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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
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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.

TICKETVERKOOP & RESERVERING
Koop je tickets vanaf 10 juni om 9 uur via  
www.dekam.be,  
www.delijsterbes.be of  
www.dewarandepoort.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 Nachtvlucht samenstellen uit 
het aanbod aan deze kant en/of een abon-
nement Druivenstreek 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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 “de Bende van Vlieg”: geschikt voor kinderen 
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Dit is wat je krijgt wanneer je een komiek twee jaar lang 
opsluit in zijn eigen hoofd!
Van elk verkocht ticket gaat 1 euro naar het Yamina Krossa 
Fonds dat fondsen verzamelt voor borstkankeronderzoek.  

Alex Agnew
WAKE ME UP WHEN IT’S OVER

DO 15 en VR 16/09/2022  |  20.30 u.  
cc De Warandepoort  |     

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

UiTPAS met kansentarief: € 7,40   

WWW.VUB.BE/ONDERZOEK/FONDS-YAMINA-KROSSA#VUB-YAMINA-KROSSA-FONDS

Neomaan brengt een selectie van toppers van de Vlaamse 
muziek. Van de overbekende Will Tura en Bart Peeters tot 
de obscure protestliedjes uit de jaren 70. Van tekstuele  
pareltjes van Drs P en De Nieuwe Snaar tot liedjes waar-
van je haren rechtop gaan staan. En weet je wat nog beter 
is? Jij bepaalt mee het programma. Jij kiest mee wat ze 
spelen. Zo werkt dat bij een jukebox. 

Een stijlvolle seizoensopener, met na de voorstelling een 
receptie. 

I.s.m. Cultuurraad Wezembeek-Oppem.

Neomaan 
SEIZOENSOPENER :  VLAAMSE JUKEBOX TOP 50 VAN LOUIS NEEFS TOT CLOUSEAU

VR 23/09/2022  |  20.00 u.  |  GC de Kam  |      

kassa: € 7  |  vvk: € 6  |  abo: € 5  |  -26 jaar: € 4  |  UiTPAS met kansentarief: € 1,40
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AkroPercu
A HAPPY RHYTHM COMEDY

AkroPercu is een Belgisch gezelschap van 
muzikanten-komieken die volledig verslaafd 
(‘acro’ in het Frans) zijn aan percussie. De 
groepsleden zijn afkomstig uit Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië en leerden elkaar kennen 
tijdens hun studies in Bergen. Ze voelden al-
lemaal de drang om de clichés rond klassieke 
percussie te doorbreken en besloten in 2012 
de uitdaging aan te gaan. Zo zetten ze een 
eerste humoristische show op poten en voor 
ze het echt beseften, waren ze bekend. Het 
publiek vroeg om meer! Drie jaar lang werkten 
ze onvermoeibaar door aan hun nieuwste creatie. Ze klopten aan bij Kamel Benac, een van de 
oprichters van het Franse artiestentrio Les Poubelles Boys, die hun gekke ideeën nog meer uit-
straling gaf. Intussen spelen ze de show al meer dan vier jaar op heel wat prestigieuze festivals!

Twee wezens onderzoeken wat er allemaal kan met 
lucht: van ademen, fluiten tot een scheetje. Lucht kan 
je niet vasthouden, maar is misschien wel te vangen. 
Langzamerhand beginnen de twee zich eraan te hechten. 
Ze willen de lucht alleen nog voor zichzelf. En dan komt 
de eerder zo onzichtbare lucht plots heel tastbaar tussen 
hen in te staan.
Mooi en krachtig bewegingstheater met prachtige beel-
den en bijzondere muziek. En dat alles zonder woorden.

Laika
LUCHT       (4+)

ZA 01/10/2022  |  15.00 u.  |  cc De Warandepoort 

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

ZA 24/09/2022  |  20.00 u.  |  GC de Lijsterbes   
kassa: € 20  |  vvk: € 18  |  abo: € 16  |  -26 jaar: € 14  

UiTPAS met kansentarief: € 4 
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Volgens publiek en fans over de hele wereld 
is L.A.vation echt The Next Best Thing. 
Geen andere U2 tribute band of coverband 
komt visueel en muzikaal zo dicht bij de 
echte U2 als L.A.vation. 
In combinatie met een boeiende video-
productie, foto’s en begeleidende verhalen 
biedt de show een diepgaand beeld van 
de groei van de band, van hun enthousi-
aste tienerjaren in Dublin, Ierland, tot hun 
rechtmatige plek als een van de grootste 
rockbands aller tijden!

L.A.Vation
STORIES FOR BOYS 

VRIJ 07/10/2022  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort
kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,60

Vier vrouwen. Vier nerveuze vrouwen.
Ze horen stemmen in hun hoofd, denken in 
bochten en kronkels, zien wat wij niet zien. 
Wat doen die vrouwen samen op een 
podium? 
Ze zingen, ze zuchten en ze maken zich 
zorgen. Over de wereld en zichzelf. Ze ver-
tellen u wat het is om verloren te lopen in de 
donkere kamers van hun gedachten, de weg 
kwijt te geraken in hun kronkelige hersenen, 

op de dool te zijn tussen waan en werkelijkheid. Ze zingen het bloed van onder je nagels, krabben 
aan je ziel en plukken de eelt van je emoties.

Ella Leyers, Clara Cleymans, 
Inge Paulussen, Tine Reymer
TE GEK!? NERVEUZE VROUWEN

ZA 08/10/2022  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  |     

kassa: € 27  |  vvk: € 25  |  abo: € 23  |  -26 jaar: € 21  |  UiTPAS met kansentarief: € 5,40 

I.S.M. SOCIAAL HUIS TERVUREN
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De Kinderhoogdag staat dit jaar in het teken van de vier 
elementen: aarde, water, vuur en lucht.  
Heb je een fascinatie voor vuur? Bewerk jij aarde graag tot een 
kunstwerk? Vorm jij water in een vingerknip om tot ijs? Voel jij 
meteen waar de wind vandaan komt? Dan is dit jouw dag! Van 
kleine uitdagingen tot grote constructies, alles staat in het 
teken van de elementen.  
De Kinderhoogdag beleef je met het hele gezin. Er zijn een 
heleboel hete, spetterende, winderige en aardse activiteiten 
voor kinderen tot 12 jaar en hun (groot)ouders. Zien we jullie op 
9 oktober? Dan maken we er een superkinderhoogdag van! 

Kinderhoogdag
DE VIER ELEMENTEN       

ZO 09/10/2022  |  14.00 u. tot 18.00 u.  |  GC de Lijsterbes  |       
kassa: € 7  |  vvk: € 6  |  abo-groep (10 pers.): € 5  |  jeugdverenigingen: € 5  |  UiTPAS met kansentarief: € 1,40    

I.S.M. GC DE KAM 

Zangeres Mieke roept een wereld van herinneringen op. 
Herinneringen aan de jaren 70, toen ze de showbusiness 
binnenstapte. Mieke is dan 16 jaar en het zingen zit haar in het 
bloed. Tussen haar twaalfde en veertiende neemt ze deel aan 
meer dan 100 zangwedstrijden. Ze brengt een eerste single 
uit: ‘Wat een prachtige dag’, een duet met Pierre Kartner. Er 
is sindsdien veel veranderd in de showbusiness, maar Mieke 
behoort tot de groep artiesten die blijvend succes kennen. 
Wat begon met ‘Wat een prachtige dag’ duurt voort tot op de 
dag van vandaag. Hits als ‘Een kind zonder moeder’, ‘Mijn beste 
vriendin’ en de single ‘Edith Piaf’ zijn nog altijd niet vergeten. 

Taart en koffie zijn in de prijs begrepen.

I.s.m. OKRA en Cultuurraad Wezembeek-Oppem.

Mieke
MUZIKALE SENIORENNAMIDDAG

VRIJ 14/10/2022  |  14.00 u.  |  GC de Kam  |     

kassa: € 15  |  vvk: € 13  |  abo: € 11  |  UiTPAS met kansentarief: € 3    
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De opzet van ‘Song Circle’ is even eenvoudig 
als geniaal. Zet drie gepassioneerde artiesten 
samen op een podium, in een intieme setting. 
Om beurten spelen ze een lied uit hun rijke 
oeuvre en vertellen ze het verhaal achter de 
muziek. Met de kracht van hun liedjes en hun 
stem en met spontane gesprekken over het 
hoe en waarom, met elkaar of met het publiek. 

Raf Walschaerts is artiest in hart en nieren. We kennen hem als de helft van Kommil Foo. Ilse 
Goovaerts (Neeka) is een vaste waarde in de Belgische muziek en kiest na vijf albums in het 
Engels voor het Nederlands. Jan De Campenaere is de man achter Venus In Flames, zanger en 
liedjesschrijver van bekende en minder bekende belpop-parels. 
‘Song Circle’: over mensen, het leven en muziek. Over jij en ik. Relaxed, ongedwongen en hartver-
warmend.

Raf Walschaerts, Neeka,  
Venus in Flames
SONG CIRCLE 

VR 21/10/2022  |  20.00 u.  |  GC de Kam  |     

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

Jos van Immerseel is niet alleen een bekende 
dirigent én docent maar ook een begenadigd 
pianist. In dit concert brengt hij sonates en an-
der klavierwerk van de jonge Beethoven uit het 
programma ‘Piano works of the young Beetho-
ven’ dat hij in 2019 bij Alpha-Classics uitbracht. 
Hij speelt dit concert op zijn eigen instrument, 
een Christopher Clarcke Hammerflügel. Wil je 
nog meer van Jos van Immerseel horen? Dan 
kan je op 21 april 2023 naar GC de Kam voor 
Franse klavecimbelmuziek. 

Jos van Immerseel  
SONATES VAN BEETHOVEN 

ZA 22/10/2022  |  20.00 u.  |  GC de Lijsterbes 
kassa: € 24  |  vvk: € 22  |  abo: € 20  |  -26 jaar: € 18  |  UiTPAS met kansentarief: € 4,80
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Griezelen tijdens Halloween is in Kraainem een traditie. 
Ook dit jaar bouwen we GC de Lijsterbes om tot griezel-
paleis.  
Trek je meest spookachtige kleren aan en neem met 
het hele gezin deel aan onze enge en spectaculaire 
tocht. Afsluiten doen we, zoals altijd, met een echt 
griezelbal! 

Halloweenfeest voor het 
hele gezin 
GRIEZELBAL       

ZA 29/10/2022  |  18.30 u.  |  GC de Lijsterbes  |       
kassa: € 7  |  vvk: € 6  |  abo: € 5  |  UiTPAS met kansentarief: € 1,40    

I.S.M. JC DE VILLA EN CHIRO BAM!  

Vluchten / op de vlucht zijn / vluchtend onderweg zijn
Toekomst – 
onbekend
Wat neem je mee? 
Waar ga je heen? 
Wie zie je nog terug?
Wanneer zal je weer veilig zijn?
Keer je nog ooit terug?
Waar ben je morgen? 
Zal je ooit nog ergens thuiskomen? 
… 
Met teksten van vroeger en nu geven De Zonderlingen 
in de voorstelling ‘Vlucht(en)’ woorden aan deze harde 
realiteit.

De Zonderlingen
VLUCHT(EN)

ZA 29/10/2022  |  20.00 u.  |  GC de Kam  |      

kassa: € 13  |  vvk: € 11  |  abo: € 9  |  -26 jaar: € 7  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,60
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Ieder jaar in augustus gaat bij de uit Antwerpen gevluchte  
herbergier Beer het licht uit. Dan sluit hij zich op in z’n zolderkamer 
in Amsterdam om ‘af te dalen’ in de gebeurtenissen van z’n leven. 
Beer is verscheurd, door een verinnerlijkte pijn waar hij niet  
omheen kan. Wat is het wat hij zo moeilijk over z’n lippen krijgt?  
En waar ligt de bevrijding? 
Jeroen Olyslaegers maakte een nieuwe monoloog ‘Wildeman’ voor 
rasverteller Bob de Moor, uitgaande van zijn bejubelde historische 
roman ‘Wildevrouw’. Van het historische perspectief van de roman 
verschuiven we naar een ‘belijdenis’ waarin vragen gesteld worden 
over het waarom en de omvang van verdriet, over de daad- en 
veerkracht die een mens daar moet tegenover stellen. 

I.s.m. Cultuurraad Wezembeek-Oppem

Theater Malpertuis:  
Bob De Moor
WILDEMAN 

DO 10/11/2022  |  20.00 u.  |  GC de Kam  |      

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

Arte Amanti werd in 2009 opgericht als 
een uniek kamermuziekfestival met een 
origineel concept. Wat bescheiden begon, 
groeide uit tot een festival met meer dan 
50 concerten per jaar! 
Jonge talenten in combinatie met belofte-
volle rijzende sterren, dat is de formule 
van dit klassieke concert in de kerk van 
Duisburg. De jonge Deense Justina Maria 

la Cour brengt een schitterende prelude op de viool. Daarna vergasten violiste Karen Su en pianist 
Ruben Plazier het publiek op hun kunnen. Eentje om niet te missen…

Arte Amanti  
KLASSIEK CONCERT IN DE SINT-KATHARINAKERK VAN DUISBURG

DO 10/11/2022  |  20.30 u.  |  Sint-Katharinakerk Duisburg 
kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,60    

I.S.M. VZW ARTE AMANTI 
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2022 is nu al een bewogen jaar. De coronabarometer, 
de stijgende energieprijzen, de hacking van Jan  
Jambon, Antwerpen dat plots eerder een stukje  
Nederland in Vlaanderen is … 
Gelukkig heeft Kamal met zijn drie vorige eindejaars-
conferences bewezen dat hij de nodige ervaring heeft 
om ook dit jaar de uitdaging aan te gaan. Twijfel niet en 
boek meteen een ticket voor deze snedige, scherpe en 
hilarische terugblik op 2022. 

Kamal Kharmach  
MAG IK EVEN 2022? (TRY-OUT)    

VR 11/11/2022  |  20.00 u.  |  GC de Lijsterbes  |       
kassa: € 15  |  vvk: € 13  |  abo: € 11  |  -26 jaar: € 9   
UiTPAS met kansentarief: € 3

Met de High Kings haalt Kraainem één van de grootste 
Ierse folkbands in huis. In 2008 brachten ze een eerste 
plaat uit. Een jaar later verkochten ze al vijfmaal het 
Olympia-theater in Dublin uit. Ondertussen hebben ze 
vier platina albums en reizen ze de wereld rond. Nadat 
president Obama hen live had zien optreden, nodigde 
hij de band uit voor een optreden in het Witte Huis ter 
ere van Saint Patrick’s Day. De band bestaat uit vier top-
muzikanten, die samen meer dan dertien instrumenten 
bespelen. Bekende Ierse ballads worden afgewisseld 
met eigen nummers en uiteraard de traditionele
‘singalongs’, die je doen meezingen uit volle borst.
De band bestaat uit Finnbar Clancy, Darren Holden, 
Brian Dumphy en Paul O’Brien.

The High Kings
THE TRUE HEIRS OF IRELAND’S FOLK HERITAGE

VR 18/11/2022  |  20.00 u.  |  GC de Lijsterbes
kassa: € 26  |  vvk: € 24  |  abo: € 22  |  -26 jaar: € 20 

UiTPAS met kansentarief: € 5,20
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Stijn Meuris gidst jou, samen met een 
bende muzikale klasbakken, doorheen de 
donkere, alternatieve maar vaak ook sexy 
klanken van de new wave.
Aangezwengeld door verhalen, ontdek 
je een decennium vol klassiekers van dit 
messcherpe genre. Passeren de revue: 
Bauhaus, Joy Division, Sisters of Mercy, 
The Cure, Siouxsie and the Banshees, The 
Smiths en nog een dozijn anderen. 
Deze bands zorgden destijds voor kippen-
vel en nu nog steeds!

History of New Wave
 

VR 18/11/2022  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  |      
kassa: € 20  |  vvk: € 18  |  abo: € 16  |  -26 jaar: € 14  |  UiTPAS met kansentarief: € 4

Theatermakers Fred Delfgaauw en Ida van 
Dril laten zich in deze voorstelling inspi-
reren door één van de indrukwekkendste 
toneelstukken van William Shakespeare: 
King Lear. Een sprookjesachtig konings-
drama dat je niet wilt missen!
Het is niet nodig om het verhaal te 
kennen. Feitelijk hebben zij het terug 
gebracht naar de essentie. Strijd met het 
ouder worden. De zorg. De nalatenschap. 

Omgaan met teleurstellingen en trots. En uiteindelijk kunnen loslaten. De man die alles verloren 
heeft, moet buigen of barsten. Lukt het verloren kind het om haar vader weer terug te winnen in 
een verscheurde relatie?
Delfgaauw en van Dril zijn meesters in het poppenspelen. Zodra zij de prachtig gemaakte poppen 
laten spreken, gebeurt er iets bijzonders: ze komen echt tot leven.

Fred Delfgaauw & Ida Van Dril  
KING LEAR

ZA 19/11/2022  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  |       
kassa: € 16  |  vvk: € 14  |  abo: € 12  |  -26 jaar: € 10  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,20    
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Vandaag is het Rita’s verjaardag! 
Maar echt gelukkig is ze niet.  
Haar kamer is netjes zoals het hoort, 
haar kledij keurig zoals het hoort en haar 
fantasie beperkt zoals het hoort.  
Wat zou ze dat eens graag anders willen… 
En dan smelt de lichtzekering.  
Paniek, of toch niet, want het avontuur 
kan echt beginnen: nu komt er plots 
bezoek voor haar verjaardag. 
 
‘Mijn vlek’ is een visuele, woordloze 
voorstelling, waarin schaduw en schaduwspel centraal staan. De kracht van de verbeelding in 
combinatie met fris spel houden je aandacht gegarandeerd vast!

Compagnie O Quel Dommage  
MIJN VLEK | KUNSTENDAG VOOR KINDEREN      (4+)

ZO 20/11/2022  |  15.00 u.  |  cc De Warandepoort  |        
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40

John Leo is voor eeuwig de eerste winnaar van The 
Voice Senior in Vlaanderen. Muziek heeft altijd in Johns 
genen gezeten. Als vijfjarige kreeg hij een accordeon 
en via de pastoor leerde hij het liedje ‘Te Lourdes 
in de Bergen’. Nederlandstalige pareltjes, Engelse 
crooners… John Leo tovert ze met de glimlach uit zijn 
fenomenale stembanden!
Het geheel van de dansnamiddag wordt aan elkaar 
gemixt door DJ Eddy. 
Ambiance verzekerd!!!

John Leo & DJ Eddy
HERFST THÉ DANSANT

DI 22/11/2022  |  14.00 u.  |  Pachthof Stroykens
kassa: € 10  |  vvk: € 8  |  abo: € 6  |  UiTPAS met kansentarief: € 2    

I.S.M. SENIORENADVIESRAAD TERVUREN
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‘DRRRAAI’ is een woordeloze dansvoorstelling over 
circulaire bewegingen. Aan het einde van de voor-
stelling mag het publiek meebouwen aan een nieuwe 
installatie.  
In ‘DRRRAAI’ gaat alles aan het draaien. Dansers draaien 
om hun as, en in de ruimte. Het decor bestaat uit 
cirkels en draaiende sculpturen. De muziek kolkt door 
de ruimte en zoekt de poëzie in een herhalend patroon. 
Dans, muziek en geluid nemen het publiek mee in een 
virtuoos spel van draaiende patronen. ‘Tout petit’ is 

het dansgezelschap van Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers. Het maakt voorstellingen die zowel 
abstract als figuratief zijn. Cirkels draaien. Zwieren. Zwaaien. Rond en rond. Het gaat maar door.

tout petit 
DRRRAAI      (2,5+)

ZO 27/11/2022  |  11.00 u.  |  GC de Lijsterbes
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40   

WWW.TOUTPETIT.BE 

Neem een stemgeluid zo helder als bronwater, voeg 
een gulle dosis puurheid toe en werk af met een portie 
eigenzinnigheid, en je hebt Meskerem Mees. Louter met 
behulp van haar intrigerende stem, haar akoestische  
gitaar en de cello van Frederik Daelemans, tovert ze 
haar gelaagde en zorgvuldig opgebouwde songs om 
tot zoete earcandy. Haar verhalen blijven hangen en de 
refreinen zetten zich als weerhaken in je vast.
Met haar eerste single ‘Joe’ won Meskerem Mees twee 
jaar geleden meteen de harten in België en met haar 
debuutplaat ‘Julius’ verovert ze, net als de Romeinse 
naamgenoot, stilaan Europa. 
De lat ligt meteen hoog en bevestigt wat iedereen voelt: 
Meskerem is geen eendagsvlieg.

Meskerem Mees  
CAESAR TOUR

DI 29/11/2022  |  20.00 u.  |  GC de Kam 
kassa: € 25  |  vvk: € 23  |  abo: € 21  |  -26 jaar: € 19  |  UiTPAS met kansentarief: € 5    
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Het begon allemaal in 1990 met de overwinning in de sound-
mixshow. Met ‘Liefde is een kaartspel’ vertegenwoordigde Lisa 
del Bo ons land op het Eurovisiesongfestival in Oslo. 
Ze bracht duetten met Bart Kaëll en Willy Sommers, zong in 
het voorprogramma van Helmut Lotti en maakte samen met 
Peter Koelewijn ‘Best of the 40’s, 50’s’ en 60’s’. 
In het programma ‘De gouden klassiekers’ neemt ze het publiek 
graag mee door de jaren 40, 50 en 60. Ze zingt onder meer 
klassiekers als ‘Lili Marleen’, ‘Zwei kleine Italiener’ en ‘Que sera 
sera’. Allemaal liedjes die nog lang niet vergeten zijn. Tussen-
door vertelt Lisa over haar eigen leven, maar ook over de grote 
sterren. Luisteren, genieten en meezingen is de boodschap. 

Taart en koffie zijn in de prijs begrepen.

Lisa del Bo   
DE GOUDEN KLASSIEKERS | MUZIKALE SENIORENNAMIDDAG 

VR 02/12/2022  |  14.00 u.  |  GC de Lijsterbes  |        
kassa: € 15  |  vvk: € 13  |  abo: € 11  |  UiTPAS met kansentarief: € 3

Jan De Smet (De Nieuwe Snaar) timmert sinds een aantal 
jaren aan de weg van het nieuwe, frisse kinderlied. Het succes 
van het boek en de cd ‘Steek je vinger in de lucht’ valt niet te 
ontkennen. Op deze cd werden traditionele sinterklaasliedjes 
in een verfrissend jasje gestoken. 
Jan De Smet brengt deze nummers nu ook live. Hij begeleidt 
zichzelf daarbij op een achttal (soms niet voor de hand lig-
gende) instrumenten. Diezelfde instrumenten zijn in het begin 
van de voorstelling allemaal spannend verpakt in blinkend 
geschenkpapier, alsof Zwarte Piet zelf al een aantal pakjes 
heeft gebracht! 

Jan De Smet 
OOK DE SINT STEEKT ZIJN VINGER IN DE LUCHT      (3+)

ZA 03/12/2022  |  14.00 u. deuren open (knutselen)  15.00 u. voorstelling 16.00 u. bezoek Sint   
GC de Lijsterbes  |      
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40
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Topdirigent Hans Primusz smijt zich, op vraag van Nekka vzw, 
in een nieuw avontuur. Hij gaat op tournee met een kersvers 
koor en maakt van de allerbeste Nederlandstalige liedjes een 
wel héél speciale make-over. Voel de magie van de meerstem-
mige koorklanken en geniet van de verrassende koorarrange-
menten die hij maakte van het werk van Frank Boeijen, Gorki, 
Johan Verminnen, Yevgueni, Yasmine en vele anderen.
Actrice-zangeres Tine Embrechts vertelt tussen de liedjes. 
En wanneer haar lievelingsnummer voorbijkomt, kan ze het 
niet laten om de solo van het koor even over te nemen.
De Lage Landenlijst zal nog nooit zo fris en nieuw hebben 
geklonken. 

Hans Primusz, Het Lage  
Landenkoor & Tine Embrechts 
DE LAGE LANDENLIJST 

VR 09/12/2022  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  |     

kassa: € 22  |  vvk: € 20  |  abo: € 18  |  -26 jaar: € 16 

UiTPAS met kansentarief: € 4,40

Van Peel is terug! Deze keer geen eindejaars- maar een meer-
derjaarsconference vol tragikosmische grappen over de staat 
van de planeet, de nieuwe generaties en het toenemende 
verzet tegen… euh... van alles! Want vandaag is dwarsliggen 
mainstream geworden. Iedereen is wel tegen iets (maar 
niemand staat nog voor iets). En alsof dat nog niet genoeg is, 
staat er alweer een nieuwe generatie verongelijkte kids op om 
te rebelleren tegen de veertigers van Generation X.  
Het is genoeg geweest! Tijd voor revolte.
Gelukkig kruipt comedy waar ze niet gaan kan, en huppelt ze 
waar ze niet kruipen moet. The Farce is strong. Use the Farce! 
Welkom bij het verzet. Welcome to the Rebellion!

Michael Van Peel  
WELCOME TO THE REBELLION!

ZA 10/12/2022  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  |      
kassa: € 24  |  vvk: € 22  |  abo: € 20  |  -26 jaar: € 18 

UiTPAS met kansentarief: € 4,80    
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VR 09/12/2022  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  |     

kassa: € 22  |  vvk: € 20  |  abo: € 18  |  -26 jaar: € 16 

UiTPAS met kansentarief: € 4,40

Mooie meisjes, ze zijn overal. Ze flaneren over de kermis, 
wuiven naar de koers en drinken limonade op de braderij. Bij 
de eerste lentezon liggen ze op de plage en als het regent 
zitten ze te giechelen in de cinema. Iedereen spreekt over hen, 
iedereen heeft hen gezien. 
Het sopranoduo Astrid Stockman en Liesbeth Devos brengen, 
samen met accordeonist Stijn Bettens, een ode aan alle meis-
jes, bezongen in de mooiste liedjes uit vervlogen tijden. 
Kruip maar in je beste zondagspak en laat je trakteren op een 
namiddag vol meezingers!

Stokman & Vos   
MOOIE MEISJES 

DI 13/12/2022  |  14.00 u.  |  cc De Warandepoort  |        
kassa: € 15  |  vvk: € 13  |  abo: € 11  |  UiTPAS met kansentarief: € 3

Els de Schepper presenteert 
een turbulente vlucht uit 
de realiteit. Je zal worden 
meegevoerd in een wereld 
vol ontroering, glimlachjes en 
schaterbuien. Ga mee op een 
expeditie tot in de diepste 
kern van Els haar hoofd. Een 
zoektocht met als belangrijkste 
vraag: waar zijn de liefde en de 
uitbundigheid gebleven?
Een volbloed roadmovie op het theater met een soundtrack van Steve Willaert. Een spannend 
verhaal met een absurde inslag. En met een verrassende ‘vliegende’ apotheose. Je zal je innerlijk 
kind tegoed hebben gedaan en na afloop voel je een bevrijding alsof je zelf twee uur hebt gevlogen 
op eigen kracht. Het zal het hart en de lachspieren deugd doen.

Els De Schepper
ZIET ZE VLIEGEN

DO 15/12/2022  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  |      
kassa: € 29  |  vvk: € 27  |  abo: € 25  |  -26 jaar: € 23  |  UiTPAS met kansentarief: € 5,80    
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De Britse Flying Pickets zijn al meer dan 
35 jaar de bekendste a-capellagroep van 
West-Europa. 
Hun stemmen zijn hun instrumenten. Een 
liveoptreden van de Flying Pickets is dan 
ook een unieke ervaring! Van knallende 
rock-’n-roll over gladde pop, soulvolle 
en funky klanken tot zachte en intieme 
songs. Met hun ongelooflijk krachtige 
stemmen en een knipoog naar de Britse 

humor brengen ze nummers van hun album ‘Only human’ en enkele klassiekers zoals ‘Englishman in 
New York’ of ‘Fast Car’ en uiteraard ook het nummer waar het allemaal mee begon ‘Only you’. 5 jaar 
geleden stonden ze ook al op het podium van GC de Kam. Toen kregen ze een staande ovatie. Voor 
deze nieuwe voorstelling vol dynamiek, humor en klasse ongetwijfeld opnieuw.
 

Flying Pickets 
ONLY HUMAN

VR 16/12/2022  |  20.00 u.  |  GC de Kam
kassa: € 24  |  vvk: € 22  |  abo: € 20  |  -26 jaar: € 18  |  UiTPAS met kansentarief: € 4,80

Het is geen geheim dat De Bonanzas wel houden van 
een stevige portie sfeer en gezelligheid
van weleer. Het kon dan ook niet langer uitblijven dat 
de heren een delicieus muzikaal kerstmenu voor jou 
zouden samenstellen.
De aspergesoep met bladgoud wordt geruild voor 
ingetogen nummers van The Beatles en The Stones. 
De gevulde kalkoen met verse kroketjes schuiven ze 
dan weer aan de kant voor enkele onvervalste kerst-
klassiekers. 

Uiteraard overgieten de retrochefs dit alles met een stevige sixtiessaus. Van Nat King Cole tot Bing 
Crosby, maar evenzeer van The Beach Boys tot Paul Anka. De Bonanzas zoals je ze nog maar zelden 
zag: ingetogen en intiem. Een kerstconcert waar je nu al van begint te watertanden.

De Bonanzas  
A 1960s CHRISTMAS

ZA 17/12/2022  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  
kassa: € 16  |  vvk: € 14  |  abo: € 12  |  -26 jaar: € 10  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,20 
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Kitty werkt als acrobate in een circus 
maar wil graag optreden als gooche-
laar. Ze droomt van een spetterende 
goochelshow vol muziek, acrobatie en 
speciale effecten. Als de professor komt 
kijken in het circus, krijgt ze plots een 
idee: als ze nu eens enkele proefjes 
verwerkt in haar voorstelling? 
Gelukkig zitten er een stel kinderen in de zaal. Samen met de kinderen gaan Kitty en de professor 
op zoek naar dingen die geluid maken en proberen ze uit hoe ze daar muziek mee kunnen spelen. 
Er wordt gegoocheld met wetenschappen, we halen acrobatische toeren uit en voor Kitty het 
beseft heeft ze een prachtige voorstelling klaar …
Deze voorstelling is een uiterst interactieve belevenis op de grens tussen goochelen, acrobatie, 
clownerie en wetenschappen die de verbazing en verbeelding prikkelt.

Science & More   
KITTY WIL KNALLEN       (3 TOT 7 JAAR)

ZO 18/12/2022  |  11.00 u.  |  GC de Kam  |        
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40

De Fabrique Magique is een instituut waar ‘magische trucs’ 
worden uitgedacht en gebracht voor publiek. Maar het 
geheim is dat die magie altijd een wetenschappelijke ver-
klaring heeft. Nu is de Gravin, oppermagiër bij de Fabrique 
Magique, op zoek naar een nieuwe assistent. Daarvoor is 
een strenge selectie nodig waarbij de kandidaten grondig 
getest worden. Niet alleen moeten ze zélf nieuwe trucs 
tonen, ze moeten ook de magische trucs van de Gravin 
kunnen doorgronden. Maar wat de Gravin niet weet, is dat 
de nieuwe kandidaat eigenlijk een undercoveragent is. 
Ze wordt er immers van verdacht dat er mensen zijn verdwenen door haar toedoen. Gaandeweg 
wordt duidelijk dat er inderdaad iets vreemds aan de hand is. Gelooft de Gravin misschien in haar 
eigen magie? Alles is toch wetenschap, of niet …?

Science & More
FABRIQUE MAGIQUE       (8 TOT 12 JAAR)

ZO 18/12/2022  |  15.00 u.  |  GC de Kam  |        
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40   
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Wat hebben een peuter en een gemiddelde wereldleider 
met elkaar gemeen?
Zou die president soms ook een driftbui krijgen in het 
gangpad van de supermarkt? Of gillen totdat hij krijgt wat 
hij wil? Laat een peuter speechen en een volwassen man 
in pak onzin brabbelen. Als je goed kijkt, zie je bijna geen 
verschil. Alleen heeft de één het voor het zeggen en de 
ander moet doen wat er gezegd wordt.
In de hilarische peutermusical ‘BullyBully’ ontmoeten twee 
wereldleiders elkaar in Niemandsland. Wat volgt is een 
ongemakkelijke ontmoeting tussen twee kinderachtige, 
maar machtige volwassenen die stukje bij beetje aan 
elkaar wennen.
 

Maas theater en dans 
BULLYBULLY      (3+)

ZO 18/12/2022  |  15.00 u.  |  cc De Warandepoort  |     

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

Enkele jaren geleden liet Guy Swinnen zich voor de  
eerste keer omringen door de mooiste vrouwenstemmen 
van België en ontpopte de rebelse rocker zich als volleerd 
crooner.
Gekleed in tuxedo, glas in de hand, bleek hij mister cool 
himself. 
Deze keer trekt hij zijn wijde pijpen uit de kast en haalt hij, 
samen met zijn ladies Isabelle A, Lien Van de Kelder en 
Nina Babet, de soulkikker in zichzelf naar boven. James 
Brown en Marvin Gaye wrijven zich in de handen, wij ook.

Guy Swinnen & The Ladies  
IN CONCERT

VR 13/01/2023  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  
kassa: € 20  |  vvk: € 18  |  abo: € 16  |  -26 jaar: € 14  

UiTPAS met kansentarief: € 4 
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ZO 18/12/2022  |  15.00 u.  |  cc De Warandepoort  |     

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

In deze voorstelling zeggen de theatermakers volmondig 
“NEE!” tegen alles wat zich aanbiedt.
Het publiek? Bah, NEE! Licht? Jakkes, NEE! Applaus? 
NEEEEEE! Een onvergetelijke opkomst? Boe, NEE dank u!

NIETES is een apocalyptische beeldenstorm over controle, 
woede, loslaten en niet kunnen omgaan met verandering. 
Een voorstelling waarvoor niemand is uitgenodigd, die 
waarschijnlijk niet gaat beginnen en nooit zal eindigen. 
Niets kan er gebeuren. Alles blijft voor altijd hetzelfde. Fijn! 

Bronks in coproductie met 
Theater Artemis/ Kim Karssen 
& Hendrik Kegels   
NIETES      (4+)  

ZA 14/01/2023  |  15.00 u.  |  cc De Warandepoort  |        
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40

Nederlandstalige zanger en songschrijver 
van onder meer ‘De Goudvis’, cabaretier 
ondersteboven aan de piano in het bejubelde 
debuut ‘Opus 3’, muzikant bij Admiral Freebee, 
muzikale chef-kok in de felgesmaakte ‘Koken 
met classics’-podcast op Radio1, helft van 
het prettig gestoorde huisorkest in de 
‘Popquiz’ op tv: Senne Guns kan wel wat. 
Maar ook heel veel niet. Gelukkig is er Lokko. 
Lokko is naast drummer bij onder meer 
Buurman en Douglas Firs ook die andere helft van het ‘Popquiz’-huisorkest: de beat, de bas, het 
brein, de blokfluit. In duo gooien ze oud én nieuw Senne Guns-repertoire samen met beproefde 
‘Popquiz’-ingrediënten in de blender. Welkom in het muzikale universum van Senne en Lokko.

Senne Guns
SENNE & LOKKO – TRY-OUT  

VR 20/01/2023  |  20.00 u.  |  GC de Kam  |        
kassa: € 16  |  vvk: € 14  |  abo: € 12  |  -26 jaar: € 10  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,20 
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Een onthullende blik in het hoofd van Noordkaap/
Monza-zanger en tekstschrijver Stijn Meuris.
Al meer dan 25 jaar verrijkt hij de Nederlandse 
Belpop met zijn songteksten. 
‘Druk in Leuven’, ‘Panamarenko’, ‘Van God Los’, 
‘Satelliet S.U.Z.Y.’, ze staan in het collectieve ge-
heugen gegrift, maar wat inspireerde de zanger 
ze te schrijven? En: wat betekenen ze precies?
In 2015 schreef hij er een boek over, nu gaat hij er 
mee op de hort.

In een avondvullende voorstelling met tekst, uitleg en muziek, laveert Meuris doorheen tientallen 
anekdotes over, herinneringen en ergernissen aan zijn eigen tekstmateriaal. Met veel humor en 
relativeringsvermogen, her en der met trots en de gedachte: “Tiens, dat was zeker niet slecht”.

Stijn Meuris 
OVER DE SONGTEKSTEN VAN NOORDKAAP

ZA 21/01/2023  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  |        
kassa: € 17  |  vvk: € 15  |  abo: € 13  |  -26 jaar: € 11  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,40 

“Denken dat ik controle heb over m’n eigen leven. Willen vast-
houden aan zekerheden omdat ik dat geleerd heb. Is alles toeval 
of heb ik mijn eigen toekomst in handen? 
Wat denken de mensen over mij en wat denk ik over mezelf? 
Al deze vragen geven me angsten, angsten die me dwingen de 
dingen te controleren, maar is het niet beter om de dingen los 
te laten en te zien wat er op je pad komt.
‘Loslaten’ is een humoristische voorstelling die mij verplicht de 
dingen waar ik mee worstel te benoemen. Herkenbare verhalen 
van en voor mensen die ook met hetzelfde worstelen.
Ik ben 50 jaar en het wordt tijd dat ik de komende 50 jaar de 
controle stap voor stap laat vieren.”

Jan Van Looveren 
LOSLATEN

VR 27/01/2023  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  |       
kassa: € 20  |  vvk: € 18  |  abo: € 16  |  -26 jaar: € 14  

UiTPAS met kansentarief: € 4 
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Tervuren ontploft van het talent. Het 
is dan ook met trots dat we Willem 
De Schryver, inwoner van Vossem én 
getalenteerde acteur, ons podium 
aanbieden. 
Willem brengt een voorstelling over kind 
zijn van gescheiden ouders.
De emotionele rollercoaster die hierbij 
komt kijken, maar ook de soms wel “hila-
rische” momenten die dat oplevert. Een 
onderwerp dat hij graag wat bespreek-
baarder zou willen maken. Voor hem, op de dag van vandaag, een onderwerp waar te weinig wordt 
over gesproken. Tijd voor verandering dus!

Willem De Schryver   
IKZOUGRAAGNENONDWILLEN  

ZA 28/01/2023  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  |         
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  -26 jaar: € 6  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 

Meneer Blauwhemel wil een schilderij maken met alle  
kleuren erin. Rood, geel, groen en blauw. Het is geen gewoon  
schilderij want elke keer dat hij een kleur toevoegt, gebeurt 
er iets geks.
Dingen beginnen te bewegen en er komen overal geluiden 
vandaan. En muziek! Vrolijke muziek als hij gele verf gebruikt 
en bij rood heb je zin om te dansen. Maar het liefst schildert 
meneer Blauwhemel met blauw, want dat vindt hij de mooiste 
kleur. Maar het blauw is weg! De blauwe verfpot is leeg!
Een voorstelling vol kleur, muziek en kleine toverkunsten.
Na de voorstelling kunnen de kleuters kennismaken met de 
muzikale dierentuin van Salibonani, een verzameling gekke 
instrumentjes.

Salibonani
MENEER BLAUWHEMEL     (2 TOT 5 JAAR)

ZO 29/01/2023  |  15.00 u.  |  GC de Kam   
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 
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Veel mensen hebben de afgelopen jaren tijd gehad om na 
te denken wat ze willen doen met hun leven, waar ze blij van 
worden en wat ze kunnen missen. Niet zo bij Lukas Lelie. 
Hij weet al lang wat hij graag doet en waar hij blij van wordt: 
eten.
In zijn tweede zaalshow vertelt hij over de zure oprispingen 
in zijn leven en de vragen die zijn eetlust verstoren. Net als 
in zijn vorige show gaat Lukas voor een hoop droge oneliners 
en observaties met een groot gebrek aan pretentie.
Lukas verlangt natuurlijk ook naar de catering van de 
cultuurcentra. En omdat hij niet graag alleen eet, neemt hij 
comedian Edouard De Prez mee als vaste support act. 

Lukas Lelie 
KWESTIE VAN SMAAK

VR 03/02/2023  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  |         
kassa: € 20  |  vvk: € 18  |  abo: € 16  |  -26 jaar: € 14  |  UiTPAS met kansentarief: € 4 

Filip Jordens en zijn muzikanten brengen een meesterlijke 
ode aan de Belgische grootmeester van het Franse chanson: 
Jacques Brel. Met veel liefde en respect voor Brels woorden 
en composities, trachten zij het publiek te laten proeven van 
‘l’artiste sur scène’ die Brel was. 
Filip Jordens imiteert niet, hij reconstrueert, en dat op een 
manier dat het heel even lijkt alsof Brel terug is. Hij wervelt 
als een muzikale tornado door de ogen, de oren en de harten 
van het publiek. Hij heeft diezelfde energieke jongensachtig-
heid, die combinatie van verlegenheid en flair. Hij beweegt 
als Brel, ademt als Brel, laat zijn handen wapperen en werkt 
zich in het zweet als Brel.
Hij krijgt jou gegarandeerd op het puntje van je stoel.

Filip Jordens 
HOMMAGE À BREL

ZA 04/02/2023  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  
kassa: € 24  |  vvk: € 22  |  abo: € 20  |  -26 jaar: € 18   
UiTPAS met kansentarief: € 4,80 
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Een energieke, beeldende voorstelling over eten.  
Over hapjes nemen, maar dat soms niet willen.  
Over likkebaarden en watertanden, maar ook over écht 
écht écht niet lusten wat er op je bord ligt.  
Het Wolk serveert je een smakelijk spel met héél  
voorzichtig nippen en volmondig slurpen.  
Aan tafel ontstaat een heerlijke magische droomwereld, 
waar fantasie tot leven komt en waarin je hongerig kan 
verdwalen.

Het Wolk   
BROK      (4+)   

ZO 05/02/2023  |  15.00 u.  |  cc De Warandepoort  |         
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 

De schetenvanger, de sjoesjelsjaar of 
de tenenkaasproefset zijn maar enke-
le van de erg doeltreffende apparaten 
die je in het stokoude kabinet van de 
Doktoors kan vinden.  
Al eeuwenlang beoefent de familie 
Doktoor de edele kunst van de muzi-
kale kindergeneeskunde. 
Veel te graag choco eten, zich van ver-
strooidheid insmeren met superlijm 
of per ongeluk een poot van de hond 
afbijten: er bestaat geen probleem of 
de Doktoors kunnen je jonge spruit 
met een welgemikt lied genezen.

Leen Heylen, Rein De Vos,  
Jakob Verstichel 
DE DOKTOORS       (4+)  

ZO 05/02/2023  |  11.00 u.  |  GC de Lijsterbes  |          
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 

WWW.DOKTOORS.BE 
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Na Socrates, Marx en Spinoza komt filosoof en theatermaker 
Stefaan Van Brabandt met het vierde luik in zijn theaterreeks 
rond grote filosofen. Geen monoloog, maar een dialoog 
deze keer. En wel tussen het beroemdste koppel uit de 
geschiedenis van de filosofie Jean-Paul Sartre en Simone 
de Beauvoir. Welke betekenis heeft hun filosofie vandaag 
nog? Is de feministische strijd waar de Beauvoir voor ijverde 
nog steeds actueel? En wat bedoelt ze met haar moraal van 

de dubbelzinnigheid? Wat betekent het om authentiek mens te zijn? Waarom zijn we ‘gedoemd tot 
vrijheid’? En waarom zijn de anderen volgens Sartre de hel?
In ‘Sartre en de Beauvoir’ kijken dé cultfiguren van het Franse existentialisme terug op hun leven 
en denken. En op hun turbulente liefdesrelatie.

Sien Eggers en Frank Focketyn
SARTRE & DE BEAUVOIR  

WO 08/02/2023  |  20.00 u.  |  GC de Kam  |        
kassa: € 22  |  vvk: € 20  |  abo: € 18  |  -26 jaar: € 16  |  UiTPAS met kansentarief: € 4,40 
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Als we vallen, moeten we opnieuw recht krabbelen, niet 
twijfelen en gewoon weer die fiets op. En blijven trappen. 
Als ons gezicht onherkenbaar besmeurd is door de modder, 
dan vegen we het weer schoon. En gewoon, gewoon blijven 
trappen.
In zijn eigen, frivole stijl brengt Jelle Cleymans samen met 
zijn vijfkoppige band een ode aan het ‘struggelen’. Hij pro-
beert de schoonheid van het afzien te grijpen in een dozijn 
nieuwe songs. Want niemand ontsnapt aan een gezonde 
portie twijfel of tegenslag. Ook een zanger niet. Dan kunnen 
we het maar beter proberen te omarmen. Dan kunnen we er 
maar beter mee aan de slag. Er af en toe om huilen. Maar er 
vooral een goeie geut om lachen.
Sommigen zijn een vlakke tijdrit, maar wij, wij zijn  
Parijs-Roubaix.

Jelle Cleymans 
ROUBAIX

VR 10/02/2023  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  
kassa: € 20  |  vvk: € 18  |  abo: € 16  |  -26 jaar: € 14  |  UiTPAS met kansentarief: € 4 
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Laat je verrassen door de warme stem van zangeres en 
Ment-presentatrice Eveline Cannoot en geniet van de klas-
siekers van Ann Christy, Dana Winner, Conny Vandenbos en 
leuke Vlaamse medleys.
De dj van dienst zorgt voor animatie tussendoor.
Kijk elkaar in de ogen, laat je verleiden door de muziek en 
hop met die beentjes.

Eveline Cannoot & DJ Eddy   
VALENTIJN THÉ DANSANT   

DI 14/02/2023  |  14.00 u.  |  Pachthof Stroykens    
kassa: € 10  |  vvk: € 8  |  abo: € 6  |  UiTPAS met kansentarief: € 2

I.S.M. SENIORENADVIESRAAD TERVUREN 

Hullep! is een tragikomische, muzikale theatervoorstelling 
van rasactrice Maaike Cafmeyer en meesterverteller en 
Louis d’Or-winnaar Peter De Graef, geruggesteund door  
3 muzikanten.
In hun voorstelling gaan ze ongegeneerd op zoek naar een 
antwoord op tal van levensvragen die al dan niet ook op jou 
van toepassing kunnen zijn. 
Ben je oppervlakkig in het contact met anderen? Vertel je 
vaak sterke verhalen? Probeer je je beter voor te doen dan 
je bent? Kom je charmant over? Heb je een sterk gevoel 
van eigenwaarde? Schep je wel eens op?  Voel je wel eens 
spijt? Vind je dat mensen het mis hebben als ze jou van iets 
beschuldigen? Heb je een sterke behoefte aan prikkeling? 
Heb je een afkeer van verveling? Hou je van risico’s? 
Dan mag je deze topvoorstelling niet missen!

Maaike Cafmeyer &  
Peter De Graef 
HULLEP!   

DO 16/02/2023  |  20.00 u.  |  GC de Lijsterbes  |         
kassa: € 20  |  vvk: € 18  |  abo: € 16  |  -26 jaar: € 14  |  UiTPAS met kansentarief: € 4 
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Het sopranenduo Astrid Stockman (bekend van ‘Vive le vélo’ 
en ‘De Slimste Mens’) en Liesbeth Devos hebben een voorlief-
de voor liedjes uit de tijd van toen. Twee prachtige stemmen 
en een paar accordeonklanken, meer is er niet nodig om alle 
vreugde én verdriet van het levenslied te vertolken. Laat je 
wiegen, troosten en verrassen en stap na het concert met 
een warm hart terug naar buiten. ‘Een zoen van toen’ is een 
kus van nu met heimwee naar vroeger. 
 
Taart en koffie zijn in de prijs begrepen. 

Stokman & Vos 
EEN ZOEN VAN TOEN | MUZIKALE SENIORENNAMIDDAG 

VR 03/03/2023  |  14.00 u.  |  GC de Lijsterbes  |        
kassa: € 15  |  vvk: € 13  |  abo: € 11  |  UiTPAS met kansentarief: € 3 
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Robrecht is er een tijdje uit geweest. Een kind, pampers,  
slapeloze nachten, een stukgelopen huwelijk. Vooral dat 
laatste heeft er in gehakt. Maar eindelijk voelt hij weer hoop. 
Hij had het nooit gedacht, maar hij heeft er weer zin in. Hij is 
er klaar voor. Er is goesting en veerkracht.
Hij mist nog wel wat zaken. Zo is hij niet gemaakt om alleen 
te zijn. Hij wil graag met iemand zijn gevoelens delen. 
Hij wil graag iemands klankbord zijn en dat dat omgekeerd 
ook zo is.
Maar wanneer hij opnieuw de wereld in gaat, is die nogal 
veranderd, merkt hij. Was hij niet beter gewoon alleen thuis 
gebleven?
Een voorstelling die je moet gezien hebben! IJzersterke 
vertelkracht en ongelofelijk veel humor.

Robrecht Vanden Thoren 
ACHTERAF NIET KOMEN HUILEN

ZA 04/03/2023  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  |        
kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12  

UiTPAS met kansentarief: € 3,60 
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ZA 04/03/2023  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  |        
kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12  

UiTPAS met kansentarief: € 3,60 

3 1

De Kam wordt 30 jaar en dat willen we samen met 
jou vieren!  
Zaterdagavond trekken we met een feestelijke 
lichtstoet door Wezembeek-Oppem.  
Op verschillende haltes vertellen we het verhaal van 
de Kam en we sluiten de dag af met een feestje in 
het gemeenschapscentrum.
Op zondag toveren we de Kam om tot een kermis en 
een circus. Je kan die dag genieten van  allerhande 
attracties. 
Reserveer de data in je agenda en hou onze website 
in het oog voor meer details.

30 jaar de Kam  
SAVE THE DATE  

ZA 04/03/2023 en ZO 05/03/2023
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De jaren 20 zijn terug van weggeweest!
De dames van Zsa Zsa Zsu nemen je dan ook graag 
mee naar deze vervlogen tijden.
Toen de kleedjes glitterden, de meisjes hun korset 
uittrokken en de muziek deed dromen. 

Wat betekende het om vrouw te zijn in deze periode?  
Wat met de eerste feministen en de dansende,  
flamboyante ‘flapper girls’? Coco Chanel en  
‘The Great Gatsby’ spreken bij iedereen tot de 
verbeelding.
Laat je meeslepen door de bitterzoete dualiteit 
tussen de opgewekte muziek en de geladen sfeer 
van het interbellum. 

Zsa Zsa Zsu
TERUG NAAR ‘THE ROARING TWENTIES’   

DI 07/03/2023  |  14.00 u.  |  cc De Warandepoort  |         
kassa: € 15  |  vvk: € 13  |  abo: € 11  |  UiTPAS met kansentarief: € 3 
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Nellie en Cezar nemen jullie mee naar hun leukste  
speelplek in huis: de zolder.
Daar vinden ze een heleboel herinneringen, geheimen, 
mysterieuze dozen en héél veel oude rommel. In hun  
plezierige en muzikale zoektocht op zolder botsen ze op 
een oude muziekdoos. Van wie zou die zijn? Werkt ze nog? 
Samen met de kinderen zoeken Nellie en Cezar het  
allemaal uit en ze nemen hen mee in een muzikale,  
interactieve en spannende voorstelling voor kinderen  
vanaf 2 jaar. 

Nellie en Cezar 
GEHEIMEN OP ZOLDER       (2+)

ZO 19/03/2023  |  15.00 u.  |  GC de Kam  |       
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 
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Pianist Philippe Raskin hoeven 
we niet meer voor te stellen.  
Hij treedt op over de hele wereld. 
Elk jaar komt hij met plezier 
terug naar ‘zijn Kraainem’ voor 
een concert op wereldniveau. 
Opnieuw laat hij zich omringen 
door een aantal internationaal 
bekende muzikale vrienden.  
Wie dat zijn, houden we nog 
even geheim. Maar trouwe 
bezoekers weten dat hij niet  
zal ontgoochelen. 

Philippe Raskin
PHILIPPE RASKIN & FRIENDS  

ZA 18/03/2023  |  20.00 u.  |  GC de Lijsterbes    
kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,60 
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3 3

HOM(M)E is Theater der dingen, een bewegend 
beeldend werk voor kleuters én volwassenen. 
Wat blijft er staan, wat valt er om, wat verandert 
van vorm. Wat laat ik vallen, wat hou ik vast, wat 
duw ik om. Wat dragen we samen, wat bouwen we 
op, wat laten we los. De wind waait over de prairie, het huisje valt en wordt iets anders. 
Een voorstelling zonder woorden die een wereld verbeeldt die we niet (meer) kennen, een wereld 
waarin het niet alles of niks is, maar alles én niks, tegelijkertijd.

Tina Heylen en Eva Binon  
in coproductie met theater 
FroeFroe, hetpaleis en DEMAAN 
HOM(M)E       (2,5+)  

ZO 26/03/2023  |  15.00 u.  |  cc De Warandepoort  |        
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 
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Vijf jaar na het uit elkaar vallen van Vlaanderens meest 
succesvolle cabaretgroep en de dood van lid Quinten (Wil-
liam Boeva), besluiten Gunter (Peter Thyssen), Kaat (Tine 
Embrechts) en Tom (Bert Verbeke) weer samen te komen om 
hun gezelschap nieuw leven in te blazen.
Maar is er nog genoeg gemeenschappelijke grond om iets 
nieuws op te bouwen? Zijn de wonden die in het verleden 
geslagen zijn niet te diep om te helen? Kan een groep ooit 
hetzelfde blijven als het individu verandert? En zijn we ooit 
écht in staat om te vergeven?
‘Perpetuum mobile’ is een tragikomisch verhaal in vijf bedrij-
ven van Jef Hoogmartens over het faillissement van ambitie, 
faam, vriendschap en goede bedoelingen.

Tine Embrechts, William Boeva, 
Peter Thyssen, Bert Verbeke 
PERPETUUM MOBILE 
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DO 23/03/2023  |  20.00 u.  |  GC de Kam  |       
kassa: € 22  |  vvk: € 20  |  abo: € 18  |  -26 jaar: € 16  |  UiTPAS met kansentarief: € 4,40 



3 4

F
A

M
IL

IE
 

L
E

Z
IN

G

Het programma ‘Pièces de clavecin’ kadert in een opname die Jos van 
Immerseel maakt voor Channel Classics. Hij neemt een bloemlezing 
van de Franse klavecimbelmuziek uit de 18e eeuw op met werk van 
onder meer Marchand, Couperin, Rameau, Forqueray en Balbastre.  
Van Immerseel speelt op zijn eigen instrument, een replica van een 
klavecimbel van Michael Mietke uit 1714. 
Het programma bestaat enerzijds uit verschillende dansdeeltjes 

zoals de allemande, courante, sarabande en gigue, voorafgegaan door een prelude. Anderzijds zijn 
er karakterstukjes zoals ‘La Lugubre’, ‘La Poule’ en ‘L’Egyptienne’. 
Als solist geniet Jos van Immerseel wereldwijd erkenning. Van Immerseel is op zaterdag  
22 oktober 2022 ook te gast in GC de Lijsterbes met sonates van Beethoven.

Jos van Immerseel 
FRANSE KLAVECIMBELMUZIEK 

VR 21/04/2023  |  20.00 u.  |  GC de Kam
kassa: € 24  |  vvk: € 22  |  abo: € 20  |  -26 jaar: € 18  |  UiTPAS met kansentarief: € 4,80 
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Meneer? Ik ga even door uw papieren, goed? Van Beethoven?  
Cool zeg… is dat niet die van die muziek?!’ 
Die van die muziek… daar gaan we weer. Al van kindsbeen af hangt 
de schaduw van z’n gevierde oudovergrootoom over Ludo. Ludwig 
van - de grote Duitse componist. Een naam die deuren opent zou je 
denken. Achterachterachterkleinneef Ludo is echter een mislukte, 
verslagen man. Opgevist uit het kanaal, met een delirium, ontwaakt 
Ludo in opvangcentrum ‘Het Beloofde Land’.
In deze muzikale voorstelling word je meegesleurd in de emotionele 
rollercoaster van twee eenzame mensen op zoek naar een klein 
beetje liefde en geluk in een keiharde wereld. Een ‘dramady’ van 
menselijk gestuntel, donkere humor en in the end wat troost. ‘Want, 
Ludo, zeg het dan: wij hebben altijd nog de muziek!’

La Volta / Frank Focketyn, 
Darya Gantura & Philippe  
Thuriot
DE VIJFDE VAN LUDO   

DO 20/04/2023  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  |         
kassa: € 18  |  vvk: € 16  |  abo: € 14  |  -26 jaar: € 12  |  UiTPAS met kansentarief: € 3,60 
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Kapitein Lijsterbes is op zoek naar een nieuwe 
crew voor zijn volgende veroveringstocht 
door de 7 zeeën! Hij nodigt de kinderen uit 
Kraainem en omstreken uit om te proeven van 
het leven op zijn schip. 
Kruip jij graag in het kraaiennest, versier je 
liever je matrozenuniform of oefen je graag 
je evenwicht op het dek? Kom dan naar de 
familiedag van GC de Lijsterbes en geniet 
met de hele familie van een dag in het teken van het piratenleven. Het team van de Lijsterbes zorgt 
voor allerlei workshops, activiteiten, hapjes en drankjes om heel de familie voor te bereiden op het 
noeste leven op zee. 
Tijdens de familiedag hebben we een uitgebreid aanbod voor kinderen vanaf 4 jaar. Het worden 
spetterende ouder-kindmomenten! 
Schip ahoi kameraadjes, de boot vertrekt! 

Familiedag  
SCHIP AHOI!       (4+) 

ZO 23/04/2023  |  14.00 u.  |  GC de Lijsterbes  |       
kassa: € 7  |  vvk: € 6  |  abo: € 5  |  UiTPAS met kansentarief: € 1,40 
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Hoe machtig ben je als consument? Er zijn klanten- en ombuds-
diensten, consumentenprogramma’s, wetgeving en organisaties. 
Waarom laat je je dan nog soms in de luren leggen?
Sven Pichal was de voorbije jaren de bevoorrechte getuige van dat 
wat we allemaal doen: consumeren. Hij kreeg inzicht in de belang-
rijkste wetgeving. Hij debatteerde met alle geledingen in bedrijven 
over hoe zij tegenover klanten staan en hij sprak met klanten over 
hoe zij zich soms bekocht voelen. 
Sven Pichal, bekend van het radioprogramma ‘De Inspecteur’, 
heeft een heleboel ervaring die inzicht brengt, maar ook nieuwe 
vragen oproept. Met als belangrijkste: komt er een dag dat je je als 
consument niet meer laat misleiden? 
I.s.m. Gezinsbond Wezembeek-Oppem.

Sven Pichal 
SVEN CONSUMEERT     

DO 27/04/2023  |  20.00 u.  |  GC de Kam  |        
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  -26 jaar: € 6  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 
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Het Eurovisiesongfestival, de jaarlijkse hoogmis 
van het lied. En van de glitter. Na 65 jaar nog altijd 
één van de meest bekeken en besproken tele-
visieshows ter wereld. Beleef samen met onder 
meer Axl Peleman en Neeka de wonderjaren van 
dit festival. Ze brengen een muzikale bloemlezing 
met de mooiste nummers uit de eerste 45 jaar. 
De jaren van ‘Poupées’ en ‘Puppets’, van ‘Volare’ en 
‘Waterloo’ en niet te vergeten ‘J’aime la vie’. Door-
spekt met leuke anekdotes en fijne weetjes over 

de vloek van de tweede plaats, bizarre stemrondes, vergeten Belgen én iconische ‘12 points’. 

Axl Peleman, Neeka e.a
HISTORY OF SONGFESTIVAL  

ZA 06/05/2023  |  20.00 u.  |  GC de Lijsterbes  |       
kassa: € 22  |  vvk: € 20  |  abo: € 18  |  -26 jaar: € 16  |  UiTPAS met kansentarief: € 4,40 
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Een unieke voorstelling voor alle leeftijden. Een 
tekenconcert met het publiek als componist. Voor 
het concert krijgt iedereen kleurpotloden, stiften 
en papier om spontaan tekeningen te maken. 
Hiermee gaan de muzikanten aan de slag. Hun 
muziek inspireert tot nog meer tekeningen.  
Deze speelse en prikkelende voorstelling werd be-
dacht door Kristof Roseeuw (Flat Earth Society). 
Samen met Yannick Peeters en Peter Jacquemyn 
laat hij horen tot wat drie contrabassisten, flink 
wat ervaring en verbeelding in staat zijn. 

Kristof Roseeuw, Yannick  
Peeters en Peter Jacquemyn 
(Jazzlab) 
DRAWING BASSES     

ZA 29/04/2023  |  13.00 u. en 19.00 u.  |  GC de Lijsterbes 
kassa: € 12  |  vvk: € 10  |  abo: € 8  |  UiTPAS met kansentarief: € 2,40 
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Een moeder zegt niet: ‘Wil je?’, maar geeft. 
De eerste jaren worden ze geadoreerd, daarna een tijdje  
getolereerd. In de pubertijd volledig genegeerd. Maar door tijd 
en ervaring worden ze vereerd. 
Aan de vooravond van Moederdag brengen de Zonderlingen een 
eerbetoon aan alle moeders. Daarvoor gingen ze in de wereldlite-
ratuur op zoek naar pareltjes die moeders op een voetstuk zetten. 
Wil jij je moeder extra in de bloemetjes zetten? Bezorg ons dan 
haar foto en zo wordt ze onderdeel van ons decor. Wij zorgen 
voor een unieke avond. 

Drankje inbegrepen.

De Zonderlingen  
MOEDERS 

ZA 13/05/2023  |  19.00 u.  |  GC de Lijsterbes  |        
kassa: € 15  |  vvk: € 13  |  abo: € 11  |  -26 jaar: € 9  |  UiTPAS met kansentarief: € 3 
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Drie zussen komen samen omdat hun moeder op sterven ligt. 
Onzichtbaar en weggestopt. De dood die op haar wacht en 
waar de zussen niet mee willen en durven dealen. Scheiding, 
alcoholisme, neurose: het volgt elkaar in hoog tempo op. Geen 
persoonlijkheidsstoornis blijft onbenoemd.
Deze therapeutische komedie levert een haarscherpe karakter-
tekening op met heel herkenbare (familie)situaties.  
Hartelijk lachen om het onvermogen van de westerse mens om 
zijn zegeningen te tellen en te genieten van wat hij heeft. 

De Kempvader / Alice Reijs, 
Ariane van Vliet en Inge  
Paulussen  
DE FREUDJES, GEEN FAMILIE 

VR 12/05/2023  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  |       
kassa: € 20  |  vvk: € 18  |  abo: € 16  |  -26 jaar: € 14   
UiTPAS met kansentarief: € 4 
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‘Chordofoon’ is een uniek samenwerkings-
initiatief tussen het Ataneres Ensemble en 
Liebrecht Van Beckevoort. De pianopartij 
wordt, door die laatste, bovendien op een 
revolutionair nieuw  instrument vertolkt:  
de internationaal befaamde Chris Maene 
rechtsnarige concertvleugel.
Met het eerste pianoconcerto van Bach  
wordt meteen de befaamde capaciteit van  
zowel piano als pianist uitgelicht. Na het 

divertimento in D van Mozart, volgt het romantische repertoire  voor strijkorkest met oa. Het 
intermezzo van Schreker. Eindigen doen het Ataneres Ensemble en de publiekslieveling van de 
Koningin Elisabethwedstrijd van 2007 met de zinderende en swingende Rhapsody in Blue  
van Gershwin.

Ataneres Ensemble met  
Liebrecht Vanbeckevoort
CHORDOFOON  

VR 26/05/2023  |  20.30 u.  |  cc De Warandepoort  
kassa: € 22  |  vvk: € 20  |  abo: € 18  |  -26 jaar: € 16  |  UiTPAS met kansentarief: € 4,40 
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Lissa won de zomertrofee in de categorie 
‘beste doorbraak’ bij Radio 2, Michael Lanzo 
won van zijn kant een editie van ‘Belgium ’s 
Got Talent’. Een breed repertoire verzekerd 
en duetten die je als het ware kippenvel 
bezorgen.
Kortom, een muzikaal genot vol ambiance en 
grote klasse!

Lissa Lewis & Michael Lanzo
LENTE THÉ DANSANT   

DI 23/05/2023  |  14.00 u.  |  Pachthof Stroykens 
kassa: € 10  |  vvk: € 8  |  abo: € 6  

UiTPAS met kansentarief: € 2 

I.S.M. SENIORENADVIESRAAD TERVUREN
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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 

39

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

 


