2017  14.00 UUR
DINSDAG 10 OKTOBER 2017  14.00 UUR
SCHOUWBURG € 7 (ENKEL BASISPRIJS)

LAUTTEN COMPAGNEY EN CALMUS 
ENSEMBLE (MUSICA DIVINA)

HOE KLONK 1517? 

KL ASSIEK

Het jaar 1517 wordt als het startschot van de reformatie be-
schouwd. Martin Luther zou zijn 95 stellingen toen hebben 
bekendgemaakt. Barokensemble Calmus Ensemble en vocale 
groep Lautten Compagney uit Duitsland hebben op basis hier-
van een concertprogramma samengesteld.
Deze twee topensembles wekken vijfhonderd jaar reformatie 
tot leven via originele zestiende-eeuwse composities en moder-
ne arrangementen. 1517 wordt swingend met 2017 verbonden.

VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2017  20.00 UUR
SINT-WALDETRUDISKERK € 25 / € 22 (VRIENDENPAS)

GENE BERVOETS 
VERBETER DE WERELD 

WOORD

Vijf jaar geleden overleed Phil Bosmans. Veel van de spreuken 
die hij als charismatische bezieler van de Bond Zonder Naam 
uit zijn mouw wist te schudden, klinken nog altijd bekend in de 
oren. 
Muzikant Rick de Leeuw creëerde deze theatermonoloog op 
basis van uitgebreid bronnenonderzoek. Acteur Gene Bervoets 
vertolkt Bosmans. Hij brengt niet zomaar een klassiek levens-
verhaal, maar graaft dieper naar Bosmans’ persoonlijkheid. 

DONDERDAG 19 OKTOBER 2017  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 12 / € 9 (VRIENDENPAS)

THE PRIMITIVES  
BIJ ONS  

THEATER

Twee mannen wonen in een grote doos. In hun wereld, aan de 
rand van de maatschappij, zijn de regels niet langer dezelfde. 
Het weinige dat overgebleven is, moet worden gestolen of ge-
deeld.
Bij ons is een woordeloze en fysieke komedie. Het is een absurd, 
gul, hartverscheurend en grappig verhaal over twee mensen die 
elkaar vinden, verliezen en terugvinden. 

ZONDAG 22 OKTOBER 2017  14.30 UUR
SCHOUWBURG € 8 / € 5 (VRIENDENPAS)

ROLAND VAN CAMPENHOUT, STEVEN 
DE BRUYN, DEREK EN RONY VERBIEST 

(VOORPROGRAMMA: BART BULS) 

MUZIEK

Deze vier rasmuzikanten vormen het droomorkest voor 
een onvergetelijke avond. Roland Van Campenhout (zang,  
gitaar), Derek (gitaar), Rony Verbiest (accordeon, saxofoon) en  
Steven De bruyn (mondharmonica) zijn gepokt en gemazeld 
door de blues, rock-’n-roll en jazz.
Van Campenhout is een inspiratiebron van zowat elke blues-
muzikant in België. Verbiest musiceerde in allerlei jazzforma-
ties. De bruyn speelde bij El Fish en The Rhythm Junks.

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2017  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 15 / € 12 (VRIENDENPAS)

REFUGEES FOR REFUGEES  
WERELDMUZIEK

Het ensemble Refugees for Refugees is een muzikale reis langs 
de Zijderoute met topmuzikanten uit Syrië, Irak, Afghanistan, 
Pakistan en Tibet. Zij kwamen als vluchteling in België terecht. 
Met dit project biedt de groep in de eerste plaats een muzikaal 
hoogstaande voorstelling aan. De muzikanten laten het wes-
terse publiek ook kennismaken met talent uit hun thuisland en 
met de muziek die ze met zich meebrachten.

DONDERDAG 19 OKTOBER 2017  20.00 UUR
CC ZWANEBERG, HEIST-OP-DEN-BERG € 17,50 / € 14 (VRIENDENPAS)

RAF COPPENS EN JAN LINSSEN  
DOUBLE BILL 

HUMOR

Raf Coppens staat voor sneltreincomedy, oneliners, imitaties 
en liedjes. Hij lanceert geen meningen,  geen boodschap,  geen 
rode draad,  alleen maar grappen.  
Voor het andere optreden van de avond zorgt Maaseikenaar 
Jan Linssen. Hij sleepte met zijn derde optreden al meteen de 
hoofdprijs van Comedymania 2011 in de wacht. Ondertussen 
deelde Linssen het podium met onder anderen Wim Helsen, 
Henk Rijckaert en Bart Cannaerts.

WOENSDAG 25 OKTOBER 2017 20.00 UUR
FOYER € 10 / € 7 (VRIENDENPAS)

HNDRD / MIN HEE BERVOETS   
ONE LIMITED SPACE 

DANS

HNDRD is de nieuwe danscompagnie van choreografe Min Hee 
Bervoets, jurylid en choreografe van het VTM-programma So 
You Think You Can Dance. Voor One Limited Space, haar eer-
ste voorstelling met HNDRD, werkt ze met acht dansers die de 
activiteit van de hersenen weergeven en verpersoonlijken. Wat 
is het verschil tussen het brein van een man en dat van een 
vrouw? Wat gebeurt er als ze ‘samen’ denken?

DONDERDAG 26 OKTOBER 2017  20.15 UUR
CC DE WERFT, GEEL € 12 / € 8 (VRIENDENPAS)
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Elke avond valt Francisca op de sofa in een diepe slaap en ont-
waakt pas als de zon weer opkomt, als was ze een oriëntaals 
Doornroosje. Niets of niemand kan haar wakker krijgen. Tot op 
een nacht drie mannen haar proberen te kussen: de syndicus 
van het woonblok, een romantische voyeur en Fatima’s vriend 
Kalil. In een spel van begeerte en toeval krijgen de trajecten van 
de protagonisten een noodlottige wending.

Met Arabische nacht kiezen de Roovers, na De gouden draak, 
opnieuw voor een stuk van schrijver Ronald Schimmelpfennig. 
Het stuk bestaat uit vijf prachtig gemonteerde monologen. De 
Roovers bestaan uit Robby Cleiren, Sara De Bosschere, Sofie 
Sente en Luc Nuyens.

DONDERDAG 26 OKTOBER 2017  20.00 UUR 
SCHOUWBURG € 14 / € 11 (VRIENDENPAS)

DE ROOVERS 
ARABISCHE NACHT 

THEATER 
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MILKSHAKE BANANA #2   
JAZZ@RELAX  

JAZZ

Het sextet Milkshake Banana #2 is de nieuwe versie van de 
gelijknamige groep die ruim 35 jaar geleden op de internatio-
nale jazzpodia furore maakte. Met Chromatic Banana toerden 
de broers Vandendriessche sinds 2002 met een fusion band. 
Daarbij lag de nadruk op funk, latin en ballad. Dit was jazz voor 
iedereen.
Met Milkshake Banana #2 keren ze terug in de tijd, maar als 
gelouterde jazzmuzikanten brengen ze hun sound nog meer 
voldragen en hedendaags. 

VRIJDAG 27 OKTOBER 2017 20.15 UUR
REX, MOL € 13 / € 10 (VRIENDENPAS)

DAVID THOMAERE TRIO    
JAZZ@RELAX  

JAZZ

Het trio rond de Schotense jazzpianist David Thomaere heeft 
ondanks de jonge leeftijd van de leden al een indrukwekkend 
repertoire bij elkaar gespeeld. De band brengt jazz met vlotte 
melodieën en opzwepende ritmes, waarin u hints van pop en 
hiphop herkent. In het voorjaar van 2016 verscheen met Cros-
sing Lines hun eerste album.
Live worden eigen composities afgewisseld met jazzstandards 
en in een eigenzinnig jasje gestopte popsongs.        

VRIJDAG 24 NOVEMBER 2017 20.15 UUR
REX, MOL € 13 / € 10 (VRIENDENPAS)

KUGONI TRIO   
TIMELAPSE (APERITIEFCONCERT) 

KL ASSIEK

Voor Timelapse liet Kugoni Trio enkele Vlaamse componisten 
nieuwe composities schrijven. Zij geven een antwoord in een 
hedendaagse taal op De vier seizoenen van tangocomponist 
Astor Piazzolla.
Er is weinig repertoire voor piano, viool en saxofoon, daarom 
dat Kugoni Trio compositieopdrachten uitgeeft. Zijn energieke 
kamermuziek valt in de smaak, want het ensemble behaalde 
een eerste prijs op de wedstrijden Supernova 2014 en Forte 
Limburg 2015.

ZONDAG 5 NOVEMBER 2017  11.00 UUR
LAKENHAL € 12 / € 9 (VRIENDENPAS) – INCLUSIEF APERITIEF

RICARDO AMBRÓZIO / UNTAMED 
PRODUCTIONS 

RAIZES 

DANS

De zoektocht naar een thuis en identiteit zijn de basis voor de 
reis die choreograaf Ricardo Ambrózio creëerde. Raizes leidt 
u door de labyrinten van uw ziel en doet u nadenken over hoe 
diep onze wortels zitten.
Raizes wordt gekruid met Braziliaans geïnspireerde livemuziek 
en bewegingen die gegroeid zijn uit de fusie van hedendaagse 
en populaire dans. U wordt geraakt door de krachtige energie 
en de totale overgave van de performers.

DONDERDAG 16 NOVEMBER 2017 20.15 UUR
CC DE WERFT, GEEL € 12 / € 8 (VRIENDENPAS)

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN: 
ZANNEMIE EN DE BENDE  

MUZIEK UIT DE SPEELGOEDKAST  

MUZIEK 

Zannemie en de Bende brengen een swingend en speels mu-
ziekfeest voor kinderen. De liedjes gaan over monsters onder 
het bed, Boegaloe de koe, mama’s kwijtraken en de Koekeloe-
repoezewoef vinden. Tijdens dit concert kunnen kinderen niet 
op hun stoel blijven zitten, ze schudden met hun billen en wie-
belen met hun benen. 
Voor Kunstendag voor Kinderen staan er nog heel wat acti-
viteiten op stapel. Het volledige programma vindt u begin  
november op onze website.

ZONDAG 19 NOVEMBER 2017 14.30 UUR
SCHOUWBURG  € 8 / € 5 (VRIENDENPAS)

LIZE SPIT, ELISE CALUWAERTS 
EN KIM VAN DEN BREMPT   

AVONDROOD  

WOORD / KL ASSIEK

De Vier letzte Lieder van Richard Strauss vormen het uitgangs-
punt van dit literair-muzikaal programma. Strauss baseerde 
zich hiervoor op teksten van Herman Hesse. Geen wonder dat 
de liederen baden in een sfeer van melancholie, reflectie en 
acceptatie. 
Coloratuursopraan Elise Caluwaerts en pianist Kim Van den 
Brempt proberen de romantische ondertoon van Hesse en 
Strauss te vangen. Auteur Lize Spit heeft voor de gelegenheid 
een nieuwe tekst geschreven. 

ZATERDAG 16 DECEMBER 2017  20.00 UUR
SCHOUWBURG  € 15 / € 12 (VRIENDENPAS)

CARRINGTON - BROWN    
BEST OF 

HUMOR / MUZIEK

Rebecca Carrington en Colin Brown zijn een komisch duo uit 
Engeland. Met cello en zang brengen ze parodieën van pop tot 
opera en van jazz tot Bollywood. De combinatie van hun Britse 
humor en virtuoze muzikale talenten zorgen voor een briljante 
mengeling van muziek en comedy.
Carrington - Brown heeft een grote internationale reputatie in 
de muziek- en comedyscene opgebouwd. Deze Best of verza-
melt het beste materiaal van hun vorige shows. 

DONDERDAG 16 NOVEMBER 2017  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 15 / € 12 (VRIENDENPAS)

RAF WALSCHAERTS    
BIECHT 

HUMOR

Een half leven al speelt hij bij Kommil Foo, nu staat hij alleen op 
het podium. Hij brengt mee: een gitaar, een piano, een handvol 
sterke verhalen en songs. Onverschrokken zal hij zijn, die Raf 
Walschaerts. Moedig in de eenvoud: niks in de handen, niks 
in de mouwen. Hilarisch, absurd, ontroerend eerlijk, scherp. 
Maar vergis u niet. De waarheid eist haar plek op. Door de kie-
ren van zijn verdediging zal ze sijpelen. 

DONDERDAG 14 DECEMBER 2017  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 18 / € 15 (VRIENDENPAS)

ZUIDPOOL    
DE FELOMSTREDEN KROON EN DEERNIS-
WEKKENDE DOOD VAN KONING EDWARD 

THEATER

Tom Lanoye schreef in opdracht van Zuidpool een nieuwe the-
atertekst over de Engelse koning Edward II. Hij baseerde zich 
op het koningsdrama van Christopher Marlowe uit 1593. Hij 
maakte er een meeslepend familiedrama van over het lot van 
een veertienjarige troonopvolger. 
Zuidpool staat bekend om zijn gedurfde en eigenzinnige 
ensceneringen van klassieke theaterstukken. Voor deze pa-
rel uit de Engelse toneelliteratuur stelde het gezelschap een  
bijzondere cast samen.

VRIJDAG 1 DECEMBER 2017  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 17 / € 14 (VRIENDENPAS)

SLEEPERS’ REIGN     
(VOORPROGRAMMA: LOHAUS) 

MUZIEK

Sleepers’ Reign speelt bezwerende indie-electro met een ex-
perimenteel randje. In 2012 liet de Herentalse groep voor het 
eerst van zich horen met de verovering van de zilveren medail-
le én de publieksprijs in Humo’s Rock Rally. De single Four Dots 
deed het goed in De afrekening op Studio Brussel. Begin 2016 
kwam hun eerste cd King into Delight uit.
Het voorprogramma wordt gespeeld door Lohaus. Deze Geel-
se groep brengt een mix tussen urbanpop en triphop. 

ZATERDAG 2 DECEMBER 2017  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 14 / € 11 (VRIENDENPAS)

DELGRES   
WERELDMUZIEK

Pascale Danae vond de reden voor zijn liefde voor de blues  
in Guadeloupe, het land van zijn voorvaderen. Met een oude 
dobrogitaar kanaliseert hij de stemmen van zijn voorouders 
en brengt zo herinneringen aan de roots en de routes van de 
blues tot leven. Hij wordt bijgestaan door Rafgees sousafoon 
en de funky drumgeluiden van Baptiste Brondy.

DONDERDAG 30 NOVEMBER 2017  20.30 UUR
CC ZWANEBERG, HEIST-OP-DEN-BERG € 16,50 / 13 (VRIENDENPAS)

KOPERGIETERY    
MÉMÉ, DE PEETMOEDER  

THEATER

Mémé, de peetmoeder is een spannend familie-epos dat ge-
inspireerd is op de filmtrilogie The Godfather. Mémé zwaait 
al tientallen jaren de plak in een kleine achterbuurt. Wanneer 
haar kleinkind opzettelijk wordt aangereden door een brom-
fiets zijn de gevolgen niet te overzien.
Kopergietery is een creatiehuis voor een jong publiek. Acteurs 
in dit stuk zijn Reinhilde Decleir, Laurence Roothooft, Lukas 
Smolders en Jan Sobrie. 

VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 13 / € 10 (VRIENDENPAS)

HELKA   
LORE  

DANS

Onze maatschappij wordt gedreven door technologie waar-
door we soms vergeten om menselijk contact te hebben. Tra-
ditiegetrouw stimuleerden volksfeesten en de bijhorende ritu-
elen het menselijk contact. De Portugese choreograaf Helder 
Seabra focust op eeuwenoude tradities die nu vervagen.
Seabra is geïntrigeerd door wat ons lichaam kan. Hoe ver kan 
het gedreven worden en hoe verbazen we onszelf daardoor? 
In Lore tast hij de grenzen af van het fysieke kunnen. 

DONDERDAG 14 DECEMBER 2017 20.15 UUR
CC DE WERFT, GEEL € 14 / € 10 (VRIENDENPAS)

DIMITRI VERHULST, 
CORRIE VAN BINSBERGEN EN BAND  

GODVERDOMSE DAGEN 
OP EEN GODVERDOMSE BOL  

WOORD / MUZIEK

In zijn boek Godverdomse dagen op een godverdomse bol 
schetst Dimitri Verhulst op een scherpe en ironische manier 
de evolutie van de mensheid. Zijn bizarre verhaal gaat hand in 
hand met de muziek van de negenkoppige groep van Corrie 
van Binsbergen. Jazz, pop, klassieke en moderne muziek wis-
selen het verhaal af.
De band wordt uitgebreid met de strijkers van Sun*Sun*Sun 
String Orkestra, bekend van hun samenwerkingen met Blixa 
Bargeld, Zita Swoon en Triggerfinger. 

VRIJDAG 10 NOVEMBER 2017 20.00 UUR 
SCHOUWBURG € 16 / € 13 (VRIENDENPAS)

WIM HELSEN   
ER WORDT NAAR U GELUISTERD 

(AVANT-PREMIÈRE) 

HUMOR

Voor Er wordt naar u geluisterd legde Wim Helsen zijn oor te 
luisteren bij uw binnenste. Hij luisterde naar uw eenzaamste 
gedachten, uw meest verborgen pijn en uw diepste angsten. 
Kent hij die dan? Ja, hoor. 
Er wordt naar u geluisterd ging vorig jaar in première in Am-
sterdam. Daarna heeft Wim Helsen de voorstelling een sei-
zoen gespeeld in Nederland. Nu is ze klaar voor Vlaanderen. 

VRIJDAG 27 OKTOBER 2017 20.00 UUR
ZATERDAG 28 OKTOBER 2017  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 20 / € 17 (VRIENDENPAS)

DE PERSCLUB 

WOORD

Bekende Kempense journalisten, zoals Guy Tegenbos van De 
Standaard en Vanessa Vanhove van Radio 2, verdiepen zich 
met hun gasten in de actualiteit. Zij stellen een panel samen 
uit een keur aan regionale kwaliteitsjournalisten, zoals Jef Van 
Baelen (Knack), Karl van den Broeck (apache.be), Marc Helsen 
(Gazet van Antwerpen) en Patrick Van Gompel (VTM Nieuws). 
Ze debatteren over actuele onderwerpen met relevante gas-
ten.

ZONDAG 29 OKTOBER 2017  10.30 UUR 
FOYER  GRATIS

3 +

Tijdens deze Double Bill laat lokaal percussietalent het beste 
van zichzelf zien. Het Pulse Percussion Trio bestaat uit Evert 
Van Eynde en Tim en Tom Ouderits. De laatste twee geven les 
aan de muziekacademie van Geel. Het Pulse Percussion Trio 
brengt Rhythmosis, een daverende percussieperformance vol 
groove, swing en lyriek.
Na de pauze speelt Mautiv, het project van Steven Ribus, die 
leerkracht is aan de Herentalse muziekacademie. Mautiv com-
bineert elektronische beats met drums en percussie. Dit re-
sulteert in aanstekelijke melodieën op marimba, vibrafoon en 
elektronica.

ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017  20.00 UUR 
SCHOUWBURG € 14 / € 11 (VRIENDENPAS)

PULSE PERCUSSION TRIO 
& MAUTIV  
DOUBLE BILL 

KL ASSIEK / MUZIEK
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2017

Het productiehuis 4Hoog viert zijn twintigste ver-
jaardag en wij vieren mee. Dat doen we niet met taart 
maar met twee voorstellingen, fijne animatie en een 
leuk feestje. 
De succesproductie De koning zonder schoenen 
speelt in groot formaat, met muzikanten en zangers. 
De iets oudere kinderen, vanaf zes jaar, kunnen ge-
nieten van de verrassende vertelling Een pippo van 
Jelle Marteel. 

In de foyer vinden prikkelende, kleurrijke en feeste-
lijke randactiviteiten plaats. Zo komt u les coiffeuses 
royales tegen, die u een feestelijk kapsel geven. Ook 
kunt u meezingen met het koninklijk orkest of mee 
een royale maaltijd klaarmaken. Laat u verrassen 
door de hofdichter en laat het strijkorkest uw zelfver-
sierde servetten strijken. We eindigen in de foyer met 
een koninklijk feest vol muziek, hapjes en drankjes.

ZONDAG 17 DECEMBER 2017 14.30 UUR 
SCHOUWBURG € 8 / € 5 (VRIENDENPAS)

4HOOG
4 VIERT 20 
THEATER

DE SPEELMAN    
HECHTEN  

THEATER

In Hechten zoeken drie dertigers naar manieren om de won-
den uit hun leven te verzorgen. Wim is een verbitterde asceet. 
Gert, zijn jongere stiefbroer, is een romantische dromer en 
twijfelaar. Allebei strijden ze om de gunst van de intelligente, 
maar hopeloos verwarde Lise. 
Bruno Vanden Broecke richtte met Safety First-acteurs Ruth 
Beeckmans en Matteo Simoni en kompaan Stefaan Van Bra-
bandt De Speelman op. Hechten is hun eerste productie.. 

DONDERDAG 21 DECEMBER 2017 20.00 UUR
SCHOUWBURG € 18 / € 15 (VRIENDENPAS)

SILKE HUYSMANS EN HANNES DEREERE     
MINING STORIES (CIRCUIT X) 

THEATER

Eind 2015 breekt de dam van een opvangbekken in de Brazi-
liaanse mijnstaat Minas Gerais. Een verwoestende modder-
stroom veegt dorpen van de kaart. 
Theatermaakster Silke Huysmans en Hannes Dereere inter-
viewden voor Mining Stories ter plaatse slachtoffers. Verder 
laten zij onder anderen de econoom Paul De Grauwe en de 
neuroloog Luc Crevits beschouwingen maken. Mining Stories 
is een intrigerende reis doorheen persoonlijke verhalen en 
maatschappelijke thema’s.

Andere voorstellingen van Circuit X:
- Dounia Mahammed met Salut copain 
 op 7 februari 2018 in CC Zwaneberg
- Lobke Leirens en Maxim Storms met Another One 
 op 22 maart 2018 in cc ‘t Getouw
- Vera Tussing met Mazing 
 op 28 maart 2018 in cc de Werft

DONDERDAG 25 JANUARI 2018 20.00 UUR
SCHOUWBURG € 10 / € 7 (VRIENDENPAS)

3 +

6 +

YUKO  
CHER AMI  

MUZIEK / FILM

Drie schitterende animatiefilms vertellen het waargebeurde 
verhaal van een olifant, een baviaan en een hond die aan het 
Vlaamse front vochten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Tijdens de stille film Cher ami speelt de band Yuko live muziek. 
Dromerige popgroep Yuko heeft zichzelf heruitgevonden. 
Hun vierde wapenfeit is niet zomaar een album, het is ook een 
boek en een animatiefilm. 

DONDERDAG 11 JANUARI 2018  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 14 / € 11 (VRIENDENPAS) 

SPROOKJES ENZO / CIE LEWIS   
LAMPIONAIO  

THEATER

Lampionaio vertelt het verhaal van een jongetje dat later lan-
taarnaansteker wil worden. Bij zonsondergang zal hij de nacht 
aandoen en net voor zonsopgang weer uitdoen. 
Lampionaio is een lichtvoetige en magische circustheater-
voorstelling met bewegende objecten, poppen, video en ver-
rassende circusnummers. Het is een spannend en kleurrijk 
sprookje over de nacht en zijn dromen.

ZONDAG 4 FEBRUARI 2018  11.00 UUR EN 14.30 UUR
SCHOUWBURG € 8 / € 5 (VRIENDENPAS)

Het Roffa Tango Trio brengt samen met twee dansers een 
voorstelling over tango de hoy: de tango van nu. Samen door-
breken ze de clichés rond tango. Roffa Tango Trio laat horen 
welke tangomuziek vandaag de dag nog allemaal geschreven 
wordt. Hun repertoire bestaat uit werk van componisten van-
af de tijd van Astor Piazzolla en eigen composities.

Ook de dans zal afwijken van de traditie. Choreografen  
Charlotte Goesaert en Charlie Fouchier combineren hun mo-
derne achtergrond met invloeden uit de rijke tangodanscul-
tuur. 

Het Roffa Tango Trio bestaat uit Simone van der Weerden, 
Anke Steenbeke en Alexander Vocking, die aan de Argentijn-
setangoafdeling van het Rotterdamse conservatorium afstu-
deerden. In 2016 werden zij laureaat van Supernova, een wed-
strijd voor jong muzikaal talent.

VRIJDAG 2 FEBRUARI 2018  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 13 / € 10 (VRIENDENPAS)

LIEVE BLANCQUAERT 

BOEKEN EN BUBBELS  

WOORD

Fotografe en televisiefiguur Lieve Blancquaert bespreekt een 
aantal boeken die op de een of andere manier iets betekend 
hebben in haar leven. Daarnaast ontvangt ze ook het boek dat 
Luc Appermont haar cadeau gaf. De Herentalse trompettist 
Birger Embrechts zorgt voor de muzikale omlijsting. 
Lieve Blancquaert kent u ongetwijfeld van de tv-programma’s 
Birth Day en Wedding Day of van haar tentoonstellingen en 
boeken rond fotografie.

ZONDAG 28 JANUARI 2018  10.30 UUR
LAKENHAL € 10 / € 7 (VRIENDENPAS) - INCLUSIEF APERITIEF

SAMSON SCHMITT TRIO  
DJANGOFOLLLIES 2018 

JAZZ

In januari worden er overal te lande optredens georganiseerd 
ter ere van Django Reinhardt, een van Belgiës grootste muzi-
kanten. Het Samson Schmitt Trio keert met dit concert terug 
naar de Ellington-periode van Reinhardt. Dit resulteert in een 
geluid dat zowel avontuurlijk als emotievol overkomt. In het 
beloftevolle trio speelt bandleader Samson Schmitt gitaar. Zijn 
band verkent de grenzen tussen jazz, klassiek en traditionals. 

VRIJDAG 26 JANUARI 2018   20.15 UUR 
REX, MOL € 13 / € 10 (VRIENDENPAS)

TRIO DA KALI  
WERELDMUZIEK

Trio Da Kali is een buitengewone groep muzikanten uit de 
Mandecultuur van Mali. Het concert biedt een zeldzame blik 
in de ziel van de kunst van de griot en de muziek van het Afri-
kaanse continent. De griots zijn West-Afrikaanse dichters en 
lofzangers die de mondeling overgebrachte tradities in ere 
houden.
Het optreden van Trio Da Kali draait om de stem van Hawa 
Kasse Mady Diabaté. Ze heeft een van de mooiste griotstem-
men in Mali.

VRIJDAG 26 JANUARI 2018   20.30 UUR 
CC ZWANEBERG, HEIST-OP-DEN-BERG € 16,50 / € 9,50 (VRIENDENPAS)

MAJOR TOM    
A DAVID BOWIE TRIBUTE 

MUZIEK

David Bowie is niet meer, maar zijn muziek leeft voort. Met 
een onwaarschijnlijk respect voor de man zet Major Tom zijn 
tanden in het allerbeste van zijn carrière. Verwacht geen co-
ver- of tributeband. Dit is een totaalspektakel dat u terug in de 
tijd katapulteert.
Niemand ondergaat beter dan Tom Hannes de transforma-
tie naar Bowie. Met een akelige precisie doet hij de rockgod 
herleven. En de band? Niets dan ervaren rotten in de theater-, 
muziek- en filmwereld.

VRIJDAG 22 DECEMBER 2017  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 17 / € 14 (VRIENDENPAS) 

SIOEN   
SIOEN PLAYS GRACELAND 

WERELDMUZIEK

In 1986 trok Paul Simon naar Zuid-Afrika, voor de opnames 
van het album Graceland. Meer dan twintig jaar later nam  
Sioen er met plaatselijke muzikanten een nieuwe cd op. 
Sioen vertolkt het volledige album Graceland met een aantal 
van zijn Afrikaanse vrienden, zoals de Zuid-Afrikaanse backing-
zangeressen uit Soweto en N’Faly Kouyaté uit Guinee. Voor de 
gelegenheid komt accordeonist en saxofonist Rony Verbiest 
mee. 

DONDERDAG 21 DECEMBER 2017  20.00 UUR 
CC ZWANEBERG, HEIST-OP-DEN-BERG € 16,50 / € 13 (VRIENDENPAS)
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PASCALE PLATEL 

GEZEGEND ZIJ  

THEATER

In Gezegend zij vertelt Pascale Platel de levensloop van  
Jezus Christus vanuit de ooggetuigenis van tante Elisabeth, de 
moeder van Johannes de Doper. Platel vertelt het verhaal vol 
humor en kwinkslagen. Ze laat u gieren van het lachen, maar 
evenzeer beweegt ze u tot tranen, zoals alleen zij dat kan. 
Pascale Platel neemt deze memorabele solovoorstelling uit 
2002 met veel plezier weer op in haar repertoire. 

VRIJDAG 12 JANUARI 2018  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 12 / € 9 (VRIENDENPAS)

JAN JAAP VAN DER WAL  
SCHOON 

HUMOR

Schoon is de tweede show die comedian Jan Jaap van der Wal 
speciaal voor en in Vlaanderen maakt. In Schoon gaat hij ver-
der in op alles wat mooi is in zijn tweede vaderland. En pas op, 
in de lelijke dingen kan ook schoonheid zitten. 
Twee jaar geleden viel Vlaanderen als een blok voor de Neder-
lander van der Wal. De nieuwe Belg speelde hij in ’t Schaliken 
voor een uitverkochte zaal. Sindsdien was hij een van de panel-
leden in De ideale wereld.

VRIJDAG 19 JANUARI 2018 20.00 UUR
SCHOUWBURG € 17 / € 14 (VRIENDENPAS)

KAMERFILHARMONIE VLAANDEREN 
O.L.V. HERMAN ENGELS   

WENEN, MOZART EN DE STRAUSS-DYNASTIE 

KL ASSIEK

Oostenrijk was in de romantiek een ontmoetingsplaats tussen 
Oost- en West-Europa en een brug naar het Midden-Oosten. 
Dit hoort u in de composities van Mozart, Johann Strauss sr. 
en Johann Strauss jr. Deze muziek uit het Wenen van die tijd 
speelt de Kamerfilharmonie Vlaanderen voor u. 
Joshua Galasse, een jong virtuoos talent van amper veertien 
jaar, vertolkt het vioolconcerto nr. 3 van dat andere wonder-
kind: Wolfgang Amadeus Mozart.

ZATERDAG 20 JANUARI 2018 20.00 UUR
SCHOUWBURG € 20 / € 17 (VRIENDENPAS)
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DIMITRI LEUE EN 
KIYOTAKA IZUMI 

EÉN BEEN, EÉN VLEUGEL   
THEATER / KL ASSIEK

Eén been, Eén vleugel vertelt het sprookje van De standvastige 
tinnen soldaat van Hans Christian Andersen. De muziek van de 
Noorse componist Edvard Grieg ondersteunt dit verhaal en 
opent nog meer deuren van verwondering. De lyrische piano-
stukjes van Edvard Grieg lijken wel voor Andersens sprookjes 
geschreven. Grieg kende en bewonderde Andersen. 
Acteur Dimitri Leue bewerkte en vertelt het verhaal. Kiyotaka 
Izumi begeleidt hem op de piano.    

ZONDAG 21 JANUARI 2018  14.30 UUR 
SCHOUWBURG € 8 / € 5 (VRIENDENPAS)

VOETVOLK / LISBETH GRUWEZ  
LISBETH GRUWEZ DANCES BOB DYLAN 

DANS

Lisbeth Gruwez Dances Bob Dylan is puur en minimalistisch. 
De voorstelling voert u mee naar de plek waar de avond over-
vloeit in de nacht.
Lisbeth Gruwez danst op de muziek die haar vaste kom-
paan binnen Voetvolk op vinyl draait. Muzikant-componist  
Maarten Van Cauwenberghe zorgt voor de songs van Bob 
Dylan. Gruwez en Van Cauwenberghe spreken met elkaar  
zonder iets te zeggen, verenigd door Dylans liedjes uit de jaren 
zestig en zeventig. 
    

DONDERDAG 25 JANUARI 2018  20.15 UUR
CC DE WERFT, GEEL € 12 / € 8 (VRIENDENPAS)

7 +

ROFFA TANGO TRIO 
TANGO DE HOY

KL ASSIEK / DANS

3 +
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KATINKA POLDERMAN    
TIERT WELIG  

HUMOR

Katinka Polderman maakt voorstellingen vol vrolijk cynisme, 
subtiele lompheid, engagement, rake observaties en doortim-
merde liedjes. Voor haar vijfde voorstelling neemt de antihel-
din een hoop nieuwe liedjes mee, een gitaar en een omnichord.
Polderman won al vroeg in haar carrière de jury- en publieks-
prijs tijdens het Leids Cabaret Festival. Met haar voorstellin-
gen werd ze al twee keer genomineerd voor de prestigieuze 
cabaretprijs Neerlands Hoop. 

DONDERDAG 8 FEBRUARI 2018 20.00 UUR
SCHOUWBURG € 16 / € 13 (VRIENDENPAS)

GEERT VANDENBON   
DE RONDE LEEFT! 

WOORD

In de Ronde leeft! neemt Geert Vandenbon u mee door de 
geschiedenis van Vlaanderens Mooiste. Hij gaat op zoek naar 
absolute waarheden, iconische momenten en heroïsche kam-
pioenen die de Ronde van Vlaanderen hebben gemaakt tot 
wat hij vandaag is.
Vandenbon is een bevoorrechte getuige van deze koers om-
dat hij 23 jaar lang aan de organisatie meewerkte. Hij is ook 
medestichter van het Centrum Ronde van Vlaanderen in  
Oudenaarde en publiceerde boeken over de Ronde.

ZONDAG 11 MAART 2018 10.30 UUR
LAKENHAL € 10 / € 7 (VRIENDENPAS)

OXALYS  
A HUIT 

KL ASSIEK

Jazz heeft een onuitwisbare invloed uitgeoefend op de klas-
sieke muziek van de twintigste eeuw. Componisten zoals 
Gershwin, Debussy, Ravel en Stravinsky namen allerlei elemen-
ten over uit de jazz: bevlogen ritmes, zwoele melodieën en de 
typische harmonieën. In A huit van Jean Françaix uit 1972 zit-
ten zelfs cabaretinvloeden.
Kamermuziekensemble Oxalys laat deze invloeden in dit pro-
gramma weerklinken. Oxalys ontving de Klara Muziekprijs 
2016 voor Beste Solist of Ensemble.

WOENSDAG 21 MAART 2018  20.00 UUR
SINT-CATHARINAKERK € 18 / € 15 (VRIENDENPAS)

DE HOUDINI’S   
JAZZ@RELAX 

JAZZ

De Nederlandse Houdini’s ontstonden onder de bezielende 
leiding van Gert-Jan Blom. In 1989 veroverden ze als lokaal 
hard-bobsextet alle harten op het North Sea Jazz Festival in 
Den Haag. 
Ruim dertig jaar later hebben De Houdini’s hun samenstelling 
vernieuwd. Bij deze formatie wordt de scheidingslijn tussen 
jazz en pop flinterdun. Deze band mag gerust het predicaat 
‘wereldklasse’ achter zijn naam krijgen. 

VRIJDAG 30 MAART 2018  20.15 UUR 
REX, MOL € 13 / € 10 (VRIENDENPAS)

JAN LEYERS  
MUZIEK

In 2018, het jaar waarin hij zijn zestigste verjaardag viert, trekt 
Jan Leyers de hort op met een nieuwe cd. Na Helder uit 2015 
wordt dit zijn tweede Nederlandstalige album. Dat Leyers, na 
zijn tijd met Soulsister, het hits schrijven niet verleerd is, be-
wees zijn radiohit Alles komt in orde.
Tijdens de vorige theatertournee stond alleen gitarist Tom 
Vanstiphout mee op het podium. Nu brengt Jan Leyers een 
volledige band mee.

ZATERDAG 7 APRIL 2018 20.00 UUR 
SCHOUWBURG € 20 / € 17 (VRIENDENPAS)

SKAGEN  
SLAPEND RIJK 

THEATER

SKaGeN gebruikt alles wat in zijn macht ligt om u te overtui-
gen. Wat ze precies verkopen, is niet meteen duidelijk. Maar 
dat het van levensbelang is, staat buiten kijf. 
SKaGeN staat al 18 jaar garant voor wervelend, kritisch en 
avontuurlijk theater. Zelfs wie het theatercollectief goed kent, 
weet niet wat er kan verwacht worden. Zeker is dat deze  
acteurs op het podium staan: Valentijn Dhaenens, Korneel  
Hamers, Clara Van den Broek en Mathijs F. Scheepers. 

DONDERDAG 22 MAART 2018  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 15 / € 12 (VRIENDENPAS)

KRIS DE BRUYNE TRIO     
ZIJN MOOISTE LIEFDESLIEDJES  

MUZIEK

Tijdens dit concert speelt Kris De Bruyne, naast enkele hits, 
zijn vergeten liefdesliedjes. Hij doet dit met muzikanten Gijs 
Hollebosch en Yves Meersschaert. In Zijn mooiste liefdeslied-
jes tovert het trio liefde en blues tevoorschijn.
Met zijn Nederlandstalig oeuvre werd Kris De Bruyne in het 
begin van zijn carrière tot de kleinkunstbeweging gerekend. 
Hits zijn onder meer Amsterdam, Vilvoorde City, De peulschil 
en De onverbiddelijke zoener.

ZATERDAG 17 MAART 2018 20.00 UUR
SCHOUWBURG € 14 / € 11 (VRIENDENPAS)

TUNING PEOPLE EN DE MAAN     
BONTE NACHT   

THEATER

Drie mensen met emmers verf en zelfgeknutselde schilderob-
jecten bekladden hun omgeving en zichzelf. Ze transformeren 
tot extravagante wezens met blauwe gezichten, rode lange 
armen en gele punthoeden. Ze glibberen van het ene schilder-
achtige tafereel naar het andere.
In Bonte nacht krijgt de creativiteit carte blanche. Dit bewe-
gend schilderij is een kleurrijke en haast woordeloze trip voor 
kleuters.

ZONDAG 18 MAART 2018  14.30 UUR
SCHOUWBURG € 8 / € 5 (VRIENDENPAS)

MICHAËL VAN DROOGENBROECK    
WAT MET UW GELD?  

WOORD

Nooit eerder stond de rente op spaarboekjes zo laag. Hoe 
komt dat? Zijn er ook alternatieven? En wat zijn dan de risico’s? 
Hoe kunt u beleggen in aandelen en waar moet u op letten? 
Zijn vastgoed, goud of schilderijen een alternatief? 
In deze lezing schetst VRT-journalist Michaël Van Droogen-
broeck de problemen en de uitdagingen van de lage rente 
op maat van de gewone spaarder. Met handige tips, do’s en 
don’ts.

WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 20.00 UUR
SCHOUWBURG € 10 / € 7 (VRIENDENPAS)

FOUR ACES GUITAR QUARTET   
FOR ACES (APERITIEFCONCERT)  

KL ASSIEK

Het Four Aces Guitar Quartet houdt ervan om klassieke mees-
terwerken te combineren met bewerkingen van traditionele 
folksongs en popmuziek. De nieuwste cd For Aces gaat voort 
op dat pad, maar bevat ook composities die speciaal voor dit 
album zijn geschreven. 
Acht jaar na hun debuut zijn deze vier gitaristen de Vlaamse 
klei ontgroeid. Hun eerste cd Odyssee was een succes, tot zelfs 
in China. In 2013 werd het ensemble laureaat van Supernova.

ZONDAG 25 FEBRUARI 2018  11.00 UUR
LAKENHAL € 12 / € 9 (VRIENDENPAS) – INCLUSIEF APERITIEF

STRANGE COMEDY    
DE SHOW  

HUMOR

De show is een wervelende combinatie van illusionisme,  
circus en fysiek theater. Acrobaten Shelly Mia Kastner en  
Jason McPherson verglijden tot twee ongelukkige artiesten. 
In de stijl van The Muppet Show ontdekt u een wereld waar 
kostuums een eigen willetje hebben en trucs wel eens erg ver-
keerd zouden kunnen gaan.
Strange Comedy is zelfs tot bij Cirque du Soleil bekend om zijn 
visuele illusies, verrassende acrobatie en hilarische clownerie. 

ZATERDAG 10 MAART 2018  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 12 / € 9 (VRIENDENPAS)

KAMERFILHARMONIE VLAANDEREN 
O.L.V. HERMAN ENGELS    
ROMANTISCHE LENTEMUZIEK 

KL ASSIEK

Het programma van dit concert bevat op en top romantische 
stukken. De Kamerfilharmonie Vlaanderen onder leiding van 
Herman Engels speelt onder andere de balletsuite uit de opera 
De notenkraker en muziek uit de musical An American in Paris 
van George Gershwin. Gershwin begon als liedjescomponist, 
maar werd vlug bekend en begon musicals voor Broadway te 
schrijven.

VRIJDAG 9 MAART 2018 20.00 UUR
SCHOUWBURG € 20 / € 17 (VRIENDENPAS)

BRAM WEIJTERS & CRAZY MEN     
HERE COMES THE CRAZY MAN   

JAZZ

Met Bram Weijters & Crazy Men neemt u een avontuurlijke 
duik in de vaderlandse jazzrock en fusion. De groep vertrekt 
van de cultplaat Here Comes the Crazy Man uit 1974 van Koen 
De Bruyne, de betreurde broer van Kris.
Onder leiding van muzikale duizendpoot en pianist Bram 
Weijters is de line-up samengesteld uit prominente muzikan-
ten die elk op hun manier bezig zijn met jazzfusion en cross-
overs. 

VRIJDAG 23 FEBRUARI 2018 20.15 UUR
REX, MOL € 13 / € 10 (VRIENDENPAS)

WÖR & TRIO DHOORE   
FLEMISH FOLK CARAVAN 

WERELDMUZIEK

De Flemish Folk Caravan laat de geitenwollen sokken thuis en 
verovert wereldwijd het hart van menig folkfanaat met het 
imago van een stoere rockband. Daarin zijn een drummer en 
bassist overbodig.
Wör en Trio Dhoore presenteren een boeiend programma 
met folkmuziek als muzikale rode draad. Verwacht twee aan-
stormende groepen die hun kijk op traditionele muziek van bij 
ons geven. De twee bands hebben een verschillend repertoire 
maar dezelfde drive. 

VRIJDAG 9 FEBRUARI 2018  20.30 UUR
CC ZWANEBERG, HEIST-OP-DEN-BERG € 16,50 / € 9,50 (VRIENDENPAS)

ELS DOTTERMANS 
EN KATELIJNE VERBEKE 

ANNIE M.G. SCHMIDT VOOR VOLWASSENEN 

WOORD

Annie M.G. Schmidt heeft niet alleen kinderboeken geschre-
ven, maar ook heel wat verhalen en poëzie voor volwassenen. 
Die teksten hoeven niet onder te doen voor het bekendere 
werk.
Actrices Els Dottermans en Katelijne Verbeke, bekend van on-
der meer het Eén-programma Loslopend wild en gevogelte, 
willen deze teksten uit de schaduw halen. De dames maken 
een selectie uit het werk van Schmidt en brengen ze in de unie-
ke omgeving van de kapel van hotel Karmel.

ZONDAG 11 FEBRUARI 2018  11.00 UUR
KAPEL HOTEL KARMEL € 14 / € 11 (VRIENDENPAS)

BEN SEGERS, LUCAS VAN DEN EYNDE, 
BERT HUYSENTRUYT EN 

DOMINIQUE MONDELAERS 
HELLS BELLS  

THEATER / HUMOR

In hun repetitiekot zijn de Hells Bells de rocksterren die ze zou-
den willen zijn. Buiten de vier met eierdozen geïsoleerde mu-
ren zijn Gerrie, Werner, Geert en Freddy echter vier midlifers. 
Zij zien hun ietwat grijze bestaan wegtikken op de fabrieksklok 
van een met sluiting bedreigd bedrijf. De Hells Bells willen snel 
geld verdienen en daarom gaan ze een commerciële kerstsin-
gle uitbrengen.
De would-be-rockers worden gespeeld door vier rasacteurs. 

DONDERDAG 22 FEBRUARI 2018  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 18 / € 15 (VRIENDENPAS)
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Mijn punt is eigenlijk. staat op het spanningsveld tussen  
poëzie, muziek en experiment. Tussen broos en bruut. Tussen 
grappig en gevaarlijk. Maud Vanhauwaert, Geert Waegeman 
en Tom Kestens scheppen een magische wereld, vol ontwa-
penend spervuur, kwetsbare heavy metal en grootmoedige 
niemendalletjes.
Maud Vanhauwaert is schrijver en tekstperformer. Haar 
poëziebundels werden veelvuldig bekroond. Wij zijn evenwij-
dig was de best verkochte bundel in Vlaanderen in 2015. Com-
ponist en multi-instrumentalist Geert Waegeman en Lala- 
lover-frontman Tom Kestens zorgen voor de soundtrack.

DONDERDAG 29 MAART 2018 20.00 UUR 
SCHOUWBURG € 14 / € 11 (VRIENDENPAS)

MAUD VANHAUWAERT, 
TOM KESTENS EN GEERT 

WAEGEMAN 
MIJN PUNT IS EIGENLIJK.

WOORD

Ji
m

m
y 

Ke
ts

4 +

Th
om

as
 G

eu
en

s

Ri
k 

Va
n 

St
ee

nb
er

ge
n



seizoen ‘17-‘18 seizoen ‘17-‘18

EVA VENNEKENS EN 
MARLIES VERVECKEN    

FLUIT EN PIANO (APERITIEFCONCERT)
KL ASSIEK

Pianiste Marlies Vervecken en fluitiste Eva Vennekens spelen 
voor u enkele pareltjes uit de romantiek. Ze laten u kennisma-
ken met de melodieën van Robert Schumann en Charles- 
Marie Widor, met de fantasiewereld van Carl Reinecke en met 
het virtuoze werk van François Borne. 
Vennekens’ muzikaliteit begon aan de Herentalse muziekaca-
demie. Ze studeerde af aan de Carnegie Mellon University in  
Pittsburgh. Vervecken geeft les aan de muziekacademie van 
Geel. 
 
ZONDAG 15 APRIL 2018  11. 00 UUR
LAKENHAL € 12 / € 9 (VRIENDENPAS) – INCLUSIEF APERITIEF

BART VAN LOO EN GEERT HELLINGS    
NAPOLEON

WOORD / MUZIEK

Met zijn vorige show Chanson – une belle histoire kreeg Bart 
Van Loo overal in de Lage Landen de handen op elkaar. In deze 
nieuwe voorstelling blijft hij in Frankrijk. 
Met zijn bekende bevlogenheid en zin voor humor legt Van 
Loo zijn familiegeschiedenis naast die van Bonaparte. Gitarist 
en singer-songwriter Geert Hellings speelt in Napoleon een 
even verrassende als poëtische soundtrack. Koen Broucke 
zorgt voor de beelden.
 
VRIJDAG 25 MEI 2018 20.00 UUR 
SCHOUWBURG  € 14 / € 11 (VRIENDENPAS)

PETER TERRIN, CHRISTOPHE  
VEKEMAN EN AN PIERLÉ     

GELETTERDE MENSEN
WOORD

Twee verwante schrijvers en een zangeres zetten de lijnen 
uit van deze vierendertigste editie van Geletterde Mensen. 
Christophe Vekeman mag gerust een podiumbeest genoemd 
worden. Peter Terrin is eerder van het timide soort. Pianiste 
en zangeres An Pierlé is de ampersand tussen beiden. 
Terrin en Vekeman gaan op zoek naar de overeenkomsten en 
de verschillen in hun oeuvres, en zullen hun muziek- en film-
dada’s etaleren.

ZATERDAG 28 APRIL 2018 20.00 UUR
SCHOUWBURG € 15 / € 12 (VRIENDENPAS)

THEATER MALPERTUIS      
ONZE KOEN

THEATER

Onze Koen vertelt de geschiedenis van een liefde, waarbij elk 
stadium wordt belicht. Het is ook het verhaal van ouders die 
kinderen opvoeden; we doen wat we kunnen maar hebben in 
feite geen idee hoe het moet. 
Onze Koen was dé publiekstrekker van Theater Malpertuis in 
2016. Peter De Graef schreef en regisseerde deze theatertekst. 
Voor deze herneming speelt hij zelf de mannelijke hoofdrol, 
aan de zijde van klasbak Tania Van der Sanden. 

DONDERDAG 17 MEI 2018 20.00 UUR 
SCHOUWBURG € 15 / € 12 (VRIENDENPAS)

HELKA      
OBSCURA

DANS

Obscura is een voorstelling over hoe mensen vandaag com-
municeren. We gebruiken zoveel hulpmiddelen om met elkaar 
in contact te komen, maar eigenlijk creëren we een vals gevoel 
van ‘nabijheid’. 
Mieke Laureys en Helder Seabra werken en tasten voor  
Obscura het fysieke en mentale kunnen af. Vier inspirerende 
performers brengen een energieke, dramatisch krachtige en 
poëtische voorstelling.

DONDERDAG 17 MEI 2018 20.15 UUR
CC DE WERFT, GEEL € 12 / € 8 (VRIENDENPAS)

XABIER DIAZ  
WERELDMUZIEK

Xabier Diaz is een bekende muzikant, componist en zanger 
in de Galicische muziekscene. In zijn nieuwe project verenigt 
hij de Galicische tamboerijn met de adufe, een vierkante tam-
boerijn van Moorse origine. Elf vrouwelijke percussionisten en 
zangers van het Adufeiras de Salitre bespelen de adufe. Gutier 
Álvarez op draailier en Javier Álvarez op accordeon vullen de 
groep aan.

ZATERDAG 21 APRIL 2018  20.00 UUR
CC ZWANEBERG, HEIST-OP-DEN-BERG € 16,50 / € 13 (VRIENDENPAS)

MICHAEL VAN PEEL 
BOEKEN EN BUBBELS  

WOORD

Interviewster Katrien Lodewyckx bespreekt met stand-up- 
comedian Michael Van Peel zijn persoonlijke boekengeschie-
denis. Als tweede gast ontvangen we een nader te bepalen au-
teur, die recent werk komt voorstellen op de sofa van Boeken 
en Bubbels. 
Michael Van Peel kent u van zijn eindejaarsconferences  
Van Peel overleeft, die aan het begin van elk jaar op radio en 
televisie worden uitgezonden.

ZONDAG 22 APRIL 2018  10.30 UUR
LAKENHAL € 10 / € 7 (VRIENDENPAS) - INCLUSIEF APERITIEF

KAMAL KHARMACH  
DE SCHAAMTE VOORBIJ 

HUMOR

Met zijn debuut, De schaamte voorbij, probeert Kamal Khar-
mach de talrijke veranderingen in zijn leven bij te benen. Hij 
laat zien dat er een gigantisch groot verschil kan bestaan tus-
sen wat andere mensen over u denken en wat u over uzelf 
denkt.
Kamal Kharmach veroverde de harten van het Vlaamse pu-
bliek met zijn gesmaakte deelname aan De slimste mens ter 
wereld in 2015. Sindsdien is hij niet meer van de beeldbuis weg 
te slaan.

ZATERDAG 19 MEI 2018 20.00 UUR
SCHOUWBURG € 17 / € 14 (VRIENDENPAS)

THE CAL TJADER PROJECT 
JAZZ

Cal Tjader wordt beschouwd als een van de invloedrijkste 
Amerikaanse jazzmuzikanten binnen de latin jazz. Jazzcritici 
zien zijn kwintet als een van de beste latinjazzbands ooit.
The Cal Tjader Project wil dan ook graag de muziek waar 
deze vibrafonist bekend mee werd live brengen. In dit project 
brengt de Herentalse vibrafonist Andres Liefsoens vier gewel-
dige jazzmuzikanten samen: Stijn Wauters, Fré Madou, Jelle 
Van Giel en Benjamin Verstraete.

VRIJDAG 18 MEI 2018  20.00 UUR
SCHOUWBURG € 13 / € 10 (VRIENDENPAS)

BUURMAN 
DANS EN DWAAL  

MUZIEK

Film kijken met uw ogen dicht. Dat is wat u doet op de muziek 
van Buurman. Op hun vierde album Dans en dwaal verfijnen 
zanger Geert Verdickt en co de cinematografie van hun mu-
ziek. Die mag zelfs dansbaar zijn. 
De voorbije tien jaar produceerde Buurman het ene geweldige 
nummer na het andere. In het radiogeheugen staan ondertus-
sen gegrift: Rocky komt altijd terug, Zoals koffie hoort bij op-
staan en God, ik en Marjon.

VRIJDAG 27 APRIL 2018 20.00 UUR 
SCHOUWBURG € 17 / € 14 (VRIENDENPAS)

COMP. MARIUS  
MANON EN JEAN VAN FLORETTE  

THEATER

In het tweeluik Manon en Jean van Florette erft Jean een oude 
boerderij van zijn moeder Florette. Samen met zijn dochter 
Manon en zijn vrouw Aimée trekt hij weg uit de stad om op het 
platteland te gaan boeren. 
Manon en Jean van Florette spelen zich af in de openlucht, 
op het jeugdverblijfdomein Bos en Brem in Kasterlee. Geniet 
van deze twee meesterwerken van de Franse auteur Marcel 
Pagnol.

DONDERDAG 24 MEI 2018  18.30 UUR 
VRIJDAG 25 MEI 2018  18.30 UUR 
ZATERDAG 26 MEI 2018 18.30 UUR 
BOS EN BREM, KASTERLEE  € 26 / € 23 (VRIENDENPAS)
(ORG. DE WARANDE) INCLUSIEF MAALTIJD

Jos Verbist en Raven Ruëll verdiepten zich in de geschiedenis 
van de Eerste Wereldoorlog en concluderen dat die eigenlijk 
nooit is opgehouden. In Oeps tonen de regisseurs de absurdi-
teit van de werkelijkheid en de eindeloze carrousel van geo- 
politieke spelletjes. Oeps is een bijtende satire die toont wat 
we steeds weer lijken te vergeten.
Oeps werd geselecteerd voor het Theaterfestival 2017 en de 
pers noemde het een van de beste voorstellingen van 2016.

THEATER ANTIGONE  
OEPS
THEATER

In dit programma blaast RedHerring de ‘mise en concert’-tra-
ditie uit de Franse barok nieuw leven in. Hierbij vormt muziek 
voor klavier het uitgangspunt om tot ensemblestukken te 
komen, volgens de historische praktijken in de muziek van 
grootheden als Couperin, Rameau, Marais en Dieupart. 

RedHerring wil zowel achttiende-eeuwse als nieuwe ‘mise en 
concert’-zettingen laten klinken en inkleuren met fluit, viool, 
gamba, theorbe en klavecimbel. Sopraan Soetkin Elbers ver-
sterkt de expressie in de vocale werken met barokke gestiek, 
een vergeten kunst die zij weer tot leven wekt. 

RedHerring is een Belgisch barokensemble dat in 2011 werd 
opgericht door Patrick Denecker. In zijn korte bestaan speelde 
RedHerring al op grote festivals.

VRIJDAG 15 JUNI 2018 20.00 UUR 
SINT-CATHARINAKERK € 16 / € 13 (VRIENDENPAS)

REDHERRING 
PIÈCES EN CONCERT 

À LA CHAMBRE DU ROY
KL ASSIEK

STUDIO ORKA   
CHASSE PATATE 

THEATER

Chasse Patate biedt troost aan mensen die zich koste wat 
het kost overeind houden, terwijl de grond onder hun voeten 
zompig wordt. Chasse Patate gaat over veerkracht, over iets 
echt willen en niet opgeven. Over hoe dat moet, troosten, om-
armen. Over dromers, vechters en veel te warm bier.
In deze voorstelling met o.a. Dominique Van Malder en Titus 
De Voogdt zoekt Studio Orka de weidse natuur op. De voor-
bije seizoenen stonden hun andere theaterhits, Duikvlucht en 
Zoutloos, in Herentals.

DONDERDAG 31 MEI 2018 20.00 UUR
VRIJDAG 1 JUNI 2018 20.00 UUR
ZATERDAG 2 JUNI 2018 20.00 UUR
ZONDAG 3 JUNI 2018 15.00 UUR 
DONDERDAG 7 JUNI 2018   20.00 UUR
VRIJDAG 8 JUNI  2018 20.00 UUR
ZATERDAG 9 JUNI 2018  20.00 UUR
ZONDAG 10 JUNI 2018  15.00 UUR
LOCATIE NADER TE BEPALEN € 16 / € 12 (KINDEREN -12 JAAR)

8 +

K L U I S T E R  
POP

DINSDAG 7 NOVEMBER 2017 

ADAM’S EVE  
JAZZ

DINSDAG 12 DECEMBER 2017

MATHIEU & GUILLAUME  
KLEINKUNST

DINSDAG 6 FEBRUARI 2018

ÍNDIO LOURO   
WERELDMUZIEK

DINSDAG 20 MAART 2018

LE TEMPS  
D’UNE CHANSON  

CHANSON

DINSDAG 24 APRIL 2018

CC ‘T SCHALIKEN ORGANISEERT DIT SEIZOEN 
VIJF GRATIS MIDDAGCONCERTEN IN DE FOYER. 

CC ‘T SCHALIKEN ORGANISEERT DIT SEIZOEN OPNIEUW FILM. NIEUWSBRIEF

U KRIJGT ER GRATIS BOTERHAMMEN BIJ.

De toegang bedraagt 5 euro of 3,50 euro (Vriendenpas). 
De titels en data worden op onze website en via onze nieuwsbrief bekendgemaakt.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? U kunt inschrijven op onze 
maandelijkse elektronische nieuwsbrief via www.schaliken.be.

DONDERDAG 26 APRIL 2018 20.00 UUR 
SCHOUWBURG € 14 / € 11 (VRIENDENPAS)
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TENTOONSTELLINGEN
GRATIS  |  OPEN: ELKE VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG VAN 14.00 TOT 17.00 UUR

TER VESTEN VZW - SEPTEMBERDAGEN
KASTEEL LE PAIGE

VRIJDAG 1 SEPTEMBER TOT EN MET ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017

DZIA KRANK - STREET ART
LAKENHAL 

VRIJDAG 8 SEPTEMBER TOT EN MET ZONDAG 29 OKTOBER 2017

DE LINK EN HET GEVOLG - KUNSTWERKT HERENTALS
KASTEEL LE PAIGE

VRIJDAG 29 SEPTEMBER TOT EN MET ZONDAG 5 NOVEMBER 2017 

VICKY BOGAERT - SMARTPHONEFOTOGRAFIE  
LAKENHAL

VRIJDAG 3 NOVEMBER TOT EN MET ZONDAG 26 NOVEMBER 2017 

SUS SERNEELS EN FRANS VAN ROY - GREEN IN RED 
KASTEEL LE PAIGE

ZATERDAG 11 NOVEMBER TOT EN MET ZONDAG 3 DECEMBER 2017 

MICHEL VAN GRIEKEN - EEN TENTOONSTELLING ZOALS TE VERWACHTEN EN VOORZIEN WAS
LAKENHAL

VRIJDAG 1 DECEMBER TOT EN MET ZONDAG 24 DECEMBER 2017 

GUY VAN LEEMPUT - ORIGINE
KASTEEL LE PAIGE

VRIJDAG 8 DECEMBER 2017 TOT EN MET ZONDAG 28 JANUARI 2018 

TABULA RASA - GEEN HEDEN ZONDER VERLEDEN
LAKENHAL

VRIJDAG 5 JANUARI TOT EN MET ZONDAG 28 JANUARI 2018

GLOBE AROMA - TOON WAT IK ZIE
LAKENHAL

VRIJDAG 2 FEBRUARI TOT EN MET ZONDAG 25 FEBRUARI 2018

MAËLLE POUPPEZ EN NEDKO ZECHEV - CABINET OF CURIOSITIES
KASTEEL LE PAIGE

VRIJDAG 9 FEBRUARI TOT EN MET ZONDAG 18 MAART 2018 

ERIC PINA - ETSEN, TEKENINGEN, SCHILDERIJEN EN SCULPTUREN
LAKENHAL

VRIJDAG 2 MAART TOT EN MET ZONDAG 22 APRIL 2018 

EULAERS, FLAYOU, ODEURS, WUYTS EN GOVAERTS – 5 KEER INTENS-KARAKTERISTIEK
KASTEEL LE PAIGE

VRIJDAG 23 MAART TOT EN MET ZONDAG 15 APRIL 2018 

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN 
VERSCHILLENDE LOCATIES

VRIJDAG 27 APRIL TOT EN MET ZONDAG 6 MEI 2018

TER VESTEN VZW - MEIDAGEN: KINDEREN OP HET KASTEEL
KASTEEL LE PAIGE

DONDERDAG 10 MEI TOT EN MET ZONDAG 27 MEI 2018

KAATJE VERMEIRE - DE ILLUSTRATIES VAN KAATJE VERMEIRE
LAKENHAL

VRIJDAG 18 MEI TOT EN MET ZONDAG 24 JUNI 2018 

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNST - EINDWERKEN
KASTEEL LE PAIGE

ZATERDAG 16, ZONDAG 17, ZATERDAG 23 EN ZONDAG 24 JUNI 2018

PRAKTISCH
VRIENDENPAS
Voor elke voorstelling hanteert cc ’t Schaliken 
slechts twee prijzen: een basistarief en een vrien-
denprijs. U geniet van de vriendenprijs, na aan-
koop van een Vriendenpas.

De Vriendenpas kost 10 euro, voor -26-jarigen is 
dit 5 euro. Een Vriendenpas geldt voor één seizoen 
en is strikt persoonlijk. 

VOORDELEN 
VRIENDENPAS
• U betaalt altijd het goedkoopste 
 tarief, de vriendenprijs. 
• Voor de films hebt u recht op 
 1,50 euro korting.
• Exclusief voor Vrienden zijn er 
 tijdens het seizoen speciale acties.

LOCATIES 
VOORSTELLINGEN

Lakenhal
Grote Markt, Herentals

Kasteel Le Paige
Nederrij 135, Herentals

Sint-Waldetrudiskerk
Kerkstraat 11, Herentals

Sint-Catharinakerk
Begijnhof, Herentals

Kapel hotel Karmel
Grote Markt 39, Herentals

CC Zwaneberg
Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg

cc ‘t Getouw (RElaX en schouwburg Rex) 
Smallestraat 2, 2400 Mol

cc de Werft
Werft 32, 2440 Geel

Cultuurhuis de Warande (Kuub)
Warandestraat 42, 2300 Turnhout

Jeugdverblijfdomein Bos en Brem
Bos en Bremdreef 6, Kasterlee 

CONTACTGEGEVENS
cc ’t Schaliken
Grote Markt 35 – 2200 Herentals
tel. 014- 21 90 88
cultuurcentrum@herentals.be
www.schaliken.be

WORKSHOP SMARTPHONEFOTOGRAFIE
LAKENHAL

 DONDERDAG 2 NOVEMBER 2017 
OM 20 UUR

€ 3

LEZING DOOR GUY VAN LEEMPUT
KASTEEL LE PAIGE

 WOENSDAG 13 DECEMBER 2017 
OM 20 UUR

€ 3

FILOSOFISCHE RONDLEIDING 
DOOR AN MORTELMANS

KASTEEL LE PAIGE 
WOENSDAG 7 MAART 2018 

OM 20 UUR
€ 3 

WORKSHOP GRAFFITI
STADSPARK

 ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017
OM 14.30 UUR

€ 3


