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ONZE MISSIE    Als open huis voor 
woord, muziek, dans en beeld 
kiest CCHA voor kunst als een 
dynamische ontmoetingsruimte 
tussen artiest(en) en publiek(en), 
houden we een vinger aan 
de maatschappelijke pols, 
ondersteunen we kunstenaars, 
verwelkomen we iedereen, 
in het bijzonder de jonge bezoeker, 
en bouwen we samen met 
(boven)regionale partners aan 
een brede stedelijke culturele context.
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Ook in het seizoen 18-19 stellen we een gevarieerde programmering 
BEELD, MUZIEK, DANS en WOORD aan u voor.  En dat van 
vertrouwde namen tot heel nieuwe, van grote producties tot (heel) 
kleine, van Vlaams talent tot internationale topartiesten!

NIEUW zijn onze twee avonden BOVENSTROOM waar we alle
kansen geven aan talent van eigen streek, soms met een voorstelling, 
soms met een work-in-progress, soms met een wild plan aan, maar 
altijd fris en ongeschoren.

Een open huis van VERBINDINGEN, ook daar bouwen we volop 
aan verder. AMP (met Muziekodroom) ontwikkelt zich verder 
tot een heel inspirerende samenwerking en onze Euregionale 
theater- en dansbussen rijden voortaan naar Maastricht, Heerlen 
en Luik onder het label Get the buzz.

NIEUW is onze structurele samenwerking met de Bibliotheek 
Hasselt Limburg. Onder Tussen 2 lijnen presenteren we samen 
10 lezingen, 5 op vrijdagmiddag met broodjes in boekhandel Grim 
en 5 op zaterdagmiddag in de Bibliotheek Hasselt Limburg. Beide 
huizen bundelen hun krachten om een reeks van spitante sprekers 
naar Hasselt uit te nodigen. Soms literair, soms non-fictie, maar altijd 
krachtig, verrassend en inspirerend!

Wat de FESTIVALS betreft, verwelkomt de derde editie van 
Nordic night(s) het beroemde Cullbergbaletten en Piano day(s) 
kijkt uit naar topmuzikanten als Claire Chevalier, Frank Braley en 
BL!NDMAN. Het Krokusfestival presenteert 4 premières voor jong 
publiek en heeft heel wat boeiend internationaal werk in petto.

IMPACT, het Interregproject rond nieuwe technologie en kunsten, 
richt in het najaar het vizier op Hasselt. Op 21 september openen 

woord voor het seizoen

GERHARD VERFAILLIE
directeur

KAROLIEN MONDELAERS 
voorzitter

de tentoonstellingen Van kijken naar beelddenken (Patrick 
Ceyssens) en Azimuth (FRAME art group Hasselt/Bilbão), vanaf 
3 november loopt dan het IMPACT-festival. Drie weken lang sturen 
we je door virtual reality, 3D-installaties en een Roundabout, drie 
weken lang vertoeven we in het gezelschap van beeldspecialisten 
en onderzoeken we alle kanten van ‘les arts numériques’. Maar we 
hebben ook oog en oor voor de menselijke en sociale impact van al 
die onbegrensde mogelijkheden. 

NIEUW is Festival van de Controle, een project dat uitgaat van 
de gelijknamige expo van Sarah Van Marcke, maar zijn vleugels 
spreidt naar dans, theater, performances, lezingen en debatten. 
Doet deze titel even uw wenkbrauwen fronsen? Prima, want 
het verlangen controle te hebben en de onmacht bij controleverlies 
is zelden pertinenter geweest dan in onze maatschappij.

Tijdens het seizoen 18-19 willen we ons als open cultuurhuis 
nog sterker verbinden met makers en zullen we daarom, naast 
de presentatie, ook actief de creatie en productie van voorstellingen 
ondersteunen.

NIEUW is HET LAB, een voorbeeld van artist development op 
drie niveaus: onderzoek, werkplek en coproductie. Het hele jaar 
door kunnen en zullen dansers, acteurs, theatermakers, muzikanten 
en choreografen in Hasselt verblijven en werken. Op die manier 
willen we meewerken om van de stad en de regio een creatieve 
plek te maken én willen we makers de mogelijkheid bieden om 
kwaliteitswerk te creëren voor jong publiek.

Welkom, beste bezoeker, op onze nieuwe website en van harte 
welkom in ons huis of op één van de locaties!
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WIJ ZIJN CCHA    ons team

Deze programmering, de communicatie, de afspraken, 
de contracten, de productie, het onthaal van publiek en artiesten, 
de technische realisatie, dat alles is het werk van een heel team. 
Ook in het seizoen 18-19 kan je op deze ploeg rekenen! 

CCHA-vrijwilligers  
Als open cultuurhuis zet CCHA hard in op de samenwerking met 
vrijwilligers. Onze vrijwilligerswerking willen we dan ook integraal 
deel uit laten maken van onze werking en van onze visie op stad en 
maatschappij. Zo zien we onze vrijwilligers als veel meer dan uiterst 
welkome steun bij uitvoerende taken. Vrijwilligers maken deel uit van 
ons grote CCHA-team en ervaren we als ambassadeurs van het huis.

De werking zelf is erg divers: meewerken aan de opbouw en/of 
toezicht bij de tentoonstellingen, onthaal van artiesten, productionele 
medewerking aan de realisatie van projecten en festivals, 
ondersteuning van communicatie en promotie. Maar we laten ons 
ook graag verrassen door specifieke kennis en ervaring!

Medewerkers Katrien Buvens (katrien.buvens@ccha.be) en 
Emely Alders (emely.alders@ccha.be) zijn onze contactpersonen 
voor alle vrijwilligers en zullen je graag persoonlijk meer info 
verschaffen mocht je interesse hebben om dit team te versterken:

Georges Achten • Sara De Groof  • Fernand Tielens • Staf Verelst  • 
Aerts Maurice • Jolijn Beckers • Karin Ceyssens • Jenny Mees • 
Danielle Claes • An Gysen • Loix Willy • Karolien Bollen • Berthe 
Stassen • Inge Withof • Valerie Alberghs • Wannes Cuypers • Thomas 
De Bie • Loes Bollen • Chiara Poddighe • Noortje Maes • Lieselotte 
Bijnens • An-Sofie Thijssen • Kim Fillee • Maxine Penders • Agnes 
De Gussem • Andries Haesevoets • Anke Vrinssen • Birger Verdingh • 
Christa Roelandt • Christophe Minten • Colette Roggen • Daniëlle 
Jodogne • Erik Vandormael • Evelien Kempeneers • Huberte 
Van de Beek • Iene Mesotten • Greet Pierre • Irfan Ay • Jacqueline 
Nouwen • Lieve Bouchet • Marc Goossens • Marleen Fossé • Michèle 
Keunen • Myriam Tielens • Ria Breugelmans • Rien Vanderheyden • 
Sandra Pijls •  Sharon Graij • Simonne Sals • Tess Van Deynse • Thea 
Lemmens • Viktoriia Sirenko • Willy Willems

Raad van bestuur 
Lieve Maes • Wesly Hermans • Chloë Draslik • Jeannine Theunis • 
Guido Tournelle • Annemarie Renwart (ondervoorzitter) •  
Jean-Pierre Haubrechts • Tessa Jordens • Davy Vandebroek • 
Karolien Mondelaers (voorzitter) • Lieve Pollet • Kenny Bloemen • 
Vera Fissette • Peter Brauns • Patricia Dewyngaert • Raf Peters

CCHA-medewerkers  
Diede Cassimons • Katrien Buvens • Frank Smeuninx • Myriam 
Silkens • Tano Lauricella • Monique Rutten • Stijn Strauven • 
Erwin Grommen • Beatrice Henckaerts • Philippe Munters • 
Riet Jaeken • Fred Larbie • Karin Valée • Inge Withof • Mie Vaes • 
Laurent Pitsi • Hilde Mantels • Rita Brees • Gerhard Verfaillie • 
Annemie Jans • Greet Claes • Ivan Mievis • Raymond Weerts  •  
Tom Verhuizen • Frieda Buckinx • Denise Deploige • Melissa Cupers • 
Loe De Corte • Ludovic Driessen • Kristien Picard • Marie-Jeanne 
Hagelsteens • Jeff Gielen • Kurt Stevens • Peter De Visscher • 
Inge Lemense • Bram Hens • Carola Coenjaerts • Tom Selis • 
Jeannine Bruninx • Johan Vanginderhuysen • Kelly Schorpion • 
Lydia Buckinx • Maite Jimenez-Guisot • Ann Craeghs • Marjolein 
Manshoven • Inge Houben • Emely Alders • Kristel Boogaerts
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Iene Mesotten werkt al enkele jaren als vrijwilliger aan zowel 
de voorbereidingen als de realisatie van het Krokusfestival:

“Krokus is voor mij pure passie.
Is mijn werkervaring kunnen delen en nuttig inzetten, deel uit 
mogen maken van een productieteam met even gedreven en gelijk 
gestemde mensen en de kans hebben te creëren en te organiseren.
Is kunnen werken met kinderen en steeds weer verwonderd zijn 
om hun enthousiasme, doorzettingsvermogen en fantasie.
Is met hen een lang werkproces doorlopen en trots kijken naar 
het resultaat. 
Is de warmte van hun dankbaarheid en vriendschap. 
Is vriendschap.
Is kilo’s energie investeren maar me ’s avonds toch vederlicht voelen.
Is blij zijn als het slaagt en vloeken als het al eens misloopt. 
Is onbezoldigd werken maar me toch rijker voelen, ondergedompeld 
worden in het grote Krokusbad en er verfrist weer uitkomen.
Is de bruisende energie voelen van veel creatieve mensen samen 
op één festival.
Is na het festival doodmoe in de zetel ploffen maar binnen de kortste 
keer weer uitkijken naar de voorbereiding van de volgende editie.
Is me enorm inzetten en veel waardering terugkrijgen.”
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WIJ ZIJN CCHA    de visie van ons artistieke team

CCHA TOONT
CCHA nodigt ook dit seizoen meer dan 200 artiesten uit naar 
Hasselt. Dat zijn Vlaamse, maar ook heel veel buitenlandse talenten. 
CCHA is dan ook hét internationale cultuurhuis van de provincie. 
Maar we hebben zeker ook oog voor lokaal talent, o.a. met 
het nieuwe project BOVENSTROOM.

CCHA STEUNT
Op het vlak van ‘maken’, dus van talentontwikkeling en productie, 
bieden we infrastructurele steun aan makers en resideert één 
beeldende kunstenaar een seizoen lang in HOMEWORK C33 
(pagina 13). Daarnaast starten we in de zomer 2018 met HET LAB 
(pagina 12), waardoor het hele jaar lang kunstenaars in Hasselt 
zullen wonen en werken.

CCHA REFLECTEERT
Als open cultuurhuis staan we midden in de wereld. Die rol pakken 
we op met onze lezingenreeks Tussen 2 lijnen (i.s.m. Bibliotheek 
Hasselt Limburg, pagina 28) en met een nieuwe talkshow over mens 
en wereld: ZondagGasten (pagina 42).

WOORD
Binnen theater ligt er dit seizoen een focus op het visuele. Dit is 
zichtbaar in grotere producties van Agrupacíon Señor Serrano, 
Suze Milius, Jakop Ahlbom en Hotel Modern. Maar ook in ons project 
pro-portie (pagina 130), met een focus op kleinschalig verstild 
werk, domineert het beeld in al zijn vormen.

Verder presenteren we voorstellingen die meer ‘zijn’ dan ‘tonen’. 
Waar de realiteit harder binnendringt dan doorgaans het geval is. 
Zo plaatst Lies Pauwels in haar nieuwste werk Truth or Dare zeven 
jongeren met een psychische kwetsbaarheid, drie fashionmodellen 
en een priester op het podium. Maelstrom vraagt opnieuw de input 
van de Hasselaren voor hun voorstelling Solidariteit.

Haast elk weekend kunnen kinderen en hun (groot)ouders  
een familievoorstelling bijwonen: we tonen Vlaams werk, 
werpen een blik over de grenzen naar noord en zuid en nodigen 
internationale voorstellingen uit naar Hasselt (Teatro delle Briciole, 
Teater Refleksion). En dan hebben we het nog niet over  
het internationale kunstenfestival voor jong publiek, Krokusfestival.  

Nooit eerder namen de letteren zo’n pertinente plaats in. Uitgelezen 
blijft een gewaardeerde gids in letterenland. Daarnaast werken 
we samen met de Bibliotheek Hasselt Limburg voor een nieuwe 
10-delige lezingenreeks, Tussen 2 lijnen. En het derde seizoen 
van de Tafelrede, waar we culinair genot combineren met 
een-er-toe-doende-speech, focust op de kracht van de verbeelding. 

Dat leidt ons naadloos naar het volledig nieuwe ZondagGasten. 
Noem het een talkshow, een gesprek over mens en maatschappij, 
over stad en wereld, het toont onze keuzes om als open cultuurhuis 
in het midden van het leven te staan en er daar dan ook nog eens 
over te praten.

Als open cultuurhuis is CCHA actief op het vlak van presentatie 
(tonen), productie & talentontwikkeling (steunen en maken) 
en reflectie:  
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DANS
Ons podium is dé dansplek van de provincie met 15 voorstellingen 
en 3 interregionale dansbussen. Wij nodigen grote namen uit  
de internationale danswereld uit naar Hasselt en ontwikkelen 
daarbij een speciale aandacht voor nieuwe media en nieuwe 
vormen: o.a. Cullbergbaletten, Wayne McGregor, fuse* en Cas 
Public. 

Maar we hebben ook oog voor Vlaamse en lokale jonge(re) 
makers en ‘anciens’ als Lisbeth Gruwez, Koen de Preter, Judith 
Clijsters, Meg Stuart en Jan Martens. Met veel ‘goesting’ gaan we 
ook voluit voor de Dag van de Dans met 3 familiedansproducties en 
werk van 3 jonge choreografes.

MUZIEK
Binnen de klassieke muziek kiezen we voor het grote, symfonische 
avontuur met kwalitatieve toporkesten als Belgian National 
Orchestra, Antwerp Symphony Orchestra en Le Concert Olympique. 
In hun muzikale kielzog ontvangen we topsolisten als Stefan Jackiw, 
Steven Osborne, Florian Boesch en Alexander Melnikov. 

Met de reeks Club classique (pagina 50) bieden we zes keer 
aan het begin van de maand een muzikaal fijnproevertje, al of niet 
gecombineerd met een speciale omkadering. En uiteraard is er 
plaats voor heel wat pianomuziek en avontuurlijke cross-overs in de 
nieuwe editie van Piano day(s) einde maart.

Voor de concerten maken we een strenge selectie door de focus 
te leggen op ‘artiest/album’ en niet zozeer op ‘speciaal gemaakt 
programma voor cc’s’. Verder combineren we internationale 
artiesten (José González, Mari Samuelsen, Mísia) en jonge/lokale 
bands als support of binnen festivalgrenzen als Nordic night(s) en 
Piano day(s). 

Onze samenwerking met Muziekodroom, AMP (pagina 26), 
gaat een derde versnelling in en uiteraard verkennen we verder 
de onwaarschijnlijke rijkdom van het post-klassieke muziekveld 
met Piano day(s) en de label night rond 7K! met o.a. Echo Collective.

Met bijna 30 concerten pop/rock, roots, chanson, jazz en 
postklassiek kan je tijdens het seizoen 18-19 bijna wekelijks 
terecht in CCHA om (inter)nationale artiesten te beleven en/of 
te ontdekken.

BEELD
Veel beeld op het podium, maar ook in HOMEWORK C33 waar 
een beeldend kunstenaars een jaar lang resideert. En nog meer 
in onze exporuimtes waar we het concept van lens-based media 
verder uitwerken (fotografie, video) en combineren met slow art 
forms (omkaderingen, debatten, linken met podiumvoorstellingen). 

Het najaar staat in het teken van IMPACT: nieuwe technologie en 
kunst met tentoonstellingen van Patrick Ceyssens en het FRAME 
collectief. In het voorjaar duiken we in het Festival van de Controle 
rond het werk van kunstenares Sarah Van Marcke. En over 
de jaarwende is er Stories to (re)construct reality met werk van o.a. 
Debby Huysmans, Barbara Vandendriessche en Carla Kogelman.

FESTIVALS
Het seizoen 18-19, dat betekent vier festivals in CCHA: Nordic 
night(s) (pagina 51), IMPACT (pagina 67), Krokusfestival (pagina 
165) en Piano day(s) (pagina 191).

In deze brochure presenteren we jullie een stevige basisreeks van 
voorstellingen en/of projecten. Maar met de festivals willen we zo 
laat mogelijk op de artistieke bal blijven spelen. Verwacht dus nog 
meer aan omkaderingen en andere activiteiten. Voor de volledige 
programmering verwijzen we naar de website en de festivalbrochure 
die gemaakt zal worden.
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WIJ ZIJN CCHA   de tips van ons artistieke team

ZONDAGGASTEN
ZO 14 OKT 18 E.A. – 14.30 U (pagina 42)

Context, maatschappelijke relevantie, dialoog: CCHA als open 
cultuurhuis toont niet alleen maar reflecteert ook. Met taart en koffie, 
drie boeiende gasten, een jonge muziekband en een bevlogen 
moderator. Een live talkshow over wat er toe doet, hier en elders, 
met start op verkiezingszondag. En dat is nu eens geen toeval!

MÍSIA Do primeiro fado ao último tango
ZA 24 NOV 18 – 20 U (pagina 97)

Eén van de iconen van de nieuwe fado brengt een hulde aan 
de geschiedenis van het genre. En nee, je hoeft niet als toerist naar 
Portugal te gaan (misschien zelfs beter niet) om hierdoor geraakt te 
worden. Gewoon als mens al eens mensen en dingen achter hebben 
moeten laten, dat is voldoende. En naar dit concert komen, uiteraard.

AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO Birdie 

MA 11 FEB 19  – 20 U (pagina 154)

Melilla, Spaans enclave in Marokko. Aan Marokkaanse kant staan 
een rij mensen tegen het hek, Ze zijn nog niet begonnen aan hun 
tocht, ze dromen alleen maar van ‘de andere kant’. Van ‘onze’ kant. 
Dit Spaanse gezelschap legt de vinger op de wonde met 
een voorstelling die moderne technologie verbindt met 
een diepmenselijk ideaal: gelukkig willen zijn. 

MICHÈLE ANNE DE MEY & JACO VANDORMAEL/ASTRAGALES  
Kiss & cry
WO 19 & DO 20 SEPT 18 – 20 U (pagina 23)

Cold blood, CCHA, feb 2018. Absoluut kippenvel! Voorganger 
Kiss & cry  belooft opnieuw voor verwondering en ontroering 
te zorgen. Een rustige vertelstem, nanodans met slechts vingers 
en handen, visuele pareltjes en technische hoogstandjes. 
Poëzie met een duister kantje. Prachtige melancholie. 

WOODEN ELEPHANT plays Homogenic
DO 25 OKT 18 – 21.30 U (pagina 56)

Björks Homogenic: steengoed, krachtig en bijna vulkanisch 
te noemen. Helemaal geschikt voor het eigenzinnige Nordic 
night(s). De jonge wolven van Wooden Elephant zetten het 
elektronische album naar hun eigen (akoestische) hand en 
voeren je mee naar een ander universum. 

MEG STUART/DAMAGED GOODS VIOLET
VR 08 FEB 19 – 20 U (pagina 153)

Verontrustend. Een roes, een trance. Een draaikolk waar je in wordt 
gezogen vanaf de eerste kleine beweging tot de laatste lichtflits. 
Een hevige soundtrack en repetitieve dans die weliswaar klein begint 
maar dan in alle hevigheid losbarst. Kinetische energie ten top. 

BEATRICE HENCKAERTS
PROGRAMMEUR THEATER, COMEDY & 

SCHOOLPROGRAMMERING

GERHARD VERFAILLIE
ALGEMENE LEIDING, PROGRAMMEUR  FAMILIE & 

BEELDENDE KUNSTEN, ARTISTIEKE LEIDING KROKUSFESTIVAL, 
SPOTS &  HET LAB
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MARI SAMUELSEN & CASCO PHIL 
VR 26 OKT 18 – 20 U (pagina 58)

Mari Samuelsen komt zo uit een Scandinavische film gestapt: 
een bloedmooie Noorse verschijning die ook nog eens ongelooflijk 
viool speelt. Ze heeft 23.695 likes op Facebook, maar ik wil haar 
vooral live bezig zien. En horen. Ze werkt met Max Richter, runt 
de Yellow Lounge in Oslo en  is niet onder één genre te klasseren: 
pop of klassiek? Filmmuziek? Het maakt niet uit!

HOTEL MODERN De grote oorlog
MA 03 DEC 18 – 20 U (pagina 104)

Sommige theatervoorstellingen vergeet je nooit. Hotel Modern 
heeft er zo één gemaakt. Kamp (2005) verbeeldt op een ongeziene 
manier het moeilijkst denkbare thema: Auschwitz. Het onvoorstelbare 
wordt voorgesteld. Dat was heel indrukwekkend en nu kijk ik uit naar 
De grote oorlog, waarin de makers opnieuw met poppen, maquettes 
en live video de eerste wereldoorlog ‘verbeelden’. 

LIEVEN SCHEIRE Live in Nerdland: DNA
VR 15 FEB 19 – 20 U (pagina 159)

Lieven Scheire ken ik nog van de comedygroep Neveneffecten 
en van Scheire en de schepping. Fantastisch mooie televisie: 
onderhoudend en onderrichtend. De relativiteitstheorie, 
de quantummechanica, de formule van Drake of de astronomie: 
hij brengt het ons zo dat het lijkt alsof we het nog allemaal 
begrijpen ook.

ABATTOIR FERMÉ Gonzo
DI 29 JAN 19 – 20 U (pagina 142)

Na Hamlet met Stefaan Degand nemen Stef Lernous en zijn 
bonte ensemble o.a. Fear and loathing in Las Vegas van Hunter 
S. Thompson onder handen. Razend benieuwd hoe ze dat boek 
van de grondlegger van ‘gonzo journalism’ vertalen naar het podium. 
Met de gelijknamige film van Monty Python’er Terry Gilliam met 
Johnny Depp en Benicio Del Toro in het achterhoofd verwacht 
ik straf theater!

TEATRO DELLE BRICIOLE Pop-up (3+)
ZA 02 FEB 19 – 16 U (pagina 148)

De digitale voorstellingen van het Italiaanse TPO hadden we al 
herhaaldelijk te gast. Deze Pop-up is net het tegenovergestelde: 
met ‘ouderwets’ papier, suggestieve geluiden en enkele schaarknippen 
verbeeldt het de avonturen van een jongetje en zijn bal. Herinnert 
me aan de al even eenvoudige filmpjes van La linea. Wondermooi!

OCTOPUS KOOR & LE CONCERT D’ANVERS O.L.V. BART VAN REYN  
Bachs Mattheüspassie
ZA 13 APR 19 – 19.30 U (pagina 209)

Eén van de meest bekende werken van Bach én één van de grootste 
meesterwerken uit de klassieke muziek. Grootschalig en intens. 
Intussen bijna 300 jaar oud maar het verloor nog niets aan kracht. 
In Nederland is er al enkele jaren een heuse ‘passie-hype’, nu voor 
het eerst sedert erg lang in CCHA!

LAURENT PITSI
PROGRAMMEUR DANS & CONCERTEN, COÖRDINATOR NORDIC 

NIGHT(S), VERANTWOORDELIJKE COMMUNICATIE

RIET JAEKEN
PROGRAMMEUR KLASSIEKE MUZIEK & LETTEREN, 

COÖRDINATOR PIANO DAY(S)
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WIJ ZIJN CCHA    HET LAB, residentieel onderzoekslabo voor kunsten voor jong publiek 

Deze zomer gaan we van start met een residentieel artistiek 
laboratorium, HET LAB. Het hele jaar lang zullen voortaan 
theater- en dansmakers voor jong publiek in Hasselt verblijven 
en werken. HET LAB biedt ze de kans te onderzoeken, te repeteren 
en af te monteren. Sommigen willen we ook coproductioneel 
ondersteunen.

coproductie
Makers die in hun parcours al gericht zijn op creatie kunnen 
door HET LAB ook financieel ondersteund worden. Hun werk 
kan vervolgens een presentatieplek vinden in CCHA, op 
het Krokusfestival en op heel wat speelplekken in binnen- 
en buitenland.

HET LAB richt zich dus op ‘artist development’, de ontwikkeling 
van makers voor jong publiek, door ze inhoudelijk, infrastructureel 
en organisatorisch te steunen. Op die manier ontwikkelen CCHA, 
het Krokusfestival en HET LAB zich in de stad en de regio tot 
een inspiratieve plek waar kunstenaars zowel tonen als maken. 

De eerste residenten van HET LAB zijn al bekend. Vanaf de zomer 
heten we Jaouad Alloul, tout petit en Amalia Herrera welkom. 
Later zien we uit naar de komst van Yentl de Werdt, Manon 
Avermaete, Goele Van Dijck, Christine Verheyden en LAP vzw. 
(Danaé Bosman en Dafne Maes). 

werking
De werking van HET LAB loopt op drie niveaus: research, werkplek 
en productie.

research
HET LAB biedt tijd, ruimte en begeleiding voor makers 
om te onderzoeken, te bevragen, te verdiepen, kortom: om 
een inhoudelijke input te realiseren. HET LAB organiseert daarvoor 
jaarlijks één thematisch lab van 10 dagen voor 6 kunstenaars. 
Daarnaast biedt HET LAB per jaar één korter researchmoment aan 
(een lecture, masterclass, workshop). Tenslotte faciliteert HET LAB 
2 keer per jaar een bezoek aan een internationaal kunstenfestival 
voor jong publiek voor telkens 2 makers. 

proces-development 
HET LAB is daarnaast ook een residentiële kunstenwerkplek waar 
makers en gezelschappen kunnen werken aan hun voorstellingen. 
Daarbij ondersteunen we hen met infrastructuur, techniek, 
productie, coaching en omkadering. HET LAB werkt daarvoor 
samen met diverse kunstpartners uit Limburg in het project 
Onderstroom. Zo willen we makers ook helpen bij de opmaak van 
subsidieaanvragen en bij hun zakelijke en organisatorische vragen.

het
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WIJ ZIJN CCHA   HOMEWORK C33, een artistieke residentieplek

Als open cultuurhuis stelt CCHA zijn deuren en infrastructuur 
niet alleen open voor het publiek, maar ook voor kunstenaars. 
Podiumkunstenaars ondersteunen we infrastructureel en 
kunstenmakers voor jong publiek kunnen terecht in HET LAB. 

Daarnaast is er HOMEWORK C33, een residentiële werkplek/
atelier die we een jaar lang als werkplek ter beschikking stellen 
van een kunstenaar. 

wat
CCHA stelt als open cultuurhuis de artistieke werkruimte C33 
(op de eerste verdieping aan de achterzijde) een heel seizoen lang 
residentieel ter beschikking van een fotograaf, designer, architect, 
beeldend kunstenaar of auteur. 

werking
-  er wordt door de aanvrager een basisproject voorgesteld waaraan  
 hij/zij gedurende de residentie zal werken. Hij/zij stelt de grote  
 lijnen daarvan voor bij de aanvraag en, indien goedgekeurd, houdt  
 er zich dan ook aan dit basisproject uit te werken. Uiteraard zijn  
 tijdens die uitwerking artistieke veranderingen mogelijk. Daarnaast  
 kan hij/zij vanuit HOMEWORK C33 zelfstandig werken aan andere  
 projecten.

-  HOMEWORK C33 is allesbehalve een afgesloten eiland of 
 atelier in de CCHA-werking. Daarom vragen we van de resident 
 een bereidheid tot open communicatie met alle medewerkers 
 van CCHA en met het publiek. Die houden de realisatie van 
 een drietal kernacties in, een paar lunchmeetings met   
 medewerkers en minimaal één open atelier voor het publiek.

kandidaatstelling
-  geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door informatie 
 op te vragen bij en voor 15 augustus 2018 een aanvraag te richten  
 aan CCHA: inge.houben@ccha.be

We verwachten de volgende info:
-  CV
-  link naar website of fotomateriaal van werk
-  omschrijving van het basisproject 
-  voorstellen/suggesties/ideeën van mogelijke kernacties

© Diana Herz SCHNITTstellen
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geen
prikkels
zonder
stekels

PUSH+
PUSH+ is een samenwerkingsproject tussen Imaginate Schotland, 
The Ark Ierland, Aaben Dans Denemarken, Scenekunstbruket 
Noorwegen en CCHA/Krokusfestival.

PUSH+ verdiept de drie ‘risicovolle’ thema´s in het werk voor 
jong publiek van het PUSH-project dat zomer 2018 afloopt: 
gender wordt different bodies, migratie wordt home en 
(over)protection wordt right to fail. Dat doen we door makers 
te laten reizen naar en te netwerken op festivals, door professionele 
meetings, een documentaire film, een inhoudelijke website en, 
vooral, door 3 artistieke laboratoria van 8 dagen en 3 residenties 
om projecten verder uit te werken. Ook engageren de partners zich 
tot coproductie en presentatie op hun respectievelijke festivals.

WIJ ZIJN CCHA   Europese projecten

TEEN AMBASSADORS ACROSS EUROPE
TEEN is een samenwerkingsproject tussen Segni d’Infanzia Italië, 
Teatercentrum Denemarken, Scenekunstbruket Noorwegen, 
Fundación Bancaria Spanje, Dialogue Communicative Performance 
Groot-Brittannië en CCHA.

TEEN beoogt door Europese netwerking en expertise-uitwisseling 
jongeren uit de diverse regio’s te ontwikkelen tot culturele 
ambassadeurs door hen co-curator (programmeur) te maken van 
een ‘eigen’ podiumprogrammering. Dat doen we door theoretische 
expertise te koppelen aan fieldwork in de organisaties en festivals, 
in samenwerking met lokale scholen, jeugdverenigingen en 
jongeren en door internationale uitwisselingsmomenten.

IMPACT
IMPACT is een samenwerking tussen diverse grensoverschrijdende 
partners uit de Euregio Maas/Rijn: Théâtre de Liège, Universiteit 
Liège-interface ULg, PXL-MAD School of Arts, UHasselt-EDM/
IMINDS, Jazz Maastricht, Chudoscnik Eupen, Universiteit Maastricht- 
UNU MERIT, Regina e.V RWTH Aachen, Kulturbetrieb Stadt Aachen 
en CCHA.

IMPACT zet een actieve dialoog op tussen nieuwe technologieën 
en kunsten met als kernwoorden creatie, innovatie en opleiding. 
Dat doet het door artistieke research labo’s te subsidiëren, door 
creaties te steunen en door het jaarlijkse forum IMPACT in 
november.
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Vanuit het geloof in de wisselwerking tussen cultuur en economie 
richtten CCHA en enkele bedrijven in 1988 de Stichting 
Bijzondere Culturele Activiteiten op. Ondertussen is 
de werking geactualiseerd onder de naam ACT&ART.

Sindsdien heeft de organisatie meer dan honderd bijzondere 
voorstellingen op haar palmares geschreven. Een bloemlezing 
maakt dit meer dan duidelijk: Nina Simone, Academy of 
St. Martin-in-the-Fields, Georges Moustaki, Toots Thielemans,
Jan Fabre/Ballet van Vlaanderen, Rosas, Dave Brubeck, 
Art Garfunkel, Randy Newman, Trixie Whitley, Dani Klein,
Adrien M/Claire B...

Nu nog altijd is het uitgangspunt dat kunst, cultuur en economie 
samen een boeiende en bloeiende verbinding vormen.   
Een economisch positieve situatie heeft zijn uitwerking in kunst 
en cultuur, maar de bloei van kunst en cultuur in een regio 
stimuleert er ook de economie.

ACT&ART is een dynamische organisatie van ondernemers en 
bedrijven die geloven in deze uitdagende wisselwerking. Door zijn 
programmering en zijn netwerkmogelijkheden zet ACT&ART in 
op ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, essentieel voor 
duurzaamheid en innovatie van onze bedrijven.

Jaarlijks organiseert ACT&ART drie culturele evenementen van 
een bijzondere artistieke kwaliteit. Daarnaast is er ACT&ART+ 
waar de leden uitgenodigd worden op exclusieve momenten in 
CCHA, zoals de opening van het seizoen en van festivals en waar 
ze een meet-and-greet met de artiesten bij kunnen wonen.

Daarnaast ondersteunt ACT&ART culturele projecten die 
het mogelijk maken bijzondere programma’s te realiseren in 
CCHA. Zo waren er de tentoonstelling wandtapijten Portalegre 
Europalia Portugal, de aankoop van de beeldengroep De cyclisten 
van Robert Vandereycken en de grote fototentoonstelling Mono 
No Aware + Yakuza van Anton Kusters. 

INTERESSE IN EEN LIDMAATSCHAP? 
OF WENST U MEER INFO? 
Neem dan contact op met inge.houben@ccha.be

© Ronny Vanthienen
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DE VOLGENDE BEDRIJVEN MAKEN 
DEEL UIT VAN ACT&ART:

 a2o-architecten
 Actief Interim nv.
 AMPTEC bvba.
 Brouwerijen Alken-Maes nv.
 Centraal Laboratorium Hasselt
 CLB Group
 Drukkerij Baillien-Maris nv.
 Infrax
 ISS Facility Services nv.
 KBC Bank en Verzekeringen 
 KBC Private Banking Hasselt
 Mediahuis nv.
 Optico Scherpesteen cv.
 RTC Limburg vzw.
 Sibova nv.
 'Theatercafé nv.
 UHasselt 
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HET NIEUWSTEDELIJK

Vuur
VR 30 NOV 18 — 20.15 U, ZO 02 DEC 18 — 15 U, ZA 31 DEC 18 — 20.15 U 
& VR 19 & ZA 20 APRIL 19 — 20.15 U

In een indringende voorstelling over verwerking en verlies 
reconstrueert Christophe Aussems het pijnlijke verleden en 
onderzoekt hij hoe de collegebrand in Heusden-Zolder nazindert 
in het heden. 

Esperanto
ZA 9 FEB 19 — 20.15 U & ZO 10 FEB 19 — 15 U  

Audiomaker Lucas Derycke baseerde Esperanto op zijn eigen 
verblijf in een Grieks vluchtelingenkamp. Het resultaat is 
een audiovisuele cocktail van stemmen, interviewfragmenten, 
projecties en live muziek van Frederik De Clercq. 

Hybris
ZO 24 FEB 19 — 15 U, VR 08 & ZA 09 MRT 19 — 20.15 U

Dag en nacht gaan ziekenhuizen tot het uiterste om levens 
te redden. Maar om zelf te overleven, transformeren ze tot 
zorgfabrieken. In overboekte operatiekwartieren bezwijken 
chirurgen onder de werkdruk en falen. Christophe Aussems spreekt 
met dokters en slachtoffers over de medische fout die hun leven 
veranderde en maakt een voorstelling over een systeem op zijn 
limiet. 

First contact
VR 22, ZA 23, DI 26, WO 27 MRT 19 — 20.15 U

Baanbrekend multimediaal stripverhaal van Adriaan Van Aken. 
Met Stijn Meuris en Sara Vertongen, tekeningen van Wide Vercnocke 
en muziek van Joris Caluwaerts.

Haroun (8+)
ZA 03 & ZO 04 SEP 18 – 15 U

Papa is op. Sinds hij zijn vrouw en zijn job verloor, is Harouns vader 
in een depressie gesukkeld. De jongen vlucht in een fantasiewereld. 
Met spannende verhalen en heel veel verbeelding wil Haroun zijn 
papa redden. Sara Vertongen bewerkte Salman Rushdie en goot 
het geheel in een bijzondere vorm. Een dubbelvoorstelling voor 
groot én klein, met een stevige geut spoken word, slam poetry en 
rap. Met Jorre Vandenbussche, Matthias Van de Brul en muziek van 
Gasper Piano.

Screen
ZA 29 SEP, DI 02 & WO 03 OKT 18 – 20.15 U

Theaterfilm van Rudy Trouvé en Simon Allemeersch waarin tijd 
en realiteit vervagen. Een man (Pieter Genard) vertelt over zijn 
dromen, waarin hij verdwaalt in de diverse fases van zijn bestaan. 
Een Faustiaanse figuur met dubieuze morele waarden (Warre 
Borgmans) fungeert als zijn gids. Met muziek van Rudy Trouvé, 
Elko Blijweert en Mauro Pawlowski.

Gesprek met de regen
DI 13 & WO 14 NOV 18 , DI 15 & WO 16 JAN 19 – 20.15 U & 
ZO 13 JAN 19 – 15 U 

Een man en een vrouw (Tom Van Bauwel en Sara Vertongen) 
verhuizen naar Singapore nadat ze hun dochter verloren. Terwijl  
zij lange dagen bij een technologiegigant maakt, dwaalt hij door  
de moessons. In de regen herkent hij zijn dochter… Met muziek 
van Gerrit Valckenaers en Bert Hornikx en video van Walter Verdin.  
Een regenprinter maakt water tot woord.

Het nieuwstedelijk opende dit jaar een nieuwe theaterzaal in 
het hart van Hasselt. Op donderdagavond transformeert Z33 
de zaal tot een arthouse cinema met Zebracinema. Je kan er ook 
naar lezingen rond architectuur en vormgeving. Het nieuwstedelijk 
repeteert er en toont er speelreeksen van hun voorstellingen.  
Alle praktische info op denieuwezaal.be en nieuwstedelijk.be.
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HETNIEUWSTEDELIJK

De kiezer beslist
ZO 26 MEI 19 — 10, 11, 14 & 16 U 

Politiek theater op verkiezingsdag van Adriaan Van Aken vanuit 
het oogpunt van iemand die niet in politiek geïnteresseerd is. 
Met Matthias Van de Brul, muziek van Joris Caluwaerts, 
een audiomontage waarin heel politiek Vlaanderen de revue 
passeert en een welgemikt dansje aan het eind.

Hebzucht, Angst, Hoop
HEBZUCHT: MA 27 MEI 19 — 20.15 U
ANGST: DI 28 MEI 19 — 20.15 U
HOOP: WO 29 MEI 19 — 20.15 U

Zeven uur toptheater op het puntje van je stoel. Een politieke thriller 
in drie afleveringen die eindigt op een bevrijding. Bekroond met 
de podiumprijs van de de Koninklijke Academie voor Nederlandse 
Taal- en Letterkunde. 

Gesprek met de regen © Katrijn Van Giel

Esperanto © Ellen Haesevoets
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CULTUURZOMER 
IN HASSELT

Ook tijdens de zomermaanden kan je 
in Hasselt genieten van heel wat cultuur!  

Zo kent Hasselt een jarenlange traditie van maandelijkse ORGELCONCERTEN. 
Elke eerste zaterdagnamiddag van de maand kan je om 15 u genieten van een concert in
de Sint-Quintinuskathedraal, uitgevoerd op een Binvignat-Niehofforgel uit 1793 met het oudste 
pijpwerk van België. Dankzij de vakkundige restauratie van Guido Schumacher laat dit orgel vandaag 
de dag opnieuw hemelse barokklanken weerklinken. 

ZA 07 JULI 18 – 15 U
HAYO BOEREMA werk van J.F. Dandrieu, J.S. Bach, J. Langlais & H. Boerema

Hayo Boerema studeerde o.a. bij Johann Th. Lemckert en bij Marijke van Klaveren aan 
het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Hij heeft een uitgebreide concertpraktijk met 
recitals zowel in binnen- als buitenland. Van zijn spel zijn diverse cd’s verschenen - waaronder 
het integrale werk van Jehan Alain - die door de pers zeer positief zijn ontvangen. Momenteel is 
hij bezig met het opnemen van de orgelwerken van Olivier Messiaen. 

ZA 04 AUG 18 – 15 U
GEERTEN VAN DE WETERING werk van D. Buxtehude, J.S. Bach, S. Reda & J. Alain

Geerten van de Wetering studeerde o.a. bij Jos van der Kooy en bij Theo Goedhart aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij was finalist bij improvisatieconcoursen in Schlägl 
en Westfalen. Als solist concerteert hij in binnen- en buitenland en treedt daarnaast op in kleinere 
bezettingen.

Elke eerste zaterdag van de maand om 14 uur kan je bovendien onder begeleiding de beiaardtoren 
bezoeken, gevolgd door een korte beiaardbespeling. Elke vrijdagavond worden om 20 u 
BEIAARDCONCERTEN georganiseerd. Neem plaats op een bankje of kijk op het scherm onderaan 
de beiaardtoren voor ‘live actie’.  

—
THEATER OP DE MARKT tovert van 9 t.e.m.12 augustus de Hasseltse straten en pleinen 
om tot één groot podium voor straat-, circus- en locatietheater. Voor deze 18de editie, en de 10de 
opeenvolgende keer in gaststad Hasselt, haalt Theater op de Markt meer dan 40 gezelschappen 
van over de hele wereld naar Hasselt. 

Voor de trouwe fans staan heel wat bekende namen als de Stijle, Want en Comp. Marius 
geprogrammeerd. Ook internationale gezelschappen zakken af naar Limburg, zoals het Franse circus 
Le P’tit Cirk en het Spaanse Comp. EIA. Daarnaast krijgt ook nieuw talent uit binnen- en buitenland 
een podium. 

Kortom, vier dagen feest in en rond Hasselt! Wie weet spot je wel een voorstelling op de toog van 
een bruine kroeg, een grote maan ergens bij het nieuwe stadhuis of grote paarden op het Kolonel 
Dusartplein. info & tickets: theateropdemarkt.be

—
Deze zomer organiseert Villa Verbeelding de 9de editie van het literaire festival ZIN IN ZOMER 
(14 t.e.m. 31 augustus) met voorstellingen op onverwachte locaties en met verrassende combinaties 
en leuke ‘voorafjes’. Rond het centrale thema ‘portretten’ verklappen we nu al dat Phara de Aguirre 
Stefan Hertmans zal interviewen terwijl  Ingrid Godon live illustraties maakt. Matthijs de Ridder gaat 
dan weer in gesprek met de Britse auteur Monica Ali (shortlist Man Booker Prize).
info & tickets: zininzomer.be
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Eerder dit jaar toonden we Cold blood, 
het ‘vervolg’ op Kiss & cry. Zonder meer 
dé voorstelling van 17-18. Wie erbij was komt 
zonder twijfel ook nu kijken, wie Cold blood 
miste krijgt een nieuwe kans op verbluffende en 
wondermooie theatermagie als start van 
het seizoen 18-19!

Choreografe Michèle Anne De Mey begon haar 
carrière samen met Anne Teresa De Keersmaeker, 
groeide uit tot één van de belangrijkste 
choreografen in Franstalig België en kende 
internationaal succes met voorstellingen als Raining 
dogs en Neige (CCHA, 2011). Jaco Van Dormael is 
de gelauwerde regisseur van films als Toto le héros, 
Le huitième jour en Le tout nouveau testament.

Met een ingenieuze mix van live dans, film en 
theater creëren ze in Kiss & cry een betoverend 
miniatuursprookje. 

MICHÈLE ANNE DE MEY & 
JACO VAN DORMAEL/ASTRAGALES
Kiss & cry

Vingers dartelen door een wonderlijk 
miniatuurdecor, camera’s zweven en dansen 
mee, een stem vertelt. Een poëtische trip vol 
fingerspitzengefühl en verbluffende visuele 
vondsten. Melancholie, humor en poëzie zetten 
de toon in dit magische verhaal over herinneringen 
en verloren liefdes. 

Kiss & cry ontving in 2011 de Prix de la critique 
voor beste dansvoorstelling, speelde intussen 
ruim 300 voorstellingen in 9 verschillende talen 
in meer dan 20 landen voor meer dan 180.000 
bezoekers én werd geplagieerd door Chanel in 
een reclamefilmpje voor nagellak.  Een wereldhit 
kortom, nu ook (eindelijk) in CCHA!

“Een wonderschone en wonderbaarlijke ervaring.” 
theaterkrant.nl, 13 november 2014

WOENSDAG   

19 SEP 18
DONDERDAG   

20 SEP 18
20 u  
theaterzaal

DANS/THEATER/FILM

hedendaagse dans

PRIJZEN

basis: € 30
+65: € 29
-25: € 15 
abo6: € 28
abo10: € 27

van Michèle Anne De Mey, Jaco Van 
Dormael, Gregory Grosjean, Thomas 
Gunzig, Julien Lambert, Sylvie Olivé & 
Nicolas Olivier 
regie Jaco Van Dormael 
scenario Thomas Gunzig & 
Jaco Van Dormael 
tekst Thomas Gunzig 
choreografie Michèle Anne De Mey & 
Gregory Grosjean 
dans Frauke Marien & Denis Robert, 
Michèle Anne De Mey & 
Gregory Grosjean 
lichtontwerp Nicolas Olivier 
decors Sylvie Olivé 
beeld Julien Lambert 
geluidsontwerp Dominique Warnier & 
Boris Cekevda 
handelingen & vertolking Bruno 
Olivier, Pierrot Garner, Gabriella Iacono 
& Stefano Serra 
voice-over Valentijn Dhaenens 
muziek Georg Friedrich Händel, 
Antonio Vivaldi, Arvo Pärt, 
Michael Koenig Gottfried, John Cage, 
Carlos Paredes, Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, 
György Ligeti, Henryk Górecki & 
George Gershwin 
coproductie Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg 
© Maarten Vanden Abeele 
astragales.be

SEIZOENSSTART
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IMPACT, het Euregionale project rond nieuwe 
technologie en kunsten, start een tweede forum/
festival vanaf 3 november (pagina 67). Maar CCHA 
wacht niet zo lang om de problematiek ‘zichtbaar’ 
te maken. Reeds op vrijdag 21 september openen 
we twee tentoonstellingen die volledig in het ‘frame’ 
van IMPACT passen!

Er zijn weinig hedendaagse kunstenaars die 
de onderhuidse werking van beelden zo voelbaar 
maken als Patrick Ceyssens. Twee rode draden 
verstrengelen zich in zijn œuvre. Enerzijds is er 
het thema van de herinnering en haar bedrieglijke 
betovering. Vaak gaat hij aan de slag met 
amateuristische foto’s of beeldopnames als objets 
trouvés: stukjes verwaarloosde maar met emotie 
beladen dagelijkse cultuur die precies in hun 
imperfectie en onbevangenheid vaak poëtische 
elementen van de werkelijkheid vastleggen. 
Anderzijds verliest zijn werk zich net niet in 
melancholie en romantiek omdat hij steeds zorgt 
voor een verstoring of een breuk. De werking van 
het beeld is daarbij niet meer te scheiden van die 
van het geheugen: Our mind is the only canvas - 
zoals een van zijn titels luidt. 

PATRICK CEYSSENS
Van kijken naar beelddenken

Patrick Ceyssens
Openbare doctoraatsverdediging
De expo kreeg dezelfde titel als Patricks 
doctoraatsproject. Dit is een artistiek onderzoek 
naar de indirecte parameters en krachten in 
beelden, in het bijzonder naar hun interactie en 
experimentele wisselwerking. Via een mentaal 
model leidt dit tot mogelijk nieuwe betekenissen 
in een ander sensatiegebied. 

Dit onderzoek werd begeleid door een commissie 
van deskundigen die elk op hun manier 
het proces voedden en becommentarieerden:  
prof. dr. Philippe Bekaert (computerwetenschapper 
gespecialiseerd in nieuwe beeldtechnologieën), 
dr. Sofie Gielis (literatuurwetenschapper), 
dr. Tom Lambeens (beeldfilosoof) en prof. dr. Johan 
Wagemans (experimenteel psycholoog). 
Promotor: prof.dr. Dirk Kenis (socioloog).

VRIJDAG 

21 SEP T/M

ZONDAG

25 NOV 18
expo
di t/m vr: van 10 tot 17 u
za & zo: van 13 tot 17 u

vr 21 sep 18 - 14 u
openbare 
doctoraatsverdediging

vr 21 sep 18 - 20 u
opening expo & 
boekpresentatie

BEELDENDE KUNSTEN

 

inleiding Tom Lambeens
© Patrick Ceyssens
patrickceyssens.com
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FRAME
AZIMUTH - Een beeld gedacht tussen kustlijn en horizon

Twee artistieke onderzoeksgroepen, de ene uit 
Bilbão, de andere uit Hasselt, zwaaien naar elkaar 
vanaf de horizon. Ze meten de breedtegraden in 
beelden. Hun tocht voert via gemetselde schepen, 
diepzeetafels, brokstukken gewogen met peilloze 
potloden. Gloort er land waar de wereld een lijn 
wordt?

FRAME is een artistieke researchgroep die 
het beeld centraal plaatst. Beelden worden door 
FRAME ruim opgevat: niet enkel te kaderen 
beelden zoals schilderijen, tekeningen, foto’s, maar 
ook installaties, sculpturen, interieurs, gebouwen, 
landschappen, literaire teksten, zelfs metaforen 
en filosofische concepten worden beschouwd als 
cruciale verbeeldingen van de werkelijkheid, als 
beeldende kunst. FRAME werkt daarbij op twee 
sporen: aandachtig lezen en actief creëren.

VRIJDAG 

21 SEP T/M

ZONDAG

25 NOV 18
expo
di t/m vr: van 10 tot 17 u
za & zo: van 13 tot 17 u

vr 21 sep 18 - 20 u
opening expo & 
boekpresentatie

BEELDENDE KUNSTEN

© Carla Swerts, Griet Moors & 
Remco Roes 
frame-reseach.be

FRAME PXL-MAD School of Arts/Universiteit 
Hasselt
deelnemende kunstenaars: Carla Swerts, 
Griet Moors, Ode de Kort, Patrick Ceyssens, 
Remco Roes & Tom Lambeens

UPV/EHU University of the Basque Country
deelnemende kunstenaars: Andrea Abalia, 
Mikel Arce, Susana Jodra, Txaro Arrazola,
Usoa Fullaondo & Veva Linaza
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AMP. Dat is de unieke samenwerking tussen CCHA en Muziekodroom. 
AMP verwijst daarbij naar muziek (amplitude, versterker), naar elkaar 
versterken en samenwerken (ampersand). Krachtig, kort, to the point.

AMP

We startten voorzichtig in oktober 2015 - straks alweer drie jaar geleden - voor de 10de editie van 
Nordic night. De samenwerking smaakte naar meer, en leidde al snel naar een eerste volwaardige 
co-organisatie met het concert van nonkeen, het elektronicaproject van Nils Frahm.

Sinds organiseerden we samen concerten van tindersticks, Lambchop, Christian Löffler, Hauschka,
Wende, Joep Beving, Sophia, Eefje de Visser… Maar we ondersteunen ook elkaars communicatie, 
projecten en festivals en trekken samen aan de kar op beleidsniveau.

Doelstelling is zoveel mogelijk co-organisaties van concerten te realiseren in die locatie die 
het meest geschikt is. Van artiesten uit zowel de alternatieve mainstream als de (post-klassieke) 
niche. Om Hasselt nog meer op de kaart te zetten als dé stad voor de Limburgse en (Eu)regionale 
concertganger. We zien beide huizen daarbij als één centraal podium met een professionele 
infrastructuur voor een staand én zittend publiek tot 1.000 bezoekers.

Ook volgend seizoen zetten beide huizen de schouders onder een even divers als sterk 
concertprogramma, met nu al bevestigd: José González & The String Theory, Wooden Elephant 
plays Homogenic, Snorri Halgrímsson & Hugar, een 7K! label night met Niklas Paschburg + 
Hior Chronik + Echo Collective plays Amnesiac, Illuminine en James Heather + Luke Howard + 
Martin Kohlstedt.

nonkeen © Damon de Backer
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De fragiele stem van de Zweeds-Argentijnse 
singer-songwriter José González is er eentje 
die je uit de duizend herkent. Er zijn maar weinig 
artiesten die zo beroeren met enkel gitaar 
en stem. Hij brengt onomwonden folksongs 
waarvan de teksten recht naar het hart gaan. 
González brak internationaal door in 2006 met 
het monstersucces van de single Heartbeats - 
oorspronkelijk van The Knife - op zijn debuut Veneer. 
Met dank trouwens aan de stuiterballenreclame 
van Sony.

Dat prachtige debuut werd in 2007 gevolgd door 
het al even straffe In our nature, waarna de Zweed 
het (tijdelijk) over een andere boeg gooide met 
de band Junip. Acht jaar duurde het uiteindelijk 
vooraleer hij opnieuw van zich liet horen met 
Vestiges & claws. Uitverkochte concerten in 
het Koninklijk Circus en de Roma bewezen dat 
het publiek hem nog niet vergeten was.

Sinds 2011 tourt José González regelmatig met 
The String Theory, een twintigkoppig hedendaags 
kamerorkest met uitvalsbasis in Göteborg en in 

DONDERDAG 

27 SEP 18
20 u 
concertzaal 

CONCERTEN 

pop-rock/singer-songwriter

PRIJZEN 

basis: € 36
+65: € 36
-25: € 36
abo6: € 36
abo10: € 36

zang & gitaar José González 
met The String Theory o.l.v. 
PC Nackt 
met de steun van ACT&ART 
© Malin Johansson  
jose-gonzalez.com & 
wearethestringtheory.org

Berlijn dat ook al samenwerkte met tindersticks 
en Sascha Ring/Apparat. Intussen goed voor 
meer dan 30 uitverkochte concerten in de 
grootste en mooiste zalen van Londen, Parijs, 
Berlijn, Kopenhagen, Sydney, New York… En mét 
vijfsterrenrecensies overal.

Wie José González ooit live aan het werk zag - 
o.a. met The String Theory vorig jaar in Brussel, 
of solo afgelopen zomer in OLT Rivierenhof - 
of zijn platen in huis heeft, weet dat dit een concert 
wordt om nooit te vergeten!

“**** Mixing spectral beauty with gifted 
musicianship, this is a special partnership 
which isn’t just impressive, it’s progressive.” 
The Independent, 20 april 2011
“Een onconventionele en grootse dynamiek (...) 
een erg groots en vooral uiterst geïnspireerd 
concert.” writteninmusic, 26 januari 2017
“**** Het is ontwapenend hoe José González 
verontwaardiging van onder zijn zwarte krullenbol 
tovert en toch zo teder zijn publiek toezingt.” 
De Standaard, 18 maart 2015

JOSÉ GONZÁLEZ & THE STRING THEORY
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Bibliotheek Hasselt Limburg en cultuurcentrum Hasselt gaan 
een structurele en intense samenwerking aan! 

De zaterdaglezingen in de bibliotheek aan het Dusartplein kennen een lange en goede traditie. 
Zowel auteurs van fictie als schrijvers van non-fictie kwamen hier graag het beste van zichzelf geven en 
konden er altijd rekenen op een talrijk en geïnteresseerd publiek. CCHA introduceerde twee seizoenen 
geleden zijn genre ‘context’ waarin het door debat en gespreksformules de blik open wil houden op 
de sociale context van vandaag.

Beide huizen namen dus al een tijdje hun zogenaamde maatschappelijke opdracht op, richtten 
lezingen fictie en non-fictie in, bedachten er namen als Luistervinken en Tussen de lijnen voor, 
maar nu bundelen ze  de krachten.

Tussen 2 lijnen houdt zich niet altijd aan het misschien veronderstelde schoonschrift en kleurt af en 
toe fijn buiten de twee lijntjes, maar twee huizen en twee formules werken voortaan intens samen om 
spitante auteurs en sprekers naar Hasselt te halen.

In het seizoen 18-19 doen we dat 10 keer, en wel in twee formules: of op vrijdagmiddag in boekhandel 
Grim (waar we ook een broodje voorzien), of op zaterdagmiddag in de BHL aan het Dusartplein. 

Het volledige programma is nog niet af, maar onderstaande namen kan je zeker wel verwachten. 
Hou onze nieuwsbrieven in de gaten of kijk zeker ook op: bibliotheek.hasselt.be & ccha.be.

TUSSEN 2 LIJNEN

Rick De Leeuw & Rombout Nijssen -
Verbeter de wereld
vr 28 sep 18 - 12.15 u
boekhandel Grim

Ine Roox - Mijn jaar met Trump
za 13 okt 18 - 14 u
Bibliotheek Hasselt Limburg

Toni Coppers - Nordic noir & Vlaamse 
volbloedthriller (pagina 57)
vr  26 okt 18 - 12.15 u
boekhandel Grim

za 10 nov 18 - 14 u
Bibliotheek Hasselt Limburg

Toon Horsten - De pater en de filosoof
vr 30 nov 18 - 12.15 u
boekhandel Grim

za 09 feb 19 - 14 u
Bibliotheek Hasselt Limburg

vr 22 feb 19 - 12.15 u
boekhandel Grim

za 16 mrt 19 - 14 u
Bibliotheek Hasselt Limburg

Pianoboek: Het pianokerkhof van José Luís 
Peixoto (pagina 196)
vr 29 mrt 19 - 12.15 u
boekhandel Grim

za 11 mei 19 - 14 u
Bibliotheek Hasselt Limburg
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Hoe zou het zijn met (de erfenis van) Phil Bosmans? 
Wat betekent zijn gedachtengoed voor onze wereld 
van vandaag?

Om de relevantie van zijn nalatenschap 
te onderzoeken is Rick de Leeuw in Verbeter 
de wereld op bezoek gegaan bij uiteenlopende 
geesten als Dirk De Wachter, Rik Torfs, Jef Colruyt, 
Koen Vanmechelen, pater Jef Vankerckhove, 
Mustafa Kör en Walter Van Steenbrugge. 
Rijksarchivaris Rombout Nijssen plaatst deze 
portretten in een breder perspectief.

TUSSEN 2 LIJNEN - RICK DE LEEUW & ROMBOUT NIJSSEN
Verbeter de wereld

In heldere hoofdstukken en rijk geïllustreerd 
wordt een beeld geschetst van het grote belang 
van de zachtere krachten in een verhardende 
samenleving.

“Wordt een waarheid minder waar omdat 
deze waarheid wollig klinkt? In een tijd waarin 
polarisering, verharding en wantrouwen 
de bovenhand dreigen te krijgen, zijn 
medemenselijkheid en empathie misschien 
wel relevanter dan ooit. Met dit boek laten we 
de stem van Phil Bosmans dan ook weer klinken 
in de maatschappij van vandaag.” Rick de Leeuw

Wees tijdig met het bestellen van je kaartje, want 
het aantal plaatsen in het bovenzaaltje van boekhandel 
Grim is beperkt.

VRIJDAG 

28 SEP 18
12.15 u  
boekhandel Grim

LETTEREN

PRIJZEN

basis: € 5
+65: € 5
-25: € 5 
abo6: € 5
abo10: € 5

ism Boekhandel Grim & 
Bibliotheek Hasselt Limburg
© Arrow-Up



30

Slapen, je wil niets liever dan lekker slapen!

Maar niets aan te doen, het lukt niet! Je pantoffeltjes 
zijn wel degelijk uit en je ligt wel degelijk in bed. 
Je hebt het licht uitgedaan, maar het springt weer 
aan. En dan: je ligt niet in bed, je staat rechtop met 
je pantoffels aan je voeten. Je legt je deken en 
kussen weer netjes, maar deze doen wat ze willen. 
De hanglamp begint te knipperen. De wekkerradio 
maakt geluid. Zelfs je schaduw beweegt en je hebt 
geen vinger uitgestoken! Je denkt dat het een 
nachtmerrie is, maar dat kan niet, want je slaapt niet! 
Dus, wie is daar nog?

L’ANNEAU THÉÂTRE
Nox (4+)

In Nox (eerder zelfs al te gast in Japan) wordt 
met beelden, gebaren en een tikkeltje tedere 
ondeugendheid het o zo gevoelige moment voor 
het slapengaan verbeeld. 

Stapje voor stapje worden we meegevoerd op 
een woordenloze reis naar een wereld vol vreemde 
beeldenpoëzie, en dat samen met een personage 
dat zich vermenigvuldigt en voorwerpen die 
een eigen leven leiden. 

Nox is een knappe visuele, woordenloze 
voorstelling over wat we in grote of kleine mate 
vrezen en de lachwekkende maniertjes die we 
verzinnen om dat te bezweren.

ZATERDAG   

29 SEP 18
15 u  
kleine theaterzaal

FAMILIE

PRIJZEN

basis: € 8
+65: € 7
-25: € 7 
familieabo: € 7 

scenario Ariane Buhbinder, 
Bertrand Kahn & R-Gaël Maleux 
regie Ariane Buhbinder 
spel Bertrand Kahn & Johan Dils 
scenografie Matteo Segers &  
Isabelle Kennes 
muziek Ludovic Romain 
video Sébastien Mercial 
make-up & haar Zaza Da Fonseca 
lichtontwerp Benoît Lavalard 
© Yves Gabriel
anneautheatre.be
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“De Europese eigenheid schuilt  niet enkel in 
meervoudigheid en verandering, maar in de dialoog  
tussen die meervoudigheden die tot verandering leidt.” 
Edgar Morin, Europa bedenken

Omdat we als open cultuurhuis heel erg overtuigd zijn van de meerwaarde van 
een gemeenschappelijke Euregionale culturele ruimte, werken we al meer dan 10 jaar 
samen met Théâtre de Liège, Theater aan het Vrijthof en Chudoscnik Sunergia Eupen. 

Het door Interreg IV gesteunde project RegioTheater*RegioDans (2008-2012) presenteerde 
voorstellingen, bracht het publiek doorheen de Euregio en coproduceerde creaties. Na afloop 
ervan besloten we verder te gaan met een gezamenlijke programmering van belangwekkende 
internationale theater- en dansproducties. Daarnaast bleef ook de publieksmobiliteit een belangrijke 
motor in de werking. Zo reisden seizoen na seizoen duizenden toeschouwers door de Euregio 
op weg van Luik naar Maastricht, van Hasselt naar Luik, van Luik naar Eupen, enz.

Op die manier maakten we kennis met een ander cultuurhuis, met een andere programmering, 
met een andere esthetische visie. Precies door onze theater- en dansbus konden we 
proeven van de eigenheid van de Nederlandse dans, met het specifieke werk van Thomas 
Ostermeier, Krzysztof Warlikowski en Alvis Hermanis. Morin had gelijk, de dialoog tussen 
al die meervoudigheden leidt tot verandering, tot openheid, tot inzicht.

Sinds 2016 werken we samen aan IMPACT (pagina 67), maar blijven we ook even overtuigd inzetten 
op onze euregionale cultuurbussen. En dat doen we altijd met een inleiding op de bus, een drankje 
na de voorstelling en soms zelfs met een speciaal programma! Ondertussen gaan we ook op bezoek 
naar Parkstad Limburg Theater Heerlen en naar de operahuizen van Luik en Antwerpen.
Get the buzz: een fijne manier om topvoorstellingen te ontdekken bij de buren!

Vanuit CCHA kan je met de bus volgende voorstellingen bijwonen:

GET THE 
BUZZ

La Conquesta del Pol Sud - Claudia 
(pagina 177)
wo 13 mrt 19 - 20.30 u - Heerlen

Cindy Van Acker & Marcos Morau Dukowshka/ 
CCN Ballet de Lorraine - ELEMENTEN I – 
Room & Le Surréalisme au service de la révolution 
(pagina 179)
vr 15 mrt 19 - 20 u - Maastricht

Ivo van Hove/Toneelgroep Amsterdam - Scènes 
uit een huwelijk (pagina 185)
za 23 mrt 19 - 19.30 u - Maastricht

Opéra Royal de Wallonie - La clemenza di Tito 
van Wolfgang Amadeus Mozart. (pagina 232)
zo 19 mei 19 - 15 u - Luik

Aurore Fattier - Othello (pagina 32)
za 29 sep 18 - 19 u - Luik

Anne-Cécile Vandalem/Das Fräulein 
[kompanie] - Arctique (pagina 92)
wo 21 nov 18 - 19 u - Luik

Garry Stewart/Australian Dance Theatre - 
The beginning of nature (pagina 108)
do 06 dec 18 - 20 u - Maastricht

Opera Vlaanderen - De parelvissers van Georges 
Bizet (pagina 117)
zo 16 dec 18 - 15 u - Antwerpen

Alessandro Sciarroni - Augusto (pagina 127)
do 10 jan 19 - 20 u - Luik

Johan Simons/Theater Rotterdam - Heisenberg 
(pagina 162)
ma 18 feb 19 - 20 u - Maastricht
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Theatermaakster Aurore Fattier neemt 
Shakespeares befaamde repertoirestuk over 
verlangen, schoonheid en het lot, deconstrueert 
het verhaal, plaatst het tegenover teksten uit 
de hedendaagse literatuur en giet het geheel 
in de vorm van een roman noir. Tekst vermengt 
ze met video, liefdesliedjes, live free jazz en 
de geschiedenis van de Afrikaanse slaven 
in Amerika. Alle elementen cumuleren in 
een huwelijksnacht die zal eindigen met een 
tragische moord. 

De personages, zwart en wit gemaskerd, glijden 
van de ene rol in de andere en nemen 
de toeschouwer mee in een duizelingwekkende 
spiraal theater-in-het-theater, doorheen eeuwen 
en continenten. Een zoektocht naar macht, luxe, 
huiselijk geweld en seksuele, raciale en culturele 
identiteit die de oude tekst brandend actueel 
maakt.  

ZATERDAG 

29 SEP 18
19 u — inleiding op de bus  
Théâtre de Liège
bus naar Luik incl. diner 
vertrek CCHA 16.30 u

THEATER 

PRIJZEN 

basis: € 55
+65: € 55
-25: € 55
abo6: € 55
abo10: € 55

voorstelling in het Frans 
met Nederlandse boventitels 
regie Aurore Fattier, geassisteerd 
door Lara Ceulemans 
naar William Shakespeare 
met Koen de Sutter, Pauline Discry, 
Fabien Magry, Vincent Minne, 
William Nadylam, Nancy Nkusi, 
Annah Schaeffer, Luc Schiltz & 
Serge Wolf 
live muziek Manu Roland, Grégoire 
Tirtiaux & Jérémie Mosseray 
bewerking & dramaturgie 
Sébastien Monfè
kostuums Prunelle Rulens 
video Vincent Pinckaers 
lichtontwerp Matthieu Ferry         
scenografie Sabine Theunissen 
productie Théâtre de Liège  
coproductie Théâtre de Namur, 
Mars - Mons arts de la scène, Les 
Célestins – Lyon, Les Théâtres de 
la Ville de Luxembourg & Théâtre 
National de Toulouse Midi-Pyrénées  
inleiding Beatrice Henckaerts 
© ESPN · OJ Made in America Aurore Fattier is een jonge talentvolle 

theatermaakster en actrice die in 1980 werd 
geboren in Port-au-Prince (Haïti). Na haar 
studies in Parijs, studeerde ze regie aan 
het Hoger instituut voor Kunsten (INSAS) in 
Brussel. In haar werk zoekt ze steeds het snijvlak 
op tussen klassieke en hedendaagse literatuur 
en ‘de tijdsgeest’. Als actrice werkte ze eerder 
onder meer samen met Jan Fabre en speelde ze 
mee in meerdere films. 

In deze internationale topcast is een belangrijke 
rol weggelegd voor acteur Koen De Sutter (o.a. 
Toneelhuis, Olympique Dramatique).

AURORE FATTIER
Othello



33

De vijf pianoconcerti van Beethoven. Alle vijf. Uitgevoerd door 
vijf verschillende orkesten, door vijf internationaal vermaarde 
pianisten. Dat presenteren we in CCHA op één seizoen, 
dit seizoen! In oude filosofieën is Quintessence de benaming 
voor het vijfde element, naast de vier traditionele: Vuur, Lucht, 
Water en Aarde. Het is een aanduiding voor dat waar het in 
wezen om gaat, het wezenlijke van een zaak of gebeurtenis, 
de kern van de zaak, het hart. Het woord is samengesteld uit 
quinta (het vijfde) en essentia (het wezen). Geen mooier woord 
konden we bedenken om deze reeks van vijf concerten aan 
te duiden: Quintessence. Beethoven kijkt geamuseerd toe, 
en u hopelijk ook.

De Nieuwe Philharmonie o.l.v. Johannes Leertouwer 
Julien Libeer (piano) - Een idyllisch begin -
Beethovens 2de pianoconcerto (pagina 34)
zo 30 sep 18 - 15 u 

Belgian National Orchestra o.l.v. Hugh Wolff
Nelson Freire (piano) - Schandalig - 
Beethovens 5de pianoconcerto (pagina 88)
vr 16 nov 18 - 20 u

Belgian National Orchestra o.l.v. Hugh Wolff
Kit Armstrong (piano) - Wonderen der natuur - 
Beethovens 3de pianoconcerto (pagina 158)
do 14 feb 19 - 20 u

Le Concert Olympique o.l.v. Jan Caeyers
Alexander Melnikov (piano) - Beethovens noodlot -
Beethovens 4de pianoconcerto (pagina 160)
zo 17 feb 19 - 15 u

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie o.l.v. Frank Braley
Frank Braley (piano) - De prerevolutionair & de poëet - 
Beethovens 1ste pianoconcerto (pagina 200)
za 30 mrt 19 - 20 u - Piano day(s)

QUINTESSENCE
P
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Nelson Freire © Anna Oswaldo Cruz
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BELGISCHE PREMIÈRE

DE NIEUWE PHILHARMONIE O.L.V. JOHANNES LEERTOUWER

JULIEN LIBEER PIANO

Een idyllisch begin - Beethovens 2de pianoconcerto

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Ouverture (nog te bepalen)
Pianoconcerto nr. 2 in Bes groot, opus 19
Symfonie nr. 6 in F, opus 18

Een nieuw seizoen, een nieuw orkest! 
We verwelkomen De Nieuwe Philharmonie met 
open armen en ze mogen meteen het project 
Quintessence met de vijf pianoconcerti van 
Beethoven aanvatten met het 2de pianoconcerto, 
vertolkt door lievelingspianist Julien Libeer. 

Jawel! Gedurende dit seizoen kan je alle vijf 
de pianoconcerti van Beethoven beleven, met 
telkens een ander orkest en een andere topsolist. 
Nu denk je: hoe vreemd dat ze een integrale cyclus 
met het tweede pianconcerto beginnen. Maar 
eigenlijk gaat het over het eerste! We weten dat dit 
concerto al gecomponeerd werd tussen 1787 en 
1789. Omdat het een hoger opusnummer heeft 

ZONDAG 

30 SEP 18
15 u - inleiding 14.15 u 
concertzaal  

KLASSIEKE MUZIEK 

symfonisch
Quintessence

PRIJZEN 

basis: € 24
+65: € 23
-25: € 12
abo6: € 22
abo10: € 21

dirigent Johannes Leertouwer 
piano Julien Libeer 
inleiding Johannes Leertouwer 
nputrecht.nl & 
julienlibeer.net

dan het Pianoconcert nr. 1 in C groot, opus 15, 
geldt het als het ‘tweede’, maar chronologisch is 
het Beethovens eerste pianoconcerto.

Beethoven componeerde met zijn zesde symfonie - 
de Pastorale - waarschijnlijk de meest bekende 
natuurode uit de hele muziekgeschiedenis. 

In een voor die tijd atypische vijfdelige symfonie 
schetst Beethoven met zijn passie en lyriek een 
aantal idyllische scènes: het ontwaken van het land, 
het ruisen van de rivier, het samenzijn van mensen, 
een dramatisch onweer en een slotlied van vrolijke 
herders. Het beroemde openingsthema - wedden 
dat je het mee kan zingen? - wordt uitgerold tot 
een fantastisch muzikaal landschap.

“Een buitengewoon energieke, bruisende 
Beethoven met grote contrasten.”
Dagblad van het Noorden



35

DINSDAG  

02 OKT 18
19.30 u 
theaterzaal 

THEATER

PRIJZEN

basis: € 22
+65: € 21
-25: € 11 
abo6: € 20
abo10: € 19 

tekst Jibbe Willems naar William 
Shakespeare
regie Servé Hermans 
spel Dirk Roofthooft, Huub Stapel, 
Wilfried de Jong, Porgy Franssen, 
Sylvia Poorta, Hans Trentelman, 
Dries Vanhegen, Mieneke Bakker, 
Louis van Beek, Hans van Leipsig & 
Caro Derkx
piano Elisabeth De Loore 
coproductie Theater aan het Vrijthof & 
Senf Theaterpartners 
© Stephan Vanfleteren 
toneelgroepmaastricht.nl

TONEELGROEP MAASTRICHT 
King Lear

Herinner je je Othello van Toneelgroep 
Maastricht (CCHA, 2016)? Een muzikale 
versie, trouw aan het origineel, visueel 
prikkelend en gebracht door een uitgebreide 
cast waaronder een schitterende Michaël Pas. 

Dit seizoen gaat het gezelschap aan de slag 
met die andere klepper uit Shakespeares 
œuvre: King Lear. Geen muzikaal spektakel 
deze keer maar een focus op die rijke taal die 
Shakespeares werk kenmerkt. Tekstvertaler 
Jibbe Willems is dan ook niet aan zijn proefstuk 
toe met eerdere teksten voor o.a. Het Zuidelijk 
Toneel, Oostpool en het Nationale Toneel. 
“Jibbe Willems schaart zich in één klap onder 
de grote Shakespeare-vertalers. Scherp, geestig, 
verbluffend snel schakelend tussen rauw en 
poëtisch,” aldus de Nederlandse krant Trouw. 

De oude koning Lear wil zijn rijk verdelen onder 
zijn drie dochters Goneril, Regan en Cordelia. 
Om beurten vraag hij hen hoeveel ze van hem 
houden. Maar Cordelia heeft een geweten. 
Ze weigert de vleierij van haar oudere zussen 
te overtreffen en uitgerekend zij, de oogappel 
van haar vader, wordt verstoten. Parallel aan 
dit verhaal spelen de intriges tussen Gloucester 
en zijn zonen Edmund en Edgar. Kortom:
een klassieker vol van gekonkel en verraad, 
onrecht en bederf en van doortrapte intriges. 

Artistiek leider Servé Hermans viert met 
King Lear zijn voorliefde bot voor beeldende 
ensceneringen met veel acteurstalent: o.a. Dirk 
Roofthooft, Huub Stapel en Porgy Franssen.
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TAL EN THEE FIGURENTHEATER 
De roofkes (6+)

”Dat het overal gevaarlijk is,
dat er scherpe dingen rondslingeren,
dat weet iedereen, zeker de bange moeders
die houden hun kinders binnen of ingepakt.
Maar de broers weten wel beter, 
die weten dat alles wat openligt wel weer 
aan elkaar groeit, 
soms nog beter dan ervoor,
en dat je van elk korstje een beetje groeit
en misschien zijn al die beetjes bij elkaar wel 
genoeg.”

De roofkes is een zinderend broeierig verhaal over 
twee broertjes, een grote schervenhoop en bange 
moeders.

De roofkes is een ode aan het veerkrachtige, 
vrije en spelende kind dat recht heeft op 
een eigen universum: woest en groots.

De roofkes is een woest muzikaal sprookje voor 
al wie (g)een broer heeft.

Tal en Thee nodigt jullie allemaal uit in 
een ingenieuze installatie, omgeven door video, 
animatiefilm, (poppen)spel, licht, muziek en geluid. 
Dit jonge Vlaamse gezelschap slaagt erin om 
op een bijzondere manier een eigen theatertaal 
te vinden waarin poppen en objecten 
een verrassende rol spelen.

* roof (de; v(m); meervoud: roven) korst van 
een wond

ZATERDAG  

06 OKT 18
14 & 16.30 u
podium op podium theaterzaal 

FAMILIE

PRIJZEN

basis: € 8
+65: € 7
-25: € 7 
familieabo: € 7 

concept & spel Maarten Van Aerschot 
& Reineke Van Hooreweghe 
live muziek Peter Verhelst 
animatie Jeroen Ceulebrouck 
video Isaac Gozin 
soundscape Evelien Dockx 
poppen Evelien Meersschaut 
talenthee.be
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ZONDAG 

07 OKT 18
15 u — inleiding 14.15 u
concertzaal

KLASSIEKE MUZIEK

symfonisch

PRIJZEN

basis: € 24
+65: € 23
-25: € 12 
abo6: € 22
abo10: € 21

dirigent Philippe Herreweghe
viool Stefan Jackiw
inleiding Stijn Paredis 
© Sophie Zhai
antwerpsymphonyorchestra.be & 
stefanjackiw.com

SAMUEL BARBER 
Adagio voor strijkers, opus 11
ROBERT SCHUMANN
Symfonie nr. 1 in Bes, opus 38, Frühling
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Vioolconcerto in D, opus 61

Muziek verwarmt het hart. De Amerikaanse 
componist Samuel Barber zorgde voor een uniek 
gevoel van troost in zijn wereldberoemde Adagio, 
dat je wellicht kent dankzij de film Platoon of 
gewoonweg omdat het uitgegroeid is tot Amerika’s 
onofficiële requiemmuziek. Schumann leek dan 
weer warmte te vinden in hartje winter tijdens het 

ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA O.L.V. PHILIPPE HERREWEGHE

STEFAN JACKIW VIOOL

Troost, liefde & een massief vioolconcerto

componeren van zijn eerste symfonie, waarin 
hij een ode brengt aan de lente en de liefde. 
Zijn Lentesymfonie is bij vaste gastdirigent 
Philippe Herreweghe in uitstekende handen. 
Beethovens massieve Vioolconcerto in D 
veroverde intussen het hart van vele generaties 
violisten en hun publiek. 

Over de Amerikaanse violist Stefan Jackiw schrijft 
The Globe: “Stefan Jackiw has risen swiftly to 
challenge the foremost talents of our days. (...). 
He plays about as pure and close to perfection as 
music can get.”
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DINSDAG 

09 OKT 18
20 u  
theaterzaal

CONCERTEN

pop

PRIJZEN

basis: € 26
+65: € 26
-25: € 26 
abo6: € 24 
abo10: € 24

artistieke leiding Steven & Stijn Kolacny 
dirigent Stijn Kolacny 
piano Steven Kolacny 
© Gert Daemen 
scalachoir.com  

Je kent ze ongetwijfeld: de dames van Scala en 
hun engelachtige stemmen. Ze wijken af van 
het traditionele koorparcours en banen zich al 
jaren een weg doorheen het muzieklandschap 
met een indrukwekkend repertoire van pop- en 
rockarrangementen. 

Anne. Irene. Annelies. Marijke…
 
Zijn het namen van Scalazangeressen? Of zijn 
het titels van Vlaamse liedjes, gezongen door 
Barbara, Daniëlle, Rosa, Marjolijn en vele anderen 
tijdens deze nieuwe theatertournee?

SCALA
Meisjesnamen

Dat Scala kan en zal verbazen, moeten we je niet 
meer vertellen. Dat ook dit concert zal staan als 
een huis, daar mag je op rekenen.
 
Scala. Geliefd van in Duitsland tot in China. Maar 
nu, eindelijk terug in de Vlaamse theaters. En voor 
het eerst hélemaal in het Nederlands!



WOENSDAG 

10 OKT 18
20 u  
theaterzaal

CABARET & COMEDY

cabaret

PRIJZEN

basis: € 20
+65: € 20
-25: € 20 
abo6: € 18 
abo10: € 18

tekst & spel Raf Walschaerts 
regie Walter Janssens 
© Lieven Dirckx  
rafwalschaerts.be

Een half leven al speelt hij bij Kommil Foo, 
nu staat hij alleen op het podium. Een gitaar, 
een piano, een handvol sterke verhalen en 
songs. 

Onverschrokken zal hij zijn, die Walschaerts. 
Moedig in de eenvoud: niks in de handen, niks 
in de mouwen. Hilarisch, absurd, ontroerend 
eerlijk, scherp. Maar vergis je niet. De waarheid 
eist haar plek op. Altijd. Door de kieren van 
zijn verdediging zal ze sijpelen. Ook al zet 
hij zich schrap, weert hij zich als een duivel 
in een wijwatervat, houdt hij krampachtig 
de schijn hoog… Vergeefs. Hopeloos vergeefs. 

RAF WALSCHAERTS
Biecht

Uit scheuren en kieren zal ze druppelen, 
de waarheid. Gutsen. Bulderen. Niet te stelpen. 
Een bres in zijn verdediging. De bolster op 
barsten. Om dan plots… open en bloot. Voor u. 
Een keizer zonder kleren. Een sterveling. Nietig. 
Onbeduidend. Weerloos. Al te menselijk. 
Omarm hem. Toon hem de liefde. Hij is alleen. 
Biecht.

“**** Zijn liedjes en verhalen waren altijd al 
uit het hart gegrepen, maar nu toont hij geen 
enkele schroom meer. Meer dan ooit kijkt hij 
het leven én de dood recht in de ogen.”  
De Standaard, 1 december 2017 
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DONDERDAG 

11 OKT 18
20 u — inleiding 19.15 u
theaterzaal

THEATER

PRIJZEN

basis: € 16
+65: € 15
-25: € 8 
abo6: € 14 
abo10: € 13

Nederlands & Frans gesproken met
Nederlandse boventitels 
regie Milo Rau 
spel Els Dottermans & 
Olga Mouak 
dramaturgie Stefan Bläske 
research & medewerking 
dramaturgie Mirjam Knapp 
decor- en kostuumontwerp 
Anton Lukas 
video & geluid Marc Stephan 
lichtontwerp Erich Schneider 
inleiding NTGent 
© Michiel Devijver 
ntgent.be

De Zwitserse theatermaker Milo Rau staat sinds 
vorig seizoen als artistiek leider aan het roer van 
NTGent. Naast nieuwe voorstellingen herwerkt 
hij ook eerder werk, zoals deze Compassie, 
een geheel nieuwe bewerking van de productie 
die hij in 2016 maakte voor de Schaubühne Berlin. 
Nu met Els Dottermans en Olga Mouak in 
de hoofdrol. 

In Compassie - De geschiedenis van 
het machinegeweer reizen Milo Rau en zijn 
team naar de politieke hotspots van onze tijd: 
de mediterrane vluchtelingenroutes vanuit 
het Midden-Oosten en de gebieden van 
de Congolese burgeroorlog. Deze semi-
documentaire dubbelmonoloog, gebaseerd op 
interviews met ngo-werkers, geestelijken en 
oorlogsslachtoffers in Afrika en Europa, begeeft 
zich bewust op tegenstrijdig terrein. Hoe kunnen 
we de ellende van anderen verdragen en waarom 

MILO RAU/NTGENT
Compassie - De geschiedenis van het machinegeweer

kijken we ernaar? Waarom weegt één dode aan 
de poorten van Europa zwaarder dan duizend 
doden in de Congolese burgeroorlog? 
De voorstelling onderzoekt niet enkel de grenzen 
van ons medeleven maar ook de grenzen van 
het Europese humanisme.

Milo Rau veroverde als theatermaker en artistiek 
directeur van het International Institute of Political 
Murder (IIPM) de grote internationale podia met 
politiek theater dat genadeloos komaf maakt 
met de taboes van onze tijd. In Vlaanderen 
veroorzaakte zijn Five easy pieces (2016) heel 
wat commotie en ook Het Lam Gods zorgde 
voor controverse. Rau won o.a. The International 
Theatre Institute Award (2016), die hij (na Pina 
Bausch en Frank Castorf) als jongste winnaar ooit 
in ontvangst mocht nemen. Hij werd meermaals 
uitgenodigd op het Berlijnse Theatertreffen en 
het Festival d’Avignon. 
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ZONDAG 

14 OKT 18
15 u  
kleine theaterzaal

FAMILIE

PRIJZEN

basis: € 8
+65: € 7
-25: € 7 
familieabo: € 7

choreografie & dans Charlotte 
Goesaert & Karolien Verlinden 
eindregie Jef Van gestel 
geluidsontwerp Joost Maaskant 
kostuums Maartje van Bourgognie 
lichtontwerp Gé Wegman 
© Afreux
tuningpeople.be & 
maastd.nl 

TUNING PEOPLE & MAAS theater en dans
ChitChat (4+)

Als de uitgesproken en fantasierijke taal van 
MAAS het absurde universum-met-een-hoek-af 
van Tuning People vindt, tja, dan roffelt het: BOEM, 
PATS, BAM, PLONK, KLONK, AUW. 

In dit heerlijke dansduet hotsen en botsen twee 
meisjes er grappig op los. Ze giechelen, lachen, 
proesten het uit, spelen, tetteren, dansen, ravotten, 
vechten en maken het weer goed. Ze bewegen 
als een twee-eenheid, elkaar voortdurend 
imiterend. Alles samen en dan weer uit elkaar. 
Onafscheidelijk en dan weer los. In en uit de pas. 
Roekeloos in de wereld en het leven.

Charlotte Goesaert en Karolien Verlinden maken 
een wervelende dansvoorstelling met bewegingen 
die variëren van heel zacht tot heel wild. Joost 
Maaskant begeleidt hen bij de creatie van 
de klanken en geluiden die gelijke pas houden, van 
klankgedicht tot rockopera. Jef Van gestel staat in 
voor de final touch. Geef toe, droomteam, toch?

Denk aan Tape voor kleuters en DaDaKaKa en 
dUb en kom uit bij ChitChat: een bewegend fris 
speels intensief klankgedicht voor kleuters.
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CCHA houdt de vinger aan de maatschappelijke pols. 
In de Tafelredes zetten we de kracht van de verbeelding 
centraal, in Tussen 2 lijnen nodigen we samen met 
de Bibliotheek Hasselt Limburg spitante sprekers uit 
naar de stad. 

Maar er is meer (en nieuw)!

Op vijf zondagmiddagen nodigen we jullie allen uit voor een heuse talkshow die soms ernstig van toon 
maar vaak luchtig is. Het is per slot van rekening zondagnamiddag en een mens wil de teugels wel eens 
laten vieren. 

Gastheer is Guido Wevers. Afkomstig uit Maasmechelen, trok Guido Wevers naar de Toneelacademie 
Maastricht, werd later artistiek leider van Huis van Bourgondië, transformeerde het Mechels 
Miniatuurtheater tot ’t Arsenaal, werd directeur van Theater aan het Vrijthof in Maastricht, artistiek 
directeur van de kandidatuur Maastricht/Euregio tot Europese culturele hoofdstad 2018 om tenslotte 
zijn rijke carrière te beëindigen als intendant van het 
Op.Recht.Mechelen festival.

Rond de tafel van Guido Wevers zitten mensen met 
een verhaal. Opiniemakers, schrijvers, wetenschappers, 
kunstenaars, gewone en ongewone mensen uit Hasselt 
en de verre omgeving. 

Wevers vraagt zijn gasten om hun licht te laten schijnen 
op  wat ons in de wereld met elkaar verbindt of van elkaar 
scheidt. Vaak is er een cultureel of maatschappelijk 
onderwerp en soms wordt er vooruit gekeken naar 
een voorstelling of tentoonstelling in CCHA. 

Altijd is er koffie en vlaai, altijd is er ook een leuke, fijne 
jonge muziekband. Kortom: een (h)eerlijke talkshow 
die een blik werpt op mens en omgeving.

ZondagGasten #1 - met o.a. Anniek Gavriilakis & Khalid 
Benhaddou & muziek van Astronaute (pagina 43)
zo 14 okt 18 - 14.30 u 
  
ZondagGasten #2 - met o.a. Patrick Ceyssens, Daan 
Esch & Thomas Hertog
zo 11 nov 18 - 14.30 u

ZondagGasten #3 - met o.a. Barbara Raes & 
Walter Van Steenbrugge
zo 16 dec 18 - 14.30 u

ZondagGasten #4
zo 13 jan 19 - 14.30 u

ZondagGasten #5  - met o.a. Sarah Van Marcke
zo 24 mrt 19 - 14.30 u

ZONDAGGASTEN

Guido Wevers © Harry Heuts
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ZONDAG 

14 OKT 18
14.30 u  
parketzaal 

LETTEREN

PRIJZEN

basis: € 10
+65: € 10
-25: € 10 
abo6: € 10 
abo10: € 10

presentatie Guido Wevers
met Anniek Gavriilakis, Khalid 
Benhaddou, Sachli Gholamalizad 
muziek Astronaute
© Mies Cosemans

Guido Wevers ontvangt op 14 oktober - nadat je 
bent gaan kiezen - met enige ernst maar ook met 
de nodige luchtigheid drie bijzondere gasten.

Anniek Gavriilakis
“Hard in haar menselijkheid” noemt Koen 
Vanmechelen haar. En dat is niet de enige 
tegenstelling die Anniek Gavriilakis, directeur 
van Bond Zonder Naam, typeert. Anniek 
studeerde rechten maar is ervan overtuigd dat 
burgerlijke ongehoorzaamheid essentieel is in 
een democratie. Ze laat zich niet ontmoedigen 
door een maatschappij die steeds meer 
gepolariseerd lijkt te worden. Ze kiest voor 
een duidelijke focus op de meest onpopulaire 
doelgroep in onze samenleving.

Khalid Benhaddou 
Ook Khalid Benhaddou is een bruggenbouwer. 
Hij is nog maar 29 jaar en pleit voor een moderne 
islam die de westerse democratische regels 
verzoent met de Koran. Vorig jaar stond hij in 
de top 10 van invloedrijkste intellectuelen van 
De Morgen. Hij pleit voor samenwerking over 
religieuze en sociale grenzen heen. Ook hij ijvert 
voor een samenleving waarin de mensen centraal 
staan. De Liga van Mensenrechten gaf hem 
daarvoor de Prijs voor de Mensenrechten 2017.

ZONDAGGASTEN #1
met o.a. Anniek Gavriilakis, Khalid Benhaddou & Astronaute 

De muziek wordt verzorgd door Astronaute, 
de band van Myrthe Luyten en Bert Hornikx. 
Zij speelt ook (bas)gitaar bij Mad About Mountains 
en Oko Yono. De naam Astronaute haalde Myrthe 
bij een nummer van Spinvis. In 2016 verscheen 
Petrichor, dit najaar volgt nieuw werk.

Khalid Benhaddou

Astronaute
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MAANDAG 

15 OKT 18
20 u  
podium op podium theaterzaal

THEATER

PRIJZEN

basis: € 14
+65: € 13
-25: € 8 
abo6: € 12 
abo10: € 11

concept, spel & tekst 
Jorre Vandenbussche & 
Thomas Janssens, i.s.m. het publiek 
zang Steffie Van Cauter 
compositie & geluidsontwerp 
Ruben Nachtergaele 
beeldregie & lichtontwerp Nele Fack 
scenografie & lichtontwerp Mikaël 
Wellens 
© Marina Vitale  
maelstrom.be

MAELSTROM
Solidariteit

Bestaat solidariteit vandaag nog? Als jij het woord 
solidariteit hoort, wat roept dat bij je op? 
En als iemand je zou vragen: “Wat is solidariteit 
vandaag?”, wat zou je dan antwoorden? Heeft 
het woord vandaag nog betekenis? Waar zie jij 
vandaag echte solidariteit? Moeten we 
het weggooien? Vervangen door een ander 
begrip? Anders invullen? 

Dat is de zoektocht die theatergezelschap 
Maelstrom onderneemt in zijn derde voorstelling. 
Vorig seizoen trok het duo naar Hasselt met 
de vraag aan al wie zin had, om een brief te 
schrijven naar zijn/haar (al dan niet fictieve) kind. 
Onder meer de leerlingen van drie verschillende 
secundaire scholen en de studenten en docenten 
van UCLL penden hun brieven neer. Het resultaat, 
Brief aan mijn kind, speelde in intieme setting op 
bankjes op het podium van onze theaterzaal.

Nu rekent Maelstrom opnieuw op jouw input om 
je vervolgens mee te nemen op een hoopgevende 
theatrale trip. 

Maelstrom is het gezelschap van theatermakers 
Jorre Vandenbussche en Thomas Janssens.
Of noem hen gerust een soort denktank met 
artistieke output. Lang voor de voorstelling begint, 
stellen ze hun publiek een thema voor. 

Met de antwoorden gaan ze aan de slag en maken 
ze  een voorstelling. Ze trachten zich te verbinden 
met de positieve krachten in de samenleving, en 
actief op zoek te gaan naar samenwerkingen die 
hun werk verdiepen en verrijken. 

“***  Een mooie, rijke, tot in de details doordachte 
voorstelling die aanvoelt als een warm, troostend 
deken in donkere, kille tijden en duidelijk inzet op 
verbondenheid.” FocusKnack over Brief aan mijn kind, 30 

november 2016 

Meewerken aan de inhoud van de 
voorstelling? Post jouw antwoord op 
de vraag: ”Wat betekent solidariteit voor jou 
persoonlijk?”op maelstrom.be. Boek achteraf 
je ticket om te kijken wat het gezelschap ermee 
heeft gedaan.
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ZATERDAG 

20 OKT 18
15 u  
kleine theaterzaal

FAMILIE

PRIJZEN

basis: € 8
+65: € 7
-25: € 7 
familieabo: € 7

regie René Geerlings 
spel Maurits van den Berg, 
Lisa Groothof & Sacha Muller 
dramaturgie Judith Faas 
decor Marlies Schot 
coproductie Toneelschap 
Beumer&Drost 
© Kamerich & 
Budwilowitz
bontehond.net

BELGISCHE PREMIÈRE

BonteHond
Legends (8+)

Wie zou jij eens willen zijn? Helemaal los van 
de normale wereld en alle beperkingen? 
Een behendige elf, een briljante kernfysioloog met 
telekinetische gaven of een geliefde koning van 
een immens onderwaterrijk? Durf je dan ook je 
eigen fantastische verhaal te leven met jezelf als 
in de hoofdrol? 

In Legends meten we ons aan de personages uit 
fantasyboeken en films. En zeker, beste ouders, 
ook voor jullie geen probleem om, net zoals Peter 
Pan, vrij als een kind jullie fantasie uit te leven!

Met Aap en beer (Gouden Krekelwinnaar), 
Niet huppelen (Zilveren Krekel), Aaipet, Klucht en 
Voorstelling waarin hopelijk niets gebeurt (CCHA, 
2017) kon BonteHond telkens weer verrassen en 
uitdagen. 

Ze maken fysiek en gedurfd theater dat de 
verbeelding prikkelt, onze nieuwsgierigheid voedt 
en oproept tot wat gezonde ongehoorzaamheid. 
Het hoeft dus niet te verwonderen dat ze zo’n 
graag geziene gasten zijn bij ons!

workshop 
16 u, duur 1 uur, max. 25 deelnemers, gratis, 
inschrijving noodzakelijk via karin.valee@ccha.be

Na afloop kunnen ouders en kinderen samen 
aan de slag in een speelse, actieve workshop 
die aansluit bij de voorstelling. Maak jullie op 
voor een fantasierijke ervaring waarbij jullie 
zelf een fictief personage worden en 
een zogenaamd larpspel spelen.



DINSDAG 

23 OKT 18
20 u  
theaterzaal

CONCERTEN

pop-rock

PRIJZEN

basis: € 24
+65: € 24
-25: € 24 
abo6: € 22 
abo10: € 22

zang & gitaar Wannes Cappelle 
keyboards Tom Pintens  
elektrische gitaar Filip Wauters 
drums Tim Van Oosten 
bas & keyboards Robin Aerts 
lichtontwerp Bruno Decock 
© Bache Jespers 
hetzesdemetaal.be
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HET ZESDE METAAL
Calais

De laatste jaren ging het hard voor Het Zesde 
Metaal, de groep rond Wannes Cappelle:
goud voor Nie voe kinders (2014), wekenlang 
in de hitlijsten met Naar de wuppe (2016) 
en Ploegsteert (uit het gelijknamige album 
uit 2012) eindigde op de hoogste plaats in 
de 100 op 1 van Radio 1.

West-Vlaams is niets meer en niets minder dan 
de moedertaal van stuwende kracht Wannes 
Cappelle. Maar wát hij met die taal doet, 
maakt van Het Zesde Metaal een groep die 
het verschil maakt. Zijn teksten blinken uit qua 
spitsvondige welgemikte poëzie en ook live is 
hij een rasverteller. Voeg daarbij een moeilijk 
vast te pinnen sound, en Het Zesde Metaal 
oogst op zijn minst verwondering en op zijn 
best bewondering.

Op Calais fileert Cappelle de mens, staat hij stil 
bij dingen waar niemand anders stil bij staat en 

legt hij de onvermijdelijke tragiek van de wereld 
en de liefde bloot. De songs graven dieper 
dan ooit en de zinderende elektronica is een 
verrijking voor de verhalen van Cappelle en zijn 
vaste schrijfpartner Robin Aerts.

Eerder dit jaar trok Het Zesde Metaal naar 
de theaters - goed voor 11.000 tickets en 
22 uitverkochte concerten! - met volledig 
herwerkte versies van songs uit Calais, 
afgewisseld met ouder werk. De muziek 
streelde, stuwde en schuurde, de songteksten 
nestelden zich als vanouds onder de huid en 
lieten je zelden onbewogen. 

Meer dan redenen genoeg om de band voor 
het eerst in (meer dan) 10 jaar opnieuw uit 
te nodigen in CCHA!
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DINSDAG 

23 OKT 18
15 u  
kleine theaterzaal

CONCERTEN

matinee - chanson

PRIJZEN

basis: € 16
+65: € 16
-25: € 16 
abo6: € 14 
abo10: € 14

zang Riet Muylaert 
piano Antoon Offeciers 
bas Tim Vandenbergh 
drums Karel De Backer 
gitaar & viool Stefan Wellens 
© Hans Vangeel 
jackobond.be

JACKOBOND ZINGT MARVA
Rode rozen in de sneeuw

JackoBond heeft al vier albums op de teller en 
slaagt erin met haar liedjes precies te beschrijven 
hoe veel mensen zich voelen. Liedjes over liefde 
en loslaten, over leven. Nu brengt ze met haar 
band een ode aan Marva.

 “Ik dans met een ander maar ik kijk naar jou.” 
De kleine Riet Muylaert hoorde het haar mama 
vaak zingen terwijl ze samen door de woonkamer 
dansten. Marva deed haar dromen van Eilanden in 
groen en blauw en van Rode rozen in de sneeuw. 

Ondertussen is JackoBond even oud als haar 
mama toen en heeft ze Marva ook omarmd.

“Ik heb zoveel herinneringen aan die liedjes dat ik 
ze graag zelf wil zingen.” Met bibberende knieën 
vroeg ze toestemming aan Marva. Het mocht. 
En daar heeft ze maar één ding op te zeggen: 
Oempalapapero! Toen Marva de voorstelling 
bijwoonde, pinkte ze een traantje weg en schonk 
ze haar eigen rode rozen aan haar muzikale 
tweelingzus.
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DONDERDAG 

25 OKT 18
20 u  
Smaaksalon

LETTEREN

PRIJZEN

basis: € 8
+65: € 8
-25: € 8 
abo6: € 8 
abo10: € 8

in samenwerking met dienst Cultuur 
stad Hasselt, Smaaksalon, De Morgen & 
De Tijd Hervonden
© Amélie Soenen

Een mensenleven is voor de gemiddelde lezer 
ongeveer net lang genoeg om zo’n 3.500 boeken 
te lezen. Dat klinkt veel, maar dat is het eigenlijk 
niet. Elk jaar verschijnen er wereldwijd zo’n één 
miljoen boeken: een gigantische hoeveelheid 
lectuur om op je eentje te doorploegen. Gelukkig 
is er hulp: het welbekende boekenprogramma 
Uitgelezen wijst je ook dit seizoen de weg door 
het literaire landschap.

Uitgelezen Hasselt in het Smaaksalon is 
ondertussen een vaste waarde geworden in 
het regionale letterenland. Een vertrouwd panel, 
met journaliste Anna Luyten en voorzitter van 
het Vlaams Fonds voor de Letteren Jos Geysels, 
vist de parels uit die enorme poel van boeken. 
Samen met enkele boeiende gasten leveren ze 
commentaar op de literaire actua, geven 

de avontuurlijkste leestips en hebben 
het uitgebreid over de Boeken op Tafel. 
Presentatrice Fien Sabbe leidt ook dit seizoen 
alles in goede banen. 

In het najaar haakt Uitgelezen zich vast aan 
ons festival Nordic night(s). Verwacht dan ook 
een spetterende portie leesplezier uit het Noorden 
op 25 oktober (pagina 53). In het voorjaar 
verwelkomen we jullie zowel in januari, 
om de winter verder door te komen, als in mei, 
als voorproefje van de literaire zomer.

Uitgelezen Hasselt ook nog op:
do 17 jan 19 - 20 u - Rituelen 
do 09 mei 19 - 20 u - Over kunstenaars 

Hou onze website in de gaten.

VOORUIT GENT
Uitgelezen Hasselt
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Club classique, dat is de delicatessenzaak van CCHA. Aan het begin van de maand 
kan je genieten van een pareltje van een concert met sublieme uitvoerders (van 
hier en ginder), van solo tot kamerorkest, en een programma om van te snoepen.

Traditiegetrouw is er na de aperitiefconcerten in het oud stadhuis tijd voor 
een meet & greet met de uitvoerders en de andere muziekliefhebbers.
Ook voor de andere concerten zorgen we voor een extra omkadering: ofwel 
een inleiding, ofwel een creatief drankje bij het napraten.

Gwen Cresens (accordeon) - Solorecital (pagina 83)
zo 04 nov 18 - 11 u - oud stadhuis 

Werner Van Mechelen (bas-bariton) & Stefaan 
Degand (recitant) - In Flanders Fields (pagina 106)
wo 05 dec 18 - 20 u - concertzaal 

symphoniaASSAI o.l.v. Wouter Lenaerts & 
Cedric Honings (gitaar) - Embrujo español (pagina 150) 
zo 03 feb 19 - 15 u - concertzaal 

Solisten Concertgebouw Kamerorkest - Soirée
(pagina 178)
do 14 mrt 19 - 20 u - concertzaal 

Cuarteto Quiroga - Spaanse lente (pagina 224)
zo 05 mei 19 - 11 u - oud stadhuis 

Georgina Sánchez Torres (cello) - Canto de los pajaros 
(pagina 237)
zo 02 juni 19 - 11 u - oud stadhuis 

CLUB CLASSIQUE

Georgina Sánchez Torres © Maria Diez
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C U L T U U R C E N T R U M  H A S S E L T

DO 25 T/M 
ZO 28 OKT 18
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FORHÅND
ETUKÄTEEN
FYRIRFRAM
—
Na 10 edities was Nordic night - met optredens van artiesten als Jóhann 
Jóhannsson, Ólafur Arnalds, Efterklang, Agnes Obel, Emiliana Torrini, 
Jaga Jazzist en vele anderen - een referentie voor de muziek uit het noorden.  

Vanuit die basis besloten we in 2016 te evolueren van één concertavond 
naar een jaarlijks vierdaags multidisciplinair kunstenfestival eind oktober 
dat de presentatie en ondersteuning van kunstvormen uit het Hoge Noorden 
centraal plaatst en inzet op de culturele verbindingen en dialoog tussen 
het Noorden en onze regio. 

Eind oktober - wanneer de dagen weer wat korter worden en de nachten wat 
langer - organiseert CCHA de derde editie van Nordic night(s). Met andermaal 
dans, pop en rock, jazz, klassieke muziek, video/film, een familievoorstelling 
en literatuur uit/over het Hoge Noorden.

Speciaal voor het festival turnen we onze kleine parketzaal opnieuw om tot 
een heuse Nordic pop-upbar. Met een speciale aankleding, DJsets, aangepaste 
concerten, nagesprekken… Maar je kan er ook proeven en genieten van 
Nordic bieren en hapjes. Of napraten met de artiesten. 

Een wereldvermaard Zweeds balletgezelschap? Een eigenzinnige bewerking 
van Björks Homogenic? Een Noorse topvioliste mét Belgisch orkest? Dé nieuwe 
namen van de IJslandse muziekscène? Hét Deense jeugdtheatergezelschap? 
Dat, én veel meer kan je eind oktober ontdekken in CCHA. 

Verdere aanvullingen op de programmering vind je later op onze website, 
in de festivalbrochure en in onze nieuwsbrieven.

Velkommen, tervetullut, välkommen, velkomið!

nordicnights.be

NORDIC NIGHT(S)
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VOORUIT GENT
Uitgelezen Hasselt - Nordic reading
—
LETTEREN

DO 25 OKT 18 — 20 u
Smaaksalon
basis: € 8
+65: € 8 / -25: € 8
ABO6: € 8 / ABO10: € 8

—

DO 25 
OKT 18

Never change a winning team: een gerenommeerd 
panel, met journaliste Anna Luyten en voorzitter van 
het Vlaams Fonds voor de Letteren Jos Geysels, vist 
de parels uit de enorme poel van boeken. Samen 
met enkele boeiende gasten leveren ze commentaar 
op de literaire actua, geven de avontuurlijkste leestips 
en hebben het uitgebreid over de ‘Boeken op Tafel’. 
Presentatrice Fien Sabbe leidt alles in goede banen.

Tijdens deze editie van Nordic night(s) 
focussen we ons op de kracht en uitstraling 
van de Scandinavische/Noorse literatuur. 
Waar het kouder is, vallen kleuren weg. Wit is er 
gewoon nog witter. Grijs grijzer en zwart is altijd 
zwart. Onder de laag van perfectie en maagdelijk 
wit spelen zich wel eens drama’s af in de Noorse 
literatuur. Het gitzwarte tegenwicht van het ’genre’ 
Nordic noir: spannende, prachtig geschreven en 
meeslepende pageturners leggen we op tafel. 

Wie kent ze niet, de pioniers van de misdaadfictie: 
Maj Sjöwall en Per Wahlöö. En met Stieg Larssons 
Millennium trilogie werd dit genre een wereldwijd 
fenomeen. Maar misschien zullen we het wel hebben 
over Peter Høeg’s sferische roman Miss Smilla’s 
feeling for snow.

En o ja: altijd is er een tombola. En altijd is er 
een muziekband.

in samenwerking met dienst Cultuur stad Hasselt, Smaaksalon, 
De Morgen & De Tijd Hervonden / © Amélie Soenen



JEFTA VAN DINTHER/CULLBERGBALETTEN
Protagonist
—
HEDENDAAGSE DANS

DO 25 OKT 18 — 20 u — inleiding 19.15 u
theaterzaal
basis: € 26
+65: € 25 / -25: € 13
ABO6: € 24 / ABO10: € 23

—

Het wereldvermaarde Zweedse Cullbergbaletten 
heeft een rijke geschiedenis. Het ensemble - 
opgericht in 1967 door de Zweedse choreografe 
Birgit Cullberg - oogstte in de jaren ‘70 en ‘80 
internationale successen. Maar de tijd stond er niet 
stil: nu heeft ook hedendaagse dans zijn plaats en 
gastchoreografen krijgen regelmatig de kans 
om creaties te maken.

Eén van hen is Jefta van Dinther, afgestudeerd 
aan de Amsterdamse School of Arts en nu aan 
het werk in Stockholm en Berlijn. Als danser werkte 
hij met onder anderen Mette Ingvartsen, Keren Levi 
en Xavier Le Roy. Sinds hij in 2011 als choreograaf 
doorbrak met Grind is de wereld zijn podium. 
Samen met geluidsontwerper David Kiers en 
lichtontwerper Minna Tiikkainen creëert hij telkens 

DO 25 
OKT 18
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weer surrealistische universums vol flashlight, 
schaduwen, techno beats en hallucinerende effecten 
die je zintuigen op scherp zetten.

Protagonist - geïnspireerd op het Berlijnse 
clubleven - ging in première tijdens Juli Dans 2017 
in Amsterdam en is na Plateau effect zijn tweede 
productie met Cullbergbaletten. 

Veertien dansers gooien hun lichaam in de strijd, 
geruggensteund door de muziek van de Zweedse 
zanger Elias, verantwoordelijk voor dé hit daar van 
2015: Revolution.

“In die strijd om erbij te horen, op zoek naar 
gedeelde betekenis of een gezamenlijk geloof, krijgt 
een gemeenschap vorm. Protagonist is 
een verhaal over de zorg voor elkaar, verwantschap 
en verbinding, maar ook over vervreemding, 
controle en isolement. Ons bestaan is zo geladen 
met wat we meedragen uit het verleden en we 
zijn zo nerveus over de toekomst. Helemaal in het 
heden staan, doen we bijna nooit. Maar in een club 
wel. Je beleeft samen iets, met mensen die je niet 
kent, nu, hier, een ritueel.“ Jefta van Dinther 

“Een ervaring die tegelijk collectief en universeel is. 
(…)“ dansmagazine.nl

“Een werk vol existentiële vragen over identiteit, 
hoe te leven, de noodzaak tot verandering.” 
NRC Handelsblad

choreografie, regie & tekst Jefta van Dinther / muziek & 
geluidsontwerp David Kiers / song, voice-over & originele 
compositie Elias / additionele muziek Elias Sahlin & Nils Frahm / 
lichtontwerp Minna Tiikkainen / kostuums Marita Tjärnström / 
decorontwerp SIMKA / assistent choreograaf Thiago Granato / 
artistiek advies Robert Steijn, Cecilia Roos & Felix Bethge / 
inleiding Gloria Carlier / © Urban Jörén

jeftavandinther.com & cullbergbaletten.se
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Wooden Elephant werd opgericht door Ian 
Anderson. Hij werkte met Jonny Greenwood van 
Radiohead als lid van het London Contemporary 
Orchestra en speelde mee op A moon shaped pool 
van dezelfde band.

Wooden Elephant speelt geen nummers. Wooden 
Elephant speelt albums. Meer precies nog: 
Wooden Elephant speelt elektronische albums op 
‘klassieke’ of analoge instrumenten van hout, staal 
en paardenhaar. Als een alternatieve reis langs 
klassieke elektronica. 

DO 25 
OKT 18

WOODEN ELEPHANT
plays Homogenic
—
BELGISCHE PREMIÈRE 

(POST)KLASSIEK  

DO 25 OKT 18 — 21.30 u  
kleine theaterzaal
basis: € 16
+65: € 15 / -25: € 8
ABO6: € 14 / ABO10: € 13

—

Björk bracht haar meesterwerk Homogenic 
uit in 1997. Sindsdien (her)ontdekten en 
(her)interpreteerden artiesten van elk denkbaar 
genre de tien songs van het album. Niets nieuws 
onder de zon dus om de muziek van Björk te 
herwerken. Zou je denken. Maar wat als je - net 
als Björk - Homogenic presenteert als een unieke 
en glorieuze entiteit van 45 minuten, maar dan 
op een heel ander instrumentarium? Geheel 
akoestisch en volledig anders, maar ook volledig 
trouw aan het origineel.

(Her)ontdek tijdens Nordic night(s) Homogenic 
in een bewerking voor strijkkwintet en extra 
‘instrumentarium’ als wijnglazen, stemvorken en 
aluminiumfolie. Een hallucinerende trip die diepere 
lagen in de muziek van Björk blootlegt en de muziek 
naar een nog hoger niveau tilt.

arrangementen & altviool Ian Anderson / viool Aoife Nì Bhriain 
& Hulda Jónsdóttir / cello & kazoo Stefan Hadjiev / contrabas 
Nikolai Matthews / © Anne Veldt

woodenelephantmusic.com
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Voor de 3de editie van Nordic night(s) verruimen we 
onze blik op Noord-Europa en kijken we ook naar 
Litouwen.

Merope - een band van het Belgische platform/
label granvat rond Bert en Stijn Cools - brengt met 
een angelieke stem, harp, prachtige harmonieën en 
minimale elektronica oude Litouwse volksliederen 
over de connectie tussen mens, dromen en natuur. 
Na 9 days (2012) en Amaranthine (2015) verschijnt 
deze zomer derde album Naktės. 

De Belgische gitarist Bert Cools studeerde aan 
het Rotterdams Conservatorium en won in 2010 
de Erasmus Jazz Prijs. Fransman Jean-Christophe 
Bonnafous is een virtuoos op de Indiase bansuri-
fluit. De Litouwse zangeres Indré Jugeleviciût, 

VR 26 
OKT 18

MEROPE
—
ROOTS 

VR 26 OKT 18 — 21.30 u  
parkzaal
basis: € 10
+65: € 9 / -25: € 8
ABO6: € 8 / ABO10: € 8

—

VR 26 
OKT 18

TUSSEN 2 LIJNEN - TONI COPPERS
Nordic noir & Vlaamse volbloedthriller
—
LETTEREN

VR 26 OKT 18 — 12.15 u  
boekhandel Grim
basis: € 5
+65: € 5 / -25: € 5
ABO6: € 5 / ABO10: € 5

—

De overdonderende interesse in volbloedthrillers 
geldt niet enkel in Scandinavië. ook hier in 
Vlaanderen waait er een ’Scandinavian new wave’. 
De stijl is realistisch, eenvoudig en precies. Toni 
Coppers voegt een bijzondere dimensie toe 
door de vrouwelijke inspecteur Liese Meerhout 
de hoofdrol te geven.

Toni Coppers (Sint-Truiden) debuteerde in 1995 
met De beha van Madonna waarin hij literaire 
reisbrieven schreef aan vrienden en bekenden. 
Met Niets is ooit (2008), het eerste deel in 
een thrillerreeks rond Liese Meerhout inspecteur 
kunstcriminaliteit, maakt Coppers zijn debuut als 
volbloed thrillerschrijver.  

In 2014 won hij de Hercule Poirotprijs voor zijn 
boek Dood water, de jaren daarop rijfde hij 
de Hercule Poirot-publieksprijzen binnen voor 
De vleermuismoorden en De hondenman. Naar 
aanleiding van het internationale Magritte-jaar 
2017 werd hem door de erven van René Magritte 
gevraagd om een misdaadroman te schrijven 
die de wereld van de schilder eer zou aandoen. 
Dit resulteerde in De Zaak Magritte, een literaire 
misdaadroman die in Parijs en Brussel speelt. 

© Thomas Sweertvaegher

die ook de wonderschone kanklès bespeelt, zingt 
met een lieflijk, bijna fluisterende stem en bedient 
zich van (fonetisch) gezongen lyriek.

Alhoewel de muziek van Merope soms wat meer 
ritmisch stevig wordt ondersteund, behoudt 
de muziek zijn dromerige en filmische karakter.

stem & kanklès Indrè Jurgeleviciùt / bansuri Jean-Christophe 
Bonnafous / gitaar & effecten Bert Cools / © Visvaldas 
Morkevicius

meropemusic.com & granvat.com
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Nordic noir. Als Scandinavië beelden oproept, 
zijn het die van weidse landschappen met 
een vervreemdend karakter. Witte vlakten en 
bewolkte luchten. Of regenachtige, blauwachtig 
verlichte achterbuurten in nachtelijk duister. 
Somber en mysterieus. In films en series lijkt 
het landschap vaak een personage op zich dat 
de sfeer van het verhaal bepaalt.

“In die mysterieuze wereld groeit het landschap 
uit tot een metafoor voor de duisternis van 
de menselijke ziel.” Mari Samuelsen

De Noorse violiste Mari Samuelsen bouwde 
de voorbije jaren een sterke reputatie op met 
een zowel meer traditioneel als hedendaags 
repertoire. Bijzonder is haar samenwerking 
met Max Richter met wie ze vaak speelt bij 
concertuitvoeringen van zijn composities. 
Ze speelde in enkele van de meest prestigieuze 
zalen ter wereld zoals Carnegie Hall, Konzerthaus 
Berlin, Barbican London, Paris Philharmonie en 
Elbphilharmonie Hamburg.

Mari Samuelsen voelt zich aangetrokken 
door de moderne generatie Scandinavische 
filmcomponisten die de (misdaad)series verklanken 
met minimalistische zwart-witte penseelstreken. 
Voor Nordic noir - dat meteen naar de top van 
de Noorse hitlijsten ging - beluisterde ze de muziek 
bij de series, maar ze dook ook de studio in met 
componisten als Uno Helmersson (The bridge), 
Frans Bak (The killing) en Ólafur Arnalds. Op 
het album hoor je subtiele invloeden van heel wat 
componisten van de laatste decennia, van Michael 
Nyman tot Philip Glass, van Wim Mertens tot Arvo 
Pärt.

Speciaal voor Nordic night(s) haalt CCHA Mari 
Samuelsen naar Vlaanderen. En dat is niet alles: 
we brachten haar in contact met het Belgische 
kamerorkest Casco Phil onder leiding van Benjamin 
Haemhouts voor de creatie van een aangepast 
Nordic noir-programma met 10 muzikanten van 
het ensemble.

VR 26 
OKT 18

MARI SAMUELSEN & CASCO PHIL
Nordic noir
—
SYMFONISCH - (POST)KLASSIEK

VR 26 OKT 18 — 20 u  
concertzaal
basis: € 22
+65: € 21 / -25: € 11
ABO6: € 20 / ABO10: € 19

—

Casco Phil - opgericht in 2008 als Belgische 
Kamerorkest - kende een flitsende start in deSingel, 
gevolgd door talrijke concerten in zalen zoals 
het Concertgebouw Amsterdam, Bozar en 
het Concertgebouw. Het ensemble zoekt continu 
unieke en grensverleggende projecten. 

viool (Duke of Edinburgh Stradivarius 1724, in bruikleen van 
Florian Leonhard Fine Violins, Londen) Mari Samuelsen / met 
Casco Phil o.l.v. Benjamin Halmhouts / © Kaja Bruskeland & 
Tanvi Malik

marisamuelsen.com & cascophil.be

Jóhann Jóhannsson Good Night, Day & tbc 
Pēteris Vasks Meditation for violin and strings 
Philip Glass Echorus & Einstein on the beach
Uno Helmersson Timelapse & Sound of 
forgiveness
Peter Gregson Sequence
Arvo Pärt Spiegel im Spiegel
Johann Sebastian Bach Chaconne uit 
Partita No. 2 in D Minor, BWV 1004
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ZA 27 
OKT 18

ZO 28 
OKT 18

TEATER REFLEKSION & TEATER MY 
Himmelsange/Hemelse liederen (2+)
—
FAMILIE

ZA 27 — 14.30 & 16.30 u & ZO 28 OKT 18 — 11 & 15 u  
parketzaal
basis: € 10
+65: € 9 / -25: € 8
aboFAM: € 8

—

Op kousenvoeten gaan we naar binnen in 
een helder witte, ronde en vooral knusse tent 
vol betoverende geheimen. Vanuit de kussens 
kijken en luisteren we naar muzikale en poëtische 
verhalen over hoe het voelt klein te zijn in 
een verbazend grote wereld.

Knappe visuele ideeën en verrassende 
transformaties, miniatuurfiguren, voorwerpen 
en schaduwen: Himmelsange brengt op 
een eenvoudige maar wonderlijke manier 
de magie van de fantasie naar het theater. 

De Deense gezelschappen Teater Refleksion en 
Teater My speelden deze Hemelse liederen voor 
het eerst op het Krokusfestival 2013. Vijf jaar later 
zijn ze terug. Gewoon, omdat deze voorstelling 

zo mooi is dat ze zachtjes ons geheugen is blijven 
strelen. Gewoon, omdat we graag ook in de ogen 
van de volgende generatie kinderen diezelfde 
verbazing willen zien schitteren omwille van zoveel 
schoonheid. 

Klein, teder, poëtisch, mooi, ontroerend, muzikaal. 
Dat is Hemelse liederen. En nog zoveel meer. 
Absolute aanrader!

regie Bjarne Sandborg / tekst Mette Rosleff / spel Lisa Becker, 
Sigurd Dissing & Els Roobroeck (Nederlands) / poppen & decor 
Mariann Aagaard & Sofie Faurschou Hastrup / compositie Martin 
Vognsen / lichtontwerp Jesper Hasseltoft / © André Andersen

refleksion.dk & teatermy.dk
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ZA 27 
OKT 18

VOCAL ART
Nordland
—
BELGISCHE PREMIÈRE 

KATHEDRAALCONCERT

ZA 27 OKT 18 — 20 u  
Sint-Quintinuskathedraal
basis: € 18
+65: € 17 / -25: € 9
ABO6: € 16 / ABO10: € 15

—
Vocal Art is actief in Noord-Noorwegen. Het bestaat 
10 jaar en is samengesteld uit professionele 
zangers, met een basis van zes zangers die elke 
dag in Salten resideren, een plek high up north, 
die helemaal tot de verbeelding spreekt. 

Sinds Soetkin Baptist in Noorwegen woont, is ze 
lid van dit prachtige vocaal ensemble. Vocal Art 
werkt samen met de belangrijke Noorse culturele 
instituten zoals Nordland Theater, Bodø Domkerk, 
Music in Nordland ... 

Het ensemble is veelzijdig en verbindt zich aan tal 
van uiteenlopende projecten. Van barokmuziek tot 
muziektheater, van nieuwe creaties tot volksmuziek. 
Het afgelopen jaar legde Vocal Art de focus op werk 
van Fridthjov Anderssen, dé componist van Bodø. 
Anderssen studeerde samen met Max Reger in 
Leipzig en is vooral bekend om het toonzetten van 
Noord-Noorse volksgezangen. 

In Nordland brengt Vocal Art enkel muziek van 
boven de poolcirkel. Oude folksongs maar ook 
nieuwe muziek op teksten van Petter Dass, die 
‘de Shakespeare van Noorwegen’ wordt genoemd. 
Laat je meeslepen door de rijke stemmenpracht en 
de krachtige alomtegenwoordige Scandinavische 
zangcultuur.

sopraan Karoline Åseng & Marte Sand / mezzosopraan Soetkin 
Baptist / tenor Kristian Krokslett / bariton Mikael Rönnberg / 
bas Henrik S. Dagfinrud / © Liam Simpson

vocalart.no

Petter Dass/Ola Bremnes Aften-suk 
Petter Dass/trad from Kvæfjord Den ljuse dag 
Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære! 
trad, arr. Bjørn Andor Drage Weddig march from 
Sørfold 
Gabriel Scott/Fridthjov Anderssen October 
trad, arr. Fridthjov Anderssen Naglet til et kors på 
jorden, Hvor salig er den lille flokk & Den lyse dag 
forgangen er 
Halvdan Sivertsen, arr. Erlend Fagertun Hellige 
Jord 
Halvdan Sivertsen, arr. Ørjan Matre Fin morra
Kari Bremnes, arr. Henrik S Dagfinrud E du nord? 
Tore Johansen Sanctus,  Peace prayer 
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ZA 27 
OKT 18

Snorri Halgrímsson & 
Sun*Sun*Sun String Orkestra
De IJslandse componist en multi-instrumentalist 
Snorri Hallgrímsson begon als klassieke gitarist. 
Zijn liefde voor filmmuziek zette hem ertoe aan
eigen muziek te schrijven. Hij combineert zijn 
klassieke achtergrond met elektronica, koormuziek 
en filmmuziek. Hij werkte lange tijd samen met 
Ólafur Arnalds aan o.a. The Chopin project (CCHA, 
2015), Island songs en de score voor Broadchurch, 
maar slaat nu zijn vleugels uit met zijn debuut Orbit. 
Daarop een prachtige mix van strijkers, elektronica 
en zang.

piano & zang Snorri Hallgrímsson / band n.t.b. / strijkkwartet 
Sun*Sun*Sun String Orkestra 

facebook.com/snorrihallgrimsson

 
Hugar
Hugar, dat is het IJslandse duo Bergur Pórisson en 
Pétur Jónsson uit het slaperige stadje Seltjarnarnes 
in de buurt van Reykjavík. Pétur studeerde 
architectuur, trombonist Bergur werkte eerder al 
met Ólafur Arnalds, Björk en Sigur Rós.

Het prachtige debuut Hugar uit 2014 mengde 
Pórissons koper met Jónssons etherische gitaren, 
met verspreide zachte piano en een elegant 
strijkkwartet. Denk post-rock meets post-klassiek 
met invloeden van Bach over Bob Dylan en Pink 
Floyd tot Sigur Rós en Nils Frahm. Intussen 
tekenden ze zowel bij het management van Sigur 
Rós als bij Sony en zijn de verwachtingen voor 
het nieuwe album hooggespannen.

“A bewitching, haunting neo-classical record.” 
The Independent

gitaar, keyboard & elektronica Pétur Jónsson / trombone & 
elektronica Bergur Pórisson / © Olafur Baldvin Jonsson

hugar.is

SNORRI HALGRÍMSSON & 
SUN*SUN*SUN STRING ORKESTRA + 
HUGAR + REBEKKA KARIJORD
—

BELGISCHE PREMIÈRE 

POP-ROCK/(POST)KLASSIEK

ZA 27 OKT 18 — 20 u  
kleine theaterzaal
basis: € 22
+65: € 21 / -25: € 11
ABO6: € 20 / ABO10: € 19

—
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Rebekka Karijord
De Noorse Rebekka Karijord (CCHA, 2013) 
vond enkele jaren geleden haar toevluchtsoord
in het Zweedse Stockholm, maar toch weet ze 
als geen ander de Noorse rust in haar albums 
te verpakken. 

Karijord heeft een volslagen eigen geluid. 
Niet alleen haar stem maar ook haar veelal 
pianistieke composities met ritmische percussie en 
sfeervolle elektronica zijn van een klasse apart. 
Haar stem houdt het fraaie midden tussen 
Cat Power, Sinéad O’Connor, Agnes Obel en 
Nathalie Merchant.

Sinds haar vorige passage in CCHA verschenen 
Music for film and theatre (met artwork van 
Belgisch kunstenaar Koen Broecke) en Mother 
tongue, een intiem en persoonlijk album dat bij elke 
luisterbeurt meer verrassingen prijsgeeft. Speciaal 
voor Nordic night(s) komt Rebekka opnieuw naar 
Hasselt. 

“9/10 Mother tongue is de plaat waarmee Rebekka 
Karijord definitief haar concurrenten onder tafel 
veegt.” enola.be, 3 februari 2017

piano & zang Rebekka Karijord / © Emilia Bergmark-Jimenez

rebekkakarijord.com



64

ZO 28 
OKT 18

GRIEG TRIO
Trio’s uit het Noorden
—
KAMERMUZIEK

ZO 28 OKT 18 — 11 u  
parketzaal
basis: € 18
+65: € 17 / -25: € 9
ABO6: € 16 / ABO10: € 15

—

Een Noors trio dat Scandinavische muziek uitvoert: 
een perfecte match voor de klassieke invulling van 
Nordic night(s). Bovendien is Grieg jarig in 2018 
(hij werd 175 jaar geleden geboren).

Als er twee componisten de Scandinavische muziek 
op de wereldkaart gezet hebben, dan zijn het 
Edvard Grieg en Jean Sibelius wel. Zij hebben 
het hoge noorden haar auditieve aura verleend. 

Grieg kennen we uiteraard van zijn machtig 
pianoconcerto en zijn subliem strijkkwartet. 
Het pianotrio componeerde hij aan het meer in 
een klein huisje - dat je nu nog kan bezoeken - nabij 
Oslo. Sibelius’ magistrale en onuitputtelijke werken 
werden met hun atmosferische klankvelden, hun 
onorthodoxe harmonieën en nieuwe melodieën al 
gauw beschouwd als de perfecte soundtrack bij 
het Scandinavische natuurschoon.

Het Grieg Trio, opgericht in 1987, viel al van bij 
de start op indrukwekkende wijze in de prijzen en 
concerteert in alle grote Europese zalen, tourt met 
regelmaat in de Verenigde Staten en het verre 
Oosten en is een vaste gast op de belangrijkste 
festivals.

“Een nooit eerder beleefde unanimiteit en muzikale 
ervaring.” Tibor Varga

piano Vebjørn Anvik / viool Sølve Sigerland / cello Ellen Margrete Flesjø / 
© Lars Myhren Holand
griegtrio.com

Edvard Grieg Andante con moto 
Orjan Matre  Pianotrio 
Rued Langaard Mountain flowers 1908   
Jean Sibelius Pianotrio in C-major, Lovisa 
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ZO 28 
OKT 18

FuRua
Soetkins saga
—
KAMERMUZIEK

ZO 28 OKT 18 — 15 u  
kleine theaterzaal
basis: € 16
+65: € 15 / -25: € 8
ABO6: € 14 / ABO10: € 13

—

Soetkin Baptist heeft een glasheldere stem die hart 
en ziel raakt. Ze zingt van jongs af aan en heeft al 
menig pad bewandeld. Ze trok met Ishtar naar 
het Eurosongfestival, kleurde projecten van 
de folkband Olla Vogala, de klassieke 

gezelschappen Zefiro Torna en graindelavoix en 
zingt bij de ensembles Encantar en Psallentes. 
Daarnaast realiseert ze verscheidene eigen 
projecten, zoals een verkenning van het Franse 
chanson, of deze mooie ode aan het hoog-Noorse 
landschap, waar ze sedert enkele jaren woont.

Ze neemt ons mee naar een ongeschonden 
landschap. Gras, fjorden, de lage zon die nog 
net boven de horizon staat. In dat (mythische) 
landschap, achter de piano, met dát uitzicht, 
ontstond FuRua. 

Soetkin Baptist gaat op zoek naar het subtiele 
evenwicht tussen de kwetsbaarheid van haar 
teksten, de speelsheid van de arrangementen en 
haar vocale virtuositeit. In symbiose met de warme 
klanken van Marius Mannes’ cello brengt FuRua 
een gevarieerd en geheel nieuw repertoire 
dat ontroert en verbindt. 

zang & piano Soetkin Baptist  / cello Marius Mannes / ©  Senne Van 
der Ven 
furuamusic.com
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nordicnights.be

DO 25 T/M 
ZO 28 OKT 18

#nordicnights
#CCHA

#cultuurcentrumhasselt
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ZA 03.11 t/m zo 18.11.2018

>> IM
PA

CT CREATIVE
TECHNOLOGIES

IN PERFORMING
ARTS &

MEETING

INTERNATIONAL



ONTSTAAN
IMPACT is een Euregionaal project dat 
in samenwerking loopt met partners uit 
economie, innovatie, cultuur, bedrijfsleven en 
onderwijs. In tijden waarin technologie niet 
meer weg te denken is uit onze maatschappij 
en waarin kunst beïnvloed wordt door 
creatieve technologieën en de digitale wereld, 
presenteren we, samen met onze euregionale 
partners, het tweede luik van een groot 
project dat kunsten wil verbinden met nieuwe 
technologieën, digitale kunst en mediakunst.

OPZET
IMPACT heeft als voornaamste doelstelling 
de oprichting van een Euregionale, 
sectoroverschrijdende samenwerkingspool voor 
R&D, productie en verspreiding van nieuwe 
technologieën en podiumkunsten. Dit project 
stoelt op een reeks acties en drie kernwoorden: 
creatie, innovatie en opleiding.
 
PARTNERS
Théâtre de Liège (hoofdpartner), Universiteit 
van Luik-Interface ULg, cultuurcentrum 
Hasselt, PXL-MAD School of Arts Hasselt, 
UHasselt-EDM/IMINDS, Jazz Maastricht, 
Chudoscnik Sunergia Eupen, Universiteit 
Maastricht-UNU MERIT, Regina e.V-RWTH 
Aachen & KulturBetrieb Stadt Aachen
 
WERKING
IMPACT is een driejarig (2016-2018) 
interregionaal project met een drievoudige 
werking:

— IMPACT LEARN

Het werkterrein 'leren' richt zich op 
professionelen, studenten en onderzoekers. 
Door symposia, studiedagen, workshops en 
trainingen wil IMPACT blijvende resultaten 
genereren bij de generaties van morgen en 
overmorgen. Onze Hasseltse partner in IMPACT 
LEARN is PXL-MAD School of Arts.

— IMPACT LAB

Via zogenaamde 'open calls' richten we ons op 
kunstenaars die voor hun artistieke praktijk op 
zoek zijn naar geavanceerde technologische 
ondersteuning. Na goedkeuring van het project 
krijgen zij financiële, technische en inhoudelijke 
steun vanuit kenniscentra en gespecialiseerde 
bedrijven uit de regio. Hiervoor werken we 
samen met UHasselt-EDM/IMINDS als partner.

— IMPACT FORUM

In november 2018 organiseren we het tweede 
IMPACT Forum in diverse steden in de Euregio.
De volledige programmering wordt later bekend 
gemaakt via een brochure en impact-regio.eu, 
maar we geven hier alvast een overzicht van 
de activiteiten in/vanuit Hasselt:

beeldend werk
Patrick Ceyssens, Van kijken naar beelddenken 
(pagina 24)
FRAME, Azimuth - Een beeld gedacht tussen 
kustlijn en horizon (pagina 25)
FRAME, BIT ROT: digitaal gedragen (pagina 69)
Patrick Ceyssens, Round a roundabout #2 
(pagina 70)

podiumvoorstellingen
fuse*, Dökk (pagina 72)
Max Cooper & Architecture Social Club
Aether (pagina 74)
Ulrike Quade Company & Silbersee, Dorian Gray 
(pagina 75) 
NTjong, Robotje (pagina 76) 
Company Wayne McGregor, Autobiography 
(pagina 78)
Kevin Trappeniers, Ellipsis (pagina 80)

symposium
Eidolon - Over perceptie en interpretatie 
(pagina 77)

lezing en debat
ZondagGasten #2 met o.a. Patrick Ceyssens, 
Daan Esch & Thomas Hertog (pagina 42) 
lezing i.s.m. Vormingplus Limburg (datum n.t.b.)
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INTERNATIONAL MEETING IN PERFORMING ARTS & 
CREATIVE TECHNOLOGIES
INTERREGIONAAL PROJECT OVER 
NIEUWE TECHNOLOGIEËN EN PODIUMKUNSTEN 
IMPACT-REGIO.EU/NL/

>>



BEELDENDE KUNSTEN 

FRAME
BIT ROT: digitaal gedragen

DAGELIJKS VAN ZA 03 T/M ZO 18.11.18 VAN 14 TOT 20 U - DE STRAAT

Artistieke onderzoeksgroep FRAME (PXL-MAD/
UHasselt) nodigde kunstenaars uit om 
een beeldend antwoord te geven op de vraag: 
op welke manier heeft de invloed van 
het digitale onze omgang met de wereld 
gewijzigd? 

Hun antwoorden schipperen tussen door 
techniek tot perfectie gepolijste beelden en 
de splinters in dat nieuwe.

BIT ROT snippert tientallen kleine projecties 
doorheen ‘de straat’, de centrale hal in CCHA. 
In elke projectie zoekt een andere kunstenaar 
binnen hetzelfde formaat een kritische 
artistieke benadering rond nieuwe media en 
hun technieken. 

FRAME is een multidisciplinaire onderzoeks-
groep die beelden ruim op vat. De artistieke 
praktijk beschouwt FRAME als een onmisbaar 
onderdeel van onderzoek, als een vorm van 
denken in en door beelden en ruimtes.

deelnemende kunstenaars: 
Malcolm LeGrice, Nemanja Ladjic, Loesje 
Ulenaers, Alis Garlick, Steven Vandervelpen, 
Elise Eeraerts, Ellen Schroven, Wannes 
Misotten…

© Nemanja Ladjic & Remco Roes
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"Welkom in het gat dat ik gedachten noem."

Twee figuren dolen door een cirkel. Herinneren 
zich hun voor- en achterkant, twijfels en 
zekerheden. Wat zijn ze van elkaar? 
Waarom klauteren ze in beelden, betrouwen ze 
de bomen niet? Het begin ontsnapt en het einde 
is zoek.

Round a roundabout #2 is een multimediale 
installatie, gefilmd in de nieuwste 
360°-technologie en geprojecteerd op een 
retroscherm zodat er zowel aan de binnen- als 
aan de buitenkant beeld verschijnt. De techniek 
is je zintuigen te snel af: je kan niet in één keer 
alles zien. Deze dubbele kortfilm nodigt uit tot 
kijken, herkijken, twijfelen en zeker weten.

"Kom, ga zitten. Van iets wat je niet begrijpt krijg 
je toch altijd gelijk."

concept Patrick Ceyssens acteurs Wouter Hendrickx & Geert 
Van Rampelberg 360°camera & configuratie prof.dr.Philippe 
Bekaert auteur Sofie Gielis muziek & soundscape Roeland Luyten 
montage Gretel Vaesen productie IMPACT, PXL-MAD School 
of Arts, UHasselt - EDM, C-TAKT & CCHA met medewerking 
van Manteliusensemble Hasselt content support prof.dr.Johan 
Wagemans (experimental psychology KULeuven) © Patrick 
Ceyssens

PATRICKCEYSSENS.COM

BEELDENDE KUNSTEN 

PATRICK CEYSSENS
Round a roundabout #2  (RAR)

DAGELIJKS VAN ZA 03 T/M ZO 18.11.18

VAN 14 TOT 20 U - PARKETZAAL

>>
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BEELDENDE KUNSTEN 

PATRICK CEYSSENS
Round a roundabout #2  (RAR)



 

DANS HEDENDAAGSE DANS

BELGISCHE PREMIÈRE 

fuse* Dökk 

ZA 03.11.18

20 U - KLEINE THEATERZAAL

incl. Aether (pagina 74) om 21 u

BASIS: €18 +65: €17 -25: €9 ABO6: €16 ABO10: €15

Het Italiaanse fuse* is actief op het kruispunt 
van digitale kunst en design. Ze verkennen 
steeds opnieuw het expressieve potentieel 
van het creatieve gebruik van code en digitale 
technologieën. Uitgangspunt: grenzen 
verleggen en zoeken naar nieuwe interacties 
tussen licht, ruimte, geluid en beweging.

Alles wat ons omringt is niets anders 
dan een verzameling atomen, deeltjes en 
elektromagnetische velden, trillend zonder 
enige duidelijke betekenis. Wanneer deze 
impulsen worden geïnterpreteerd door onze 
geest, worden ze kleuren, smaken, muziek, 
herinneringen en emoties. De basis van wat 
ieder van ons waarneemt als realiteit.

Dökk - IJslands voor duisternis - is een 
reis door het onderbewustzijn, waar de 
werkelijkheid wordt voorgesteld door werelden 
en universums die ontstaan en opnieuw 

verdwijnen in onze geest, in een permanente 
zoektocht naar een evenwicht tussen licht en 
donker.

Met real-time landschappen en geluidsanalyse, 
motion tracking van de danseres, detectie van 
haar hartslag en een ‘sentiment analysis’ van 
trending topics op Twitter verlies je jezelf in 
Dökk in iemands perceptie van ruimte en tijd. 
Een plaats van de geest waar de werkelijkheid 
wordt gereconstrueerd als het resultaat van zijn 
eigen acties, en waarin elk gebaar zijn eigen 
bijzondere consequentie heeft.

De voorbije jaren nodigde CCHA herhaaldelijk 
het Italiaanse Compagnia TPO uit met hun 
magische mix van dans, verbluffende beelden, 
geluid en computerdesign. Fuse* gaat nóg een 
stap verder!

“It’s difficult to summarize such a massive piece.” 
CYCLING ’74

“Pure cognitive escape” EXIBART

concept Mattia Carretti regie & productie Mattia Carretti & Luca 
Camellini choreografie & dans Elena Annovi software supervisie 
Luca Camellini software Paolo Bonacini, Matteo Mestucci & 
Samuel Pietri geluidsontwerp Riccardo Bazzoni lichtontwerp 
Marcello Marchi video Matteo Torsani fotografie Enrico Maria 
Bertani & Emmanuele Coltellacci hardware ontwikkeling Matteo 
Mestucci  wetenschappelijk advies Margherita Carretti met 
de hulp van Mark van de Korput, Clizia Welker & Enrico Viola 
ontwikkeld met openFrameworks aangestuurd met NOITOM’s 
MOCAP Perception Neuron in samenwerking met La Corte 
Ospitale - Progetto residenziale 2016 © Enrico Maria Bertani  

FUSEWORKS.IT

>>

72



DANS - BELGISCHE PREMIÈRE

COMPAGNIA TPO + CIRQUE BARBETTE
Landskin + CQFD? 

ZA 18.01.17 20 U - INLEIDING 19.15 U - CONCERTZAAL BASIS: €22 +65: €22 -25: €22 ABO6: €20 ABO10: €20

 

73



Voor de driedimensionale lichtveldervaring 
Aether gaat Max Cooper in samenwerking met 
de multimedia design studio Architecture Social 
Club nog een stap verder. De installatie ging 
in 2016 in première in New York en stond o.a. 
op Lumière London, het grootste lichtfestival 
van de UK. Tijdens IMPACT kan je deze unieke 
ervaring ook enkele dagen in Hasselt beleven. 
Daags nadien speelt Max Cooper een live set in 
de Ancienne Belgique.

Ervaar hoe dit fascinerende kunstwerk vorm, 
kleur en muziek met onze emoties verbindt en 
een interactieve zintuiglijke ervaring creëert.

“Als een zwerm vuurvliegjes getraind om een 
gesynchroniseerde dansroutine uit te voeren 
plotseling in een rockshow vloog, zou het er 
ongeveer uit kunnen zien als deze mindblowing 
installatie. Als de MacGyvers van 
de installatiekunst combineert dit Londense trio 
buizen, pijpen en een enkele projector in een 
werkelijk verbluffende lichtshow.” CREATORS.VICE.COM, 

4 OKTOBER 2016

ontwerp & ontwikkeling Satyajit Das, Regan Appleton & David 
Gardener muziek Max Cooper visual content regie Max Cooper, 
Satyajit Das & David Gardener video editor Jennifer Tividad regie 
Satyajit Das cameraregie David Gardener 

AETHER.LIVE, ARCHITECTURESOCIALCLUB.CO.UK & 

MAXCOOPER.NET

Voordat hij zichzelf op de kaart zette als 
producer en muzikant behaalde Max Cooper 
een doctoraat in bio-informatica - 
de wetenschap die biologische systemen 
op het niveau van de cel bestudeert - aan 
de universiteit in Nottingham. Cooper streeft 
naar het perfecte geluid en behandelt zijn werk 
als een wetenschap volgens een heldere en 
efficiënte formule.

De voorbije jaren creëerde hij zijn eigen 
artistieke niche tussen emotionele dansvloer 
experimenten, state-of-the-art geluidsontwerp 
én wetenschappelijk onderzoek met visuals. 
Zijn live shows variëren van meer kleinschalige 
experimentele sets tot verpletterende techno 
feesten voor 10.000 bezoekers. 

Met een briljante combinatie van loops en 
lagen bracht Max Cooper op debuut Human 
en opvolger Emergence een eerbetoon aan 
(het mysterie van) het menselijke leven en 
de bouwstenen van de natuur. Live resulteert 
dat keer op keer in een audiovisuele trip met 
avant-garde elektronica, ambient en techno met 
flarden Kid A van Radiohead en postklassiek à la 
Nils Frahm. IDM geïnspireerd door wetenschap, 
kunst en moderne technologie.

>>
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ZA 03 T/M WO 07.11.18

ZA: 16,17 & 18 U, ZO: 16, 17, 18, 19 & 20 U, 

MA T/M WO: 18, 19, 20 & 21 U 

PODIUM OP PODIUM CONCERTZAAL 

BASIS: €8 +65: €8 -25: €8 ABO6: €8 ABO10: €8

INSTALLATIE 

BELGISCHE PREMIÈRE 

MAX COOPER & 
ARCHITECTURE 
SOCIAL CLUB
Aether
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Be careful what you wish for. Stel je voor dat je 
door de nieuwste technologie geen pijn meer 
voelt, niet meer oud en lelijk wordt en nooit 
sterft. 

In een mix van beeldend theater, opera 
en nieuwe technologie spelen beeldend 
theatergezelschap Ulrike Quade Company 
en muziektheatergezelschap Silbersee met 
de maakbaarheid van de mens. Aan de basis 
van de voorstelling ligt één van de bekendste 
werken uit de Ierse literaire canon: Dorian Gray 
van Oscar Wilde. 

Het verhaal wordt getransponeerd naar 
de toekomst. Dorian Gray is geen 19de-eeuwse 
dandy, maar een metroman in het digitale 
tijdperk. Technologisch experiment maakt hem 
onsterfelijk en hij betreedt een kunstmatige 
wereld waarin ouderdom en verval niet bestaan. 
Hij groeit uit tot de perfecte mens: jong, 
volmaakt en eeuwig ongenaakbaar. De mens 
van de toekomst, verlost van het menszijn. 
Met deze laatste stap in de evolutie rest 
de vraag: wat is het leven nog waard zonder 
de dood en het verval?

Ulrike Quade maakt voorstellingen die 
het midden houden tussen poppen-en 
figurentheater, performance, dans, taal en 
muziek. We volgen haar al jaren. Vorig seizoen 
verbeeldde ze nog op eigenzinnige wijze 
het leven van Coco Chanel. Dit seizoen slaat 
ze de handen in elkaar met het Nederlandse 
Silbersee, dat het overigens óók heeft voor 
cross-overs. Zij creëren muziektheater en 
experimentele opera’s waarin uiteenlopende 
disciplines worden gecombineerd maar waar 
de menselijke stem en de muziek steeds als 
leidmotieven gelden. 

regie Ulrike Quade concept Ulrike Quade & Romain Bischoff spel, 
muziek & beweging Maarten Vinkenoog, André Lourenço, Kadri 
Tegelmann e.a. muzikale dramaturgie Romain Bischoff libretto 
Marcel Roijaards compositie Leonard Evers & Akim Moiseenkov 
creative coding Robert Liebner kostuums Marlou Breuls 
lichtontwerp Floriaan Ganzevoort dramaturgie Thomas Lamers 
© Anouk van Kalmthout 

ULRIKEQUIDE.NL & SILBERSEE.COM

>>

THEATER

BELGISCHE PREMIÈRE 

ULRIKE QUADE COMPANY & 
SILBERSEE
Dorian Gray

DO 08.11.18

20 U - KLEINE THEATERZAAL

BASIS: €16 +65: €15 -25: €8 ABO6: €14 ABO10: €13

INSTALLATIE 

BELGISCHE PREMIÈRE 

MAX COOPER & 
ARCHITECTURE 
SOCIAL CLUB
Aether
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>> Ik. Robotje. Vind. Jou. Lief. 

Robotje is uniek, grappig en onhandig. Hij lijkt 
zo op een echte mens dat je het verschil bijna 
niet ziet. Bijna…

Als Robotje voor het eerst een mens ontmoet 
staat zijn hele wereld op zijn kop. Want kan 
een robot wel emoties voelen? En kan je 
eigenlijk wel vrienden worden met een robot? 
Mensen begrijpen namelijk vanzelf een knuffel 
of een schouderklopje, maar Robotje moet alles 
nog leren. En, zeker weten, je als een mens 
gedragen blijkt…  best moeilijk. 
 
NTjong vindt wel vaker de weg naar Hasselt: 
als coproducent van Haroun (het nieuwstedelijk), 
met het verbluffende Mona (regie Alexandra 
Broeder) op Krokusfestival 2017 of eerder met 
Zebra Zebra en In mijn hoofd ben ik een dun 
meisje. 

Regisseur Noël Fischer werkte vroeger 
vanuit Maastricht met haar gezelschap 
Blauwe Engel aan coproducties met Laika en 
hetpaleis, vooraleer via BonteHond artistiek 
leidster te worden van NTjong in Den Haag. 
Actrice Willemijn Zevenhuijzen werd eerder 
genomineerd voor de Zilveren Krekel en voor 
de VSCD Mimeprijs. 

Een voorstelling over vriendschap met een 
robot en/of over wat een mens nu eigenlijk is. 

regie Noël Fischer spel Willemijn Zevenhuijzen & Titus Boonstra 
vormgeving Sacha Zwiers lichtontwerp Wilfred Loopstra muziek 
William Bakker

HNT.NL

ZA 10.11.18 15 U - KLEINE THEATERZAAL 

BASIS: €8 +65: €7 -25: €7 ABOFAM: €7

FAMILIE

BELGISCHE PREMIÈRE 

NTJONG
Robotje (6+)
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FAMILIE

BELGISCHE PREMIÈRE 

NTJONG
Robotje (6+)

IMPACT onderzoekt de mogelijkheden 
van technologie in zowel de kunsten als 
de maatschappij. 

Zo konden we ‘vroeger’ gerust stellen dat 
een getuigenverslag van een gebeurtenis altijd 
gekleurd was, maar dat beelden dé waarheid 
toonden. Maar is dat nog zo? Of ‘vertellen’ 
beelden ook maar ‘een’ werkelijkheid, ergens 
voorbij de waarheid? 

Post-truth was misschien niet toevallig 
het Oxford Dictionary’s 2016 woord van het jaar.

Post-truth, zo heet het nieuwe boek van 
de socioloog Steve Fuller, verbonden aan 
de Universiteit van Warwick. Fuller is auteur 

van meer dan 20 boeken die te maken hebben 
met de toekomst van de mensheid. Eigenlijk is 
de titel Post truth: knowledge as a power game.  

Innovatie verandert duidelijk onze omgang 
met de wereld. Techniek, en meer bepaald 
technologische innovatie, opent nieuwe, vaak 
ongedachte mogelijkheden. Omgekeerd 
opent de mens ook nieuwe, ongedachte 
mogelijkheden van techniek. "Een boormachine 
heb je elke dag nodig, om gaten te boren in 
het leven," stelt tegendraads theatermaker 
Ko van den Bosch. 

Tijdens deze salons, vrijplaatsen voor zoekende 
gedachtewisselingen en aanstokers voor 
aangename verwarring, duiken makers 
en denkers in de impact van het nieuwe 
op onze beleving en boren we gaten voor 
tweerichtingsverkeer. Verder ook performances, 
work-in-progress, laboratoria, en veel 
uitdagende netwerking.

Voor de volledige inhoud van het symposium 
kan je later terecht in de IMPACT-publicatie en 
op de website: impact-regio.eu.

>>

SYMPOSIUM 

EIDOLON
Over perceptie en interpretatie

WO 14 & DO 15.11. 18 CCHA



Wayne McGregor - één van 's werelds meest 
inventieve choreografen - staat bekend om 
zijn baanbrekende dwarsverbanden tussen 
dans, muziek, visuele kunst, technologie en 
wetenschap. Zijn werk wordt gekenmerkt 
door een rauwe emotionaliteit en viscerale 
kracht, gebracht door klassiek getrainde 
hyperkinetische dansers, in combinatie met 
uitzonderlijke visuele en auditieve impulsen.

Zijn gezelschap is al jaren in residentie in het 
Londense Sadler’s Wells, één van de meest 
prestigieuze danshuizen ter wereld. Daarnaast 
werkt McGregor ook permanent met en voor 
andere huizen zoals de Scala van Milaan, 
het Stuttgart Ballet, NDT I en het Royal Ballet. 
Voor het Manchester International Festival 
creëerde hij in 2015 Tree of codes - naar 
het boek van Jonathan Safran Foer - met 
muziek van Jamie xx en decors van de IJslandse 
beeldend kunstenaar Olafur Eliasson. McGregor 
ontving vier maal de Critic’s Circle National 
Dance Award, twee Oliver Awards en één Prix 
Benois de la Danse. Maar zijn carrière brengt 
hem ook tot buiten de dans met videoclips 
(Radiohead, Atoms For Peace…), installaties 
(The Hayward, Saatchi Gallery, Centre 
Pompidou…) en film.

Na Far (CCHA, 2012) en Atomos (CCHA, 2014) 
komt Company Wayne McGregor nu voor 
de derde keer naar CCHA met Autobiography. 

Wat betekent het om je eigen levensverhaal 
te schrijven? Al 25 jaar maakt McGregor 
choreografieën die het leven bevragen door 
de ervaring van het lichaam. Telkens opnieuw 
onderzocht hij de natuur van de lichamelijke 
cognitie. Nu richt hij zijn aandacht op 
het lichaam als archief met een cyclus van 
choreografische portretten vertrekkend van 
de sequentiebepaling van zijn eigen genoom. 
Zo is Autobiography een abstracte meditatie over 
het zelf, het leven, het schrijven, een weergave 
van zowel een herinnerd verleden als van 
een speculatieve toekomst. 

Autobiography ontvouwt zich bij elke opvoering 
weer tot een unieke gebeurtenis op basis 
van McGregors persoonlijke choreografische 
afdruk: begin en einde liggen vast, daartussen 
wisselen de ‘choreografische events’ uit de 
23 ‘life library’-elementen op basis van een 
algoritme gebaseerd op zijn eigen genetische 
code.

>>

DANS HEDENDAAGSE DANS

BELGISCHE PREMIÈRE 

COMPANY 
WAYNE 
MCGREGOR
Autobiography 

20 U - INLEIDING 19.15 U - THEATERZAAL DO 15.11.18

BASIS: €28 +65: €27 -25: €14 ABO6: €26 ABO10: €25
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“***** McGregor turns his life story into dance in a 
mesmerizing, inimitable show.” 
THE OBSERVER, 8 OKTOBER 2017 

“**** Autobiography, which explores dance and 
genetics, breaks fresh ground.” 
INDEPENDENT, 9 OKTOBER 2017

 “**** Autobiography poses a conundrum through 
art, pertinent to a human future which will 
undoubtedly be increasingly influenced by Artificial 
Intelligence.” LONDON THEATRE 1, 5 OKTOBER 2017

concept & regie Wayne McGregor  choreografie Wayne 
McGregor & de dansers dans Rebecca Bassett-Graham, Jordan 
James Bridge, Travis Clausen-Knight, Louis McMiller, Daniela 
Neugebauer, Jacob O’Connell, James Pett, Fukiko Takase, Po-Lin 
Tung & Jessica Wright originele muziek Jlin / additionele muziek 
Hildur Gudnadóttir, Zelienople, Arcangelo Corelli, Carsten Nicolai 
& Ryuichi Sakamoto & Max Richter decorontwerp & projectie Ben 
Cullen Williams lichtontwerp Lucy Carter kostuums Aitor Throup 
dramaturgie Uzma Hameed coproductie Sadler’s Wells London, 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Edinburgh International 
Festival, Festspielhaus St Pölten, Carolina Performing Arts at 
The University of North Carolina at Chapel Hill, Movimentos 
Festwochen der Autostadt Wolfsberg inleiding Gloria Carlier  
© Ben Cullen Williams & Andrej Uspenski

WAYNEMCGREGOR.COM
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BASIS: €12 +65: € 11 -25: €8 ABO6: €10 ABO10: €9

20 U - PODIUM OP PODIUM THEATERZAALZA 17.11.18

THEATER

KEVIN TRAPPENIERS
Ellipsis

Ellipsis duikt in de onzichtbare wereld van 
overvloedige signalen en golven rond ons heen. 
Iedere minuut doorkruist een veelheid aan 
onzichtbare digitale signalen onze lichamen 
en dringt onze hoofden binnen. Deze signalen 
komen als informatie bij ons toe. Hoe wordt 
deze informatie vergaard, gefilterd, verwerkt 
en aangeboden? Wie selecteert en zendt 
de informatie? Zijn wij dat, of is er 
een algoritme als tussenpersoon? Is meer 
en meer vertrouwen op elektronische 
informatiestromen een gevaarlijke evolutie? 
Of komt uit die digitale schoot een nieuwe 
beschaving voort?

Na het intieme en verstilde Asymptote (CCHA, 
2015) maakt Kevin Trappeniers een voorstelling 
zonder menselijke personages. Immateriële 
en ongrijpbare geluidsgolven, lichtspectra en 
elektromagnetische straling worden 
de zichtbare performers. Kevin Trappeniers 
drukt op de pauzeknop en gaat op zoek naar 

de wereld in rust. Samen met lichtkunstenares 
Laurence Halloy en Sloveens muzikant-
componist Gasper Piano laat hij ons stilstaan 
bij de voor- en nadelen van menselijke 
aanwezigheid in een door onze technologie 
gedomineerde wereld.

Kevin Trappeniers is beeldend theatermaker. 
Hij creëert vooral woordeloze voorstellingen 
op de scheidingslijn tussen theater, dans en 
beeldende kunst. Licht, geluid, spel, beweging 
en scenografie zijn secuur uitgebalanceerd en 
vormen een nieuw zintuiglijk geheel. Elk detail 
telt. 

concept & regie Kevin Trappeniers lichtontwerp Laurence Halloy 
muziek & geluidsontwerp Gasper Piano dramaturgie Kristof 
van Baarle productie Stray Light vzw coproductie Vooruit Gent & 
LOD, C-TAKT in samenwerking met Pianofabriek met dank aan 
KAAP, Workspace Brussels & Music Theatre Platform Ghent LOD, 
Spectra Ensemble, KASK, Bijloke Gent © Kurt Van der Elst 

KEVINTRAPPENIERS.BE

>>
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DANS - BELGISCHE PREMIÈRE

COMPAGNIA TPO + CIRQUE BARBETTE
Landskin + CQFD? 

ZA 18.01.17 20 U - INLEIDING 19.15 U - CONCERTZAAL BASIS: €22 +65: €22 -25: €22 ABO6: €20 ABO10: €20
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>>

#impactregio
#CCHA

#cultuurcentrumhasselt

IMPACT
ZA 03.11 t/m ZO 18.11.2018
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Met zijn eerste soloprogramma tast Gwen Cresens 
de grenzen af. Accordeon is zoveel meer dan wat 
we er ons bij voorstellen. Hij doet dingen op deze 
“piano des pauvres” zoals je het nog nooit hoorde.

Toen Gwen Cresens vier jaar oud was, werd hij 
betoverd door de mysterieuze straataccordeonist 
Bobby Dasov. Elke dag kruiste hij zijn pad aan 
de kathedraal, op weg naar school. 40 jaar later 
gaat Cresens opnieuw op zoek, naar Bobby en 
zijn muziekjes. 

Die zoektocht vertaalt hij in dit solorecital: Anitra’s 
dans uit de Peer Gynt-suite van Grieg rijgt zich aan 
een virtuoze prelude van Bach die uitmondt in een 

ZONDAG 

04 NOV 18
11 u 
oud stadhuis

KLASSIEKE MUZIEK 

PRIJZEN

basis: € 16
+65: € 15
-25: € 8
abo6: € 14
abo10: € 13

accordeon Gwen Cresens 
© Johan Jacobs 
gwencresens.com

GWEN CRESENS ACCORDEON

Solorecital

doordachte en genre-overschrijdende improvisatie.  
Zelden gespeelde composities van Astor Piazzolla, 
filmmuziek die Gwen inspeelde voor soundtracks 
van Frank Van Passel. Plaisir d’amour teruggevoerd 
naar de wortels van componist Martini.

Verwacht je aan een landing in weemoed van 
klassieke melodieën over jazz, balkan en braziliana, 
langs tango en “valse musette”. Eén enkel 
instrument is in de handen van Gwen een orkest. 
Soms teder, kinderlijk en meeslepend, dan weer 
gewelddadig uithalend, met woeste stoten en 
een waterval aan noten. 

“Om te janken, zo schoon.” Sigrid Spruyt
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Hoera! Han solo staat 10 jaar op de Vlaamse podia. 
En hem kennende gaat dat niet onopgemerkt 
voorbij. 

Géén stapje terug, maar een tandje bij. Géén 
bloemen noch kransen, maar verbaal vuurwerk. 
Geen klassieke ’best of’, maar een stevig buffet van 
oud materiaal met nieuwe meningen 
én nieuw materiaal met aloude energie.

HAN SOLO
Jubilee!

Want na een decennium roepen, tieren en tegen 
alles trappen wat los- én vasthangt, vindt Han solo 
het hoog tijd om kritisch terug te kijken op zijn 
aanwezigheid in het comedylandschap. 

Dus leg maar alvast een Rennie klaar, want deze 
Jubilee wordt happen, slikken én verteren tegen 
sneltreinvaart. 100 minuten lang.

“***Jubilee is een goede show met een schitterende 
apotheose.” FocusKnack, 21 januari 2018

DINSDAG 

06 NOV 18
20 u 
kleine theaterzaal

CABARET & COMEDY

comedy

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 18
-25: € 18 
abo6: € 16
abo10: € 16

spel Han Coucke
regie Ralf Jannes
© Nick Proot 
han-solo.be
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Er staat een groepje ‘personages’ op een vrijwel 
leeg toneel. ‘Het Decor’ loopt trots heen en weer in 
kostuum met taps toelopende coulissen. Af en toe 
komen er wat ‘Teksten’ langs, luidruchtige types. 
Iedereen is klaar. Allen wachten op ‘Het Verhaal’. 
Dat durft zich niet meer te vertonen, velen vinden 
hem te spannend... 

Dan is er de onmogelijke liefde tussen ‘Het Theater’ 
en een ‘Gebouw’ verderop in de stad. Via de duiven 
sturen ze elkaar vurige brieven. Tot het ‘Gebouw’ 
van zijn plek komt en zich met geweld een weg 
naar het podium baant. 

Hoe maak je hiervan spannend theater? Laat dat 
maar aan Jetse Batelaan over. Van werkelijkheid 
maakt hij theater en andersom. In samenspel 

HET ZUIDELIJK TONEEL & THEATER ARTEMIS
Het verhaal van het verhaal (8+)

met het publiek creëert hij magische werelden 
waarin het plots kan zinderen van verlangens 
en verwachtingen. Met veel grappige vondsten, 
absurde en eigenzinnige situaties en een portie 
onderkoelde humor maakt hij van elk thema 
een eigen verrassende en uitdagende wereld. 
Denk maar aan het fantastische Oorlog tijdens 
Krokusfestival 2017 of Voorstelling waarin hopelijk 
niets gebeurt (CCHA, 2017).

In Het verhaal van het verhaal nemen de dingen 
het podium over. Benieuwd wat er dan gebeurt, als 
je even alles omkeert, én dat dan nog in de grote 
theaterzaal! Of: toneel zoals het nog niet zo vaak 
gezien hebt: compleet verrassend eigenzinnig. 

VRIJDAG 

10 NOV 18
19 u 
theaterzaal

FAMILIE

PRIJZEN

basis:: € 12
+65: € 11
-25: € 10 
familieabo: € 10 

regie Jetse Batelaan 
dramaturgie Peter Anthonissen 
spel n.t.b. 
decor Theun Mosk
kostuums Liesbet Swings
artistiek advies Piet Menu
hzt.nl & 
artemis.nl
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Het legendarische Berlijnse K7! - bekend van  
de DJ-Kicks compilaties en reguliere albums van 
o.m. Kruder & Dorfmeister, Matthew Herbert en 
Tricky - is één van de grootste Europese indie  
labels met een focus op elektronische muziek.  
In 2017 startte het label 7K!, een nieuw sublabel 
voor neoklassiek en ambient. Tijd voor een 
kennismaking!

BELGISCHE PREMIÈRE 

NIKLAS PASCHBURG + HIOR CHRONIK + 
ECHO COLLECTIVE plays Amnesiac
7K! label night

NIKLAS PASCHBURG

De 23-jarige Niklas Paschburg speelt piano sinds 
zijn vierde. Net debuteerde hij met Oceanic, 
opgenomen met zicht op de Baltische zee, weidse 
landschappen en de geur van de pijnbomen. 
Paschburg betovert met melodieën en noten, 
soundscapes en intense crescendi. Het album 
is een ontroerende reis vol melancholie tussen  
neoklassiek, ambient en elektronische muziek. 
Als de soundtrack van een landschap met echo’s van 
Bonobo en Kiasmos, maar evenzeer van Bon Iver.

“8/10 A freeing float through warm waves of sound. 
(…) An undeniably eloquent and reflective album.” 
idjents.com, 29 januari 2018

 “Based on Oceanic you can easily add this name 
to the likes of Peter Broderick, Nils Frahm etc.” 
echoesandust.com, 23 februari 2018

VRIJDAG 

09 NOV 18
20 u 
concertzaal

CONCERTEN

(post)klassiek

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 17
-25: € 9 
abo6: € 16
abo10: € 15

Niklas Paschburg
piano & elektronica Niklas Paschburg
©  Natalia Luzenko
7klassik.com

Hior Chronik 
piano & elektronica Hior Chronik
band n.t.b. 
7klassik.com

Echo Collective
viool & harp Margaret Hermant 
viola Neil Leiter
cello Charlotte Danhier
piano Gary De Cart
klarinet, basklarinet & bariton 
saxofoon Yann Lecollaire
contrafagot Helene Elst
percussie Antoine Dandoy
© Julien Bourgeois
echocollective.be & 
7klassik.com
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ECHO COLLECTIVE plays Amnesiac

Echo Collective, een klassiek getraind ensemble 
met Brussel als uitvalsbasis, stond eerder al 
herhaaldelijk op het CCHA-podium: als ‘de strijkers 
van Jóhann Jóhannsson en A Winged Victory Of 
The Sullen’, of tijdens SPOTS 2017 in de oude 
gevangenis/UHasselt. 

In 2016 vroeg Kurt Overbergh van de Ancienne 
Belgique hen om Amnesiac van Radiohead te laten 
klinken alsof het een klassiek meesterwerk is. 
Het resultaat ligt net in de platenwinkel en 
is één van de releases van het voorjaar. 

Op het podium zorgt het ensemble voor een intense 
live ervaring met een indrukwekkende wall of sound 
opgetrokken uit strijkers, piano en elektronica.

Inmiddels triomfeerden ze op AB-festivals als 
BRDCST en de Feeërieën én in 30CC Leuven. 
Maar ook Nils Frahm ging voor de bijl en nodigt 
hen begin juli uit in de prestigieuze Philharmonie 
de Paris.

“**** Met liefde, lentefrisse inzichten en zonder 
fanatisme herinterpreteert Echo Collective één 
van de eerste meesterwerken van de 21ste eeuw.” 
De Morgen, 31 maart 2018

“**** Inventief eerbetoon aan Radiohead.”
dansendeberen.be, 1 april 2018

“Echo Collective doet denken aan de vroege 
Die Anarchistische Abendunterhaltung.” 
oor.nl, 30 maart 2018

HIOR CHRONIK

Hior Chronk - né George Papadopoulos in 1974 - 
werkt vanuit Berlijn en Athene. Hij debuteerde 
in 2011 met Unspoken words, gevolgd door o.a. 
Taking the veil op het wondermooie Kitchen Label. 
Eerder dit jaar verscheen Out of the dust: 
een verzameling verleidelijke filmische 
soundscapes met piano, trompet en strijkers. 
Muziek tussen ambient, drone en neoklassiek, 
tussen Max Richter en Arvo Pärt. Muziek die 
emoties opwekt en de geest laat dwalen naar verre 
denkbeeldige oorden.

“A soundtrack for an imaginary film that leaves you 
pondering your own story amidst your own little 
world. The perfect escape.” astrangelyisolatedplace.com, 

10 december 2017

“An ideal record for fans of Sigur Rós, Explosions 
In The Sky, GY!BE and Jóhann Jóhannsson.” 
popmatters.com, 6 februari 2018 



THOMAS ADÈS
Dances from powder her face
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Pianoconcerto nr. 5 in Es-Dur, opus 73, Emperor
IGOR STRAVINSKY
Le sacre du printemps, opus w 21

Het Keizersconcerto - het laatste van Beethoven, 
maar het tweede in onze intergrale - is ingebed 
in twee schandalige hoekdelen; ons nationaal 
orkest durft nogal… Polaroids waarop Margaret - 
Duchess of Argyll - naakt (haar parelketting 
niet meegerekend), een blowjob geeft aan 
een onbekende man, leidde tot een storm van 
verontwaardiging in het puriteinse Engeland. 
Haar vermeende minnaar, de minister van 
Defensie, moest zijn biezen pakken. 

In Dances from powder her face (1995) - 
Adès’ opera geïnspireerd door het leven van 
de Duchess of Argyll — ontmoet Britse tongue-
in-cheek humor het turbulente ritme van tango 
en jazz om de ironie van het menselijk lot te 
weerspiegelen: tot armoede vervallen kan 
de eens decadente socialite zelfs haar sjofele 
kamer niet meer betalen.

Het ballet Le sacre du printemps, over 
de zelfopoffering van een jonge maagd, 
veroorzaakte bij zijn première zo’n schandaal 
dat de verontwaardigde bourgeoisie en 
de avant-garde verhit met elkaar in debat 
gingen. Naar verluidt schakelde Diaghilev 
het zaallicht aan-en-uit om de gemoederen 
tot bedaren te brengen. 

Ook Beethovens laatste pianoconcerto kon 
niet op een warm onthaal rekenen toen het in 
Wenen werd gepresenteerd. Zijn tijd ver vooruit, 

BELGIAN NATIONAL ORCHESTRA O.L.V. HUGH WOLFF 
NELSON FREIRE PIANO   
Schandalig - Beethovens 5de pianoconcerto

VRIJDAG 

16 NOV 18
20 u — inleiding 19.15 u
concertzaal

KLASSIEKE MUZIEK

symfonisch
Quintessence

PRIJZEN

basis: € 24
+65: € 23
-25: € 12 
abo6: € 22
abo10: € 21

dirigent Hugh Wolff
piano Nelson Freire
inleiding Stijn Paredis
© Marcela Poch
nationalorchestra.be 
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bekoorde de muziek de aristocratische dames 
niet die de componist hadden uitgenodigd op 
hun liefdadigheidsmiddag. Gelukkig zijn 
de tijden veranderd. 

De sublieme Nelson Freire (Grammy Award) 
brengt het vijfde pianoconcert met keizerlijke 
allure.

Decca noemde hem “het best bewaarde geheim 
in de pianowereld.” Maar échte pianoliefhebbers 
kennen de Braziliaan Nelson Freire al lang. 
Vanaf het begin van zijn internationale carrière 
bouwde hij een ijzersterke reputatie op. Naast 
zijn solocarrière werd hij vooral bekend als 
vaste pianopartner van boezemvriendin Martha 
Argerich.

Freire speelt met liefde en wijsheid. Afwisselend 
lyrisch, geëxalteerd, spiritueel, explosief of 
dromerig. Vaak kiest hij buitengewoon snelle 
tempi zonder daarbij de aandacht te verliezen 
voor helderheid en detail, kleur en frasering. 
Zelf zit hij roerloos. Alles vloeit natuurlijk uit zijn 
krachtige vingers en soepele polsbewegingen. 
Uiterlijk onbewogen, maar vanbinnen een vurig 
temperament!

Samen klassiek met VormingPlus
Drie maal genieten van een klassiek concert 
met Waldo Geuns. In samenwerking met 
Vormingplus Limburg organiseren we 
een uur voor aanvang van het concert 
een aparte inleiding. Zie ook pagina 160 & 
209. Meer info: vormingpluslimburg.be
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Een bijzondere, unieke beeldende ontdekkingsreis 
voor een familie of een groep vrienden!

Kan je spreken zonder woorden? Rotsen doen 
bewegen? Of iemand aanraken met je schaduw? 
In het levensgrote gezelschapsspel Imagine 
moving rocks neemt choreografe Katrien 
Oosterlinck je mee voor een verrassende ervaring. 
Kunst is voor haar een middel om contact te 
maken met jezelf en de anderen, wat ze eerder al 
uitwerkte in Raaklijnen (Krokusfestival 2015). 

Waar wil je staan? Welke kleur kies je? Welke 
steen past bij jou? Met een groep vrienden of 
bekenden die je zelf samenstelt, beland je via 
speelse opdrachtjes in een choreografie van 
beelden. Samen daag je de fantasie uit tot blijkt dat 
het onmogelijke echt wel mogelijk wordt!

KATRIEN OOSTERLINCK
Imagine moving rocks (6+)

BELANGRIJKE INFO VOOR RESERVERING

Op deze Kunstendag voor Kinderen gaan we 
voor een bijzondere ervaring. Immers, deze 
‘voorstelling’ beleef je niet vanuit je theaterstoel 
en ook niet alleen! Stel zelf een groepje samen 
met mensen die je (van ver of nabij) kent: 
familie, vrienden, buren, collega’s, kennissen. 
Zowel volwassenen als kinderen (6+) zijn 
welkom. Je kunt deelnemen met minimum 8 en 
maximum 12 personen tegelijk. 

ZONDAG 

18 NOV 18
11, 15 & 17.30 u
kleine theaterzaal

FAMILIE 

PRIJZEN 

basis: € 70 per groep

concept & gids Katrien Oosterlinck 
lichtontwerp Caroline Mathieu 
geluidsontwerp Pol Vanlaer 
coach Lotte van den Berg 
kostuums Lies Marechal 
productie wpZimmer 
coproductie C-Takt, Vooruit Gent & 
STUK Leuven
© Mieke Verbijlen 
wpzimmer.be & 
spatie.info
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Muiltjes, klompen, espadrilles, mocassins, 
sandalen, zori’s, slippers, stiletto’s,  sportschoenen, 
sneakers, naaldhakken, pumps, kitten heels, 
ballerina’s, slingbacks: ze zijn er in alle maten, 
vormen en kleuren. Schoenen!

Sommigen hebben er laden, kasten, dressings vol 
van. Ook Simone en Solange houden erg veel van 
schoenen. Zorgvuldig geven ze elke schoen zijn 
plaats. Ze behandelen ieder paar, in welke stijl of 
vorm ook, met de grootste liefde en zorg. 

LA TÊTE À L’ENVERS
Shoes (3+)

Naast een hoop schoenen hebben deze dames 
ook erg veel fantasie! Samen dissen ze ontelbare 
verhaaltjes op, soms teder en soms gek, die hen 
steeds ver weg van hun dagelijkse taken leiden.

Elk seizoen weer kijken we over de taalgrens 
omdat goed theater geen grenzen kent. Daarom 
nodigen we graag dit Brusselse gezelschap uit 
met deze speelse en poëtische voorstelling zonder 
woorden.  

ZONDAG 

18 NOV 18
14 & 16.30 u
podium op podium theaterzaal 

FAMILIE 

PRIJZEN 
basis: € 8
+65: € 7
-25: € 7
familieabo: € 7

regie Anne-Claire Van Oudenhove, 
Melissa Leon Martin & Stéphanie 
Mangez 
regieassistentie Adélaide Huet  
spel Anne-Claire Van Oudenhove & 
Adélaide Huet 
scenografie Sylviane Besson 
kostuums Perrine Langlais 
lichtontwerp Clément Papin 
geluidsontwerp Antonin de Bemels 
artistiek advies Audrey Dero & 
Sylvie Baillon 
© Nicholas Bomal
atetealenvers.be
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WOENSDAG

21 NOV 18
19 u — inleiding op de bus  
Théâtre de Liège
theaterbus naar Luik
vertrek CCHA 18 u

THEATER 

PRIJZEN 

basis: € 29
+65: € 29
-25: € 29
abo6: € 29
abo10: € 29

voorstelling in het Frans 
met Engelse boventitels
concept, redactie & regie Anne-Cécile 
Vandalem 
spel Frédéric Dailly, Guy Dermul, Eric 
Drabs, Véronique Dumont, Philippe 
Grand’Henry, Epona Guillaume, 
Catherine Mestoussis afwisselend Zoé 
Kovacs, Gianni Manente, Jean-Benoit 
Ugeux & Mélanie Zucconi 
scenografie Ruimtevaarders 
dramaturgie Nils Haarmann & Sarah 
Seignobosc
poppen Kirsty Durman  
schilderijen & decoratie Eugénie 
Obolensky, Laurie Crochelet Sebastiani 
video-ontwerp Frédéric Nicaise 
lichtontwerp Enrico Bagnoli
geluidsontwerp & muziek Pierre 
Kissling
kostuums Laurence Hermant 
creatie Das Fräulein [Kompanie] & Studio 
Théâtre National Wallonie-Bruxelles 
coproductie Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles, Théâtre de Namur, 
Théâtre de Liège, MARS—Mons Arts 
de la scène, Volcan-Scène nationale du 
Havre, L’Odéon – Théâtre de l’Europe, 
Les Théâtres du Luxembourg, Comédie 
de Reims  - Festival Reims Scènes 
d’Europe, Comédie de Caen – Festival 
les Boréales, Espace Jean Legendre, 
Théâtre de Compiègne – Scène 
nationale de l’Oise en préfiguration, 
Les Célestins - Lyon, La Coop asbl & 
Shelter Prod 
inleiding Beatrice Henckaerts 
© Christophe Engels  
dasfrauleinkompanie.com

Vorig seizoen trokken we met de bus naar Luik 
voor Tristesses (une comédie), onze eerste 
kennismaking met de Luikse theatermaakster 
Anne-Cécile Vandalem. Dat het de moeite was, 
hadden ze ons verteld. Maar dat het zo een indruk 
op ons zou maken, hadden we niet gedacht. 
Een straf verhaal in ware Scandinavische 
thrillerstijl, een mix van theater, live film en live 
muziek, straffe acteurs waaronder een jonge 
actrice met een engelenstem en absurde humor 
die schril contrasteert met de lugubere context. 

Nu reizen we opnieuw naar Luik voor Vandalems 
nieuwste creatie en tevens tweede luik in haar 
trilogie rond het einde van de mensheid: Arctique. 
2025. De Arctique Serenety, een luxeschip dat 
weldra wordt omgebouwd tot hotel voor rijke 
toeristen, wordt naar Groenland versleept. 

ANNE-CÉCILE VANDALEM/DAS FRÄULEIN [KOMPANIE]
Arctique

Aan boord bevinden zich zeven verstekelingen 
die ten prooi vallen aan een complot dat hen uit de 
weg wil ruimen. 

Trouw aan haar voorliefde voor politieke thrillers 
ontvouwt Anne-Cécile Vandalem geleidelijk 
de strategieën en manipulatie die tot het vastlopen 
van het schip zullen leiden. Videobeelden 
op een groot scherm vertellen het verleden 
van de personages en hoe ze op het schip 
terechtgekomen zijn. Aan het publiek om 
de eindjes aan elkaar te knopen vóór de duistere 
apotheose. 

Anne-Cécile Vandalem geldt als absoluut toptalent 
binnen de aanstormende generatie Waalse 
theatermarkers. 
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Als frontman en songwriter van Zornik stond 
Koen Buyse drie keer op de main stage van 
Rock Werchter en vijf keer op Pukkelpop en tourde 
hij als support van Muse. Hij is de auteur van zeven 
albums  waarmee hij tien (!) keer De afrekening 
aanvoerde. Daarnaast schreef hij songs voor 
andere artiesten en projecten, zoals de soundtrack 
voor de serie Wolven.
 
Koen, een kind van de jaren ‘80, begon eind 
jaren ‘90 met het schrijven van eigen nummers. 
De muziek uit die periode had onmiskenbaar 
een invloed. Faith No More, Oasis en Guns ‘n Roses, 
maar ook Johnny Cash en Tom Petty kregen 
een plaats op de mix-tapes in de walkman.

My works, classics & heroes is een reis langs 
de kronkelige, mooie en soms donkere muzikale 
gedachten van Koen. Eigen songs én klassiekers 
van zijn helden worden puur en onversneden 
gebracht met een gitaar, piano en stem... meer is 
er niet nodig om tot de essentie door te dringen.

KOEN BUYSE
My works, classics & heroes

WOENSDAG 

21 NOV 18
20 u 
kleine theaterzaal

CONCERTEN

pop-rock - singer-songwriter

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 18
-25: € 18 
abo6: € 16
abo10: € 16

zang, gitaar & piano Koen Buyse  
extra muzikant n.t.b.
© Koen Bauters



Aan een lange, gedekte tafel in het fantastische 
Smaaksalon zitten de hoofdgasten van de avond: 
een bevlogen spreker en jullie, beste disgenoten, 
om te genieten van gekruide gedachten, 
een hartige portie muziek en fijne spijzen. 
Daarvoor zorgt het team van topchef Giovani 
Oosters.
 
Na het eerste seizoen met De kracht van de lach en 
het tweede seizoen met De kracht van melancholie 
als thema, gaan de tafelredes dit seizoen over 
De kracht van verbeelding.
 

TAFELREDE #7 - BERNARD DEWULF 
De kracht van verbeelding

Schrijver Bernard Dewulf bijt de spits af.
Je kent hem van zijn cursiefjes Si & la in 
De Standaard Magazine en zijn werk als journalist. 
Hij is ook medewerker van de Nederlandse krant 
NRC Handelsblad.
 
Omdat niets treffender werkt dan zijn eigen 
poëtische woorden om beelden en verbeelding 
kracht bij te zetten, citeren we hier een gedicht:
  
“Vermits ik bang ben van getallen, zou ik nooit 
een betrouwbare boekhouder worden.
Ook niet van het licht.

Neen, dan zou ik liever een schilder zijn.

Met het licht van een sneeuwvlok in mijn palet.
En haar dwarrelende val gepenseeld in een kader. 
Opgelicht.

Dat zou ik dan als mijn œuvre beschouwen.
Die duizendvoudige schittering.

Gedicht in een kader. Geverfd met woorden.”
 
Tafelredes ook nog op:
vr 15 mrt 19 - 20 u met Jan De Smet
vr 03 mei 19 - 20 u

Hou onze website in de gaten.

VRIJDAG 

23 NOV 18
19.30 u 
Smaaksalon

LETTEREN

PRIJZEN

basis: € 65
+65: € 65
-25: € 65 
abo6: € 65
abo10: € 65

met Bernard Dewulf
© Phile Deprez
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De stad wordt onveilig gemaakt door de duivelse 
professor Woland en zijn vrolijke trawanten. 
Ze zetten het gecorrumpeerde artistieke wereldje 
op zijn kop en jagen alle bewoners de stuipen op 
het lijf. Maar dan is er Margarita. Zij is niet bang 
voor hem. Integendeel, met zijn hulp gaat ze op 
zoek naar haar verdwenen geliefde, de Meester, 
een miskend auteur van een ‘opruiend’ 
manuscript…

De meester en Margarita is een cultroman die 
de Russische schrijver Boelgakov in één klap 
wereldberoemd maakte. Zelf maakte hij die roem 
helaas niet meer mee: de roman werd pas in 1966, 
vele jaren na zijn dood en na heel wat gedoe met 
de censuur, in zijn geheel gepubliceerd. In enkele 
uren tijd waren de 150.000 exemplaren uitverkocht. 
Sindsdien werd het boek meermaals verfilmd, in 
series gegoten en prijkt het nog steeds bovenaan 
de Russische lijstjes met cadeautips. 

LAIKA & THEATER FROEFROE  
De meester en Margarita

Meerdere verhaallijnen verbinden zich op 
ingenieuze wijze met elkaar. De karakters 
van de Meester, zijn geliefde Margarita én 
van Woland, maar ook de fictieve figuren uit 
De meester en Margarita zijn weergaloos getekend 
en zitten boordevol verwijzingen naar andere 
meesterwerken als Faust en de Bijbel. 

Laika en Theater FroeFroe, een gedroomd 
combo dat in het verleden al heerlijk succesvol 
is gebleken (Pentamarone, CCHA, 2015). Zij maken 
van het verhaal een sprookje dat zich afspeelt
in een stad die ten prooi is gevallen aan 
een oncontroleerbare chaos. En dat sprookje 
gaat, hoe kan het ook anders, over de liefde - over 
de moed om lief te hebben in een wereld beheerst 
door laf opportunisme. Een uitstekende spelerscast 
en de magie van het figurentheater maken deze 
klassieker tot een actueel pareltje. 

VRIJDAG 

23 NOV 18
20 u 
theaterzaal

THEATER

PRIJZEN

basis: € 16
+65: € 15
-25: € 8 
abo6: € 14
abo10: € 13

tekst Jo Roets & Greet Vissers naar 
Michail Boelgakov 
regie Marc Maillard & Jo Roets 
spel Benny Ceuppens, Lien De Graeve, 
Dries De Win, Gert Jochems, Adina 
Mc Pherson, Filip Peeters & Annelore 
Stubbe 
muziek Bert Bernaerts
dramaturgie Mieke Versyp
© Theater Froefroe & Laika
laika.be & 
froefroe.be
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Mísia, één van de iconen van de nieuwe fado, heeft 
er intussen een carrière van meer dan 25 jaar en 
12 albums op zitten. Ze concerteerde al twee keer 
in CCHA: in 2000 en in 2007. 

Net verscheen een eerste compilatie: Do primeiro 
fado ao último tango. Debuut Mísia sloeg in als 
een bom en de zangeres groeide snel uit tot 
de meest bekende fadista van Portugal. In geen tijd 
veroverde ze Europa en de rest van de wereld met 
haar verfrissende stijl.

Begin jaren negentig maakte ze als één van 
de eerste fado zangeressen - na het wegvallen 
van Amália Rodrigues - de weg weer vrij voor 
de fado. Ze herwerkte en vernieuwde het genre. 
Ze was de nieuwe stem van de fado: eigenwijs, 
richtinggevend, maar vooral: prachtig.

“Alle fadozangeressen zijn schatplichtig aan Amália. 
De meeste treden in hun begintijd letterlijk in haar 
voetsporen om later meer te gaan experimenteren. 
Ik heb vanaf mijn debuut met eigen tekstdichters 
en componisten gewerkt, en me lang niet altijd aan 
de traditionele fado-instrumentatie gehouden.” Mísia

MÍSIA
Do primeiro fado ao último tango

ZATERDAG 

24 NOV 18
20 u 
concertzaal

CONCERTEN

roots - fado

PRIJZEN

basis: € 24
+65: € 23
-25: € 12 
abo6: € 22
abo10: € 21

zang Mísia
band n.t.b.
© C.B. Aragão 
misia-online.com

Met Tanto menos tanto mais (1995, winnaar van 
de Prix de l’Académie Charles Cros), Garras dos 
sentidos (1998, 250.000 verkochte exemplaren) 
en Paixões diagonais (1999, met Maria João Pires 
aan de piano) zong ze zich geschiedenis in. In 2015 
verraste ze met Para Amália, een album met werk 
van… Amália Rodrigues.  

Do primeiro fado ao último tango: een buiten-
gewone reis doorheen een rijk gevulde carrière. 
Of ook: een geschiedenis van de fado, verteld in 
Mísia’s unieke stem. Na Carminho (CCHA, 2016) en 
Gisela João (CCHA, 2017) opnieuw een top fadista 
in CCHA!
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Spierballen en een dikke nek, dat zijn de 
grootste troeven van de beroemde worstelaar, 
genaamd ‘Eeuwige Berg’. Maar Kimiko, haar 
moeder en haar grootmoeder leren hem dat 
echte kracht niet alleen een kwestie is van 
spierballen en fysiek geweld, maar van focus en 
evenwicht.

Na Prinses Turandot (2011) en Fidelio (CCHA, 
2016) laat regisseur Judith Vindevogel ons weer 
kennis maken met de fascinerende en boeiende  
wereld van het muziektheater met percussie, 
koto, zang en beeld. Een wereld ook waarin 
Aziatische en westerse elementen organisch 
verweven worden.

WALPURGIS
Drie sterke vrouwen (6+)

Avontuurlijk, verrassend en ontroerend: zo klinkt 
het muziektheatergezelschap Walpurgis op 
hun zoektocht naar de muzikaliteit van het 
theater en het theatrale van de muziek. En 
dan is er nog Sarah Yu Zeebroek: dochter 
van Kamagurka, maar op de eerste plaats 
kunstenares, muzikante én illustratrice. 

Drie sterke vrouwen, 40% sprookjeswereld, 
30% muziek, 30% beeld, 100% voor jong 
en minder jong! 

ZONDAG

25 NOV 18
14 & 16.30 u 
parketzaal

FAMILIE

PRIJZEN

basis: € 8
+65: € 7
-25: € 7
familieabo: € 7

tekst, regie & stem Judith 
Vindevogel compositie, percussie 
& koto 
Tsubasa Hori 
live tekeningen Sarah Yu 
Zeebroek
scenografie Stef Depover 
bewegingsadvies Fumiyo Ikeda 
extern oog Paula Stulemeijer 
© Chakky Kato 
walpurgis.be
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In 2015 maakte Lies Pauwels de succesvoorstelling 
Het Hamiltoncomplex, met dertien jonge meisjes 
en één bodybuilder. 

“Zeldzaam is het: theater dat niet per se iets wil 
vertellen, maar alles wat het te zeggen heeft 
belichaamt.” aldus theaterkrant.nl

De voorstelling werd geselecteerd voor het 
Theaterfestival 2016 en werd door de jury 
omschreven als “een emotioneel geladen 
meesterwerk, dat zijn toch al intrigerende 
uitgangspunt ruimschoots overstijgt.”

hetpaleis & LIES PAUWELS/SONTAG
Truth or Dare, Britney or Goofy, Nacht und Nebel, 
Jesus Christ or Superstar

DINSDAG 

27 NOV 18
20 u — inleiding 19.15 u
theaterzaal

THEATER

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 17
-25: € 9 
abo6: € 16
abo10: € 15

concept & regie Lies Pauwels
spel 7 jongeren, Rémy Jacobs, 
Kim Peers, Anne-Laure Vandeputte & 
Delfine Bafort
begeleiding jongeren Machteld 
De Roover
dramaturgie Tom Rummens
vormgeving Chloe Lamford 
kostuums Johanna Trudzinski 
choreografie Lisi Estaras
coproductie Unicorn Theatre 
London, Festival Tweetakt Utrecht, 
Het Nationale Theater Den Haag
inleiding hetpaleis
© Diego Franssens
hetpaleis.be & 
sontag.be

Met Truth or Dare, Britney or Goofy, Nacht und 
Nebel, Jesus Christ or Superstar gaat Lies Pauwels 
opnieuw de uitdaging aan om thema’s waar 
we als mens en als wereld mee worstelen op 
een krachtige manier in het theater binnen 
te brengen. Op het podium staan zeven jongeren 
met een psychische kwetsbaarheid, drie 
fashionmodellen en een priester. Een voorstelling 
waarin Pauwels haar zoektocht naar emotionele 
intelligentie en authenticiteit verderzet. In haar 
wereld is niets vanzelfsprekend, en toch is alles 
herkenbaar.

Lies Pauwels is regisseur en actrice. Ze werkte 
nauw samen met Alain Platel en Arne Sierens, 
stond in voorstellingen van onder meer Stella Den 
Haag, Toneelhuis en Dood Paard en speelde in 
verscheidene films en tv-programma’s. Haar eigen 
voorstellingen tourden internationaal en met 
For all the wrong reasons werd ze uitgenodigd op 
het Singapore Arts Festival. 

“*** Ineens is de scène leeg. Op dat ene meisje na. 
Ze ruimt de rode pumps op die de andere meisjes 
achterlieten en lonkt naar de bodybuilder-in-
maatpak. Hij wandelt tot bij haar, helpt haar recht 
en nodigt haar uit ten dans. En dan... Misschien niet 
alleen het hoogtepunt van de voorstelling maar van 
het hele seizoen.” 
FocusKnack over Het Hamiltoncomplex, 31 augustus 2015



Vijf jaar na Rouge ardent - het vijfde best 
verkochte album in België in 2013 - en 
de 200 Acoustic concerten (CCHA, 2015) 
is Axelle Red terug met een nieuw album: Exil. 

Om een vervolg te schrijven op Rouge ardent 
trok Axelle naar Memphis, Nashville en Los 
Angeles. Ze werkte er met Dave Stewart 
(Eurythmics), met Scandinavische producers 
én met Albert Hammond en Shelly Peiken. 
Die laatste twee schreven exact 25 jaar 
geleden mee aan de klassieker Sensualité, 
één van de grootste successen op haar 
debuut. 

Op Exil - met iets meer pop en rock 
dan soul - exploreert Axelle Red volop 
de mogelijkheden van haar stem: 
“Met kracht een paar tonen hoger zingen, 
en toch die ‘grain’ houden: dat was 
de nieuwe uitdaging. Mijn stem is 
het belangrijkste instrument op 
de plaat.”

Begin juni krijgt de Brusselse 
Ancienne Belgique de primeur, 
maar dit najaar tourt Axelle 
Red met het nieuwe album langs 
de provinciehoofdsteden. Dat wordt 
een blij weerzien in CCHA!

AXELLE RED
Exil

WOENSDAG 

28 NOV 18
20 u 
theaterzaal

CONCERTEN

pop-rock - chanson

PRIJZEN

basis: € 34
+65: € 34
-25: € 34 
abo6: € 34
abo10: € 34

zang & gitaar Axelle Red 
keys Dominique Vantomme 
gitaar Wigbert Van Lierde
drums Simon Le Saint
© Jan Welters 
axelle-red.com
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JOHANN MICHAEL BACH
Sei lieber Tag wilkommen
Nun treten wir ins neue Jahr
Halt was du hast
Herr, ich warte auf dein Heil
JOHANN CHRISTOPH BACH
Der Mensch vom Weibe geboren
Fürchte dich nicht
Lieber Herr Gott, wecke uns auf
Ich lasse dich nicht
JOHANN LUDWIG BACH
Das Blut Jesu Christi
Das ist meine Freude
JOHANN SEBASTIAN BACH
Jesu meine Freude, BWV 227

Bach had niet alleen componerende zonen, 
maar ook muzikale voorouders die ten onrechte zijn 
verzwolgen door zijn titanische schaduw. Gelukkig 
zijn de zangers van Vox Luminis schatgravers die 
op zoek gingen naar de mooiste stukken van Bachs 
rijke familie. Ze stuitten op fraaie motetten, die 
ze combineren met Bachs sublieme Jesu meine 
Freude. Een deel van het programma verscheen al 
op cd, die alom de hemel ingeprezen werd.

VOX LUMINIS
Bach dynastie

DONDERDAG 

29 NOV 18
20 u 
Sint-Quintinuskathedraal

KLASSIEKE MUZIEK

kathedraalconcert

PRIJZEN

basis: € 20
+65: € 19
-25: € 10 
abo6: € 18
abo10: € 17

artistieke leiding Lionel Meunier
sopraan Sara Jäggi, Zsuzsi Tóth, 
 Stefanie True, Caroline Weynants &
Kristen Witmer
mezzosopraan Kerlijne Van Nevel
countertenor Alexander Chance, 
Daniel Elgersma & Jan Kullmann
tenor Robert Buckland & Philippe 
Froeliger
bariton Olivier Berten
bas Sebastian Myrus & Lionel Meunier
viola da gamba Ricardo Rodríguez 
Miranda
orgel Bart Jacobs
© Ola Renska 
voxluminis.com

Om bepaalde projecten in de diepte uit te werken, 
kan Vox Luminis op verschillende residenties 
rekenen. Concertgebouw Brugge haalde 
het ensemble als ‘huisartiest’ binnen en dat deden 
ook l’Abbaye aux Dames de Saintes, het Festival 
Oude Muziek in Utrecht en het Festival Musique 
et Mémoire. In Engeland is het Festival Aldeburgh, 
gesticht door Benjamin Britten, sinds dit jaar 
een vaste partner.

In 2017 participeerde het ensemble aan 
opvoeringen van wereldniveau. Bovendien ligt er 
een aantal prominente opnames in het vooruitzicht, 
zoals de Dixit dominus van G.F. Händel en 
het Magnificat van J.S. Bach. Vox Luminis en zijn 
verlichte stemmen kregen net de KLARA-prijs voor 
beste ensemble. 

Een project, een doelstelling, een weg: oude vocale 
muziek aan een hedendaags publiek presenteren, 
de essentie van deze muziek uitdragen met passie 
en via de stem naar het licht reiken. Dat is Vox 
Luminis.

“Dit vocale ensemble vertolkt oude muziek 
loepzuiver en expressief. Je ziel wordt geroerd.” 
De Telegraaf
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ZATERDAG 

01 DEC 18
15 &16.30 u  
parketzaal

FAMILIE

PRIJZEN

basis: € 8
+65: € 7
-25: € 7 
familieabo: € 7 

regie Rob Vriens 
dramaturgie Mark Haayema 
spel Marlyn Coetsier 
© Job van Gelder 
tgwinterberg.nl

TG. WINTERBERG/STIP
In de kelder staat een huis, met fantasie ben je nooit alleen (2+)

“Alles is waar,
Alles is echt gebeurd.
Alles is honderdmiljoen procent
Klinkklare fantasie
Want ik ben wie ik ben
En ik zie wat ik zie.”

Alleen en helemaal tevreden leeft een muis 
in de warme kelder van een gigantisch groot 
huis. Veel heeft ze er niet omhanden, dus droomt 
ze maar wie er allemaal in de theepot woont 
en giechelt ze om de schaduw van haar eigen 
staart. Zo beleeft ze honderd en één bijzondere 
avonturen, maar altijd binnen dezelfde vier muren. 
En daar zitten wij ook, lekker dicht bij muis, tot... 

Tg. Winterberg maakt energieke en visuele 
voorstellingen, vol krachtige beelden met 
een rijk palet aan poppen, objecten en acteurs. 

Zowel In de maneschijn (2015) als Meneertje 
Meer (2017) werden bijzonder enthousiast 
onthaald (theaterkrant.nl ****) en waren te zien 
op ons podium. Meer zelfs: Meneertje Meer won 
in maart 2018 de Zilveren Krekel in Nederland 
voor “meest indrukwekkende jeugdproductie”. 
Poppenmaakster en actrice Marlyn Coetsier 
speelde in beide en regisseur Rob Vriens won 
in 2016 de precieuze Duitse jeugdtheaterprijs 
Karfunkel. 

Een voorstelling voor echte fantasten: over 
je verbeelding de vrije loop te laten omdat je met 
je eigen fantasie nooit alleen hoeft te zijn!
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DINSDAG 

04 DEC 18
20 u    
theaterzaal

CONCERTEN

rock - roots

PRIJZEN

basis: € 22
+65: € 22
-25: € 22 
abo6: € 20 
abo10: € 20

zang & gitaar Gertjan Van Hellemont 
(Douglas Firs), Bjorn Eriksson (Eriksson 
Delcroix), Guy Swinnen (The Scabs), 
Piet De Pessemier (Mad About 
Mountains) & Patrick Riguelle 
zang & bas Axl Peleman 
drums Ron Reuman 
keyboard Jan Hautekiet

BJORN ERIKSSON, AXL PELEMAN, PATRICK RIGUELLE, 
GUY SWINNEN E.A. 
50 jaar Neil Young

Wie heeft er op de festivalterreinen van zijn of 
haar jeugd niet luidkeels meegebruld met 
Keep on rockin’ in the free world van Neil Young?

Het is moeilijk te geloven dat de song al bijna 
30 jaar oud is. Nog moeilijker is het om je voor 
te stellen dat Neil Young toen al een oude rot in 
het vak was, die 20 jaar daarvoor al afscheid had 
genomen van Buffalo Springfield, de groep die 
hem de eerste roem bracht.

Al 50 jaar lang houdt Neil Young zich intussen 
makkelijk staande tussen het jonge geweld. 
Met zijn wapenbroeders Crosby, Stills en Nash 
of als soloartiest: Neil Young blijft relevant, ook 
voor een jonge generatie muzikanten en publiek.

The needle and the damage done, Heart of gold, 
Harvest… het zijn gebeeldhouwde songs, 
die de soundtrack van ons bestaan vormen. 
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MAANDAG 

03 DEC 18
20 u — inleiding 19.15 u  
kleine theaterzaal

THEATER

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 17
-25: € 9 
abo6: € 16 
abo10: € 15

voorstellingsconcept Herman Helle & 
Arthur Sauer 
regie Pauline Kalker 
scenario Pauline Kalker, Arlène 
Hoornweg & Herman Helle 
spelers Maartje van den Brink, 
Menno Vroon, Laura Mentink, 
Arlène Hoornweg, Herman Helle 
& Pauline Kalker (in wisselende 
samenstelling)  
beeld Herman Helle 
geluidsconcept & live bruiteur
Arthur Sauer 
brieven & teksten soldaat Prospert 
Eyssautier, Max Beckmann, Erich Maria 
Remarque e.a. 
met dank aan André Dekker & 
de Rotterdamse Schouwburg 
inleiding Tuur Devens 
© Patrick Hertzog  
hotelmodern.nl

HOTEL MODERN
De grote oorlog

In februari 2009 speelde het Nederlandse collectief 
Hotel Modern Kamp in onze parketzaal.  
Een indrukwekkende maquettevoorstelling over 
het concentratiekamp van Auschwitz. In februari 
2013 liet het gezelschap opnieuw een diepe indruk 
na met De grote oorlog. Die laatste voorstelling 
wordt nu, naar aanleiding van de herdenking 
van het einde van de Groote Oorlog, hernomen. 
En wij zijn er graag bij! 

De grote oorlog gaat uit van een miniatuurfilmset. 
Het publiek ziet hoe de landschappen van  
het westelijke front worden nagebouwd met 
zaagsel, potgrond, roestige spijkers en peterselie. 
Het regent uit een plantenspuit, het bombardeert 
uit een gasbrander. Een vriendelijk landschap 
verandert geleidelijk in een giftige wond van 
modder. De beelden worden gefilmd en direct 
levensgroot geprojecteerd. 

Daarbij horen we getuigenissen en authentieke 
brieven als een monologue intérieur van  
een loopgraaf vol soldaten. Arthur Sauer voorziet 
de beelden van een live soundtrack. Met behulp 
van contactmicrofoons, vervorming en versterking 
klinkt een klopje op de tafel als een granaatinslag, 
het afstrijken van een lucifer als ontsnappend 
mosterdgas. 

De grote oorlog werd over de hele wereld 
gespeeld, won diverse prijzen en werd verfilmd 
door Arte. Een betere manier om oprecht stil 
te staan bij WO I is nauwelijks denkbaar. 
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WOENSDAG 

05 DEC 18
20 u - inleiding 19.15 u   
concertzaal

KLASSIEKE MUZIEK

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 17
-25: € 9 
abo6: € 16 
abo10: € 15

bas-bariton Werner Van Mechelen 
recitant Stefaan Degand 
piano Florestan Bataille 
viool Wolfram Van Mechelen & 
Ludovic Bataille 
altviool Timothy Mc Allister  
cello Pieter-Jan De Smet 
inleiding Florestan Bataille 
© Bart Grietens
wernervanmechelen.eu

WERNER VAN MECHELEN BAS-BARITON

STEFAAN DEGAND RECITANT

In Flanders Fields

CLAUDE DEBUSSY 
Berceuse héroique
Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon
IVOR GURNEY 
In Flanders 
SAMUEL BARBER 
Dover beach
PAUL HINDEMITH 
Strijkkwartet nr. 2, opus 10
CHARLES IVES 
Three songs of war
IGOR STRAVINSKY 
Three pieces for string quartet
LUC VAN HOVE 
compositieopdracht

Je kan oorlog op verschillende manier 
“herdenken”. Beter ware het om helemaal 
geen oorlog meer te hoeven herdenken, 
maar kunstenaars halen er inspiratie uit. 
Componisten die actief waren tijdens 
de Eerste Wereldoorlog - en er niet goed 
van waren - vormen de rode draad van deze 
concertvoorstelling: Claude Debussy, Ivor Gurney, 
Samuel Barber, Paul Hindemith, Charles Ives en 
Igor Stravinsky. 

Stefaan Degand selecteert een aantal 
aangrijpende getuigenissen van soldaten en 
adembenemende poëzie. In Flanders van 
Ivor Gurney is het meest bekend wellicht en zal 
op een unieke manier live gezongen worden. 
Gurney componeerde en zette de tekst van 
het lied op het moment dat hij zelf gewond werd 
als oorlogssoldaat. Zijn leven was na de oorlog 
verwoest door de zogenaamde shellshock, 
een posttraumatisch stresssyndroom.
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DONDERDAG 

06 DEC 18
20 u — inleiding op de bus  
Theater aan het Vrijthof
bus naar Maastricht
vertrek CCHA 19 u

DANS 

hedendaagse dans

PRIJZEN 

basis: € 30
+65: € 30
-25: € 30
abo6: € 30
abo10: € 30

concept & regie Garry Stewart 
choreografie Garry Stewart & 
de dansers 
lichtontwerp Damien Cooper  
kostuums Davis Browne 
compositie Brendan Woithe (KLANG)
live muziek The Zephyr Quartet 
zang Shauntai Batzke & Georgia Hall  
consulent inheemse taal Jack 
Buckskin 
inleiding Laurent Pitsi 
© Chris Herzfeld 
adt.org.au

GARRY STEWART/AUSTRALIAN DANCE THEATRE
The beginning of nature

Australian Dance Theatre verblufte eerder al met 
Birdbrain (CCHA, 2004), The age of unbeauty 
(CCHA, 2006) en G (CCHA, 2008). De energieke 
voorstellingen met een mix van klassiek ballet, 
hedendaagse dans, soundscapes en video- 
en lichteffecten lieten ons keer op keer verbluft 
achter. Multiverse (CCHA, 2015) dompelde 
het publiek dankzij speciale 3D-brillen onder in 
een overrompelende multimediale theaterervaring.

Voor The beginning of nature liet Garry Stewart 
zich inspireren door The end of nature van Bill 
McKibben, het eerste boek over het fenomeen 
van de opwarming van de aarde. 

The beginning of nature onderzoekt de krachten 
die de natuur over de mensheid uitoefent, ondanks 
onze voortdurende inspanningen om onszelf 
te zien als gescheiden van de natuur. De dansers 
worden live begeleid door het Zephyr Quartet en 
Shauntai Batzke en Vonda Last die zingen in 
het Kaurna, de oorspronkelijke taal op de 
uitgestrekte vlakten van Adelaide, thuishaven 
van Australian Dance Theatre.
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VRIJDAG 

07 DEC 18
20 u    
podium op podium theaterzaal 

THEATER

PRIJZEN

basis: € 16
+65: € 15
-25: € 8 
abo6: € 14 
abo10: € 13

van & met Harald Austbø, Tim David, 
Rebekka de Wit, Suzanne Grotenhuis, 
Matthias Van den Brul & Freek Vielen 
muziek Harald Austbø 
dramaturgie Tobias Kokkelmans 
lichtontwerp Sander Salden 
kostuums Sabina Kumeling 
decorontwerp Ron Van Eycke & 
Tom van de Oudeweetering  
in samenwerking met Productiehuis 
Theater Rotterdam
© Alexander Daems 
denwetijd.be

DE NWE TIJD
Heimat 3 - how to build a home

De Nwe Tijd bouwt een huis voor James Wood. 
Voor wie? James Wood, een Engelsman die
op 23 november 2016 een reactie plaatste onder 
een YouTube-filmpje met de titel To build a home, 
een melancholisch liedje over het verlangen naar 
een thuis. Hij schreef in die reactie dat het niet 
goed met hem ging, dat zijn beste vriend een jaar 
daarvoor zelfmoord had gepleegd. Tot drie keer 
toe had die vriend hem op die bewuste avond 
proberen te bellen, maar hij had zijn telefoon 
niet opgenomen omdat hij op zijn PlayStation 
zat te spelen. Hij schreef dat hij zich zo schuldig 
en verdrietig voelde. En zo eenzaam. Niemand 
reageerde daarop. Pas toen hij een jaar later zijn 
bericht aanpaste en schreef dat het nog steeds 
niet goed met hem ging, stuurden plots honderden 
mensen hem virtual hugs, hartjes en advies.

De Nwe Tijd besloot naar hem op zoek te gaan om 
met hem te spreken. Wie is hij? Hoe gaat
het nu met hem? En waarom is er in Engeland 
sinds kort een minister van Eenzaamheid? 

En waarom plaatste James Wood juist onder 
het liedje To build a home  zijn wanhoopskreet?
Met deze vragen, via zoekgeschiedenissen, 
handleidingen en het gebrek eraan, doet De Nwe
Tijd een even grappige als droevige, hoopvolle 
en genadeloze poging om een huis te bouwen.
Voor James Wood. En voor iedereen die 
een beetje op hem lijkt.

Heimat 3 is de derde voorstelling in een reeks 
losstaande voorstellingen van De Nwe Tijd, 
die vertrekken vanuit een onderzoek naar 
verbondenheid. In Heimat 1 (CCHA, 2015) 
interviewden de makers hun eigen ouders en 
grootouders op zoek naar hun opvoeding en 
levenslessen, voor Heimat 2 (CCHA, 2016) 
speelden ze een zelfgeschreven requiem op 
een smeltende gletsjer in Groenland en voor 
Heimat 3 bouwen zij nu dus een huis.
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DINSDAG

11 DEC 18
20 u    
theaterzaal

CABARET & COMEDY

comedy

PRIJZEN

basis: € 22
+65: € 22
-25: € 22 
abo6: € 20 
abo10: € 20

tekst & spel Michael Van Peel 
in samenwerking met Canvas, Radio 1, 
Arenbergschouwburg & Café The Joker 
© Johannes Vande Voorde 
michaelvanpeel.be

MICHAEL VAN PEEL
Van Peel overleeft 2018 – De 10de eindejaarsconference

2018. De kieskoorts trok als een epidemie 
door het land. Na vier verkiezingsvrije jaren - 
een legendarische periode van eendracht, 
voorspoed, daadkracht en samenhorigheid - 
was het plots gedaan met de politieke vrede. 
Zelfs binnen de meerderheid, die hechte coalitie, 
werd er plots gekibbeld en vielen partijen elkaar 
aan, alsof ze elk altijd al hun eigen agenda hadden 
gehad. Kiezers stonden paf.

Het circus trok voorbij, de boer ploegde voort 
en uit het modderige mengsel van assen 
en tranen boetseerde Van Peel zijn tiende 
eindejaarsconference. 

Alles kwam dan toch nog goed.
Of niet.
Hoe dan ook.
Dank oe voor de bloemen!

Michael Van Peel speelt voor de tiende keer 
(jawel), en voor de vijfde keer op rij in CCHA 
(hoera!), zijn jaaroverzicht in een zowel 
scherpzinnige als hilarische eindejaarsconference!
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DONDERDAG

13 DEC 18
20 u - inleiding 19.15 u    
theaterzaal

DANS

hedendaagse dans

PRIJZEN

basis: € 26
+65: € 25
-25: € 13 
abo6: € 24 
abo10: € 23

regie, choreografie & film 
Wim Vandekeybus 
gecreëerd met & uitgevoerd door 
Ultima Vez performers 
tekst Pieter De Buysser 
muziek Trixie Whitley & Phoenician Drive 
scenografie Gijs Van Vaerenbergh & 
Wim Vandekeybus/Ultima Vez 
artistiek assistent & dramaturgie 
Aïda Gabriëls 
stylisme Isabelle Lhoas, geassisteerd 
door Isabelle De Cannière 
lichtontwerp Davy Deschepper & 
Wim Vandekeybus 
coproductie KVS Brussel 
inleiding Ilka De Wilde 
© Danny Willems 
ultimavez.com

WIM VANDEKEYBUS/ULTIMA VEZ
TrapTown

Na de herneming van In spite of wishing 
and wanting, een mijlpaal in het œuvre van 
Vandekeybus met dans op het scherpst van 
de snede en fantastische muziek, tonen we dit 
seizoen de nieuwste creatie: TrapTown.

De urgente kwaliteit van de mythe ligt in haar 
vermogen helderheid te scheppen in 
de mechanismen van een klassiek conflict. 
Niet door wat de mythe laat zien, maar door wat 
ze niet laat zien. Zonder de dagelijkse ruis van 
nieuwsberichten en opinies geeft de mythe inzicht 
in de mensheid pur sang. 

Vandekeybus’ fascinatie voor de universaliteit van 
de antieke mythes gaat terug tot de figuren van 
Orfeus en Eurydice in Blush (2002). TrapTown 
neemt ons mee naar een parallel universum, 
ontdaan van tijd en ruimte. Oerconflicten 
domineren, de noodzaak en (on)mogelijkheid van 
emancipatie spelen op. 

Voor TrapTown gaat Vandekeybus aan de slag met 
schrijver Pieter De Buysser en een legioen Ultima 
Vez performers, op een filmische soundtrack van 
Trixie Whitley en Phoenician Drive die het publiek 
vervoeren langsheen orakels, weemoed, loutering 
en euforie.
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ZATERDAG

15 DEC 18
11 & 15 u    
podium op podium theaterzaal

FAMILIE

PRIJZEN

basis: € 8
+65: € 7
-25: € 7 
familieabo: € 7 

concept & scenografie Marcello & 
Pietro Chiarenza 
regie & lichtontwerp Pietro Chiarenza 
spel Peter Dewel & Annemie Pierlé/ 
Katleen Ravoet 
muziek Michele Moi 
kostuums & grafisch ontwerp 
Margot De Group 
© Margot De Group 
sprookjesenzo.be

SPROOKJES enzo
Wit (2+)

Uit de hemel dwarrelt sneeuw, het danst als een 
wolk vlinders op de wind. De sneeuw verandert 
boom, kei, hek en pad, alles wordt... wit! 

Wit is een streelzacht verhaal om met open mond 
naar te kijken, met je neus in de lucht en soms zelfs 
holderdebolder ondersteboven.

Sprookjes enzo creëren al jaren feeërieke en 
zachte voorstellingen die verwondering oproepen. 
Eerder coproduceerde CCHA Het rode visje, dat 
op het Krokusfestival 2012 in première ging. 

Later waren In de wolken, Sneeuw, De maan in 
het zand, Klein duimpje en Hans en Grietje 
te zien op ons podium. De verkeerde afslag 
richting Hasselt zal het gezelschap dus zeker niet 
nemen. Zelfs niet als het op deze decemberdag 
gesneeuwd zou hebben… 

Ook nu weer tovert artistiek leider Pietro 
Chiarenza een visueel pareltje, als het ware 
een ondergesneeuwd sprookje met lichtspel, 
live muziek, acrobatie, poppentheater en talloze 
magische voorwerpen. En wij allen, klein en 
iets minder klein, mogen mee genieten!



VRIJDAG

14 DEC 18
20 u - inleiding 19.15 u    
concertzaal

KLASSIEKE MUZIEK

symfonisch

PRIJZEN

basis: € 24
+65: € 23
-25: € 12 
abo6: € 22 
abo10: € 21

dirigent Philippe Herreweghe
piano Nelson Goerner 
inleiding Stijn Paredis 
© Marco Borggreve
antwerpsymphonyorchestra.be & 
nelsongoerner.com

ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA O.L.V. PHILIPPE HERREWEGHE 
NELSON GOERNER PIANO 
Keulen, de Rijn & Brahms

JOHANNES BRAHMS
Pianoconcerto nr. 2 in Bes, opus 83
ROBERT SCHUMANN
Symfonie nr. 3 in Es, opus 97, Rheinische

Omdat Hasselt houdt van het symfonische 
repertoire, zetten we naast het project 
Quintessence met alle pianoconcerten van 
Beethoven ook nog andere meesterlijke 
pianowerken op het programma. 

Het immense tweede pianoconcerto 
van Brahms is het langste pianoconcerto uit 
het klassiek-romantische repertoire. Het  is 
meer dan een traditioneel concerto: het kan 
beter omschreven worden als een symfonie met 
pianopartij. De technisch veeleisende solopartij in 
het fenomenale werk is een kolfje naar de hand 
van de Argentijnse meesterpianist Nelson 
Goerner.

Als er één term op Nelson Goerner van toepassing 
is, dan is het wel meesterschap. Een meester 
van de beheerste expressie. Een meester van 
de nuance en de klankkleur, in het aanvoelen van 
de akoestiek. Een meester in het laten opbloeien 
en uitdoven van de muziek, in het creëren van 
stilte. Bij Nelson Goerner is er die kalme sereniteit, 
een uitgebalanceerd gevoel voor verhoudingen, 
zelfs bij de heftigste muzikale uitbarstingen.

Vaste gastdirigent Philippe Herreweghe zet zijn 
Schumanncyclus bij het Antwerp Symphony 
Orchestra verder met de derde symfonie. 
In dit werk zette de componist zijn bewondering 
voor de massieve kathedraal van Keulen en 
het natuurlandschap om en rond de Rijn op 
muziek. 

De gemoedelijke, onstuimige sfeer die Schumann 
in het Rijnland meende te herkennen, zit in 
de muziek vervat en leverde de compositie 
de bijnaam Rheinische op. 
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ZATERDAG 

15 DEC 18
20 u    
kleine theaterzaal

CONCERTEN

jazz - klassiek

PRIJZEN

basis: € 16
+65: € 15
-25: € 8 
abo6: € 14 
abo10: € 13

piano & zang Saskia Lankhoorn 
piano Wolfert Brederode 
contrabas Gulli Gudmundsson 
drums Jasper van Hulten 
© Peter van Breukelen 
saskialankhoorn.com & 
wolfertbrederode.com

WOLFERT BREDERODE + SASKIA LANKHOORN 
Musings from the Lowlands

Musings from the Lowlands is een gezamenlijk 
project van Saskia Lankhoorn (modern klassieke 
piano) en Wolfert Brederode (jazzpiano), de enige 
twee Nederlandse artiesten die onder eigen 
naam een opname realiseerden voor 
het toonaangevende Duitse (jazz)label ECM. 
Beide albums werden genomineerd voor 
de Edison Publieksprijs.

Lankhoorn en Brederode stelden een programma 
samen geïnspireerd op het Nederlandse 
landschap. Brederode speelt met zijn trio eigen 
werk van Black ice, aangevuld met nieuwe 
composities. Lankhoorn speelt solo repertoire van 
Kate Moore en Valentin Silvestrov, aangevuld met 
werk van Nederlandse en verwante componisten 
waaronder Piet-Jan van Rossum, Peter Adriaansz, 
Pete Harden en Julia Wolfe. 

Ze gingen ook een samenwerking aan 
met de ontwerpers van studio SIDF voor 
een podiumbeeld geïnspireerd door het Hollandse 
licht.

Met Saskia’s prachtige doch krachtige klassieke 
speelwijze en Wolferts wispelturige en toch 
melodische composities belooft dit een avond 
te worden van tegenstellingen tussen licht en 
schaduw, energie en diepgang, klassiek en jazz. 
Aanrader ook voor liefhebbers van Yann Tiersen, 
Joep Beving en Nils Frahm trouwens.

“Saskia Lankhoorn dompelt het publiek onder in 
een overweldigende oceaan van geluid.” trouw.nl

“Een pianotrio als dat van Wolfert Brederode  hoor 
je maar zelden op de Nederlandse podia.” jazzenzo.nl
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OPERA VLAANDEREN 
De parelvissers van Georges Bizet

De parelvissers van Bizet staat bekend als de opera 
met hét duet. Het heet officieel Au fond du temple 
saint, maar iedereen kent het meeslepende 
couplet: Oui c’est elle, c’est la déesse. Ten onrechte 
is de rest van de opera een beetje vergeten geraakt. 
Er volgen immers nog vele schitterende scènes, 
aria’s en duetten. Met fraaie klankkleuren en 
waar nodig met felle contrasten tovert Bizet 
het tropische Sri Lanka tevoorschijn. 

Het verhaal: twee bevriende parelvissers, Nadir en 
Zurga, zijn verliefd op de betoverende mooie Leïla. 
De vriendschap van de twee krijgt een knauw, 
maar kan standhouden als zij onverwachts uit hun 
leven verdwijnt. Jaren later kruist zij opnieuw hun 
pad, als dienares in de tempel. De rivaliteit tussen 
de vrienden vlamt weer op, dit keer met fatale 
gevolgen. 

ZONDAG 

16 DEC 18
15 u — inleiding op de bus  
Vlaamse Opera Antwerpen
bus naar Antwerpen
vertrek CCHA 13 u

KLASSIEKE MUZIEK 

opera

PRIJZEN 

basis: € 80
+65: € 80
-25: € 80
abo6: € 80
abo10: € 80

opera in drie bedrijven van Georges 
Bizet
libretto Eugène Cormon & 
Michel Carré 
creatie Parijs 1863 
nieuwe productie/coproductie 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg 
& Opéra de Lille 
muzikale leiding David Reiland 
concept, regie, decor, kostuums & 
belichting FC Bergman (Stef Aerts, 
Marie Vinck, Thomas Verstraeten, 
Joé Agemans & Judith van Herck) 
dramaturgie Luc Joosten
zang Leïla Elena Tsallagova, Nadir 
Charles Workman, Zurga Boris 
Statsenko & Nourabad e.a. 
koorleiding Jan Schweiger
© Daniil Kuzelev  
operaballet.be

Achter het gebalde, soms sentimentele verhaal 
en de oppervlakkig exotisch koloriet schuilt 
een opvallend modern thema: de nostalgie naar 
de puurheid uit de jeugd. 

Met hun regie zet FC Bergman een eerste stap 
in de opera. Dit theatercollectief rond Marie 
Vinck, Matteo Simoni en Stef Aerts staan voor 
een grootse, beeldende en licht anarchistische 
beeldtaal. Ze werden bekend door Van den vos 
(2013) en recent ook door het fantastische JR.

Ook benieuwd naar het visuele en muzikale 
vuurwerk van ‘FC Bergman meets Georges 
Bizet’? 
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WOENSDAG

19 DEC 18
20 u    
theaterzaal

CONCERTEN

chanson

PRIJZEN

basis: € 22
+65: € 22
-25: € 22 
abo6: € 20 
abo10: € 20

zang Mich Walschaerts 
zang & bas Wouter Berlaen 
zang & toetsen Senne Guns 
gitaar Bruno de Groote 
drums Cesar Janssens 
coach Raf Walschaerts 
een productie naar aanleiding 
van 25 jaar Nekka-Nacht 
© Thomas Dhanens 
michwalschaerts.be

MICH WALSCHAERTS
ZINGT (een bezwerende avond Nederlandstalige muziek)

Zo’n slordige 30 jaar al speelt Mich Walschaerts  
bij Kommil Foo. Goed voor 11 voorstellingen en 
een aantal speciale projecten en concerten. 
Of solo. Nu bijt hij zich vast in andermans werk.

De strafste Nederlandstalige songs, niet  
de grote hits maar eerder de onontgonnen  
parels, eigenzinnig en weerbarstig.

Mich doet wat hij het liefst doet: de ziel uit zijn 
lijf zingen. Met alle respect voor het origineel 
maar - wat had je gedacht - op geheel eigen 
onnavolgbare wijze. Om duimen en vingers! 
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DONDERDAG

20 DEC 18
20 u    
theaterzaal

CONCERTEN

musical - chanson

PRIJZEN

basis: € 26
+65: € 26
-25: € 26 
abo6: € 24 
abo10: € 24

met Guido Belcanto, Nele Goossens, 
Koen Janssen, Wilhelmina Van Horen, 
Sander Smeets, Wim Gillis, 
Cindy Michielsen & David Lenaerts 
muziek Martinus Wolf, Lieven De 
Maesschalck, Geert Hellings, 
Nicolas Rombouts & Bert Huysentruyt 
kostuums & decorontwerp 
Danane Bazouka 
lichtontwerp & projectie Tim Clement, 
Serge Baeken & Theo Kardoulakis 
tekst & regie Vitalski 
regieassistentie Isabelle Daniëls 
© Dries Segers 
guidobelcanto.be

GUIDO BELCANTO
De zoete smaak der zonde

Guido Belcanto wordt 65. Al staken passies en 
rebellieën, depressies en grote successen elkaar 
aldoor de loef af. 

In de waarachtige musical De zoete smaak 
der zonde komt de bewogen biografie 
van Guido Belcanto op speelse wijze aan 
het oppervlak. Van de pater prefect van
het Turnhoutse college (Belcanto’s eerste 
ontdekker) over Jakke De Zeeman (met wie Guido 
in de jaren tachtig een straatzangersduo vormde) 
tot zelfs Marco Pantani (van wie Belcanto wel eens 
een koersfiets cadeau kreeg). Niet in een droge 
opeenvolging van feiten, maar wel middels 
één hallucinatorische reis naar het middelpunt 
van de hel. Hamvraag: zullen zijn vele, zoete 
zonden hem worden vergeven? Of zal Guido 
Belcanto verdoemd blijken?

Tegelijkertijd biedt De zoete smaak der zonde 
een nauwgezet en evenwichtig inzicht in alle 
veertien langspelers van Belcanto’s uitgebreide 
œuvre. Van de prille hits als Botsauto’s en Plastic 

rozen tot  het nieuwere werk met Toverdrank en 
Geef me liefde. 

Het állerbeste van het állerbeste: een verrukking 
voor zijn talloze getrouwe fans, een gedroomde 
eerste kennismaking voor nieuwkomers.

Tekst en regie zijn in handen van Don Vitalski, 
wat garant staat voor hard lachen, maar ook voor 
bloederige romantiek. Bezijden Guido Belcanto 
zelf in de cast o.a. Nele Goossens en Koen 
Janssen (Laika, Transparant).

De muziek is in de veilige handen van Het Orkest 
Der Zoete Zonde onder leiding van Martinus 
Wolf met Lieven De Maesschalk, Geert Hellings, 
Nicolas Rombouts en Bert Huysentruyt.

De zoete smaak der zonde is alles in één: 
een musical, een revue en een biografie. 
Een tragikomedie, een moordverhaal, een voetreis 
naar het middelpunt van het inferno - en hopelijk 
weer terug.



VRIJDAG

21 DEC 18
20 u - inleiding 19.15 u    
theaterzaal

KLASSIEKE MUZIEK

symfonisch

PRIJZEN

basis: € 28
+65: € 27
-25: € 14 
abo6: € 26 
abo10: € 25

dirigent Peter Van Heyghen 
ensemble il Gardellino
sopraan Barbora Kabátková 
alt David Erler 
tenor Hans-Jörg Mammel 
bas Wolf Matthias Friedrich 
inleiding Stijn Paredis 
© Joaquín Cuasante
ilgardellino.be

IL GARDELLINO O.L.V. PETER VAN HEYGHEN

Bachs Weihnachtsoratorium

JOHANN SEBASTIAN BACH 
Cantate nr 1 - Jauchzet, frohlocket! Auf, preiset 
die Tage
Cantate nr 2 - Und es waren Hirten in derselben 
Gegend 
Cantate nr 5 - Ehre sei dir, Gott, gesungen 
Cantate nr 6 - Herr, wenn die stolzen Feinde 
schnauben
Weihnachtsoratorium, BWV 248

Bach componeerde het Weihnachtsoratorium 
BWV 248, dat bestaat uit zes afzonderlijke 
delen, voor de periode van Kerst tot en met 
Driekoningen. Dit ingenieus werk past in 
de traditie van de Lutherse Historiae en 
de passie-oratoria. De verschillende delen 
vertellen over de geboorte van Christus, 
de belevenissen van de herders, de naamgeving 
en het bezoek van de wijzen.

Bach liet zich bij het componeren ervan - 
of beter bij het samenstellen, of recycleren, 
gelet op het veelvuldig ‘hergebruik’ van eerder 
gecomponeerd werk - niet zozeer inspireren 
door de beperkte maar waardevolle traditie 
aan Duitse ‘Weihnachtshistorien’, dan wel 
door zijn eigen passies. Zowel in de passies als 
in het Weihnachtsoratorium vinden we in de 
tekst dezelfde drievoudige gelaagdheid terug: 
bijbelpassages, koralen en nieuw geschreven 
poëzie, en de hieruit voortvloeiende variëteit 
aan muzikale vormen. 

In tegenstelling tot de vaak erg dramatische 
passies, waar diverse personages tegenover 
elkaar staan als betreft het een religieuze opera - 
zie ook de Mattheüspassie op 13 april (pagina 
209) - , is het Weihnachtsoratorium, geheel 
in lijn met het kerstverhaal in de Bijbel, veel 
meer beschouwend van aard. De nadruk ligt 
niet zozeer op het vertellen van het verhaal 
met al zijn dramatische ontwikkelingen, maar 
op een reflectie op het algemeen gekende 
kerstgebeuren.

Met de uitstekende barokpioniers van 
il Gardellino, met voortrekkers Jan De Winne 
(fluit) en Marcel Ponseele (hobo) belooft dit 
een heel krachtige, machtige uitvoering te 
worden. Inhoudelijk is het ensemble als 
een actieve vulkaan: steeds vernieuwend. 

Il Gardellino voert grondig onderzoek uit naar 
de historische achtergrond van de werken om 
deze muziek van alle tijden stijlgetrouw aan 
het publiek voor te stellen. Op die manier heeft 
il Gardellino in de loop der jaren een heel eigen 
klankidioom ontwikkeld. De bewondering voor 
het œuvre van Johann Sebastian Bach vormt 
de spil van il Gardellino’s repertoire.

120



121

ZATERDAG

22 DEC 18
20 u    
theaterzaal

DANS

klassiek ballet

PRIJZEN

basis: € 36
+65: € 35
-25: € 18 
abo6: € 34 
abo10: € 33

naar het ballet in twee akten uit 1892 
op muziek van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 
oorspronkelijke choreografie Marius 
Petipa & Lev Ivanov 
libretto naar een sprookje van E.T.A. 
Hoffmann

NATIONALE BALLET ODESSA
De notenkraker

Het Odessa City Theatre - opgericht in 1810 
en later hernoemd naar Nationale Ballet 
Theater van Odessa - is één van de oudste 
opera- en ballethuizen van Europa. Grote 
musici als Tsjaikovski, Rimski-Korsakov, Caruso, 
Rachmaninov, Casals en Ysaÿe traden er op.

Het gezelschap en orkest specialiseren zich 
al meer dan twee eeuwen in de realisatie 
van spectaculaire klassieke ballet- en 
operavoorstellingen van internationale klasse. 
Techniek, kostuums, muziekuitvoering, decors 
én ontroering zijn van een zeldzaam hoog niveau 
en garanderen prachtige voorstellingen voor een 
publiek van alle leeftijden.

Na Sleeping beauty vorig jaar brengt het Nationale 
Ballet Odessa nu De notenkraker, hét magische 
sprookjesballet voor alle leeftijden en 
dé kerstklassieker voor de hele familie. 

Een absolute aanrader voor jong en oud in 
een prachtige versie met orkest en 110 
medewerkers. Opnieuw: klassiek ballet zoals 
vandaag de dag nog zelden te zien is!
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DONDERDAG

27 DEC 18
20 u    
theaterzaal

CABARET & COMEDY

cabaret

PRIJZEN

basis: € 30
+65: € 30
-25: € 30 
abo6: € 30 
abo10: € 30

met Urbanus 
© René Bradwolf 
urbanusfan.be

URBANUS
Trecto pnix

December 2018. Twee hopeloos uitverkochte 
voorstellingen in CCHA en een lange wachtlijst 
van mensen die te laat waren om een kaartje te 
bemachtigen. Razend populair is hij, Urbanus. 
Nog steeds na al die jaren. Jong en oud heeft 
gesmuld van zijn show. En wat een applaus. 

Ja hoor, de pionier van de Vlaamse comedy komt 
terug! Al wie Trecto pnix vorig seizoen niet kon 
bijwonen - of wie gewoon nog eens wil genieten 
van de heerlijke liedjes en humor van Urbanus, kan 
nu (opnieuw) tickets bestellen. Maar wacht niet 
te lang! Dit is je laatste kans om de voorstelling in 
Hasselt bij te wonen! 

Absurde verhalen, grove leugens en gênante 
situaties worden afgewisseld met een broos of 
kinderlijk naïef liedje. De zaal in duiken en over 
rugleuningen van de stoelen lopen, dat zit er niet 
meteen meer in. Daarom is het bij deze show wel 
toegelaten dat het publiek op het podium wordt 
gegooid.
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een 
viool
strijkt
zonder

kreuken
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ZONDAG 

06 JAN 19
11 & 15 u  
concertzaal

KLASSIEKE MUZIEK

symfonisch

PRIJZEN

basis: € 30
+65: € 29
-25: € 15 
abo6: € 28 
abo10: € 27

dirigent Philippe Herreweghe
bariton Florian Boesch
© Michiel Hendryckx & Kimson Doan  
antwerpsymphonyorchestra.be

ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA O.L.V. PHILIPPE HERREWEGHE

FLORIAN BOESCH BARITON

Nieuwjaarsconcert

Philippe Herreweghe vult aan met heerlijke 
walsmuziek van de familie Strauss. Hoe zou 
het de wals vergaan zijn, mocht Johann 
Strauss er niet geweest zijn? De koning van 
de driekwartsmaat heeft deze dans tot één van 
de meest prestigieuze uit de muziekgeschiedenis 
gemaakt. Philippe Herreweghe neemt je mee 
naar het Wenen van weleer, toen de Donau nog 
schoon en blauw was en de champagnekurken 
feestelijk de lucht in schoten. Kom dat horen, want 
zijn historisch geïnformeerde lezing van Strauss’ 
meest fijnzinnige orkestwalsen laat zich niet 
samenvatten in één-twee-drie.

Let’s misbehave, unter Donner und Blitz! Daarna 
walsen wij samen met u het glas op 2019!

Johann Strauss, Kurt Weill en Cole Porter laten 
horen dat ook het lichte genre ijzersterk kan zijn. 
Philippe Herreweghe waagt dit jaar dan ook 
de oversteek van het Weense Prater naar 
het musical-gekke Broadway. 

Bariton Florian Boesch - een uitmuntende bariton 
die samenwerkte met Nikolaus Harnoncourt 
en Riccardo Chailly - opent het Great American 
songbook en begroet het nieuwe jaar met 
onvergetelijke standards van Cole Porter en co. 
Hij stond eerder al op de planken van verschillende 
operahuizen en festivals, maar is het meest 
actief in de concertzaal, waar hij met regelmaat 
samenwerkt met Jordi Savall, Adam Fischer en 
Philippe Herreweghe. Zijn recente opname van 
Schuberts Winterreise met Malcolm Martineau 
aan de piano werd door de pers unaniem op 
lovende kritieken onthaald.
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WOENSDAG 

09 JAN 19
20 u  
theaterzaal

CABARET & COMEDY

comedy

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 18
-25: € 18 
abo6: € 16 
abo10: € 16

van & met Stijn Meuris 
© Alexander Popelier 
stijnmeuris.be 

MEURIS
Tirade 3 – In blind vertrouwen

“Zeg, diene Meuris, is die altijd zo kwaad?”
“Is dat erg?”
“Nou nee, erg niet nee. Maar het valt wel op: die is 
precies altijd kwaad.”
“Misschien heeft ie wel een punt. Met z’n kwaad 
zijn. Misschien zouden we met z’n allen wat meer 
kwaad moeten zijn.”
“Zou d’r verder ook nog iets te lachen zijn, bij diene 
Meuris?”
“Ik ben er zelfs zeker van.”

Na een volledig uitverkochte eerste Tirade-tour 
en een tweede reeks (Tirade 2.017) met nog 
meer shows, nog meer uitverkochte zalen én 
een vertoning op Canvas, steekt Stijn Meuris 
een ferm tandje bij. 

Omdat er nog wel enkele politieke katten te geselen 
vallen, aan alle kanten van het kleurenspectrum. 
En omdat er, ondanks alles, geweldig gelachen 
kan worden met iets dat zo humor- en uitzichtloos 
is als het huidige beleid. 

Tirade 3 belooft sowieso een speciaal geval 
te worden. Aan het eind van een turbulent en 
bijwijlen beschamend geacteerd verkiezingsjaar 
moet de druk van de ketel: ”What the fuck! Wat 
was dat allemaal.”

In een ruim 90 minuten durende solovoorstelling 
overloopt Meuris, gepokt en gemazeld als het gaat 
over podiumvastheid en energie, niet enkel 
het afgelopen politieke jaar; hij checkt en passant 
ook of de burger er nog een beetje zin in heeft. 

Tirade 3 kan immers ook dienen om de Vlaming, 
die het allemaal amper interesseert zolang zijn 
frigo maar vol zit, nog heel even een tik tegen 
de kop te geven. Voor het allemaal definitief naar 
de kloten is. 

Achteraf niet komen klagen. Klagen doen we best 
vooraf.
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DONDERDAG 

10 JAN 19
20 u — inleiding op de bus  
Théâtre de Liège
bus naar Luik
vertrek CCHA 19 u

DANS 

hedendaagse dans

PRIJZEN 

basis: € 24
+65: € 24
-25: € 24
abo6: € 24
abo10: € 24

regie & choreografie Alessandro 
Sciarroni 
dans 9 dansers uit cast van 
Massimiliano Balduzzi, Gianmaria 
Borzillo, Marta Ciappina, Jordan 
Deschamps, Pere Jou, Benjamin Kahn, 
Leon Maric, Francesco Marilungo, 
Cian Mc Conn, Roberta Racis & Matteo 
Ramponi 
muziek Yes Soeur!  
lichtontwerp Sebastien Lefèvre  
artistieke medewerkers Marta 
Ciappina & Elena Giannotti  
coproductie Marche Teatro - teatro 
di rilevante Interesse culturale, 
CORPOCELESTE_C.C.00# - Pôle 
européen de création, Maison de la 
Danse - Biennale de la Danse de Lyon, 
Festival GREC Barcelona, Théâtre 
de Liège, Teatro Municipal do Porto, 
CENTQUATRE-Paris, Tanzfabrik 
Berlin, Centrale Fies, Snaporazverein & 
L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino 
inleiding Laurent Pitsi 
© Alessandro Sciarroni
alessandrosciarroni.it

BELGISCHE PREMIÈRE

ALESSANDRO SCIARRONI
Augusto

De Italiaanse performer, choreograaf en danser 
Alessandro Sciarroni heeft een achtergrond in 
de visuele kunsten. In 2013 werd hij geselecteerd 
voor Modul Dance, een samenwerkingsproject 
van 19 Europese danshuizen én werd hij 
genomineerd als beste opkomende choreograaf 
door Danza&Danza. Zijn werk werd o.a. getoond 
op de Biennale de la danse in Lyon, Impulstanz 
in Wenen, Kunstenfestivaldesarts in Brussel, 
de Biënnale van Venetië en Julidans in Amsterdam. 

De voorbije jaren deed hij van zich spreken met 
de trilogie Will you still love me tomorrow: drie 
buitengewoon fysieke stukken op het snijvlak van 
dans, performance en folkore waarin hij dieper 

inging op respectievelijk de Tiroolse volksdans 
(Folk-s), de jongleerkunst (Untitled_I will be there 
when you die, CCHA, 2015) en de paralympische 
balsport goalball (Aurora).

In Augusto onderzoekt Sciarroni het gebruik 
van en de plaats van de stem in het hart van zijn 
choreografisch werk. De stem die vaak ook zelf 
beweging genereert. De expressiviteit van gehuil, 
gelach en tranen, net als de lichaamsgeluiden  
van de dansers, liggen aan de basis van een vocale 
én lichamelijke partituur. In een hypnotiserende 
atmosfeer van galm en klank ontstaat zo 
een onschatbare emotionele uitwisseling tussen 
performers en publiek. 



128

DONDERDAG 

10 JAN 19
20 u  
kleine theaterzaal

THEATER

PRIJZEN

basis: € 14
+65: € 13
-25: € 8 
abo6: € 12 
abo10: € 11

tekst, concept & spel 
Mathijs F. Scheepers 
muziek Tim Clement 
decorontwerp Lidia Nagibina 
kostuums Barbara de Laere 
© Ingeborg Loyens & Lidia Nagibina 
skagen.be

SKaGeN
Sue me modderfokker - Een wraakoefening

SKaGeN hoeven we je al lang niet meer voor 
te stellen. Het collectief is een jaarlijks 
terugkerende gast in Hasselt. Vaak in wisselende 
constellaties, maar af en toe tonen de leden 
zich ook solo op ons podium. Denk maar aan 
Valentijn Dhaenens’ monologen De grote mond 
(CCHA, 2009), De kleine oorlog (CCHA, 2014) 
en Onbezongen (CCHA, 2017). Dit keer staat 
Mathijs F. Scheepers alleen op de planken. Met 
een voorstelling die alles is wat de titel doet 
vermoeden. Of toch ook weer niet…  

Met Sue me modderfokker tackelt Mathijs 
Scheepers zijn verlangen naar wraak. Niet zomaar 
platte wraak, maar wraak vanuit oprechte 
verontwaardiging. Over een zwangere vrouw met 
een lekke buik en een revolver in het verkeerde 
kastje. Over een veel te vroeggeboren jongetje 
met een gehavende linkerkant, een heel stille 
vader die in zichzelf lijkt te verdwijnen en een moeder 
die niet weet wat ze verkeerd heeft gedaan. Over 
de hond van Hitler en een dokter die maar niet 
komt. En helaas ook over een buurman die door 
dit alles heen walst.  

Mathijs F. Scheepers won met zijn eerste monoloog 
Survival of the fittest de Jong Theaterprijs op 
Theater aan Zee (2001). Ook over zijn tweede 
solovoorstelling Garmisch-Partenkirchen 
(2012) was de pers erg enthousiast. Zijn derde 
monoloog willen we je niet onthouden. Weet alvast: 
la vengeance se mange avec patience. 

“Zelden wordt zo’n dunne lijn bewandeld tussen 
theater, kleinkunst, stand-up en literatuur als in 
deze hoogst persoonlijke vertelling.” De Morgen over 

Garmisch-Partenkirchen

“Mathijs F. Scheepers legt zijn hart exclusief te 
grabbel. En wat een prachtig, menselijk hart is dat!” 
CJP over Garmisch-Partenkirchen
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ZATERDAG 

12 JAN 19
15 u  
kleine theaterzaal

FAMILIE

PRIJZEN

basis:: € 8
+65: € 7
-25: € 7 
familieabo: € 7 

concept, idee & spel Malou van Sluis 
regie Frederieke Vermeulen 
muziek & spel Maarten Zaagman 
decorontwerp & kostuums 
Eva Jongen 
© Moon Saris
malouvansluis.com

MALOU VAN SLUIS
VaarWel (2+)

VaarWel is een muzikaal, kleurrijk en fantasievol 
onderwateravontuur dat jong en oud veertig 
minuten lang op het puntje van hun stoel laat 
balanceren. De voorstelling, geïnspireerd op 
het prentenboek De kleine walvis van Benji Davies, 
betovert inderdaad zowel de allerjongsten als hun 
(groot)ouders. 

Als Maarten besluit om ’s ochtends vroeg met 
zijn bootje op zee te gaan vissen, durft Malou niet 
met hem mee. Maarten gaat toch en hoe langer 
hij wegblijft, hoe meer Malou hem mist. Ze besluit 
hem op zee te gaan zoeken, maar komt zelf in 
een hevige storm terecht.

Een groot leeg strand, een zee die golft en klotst. 
De wind die de mensenstemmen wegwaait. 

Een stevige storm en een onverwachte 
ontmoeting met een zeebeest dat spettert en 
briest. Deze wereld toveren van Sluis en Zaagman 
tevoorschijn met enkel vier palen en twee 
verschillende doeken, onder begeleiding van 
hun eigen muziek en zang.

Eerder maakte Malou de succesvolle voorstelling 
In de verte (CCHA, 2016)  die geselecteerd werd 
voor het Theaterfestival 2016. 

”***** Een fantasierijk schouwspel waarvan je niet 
wil dat het eindigt, maar waar je aan het einde blij 
bent dat je het niet hebt gemist.” 
theaterkrant.nl over In de verte
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PRO-PORTIE
 

We communiceren met icoontjes, leggen elk memorabel moment vast op foto, 
bingewatchen onze favoriete series en herbekijken nog even dat grappige filmpje 
voor het slapengaan. We hechten veel belang aan het design van onze objecten 
en we streven het perfecte lichaam na - of proberen die schijn alvast te wekken via 
profielfoto’s van ons online alter ego. Kortom, we leven in een visuele maatschappij, 
gedomineerd door (digitale) beelden. 

Atelier Bildraum In between violet and green © Kurt Van der Elst

Tegelijk zorgt de digitale (r)evolutie ervoor dat we bijna 
onophoudelijk geprikkeld en getriggerd worden door die 
beelden. Of het nu de bewegende reclames langs 
de weg zijn of de pop-up berichtjes van vrienden in allerlei 
applicaties. Maar kan het ook even wat minder met die 
eindeloze vloed aan flitsende beelden? Kunnen we even 
uit de ratrace stappen en de tijd nemen om het beeld 
traag te laten binnensijpelen? Elk detail ervan in ons 
op te nemen en ons eigen verhaal eraan te koppelen? 

Zeker! We hebben dit seizoen een aantal kleinschalige 
theatervoorstellingen verzameld (geclusterd in januari en 
maart) waarbij het beeld je tot stilstand brengt. We duiken 
in een microkosmos van maquettes, projectie en objecten. 
We zoomen in, vertragen. Tot we alles weer in ‘pro-portie’ 
zien. De ene maker neemt je via kleine voorwerpen 
en geknutselde objecten mee op een individuele 
anekdotische reis die zodanig focust op het kleine dat 
het verhaal universeel wordt. De andere zoekt het in 
het abstracte en zorgt er met een onafgebroken 
kabbelende stroom van steeds veranderende beelden 
voor dat je eigen verbeelding maximaal geprikkeld 
wordt. Elk van deze kunstenaars zorgt vanuit zijn of haar 
eigen vormtaal voor een kijkervaring die lange tijd blijft 
nazinderen, tot in je diepste vezels. 
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Annelies Van Hullebusch & Katharina Smets -
KOPFKINO fm (pagina 132)
ma 14 jan 19 - 19.30 & 21.30 u

Benjamin Verdonck/Toneelhuis - AREN (pagina 136)
di 22 jan 19 - 20 u

Annelies Van Hullebusch - TIJDinKAART (pagina 144)
wo 30 jan 19 - 20 u

Atelier Bildraum - In between violet and green (pagina 176)
di 12 mrt 19 - 20 u

Atelier Bildraum - Bildraum (pagina 182)
do 21 mrt 19 - 20 u 

Fien Leysen - Wat (niet) weg is (pagina 184)
za 23 & zo 24 mrt 19 - 13.45, 15, 16.15, 17.30, 18.45 & 20 u
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MAANDAG 

14 JAN 19
19.30 & 21.30 u 
podium op podium theaterzaal 

THEATER 

PRIJZEN 

basis: € 12
+65: € 11
-25: € 8
abo6: € 10
abo10: € 9

van Wanda Eyckerman, Katharina 
Smets, Clara Hermans, Klaartje 
Vermeulen & Annelies Van Hullebusch 
spel Katharina Smets & Annelies Van 
Hullebusch 
muziek Tim Vandenbergh 
kostuums Tina Heylen 
bankjes Staf Van Hullebusch & 
Kopspel vzw 
coproductie RATAPLAN vzw & 
ENTERfestival 
met de steun van District Borgerhout & 
Stad Antwerpen 
© Clara Hermans 
anneliesvanhullebusch.be

ANNELIES VAN HULLEBUSCH & KATHARINA SMETS
KOPFKINO fm

Kopf·ki·no: 
1. Deine Gedanken und Träume sind Kopfino
2. Cinema in je kopf  
3. Geluiden die je hoofd leiden

Je neemt plaats aan een stel zelfgetimmerde 
lessenaars met een kist vol spullen. In die kist vind 
je de hoofdtelefoon waarmee het avontuur kan 
beginnen. Aan de hand van boekjes, maquettes, 
objecten en foto’s ontvouwt zich een universum in 
je hoofd. KOPFKINO fm neemt je (in) gedachten 
mee naar een verdwaald appartementsblok zoals 
elke stad er één heeft, vol trotse en eigenzinnige 
bewoners. Stap voor stap wordt hun wereld met 
veel fantasie ingevuld. 

KOPFKINO ontstond in het voorjaar van 2015 op 
vraag van RATAPLAN en het ENTERfestival als 
een beeldende luisterlocatievoorstelling rond en 
nabij een appartementsblok in Borgerhout. 
In 2016 bouwden Annelies Van Hullebusch en 
Katharina Smets de buitenvoorstelling om tot 
een radiovoorstelling voor de theaterzaal, 
KOPFKINO fm. 

Annelies Van Hullebusch is theatermaakster en 
verhalenverstelster. Haar voorstellingen worden 
gekenmerkt door een grote liefde voor detail 
en verbeeldingskracht en stralen een warme 
oprechtheid uit. Aan de hand van objecten, 
kaarten en maquettes, maar evengoed liedjes en 
boekjes zoekt Annelies telkens naar de beste vorm 
die de inhoud nodig heeft. Later in januari kan je 
ook haar nieuwste voorstelling TIJDinKAART zien 
(pagina 144). 

Vergeet je leesbril niet!

“**** Annelies Van Hullebusch weet als geen 
ander (…) met haar theater der dingen een 
blijvende indruk na te laten. Als je nu een desolaat 
flatgebouw ziet, zul je er wellicht een eigen film in 
je hoofd over maken.” theaterkrant.nl, 8 december 2016

“*** Smets en Van Hullebusch verruimen de 
zinnen, door langs je trommelvlies 
een beeldscherm op te trekken in je kop.” 
De Standaard, 4 december 2016
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DINSDAG 

15 JAN 19
20 u  
theaterzaal

CONCERTEN

pop-rock - chanson

PRIJZEN

basis: € 24
+65: € 24
-25: € 24 
abo6: € 22 
abo10: € 22

zang & piano Wim Opbrouck 
drums Ron  Reuman 
bas Bart Buls 
viool & accordeon Nele Paelinck 
elektrische gitaar Roeland 
Vandemoortele 
akoestische gitaar Manu Huylebroeck 
trompet Yves Fernández-Soliño

WIM OPBROUCK & RON REUMAN
TV-tunes KNT revisited

Vijftien jaar geleden was TV-tunes KNT van Wim 
Opbrouck en Ron Reuman een groot succes, 
ook in CCHA. Het idee was even simpel als 
doeltreffend: de herkenningsmelodieën van 
de meest bekende tv-programma’s uit onze 
jeugdjaren opfrissen tot eigentijdse muziek. 

De warme gloed van de nostalgie bleef, maar 
de soms melige stoffigheid van vroeger werd 
vervangen door een portie vrolijke opwinding en 
aanstekelijke rebellie. Het spelplezier deed de rest 
om een lange reeks uitverkochte zalen tot groot 
enthousiasme te brengen. 

Nadien werkten Ron en Wim nog regelmatig 
samen voor producties als Ik val, val in mijn armen 
en, meer recent, We shall overcome (CCHA, 
2015).

Nu is er - op veler verzoek - een herneming 
van TV-tunes KNT.  De Smurfen wonen nog 
steeds in hun hallucinerende paddestoelenbos, 
Beertje Colargol ontroert nog altijd met zijn 
ontzagwekkende fluitefluit en ook Ome Willem 
serveert zijn royaal belegde broodjes poep weer 
smaakvol en genereus. 

Laat je meevoeren op deze even ironische als 
fijngevoelige muzikale roadtrip door een dikke 
vijftig jaar TV-tunes!



ZATERDAG 

19 JAN 19
19 u  
concertzaal

FAMILIE 
KLASSIEKE MUZIEK 

PRIJZEN

basis: € 14
+65: € 13
-25: € 12 
abo6: € 12 
abo10: € 12
familieabo: € 12

dirigent Michiel Delanghe 
muziek Bernard Herrmann 
tekst Joris Van den Brande 
spel Joris Van den Brande, 
Günther Lesage & Koen De Graeve  
antwerpsymphonyorchestra.be

ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA
KIDconcert: Moby Dick (6+)

Iedereen aan boord! 

Op dit KIDconcert steken de bebaarde bonken van 
theatergroep LAZARUS van wal met Moby Dick, 
de literaire klassieker van Herman Melville en een 
hoogtepunt uit de Amerikaanse letteren. 

Het met levertraan op smaak gebrachte verhaal 
over de eenbenige kapitein Ahab, die man en muis 
meesleept op zijn wraakactie tegen de witte walvis 
die hem heeft verminkt, wordt aangelengd met 
bloedstollende filmmuziek van Bernard Herrmann. 

Klinkt niet bekend? Wellicht wel als we meegeven 
dat deze Amerikaanse componist (1911-1975) 
één van de grootste filmcomponisten aller tijden 
was. Hij was het die de muziek schreef van 
historische films als Citizen Kane (Orson Welles), 
Taxi driver (Martin Scorsese) en Obsession (Brian 
De Palma)

Een avond met een groot symfonisch orkest en 
drie rasacteurs bekend van film, televisie en hun 
theaterwerk bij LAZARUS: Joris Van den Brande, 
Günther Lesage en Koen De Graeve. Topcast, 
mogen we dat zo even omschrijven?

Welkom op dit KIDconcert: de reddingsboeien 
liggen klaar, nu nog die walvis op het podium van 
CCHA krijgen.

134
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VRIJDAG 

25 JAN 19
19.30 u  
De Nieuwe Zaal

FAMILIE

PRIJZEN

basis: € 8
+65: € 7
-25: € 7 
familieabo: € 7

tekst & spel Esther de Koning 
regie Joost Horward 
muziek Denis Coenegracht 
lichtontwerp Roger Foxius 
coproductie P2 - cultuurcentrum 
Hasselt & Theater aan het Vrijthof 
in het kader van de interlimburgse 
subsidies
© Roger Foxius

ESTHER DE KONING
Ping (8+)

“Alles was ineens helemaal anders. Maar anders 
wordt na een tijdje ook weer gewoon.”

Ping vertelt over haar moeder die voorgoed 
naar Mexico vertrok, over haar opa en oma, over 
buurvrouw en politieagente Toos, over het eiland 
waar zij wonen, over ‘Het Van Alles En Nog Wat 
Klusbedrijf van Fred’ en hoe haar niet zo handige 
vader plots verdween.

Ping stuit in haar verhaal op allerlei absurde zaken, 
zoals het mysterie van de verdwenen gymjuf 
Debbie die van schrik in haar fluitje stikte en 
tussen een paar dikke matten werd geplet, omdat 
een alienetje met zijn kapotte vliegende schotel 
door het dak van de gymzaal viel… 

Esther de Koning zet een onvergetelijk 
humoristische en toch herkenbare Ping neer 

in een absurde, komische, fantasievolle én 
ontroerende voorstelling. 

Eén van de hoogtepunten van Krokusfestival 2018 
en nu nogmaals in Hasselt, onze niet-te-missen 
coproductie. 

Een uur comedy familietheater van de meest 
onnavolgbare soort: deze vrijdagavond kan niet 
meer stuk!

“***** Esther de Koning kan haar bijzonder 
levendige fantasie weer vertellen en verbeelden. 
Zonder attributen, alleen met haar eigen soepele 
lijf, haar grimassen en haar stem. Ze dompelt haar 
publiek weer volop onder in een heerlijke brok 
absurdistisch verteltheater.” theaterkrant.nl, 14 februari 

2018
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DINSDAG 

22 JAN 19
20 u 
podium op podium theaterzaal 

THEATER 

PRIJZEN 

basis: € 12
+65: € 11
-25: € 8
abo6: € 10
abo10: € 9

van & met Benjamin Verdonck 
© Lara Gasparotto 
toneelhuis.be & 
benjamin-verdonck.be

BENJAMIN VERDONCK/TONEELHUIS
AREN

Een arenlezer loopt achter de maaiers aan en 
raapt alsnog de aren op die op het veld zijn 
gevallen. Bij het maken van een werk blijven er 
veel ideeën liggen in het atelier.

In AREN (ook ‘oogst’ of ‘opbrengst’) neemt 
Benjamin Verdonck zijn publiek mee op tocht 
langs een selectie van onuitgevoerde of groeiende 
werkstukken uit dat atelier. Het ontwerp voor 
een tunnel vanuit de Nationale Bank naar 
de bloemenwinkel aan de overkant, een toverdoos, 
een verzameling ongebruikte consumptiebonnen, 
een nieuw ei van Fabergé, een collectie rattenvallen 
die het niet doen. Kortom: een parcours langs 
installaties, een miniatuurtheater en een 
wunderkammer.
 
Kan ik door mijn atelier lopen en dingen plukken?
Een stoel die meedeed in mijn eerste voorstelling, 
een verzameling lekke voetballen, een vos uit 
karton.
Zou ik die dingen zo naast elkaar kunnen leggen 
dat ze een nieuw verhaal vertellen?
Stoel voetbal vosje
vosje voetbal stoel
vosje stoel vosje voetbal vosje vosje.

Benjamin Verdonck is theatermaker, schrijver en 
beeldend kunstenaar en beweegt zich vrij 
doorheen de verschillende vormen van 
podiumkunsten, performance in de publieke 
ruimte, objectentheater en plastische installatie. 

Bij hem gaan bewustzijn en verbeelding hand 
in hand, taal wordt materie, de ruimte en 
de voorwerpen gaan spreken. In 2009 ontving 
hij de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten. 
Hij stond eerder in CCHA met Song#2 (2012) 
met Abke Haring, notallwhowanderalrelost (2016) 
en Wat ik graag zou zijn als ik niet was wat ik ben 
(2017) met Willy Thomas. Notallwhowanderarelost 
werd geselecteerd voor Het Theaterfestival 2014 
en het Festival d’Avignon. 

“***** Dit is als een werk van Miró, speels en 
diepzinnig. Dit is een vorm van transcendentie 
naar een andere beleving, dit is zen, onthechting.” 
theaterkrant.nl over notallwhowanderarelost, 9 mei 2014 
“notallwhowanderarelost is als een verkwikkende 
natuurwandeling (…) vol subtiele humor en 
gestoei met de conventies van het theater. 
Na die wandeling besef je plots de kracht van 
de traagheid en de stilte. Dankzij de magie van 
het theater.” jury Het Theaterfestival 2014 
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ZATERDAG 

26 JAN 19
20 u — inleiding 19.15 u  
theaterzaal

DANS

hedendaagse dans

PRIJZEN

basis: € 26
+65: € 25
-25: € 13 
abo6: € 24 
abo10: € 23

concept Anne Teresa 
De Keersmaeker, Alain Franco & 
Louis Nam Le Van Ho 
choreografie Anne Teresa 
De Keersmaeker & Louis Nam 
Le Van Ho 
creatie & dans Lav Crnčević, 
José Paulo dos Santos, Bilal El Had, 
Frank Gizycki, Robin Haghi, 
Louis Nam Le Van Ho, Luka Švajda 
& Thomas Vantuycom 
piano Alain Franco 
muziek Johann Sebastian 
Bach, Johannes Brahms, Arnold 
Schönberg & Anton Webern 
lichtontwerp Luc Schaltin & 
Anne Teresa De Keersmaeker 
kostuums Anne-Catherine Kunz, 
coproductie De Munt Brussel  
inleiding Steven De Belder 
© Anne Van Aerschot 
rosas.be

138



139

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER, LOUIS NAM LE VAN HO 
& ALAIN FRANCO/ROSAS
Zeitigung

Bijna tien jaar na Zeitung (2008) gaan Anne 
Teresa De Keersmaeker en Alain Franco uit 
van dezelfde bouwstenen voor Zeitigung. 
Tegen de achtergrond van een veranderde 
wereld en doorheen de lichamen van acht 
jonge dansers actualiseren ze hun eigen werk. 

In deze nieuwe versie gaat de jonge 
choreograaf en danser Louis Nam Le Van 
Ho vanuit zijn eigen danstaal de confrontatie 
aan met De Keersmaekers choreografie. 
Zijn bijdrage slaat een brug naar een nieuwe 
generatie makers en choreografen en biedt 
zo een ander perspectief op de Keersmaekers 
en Franco’s voortdurende zoektocht naar 
het essentiële raakvlak van muziek en dans. 

Alain Franco neemt tijdens de voorstelling 
plaats achter de piano. In een breed historisch 
gebaar kruist de muziek van Bach, Brahms, 
Schönberg en Webern de meetkundige 
principes en de improvisatie in de choreografie.

Hoewel Zeitigung onmiskenbaar de Rosas-
signatuur draagt, bekleedt deze voorstelling 
in vele opzichten een uitzonderlijke positie. 
Het is geen zuivere herneming van 
het origineel, zoals Rain en recent nog 
Rosas danst Rosas, maar houdt een nieuwe 
benadering in van het repertoire. 
De voorstelling bevindt zich echter ook niet 
aan het andere uiterste van het spectrum, 
zoals A love supreme, dat voor een groot deel 
een nieuwe schriftuur kreeg.

“***** Zeitung was één van Anne Teresa’s 
verrassendste en sterkste stukken ooit. (…) 
Zeitigung zit op hetzelfde spoor. (…) Diepte in 
overvloed.” De Morgen, 11 november 2017

“**** Een speelse reis langs acht fascinerende 
persoonlijkheden die zichzelf portretteren - 
al liggend, springend én grijnzend - doorheen 
en dankzij het tedere pianospel van Franco. 
Kortom, een speelse (tijds)reis langs vele tinten 
bezieling.” FocusKnack, 13 november 2017
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ZONDAG 

27 JAN 19
20 u  — inleiding 19.15 u
concertzaal

KLASSIEKE MUZIEK

symfonisch

PRIJZEN

basis: € 24
+65: € 23
-25: € 12 
abo6: € 22 
abo10: € 21

dirigent Kazuki Yamada
piano Steven Osborne
inleiding Stijn Paredis 
© Benjamin Ealovega 
antwerpsymphonyorchestra.be & 
stevenosborne.com

ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA O.L.V. KAZUKI YAMADA

STEVEN OSBORNE PIANO

An American in Paris & Cuba

GEORGE GERSHWIN
Cuban ouverture
MAURICE RAVEL
Pianoconcerto in G
Pavane pour une infante défunte
Valses nobles et sentimentales
GEORGE GERSHWIN
An American in Paris

Net voor Ravel zijn pianoconcerto componeerde, 
ging hij samen met Gershwin op muzikale 
strooptocht in de jazzclubs van Harlem. 
Hun bezoek aan de legendarische Cotton 
Club verwerkte hij in zijn met bluesakkoorden 
doorspekte pianoconcerto. Enkele jaren eerder 

wandelde Gershwin door de straten van Parijs en 
stak het verkeersgewoel en het getoeter van taxi’s 
in zijn bruisende stadsfantasie An American in Paris. 
De rumbaritmes van Havana spelen dan weer 
een hoofdrol in zijn feestelijke Cuban overture. 
Gershwins vitale orkestmuziek contrasteert 
perfect met Ravels dromerige Pavane en 
de geraffineerde Valses nobles et sentimentales. 

Dirigent Kazuki Yamada bewandelt de fijne 
lijn tussen deze even welbespraakte, maar 
anders sprekende tijdgenoten. Toppianist 
Steven Osborne betovert als solist in Ravels 
Pianoconcerto.
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MAANDAG 

28 JAN 19
15 u  
theaterzaal

CONCERTEN

matinee - chanson 

PRIJZEN

basis: € 16
+65: € 16
-25: € 16 
abo6: € 14 
abo10: € 14

zang Johan Verminnen 
gitaren & bas Bert Candries 
klavieren Leo Caerts 
saxofoon, cello, accordeon & hobo 
Marc De Boeck 
percussie & drums Gert Meert 
© Marc Debroey 
johanverminnen.be

JOHAN VERMINNEN
Plankenkoorts - 50 jaar podium

Voorjaar 2016 vierde Johan Verminnen zijn 65ste 
verjaardag met een nieuw album, meteen gevolgd 
in 2017 met het live album Plankenkoorts. 

In 2019 is het ook 50 jaar geleden dat Johan zijn 
carrière begon: in 1969 werd hij als 18-jarige 
spring-in-‘t-veld laureaat van Ontdek de ster, zeg 
maar The voice van Vlaanderen van toen. De rest 
is - een erg rijk gevulde - geschiedenis.

En zo presenteert deze nieuwe tournee 
de grootste successen en de belangrijkste liedjes 
uit Verminnens loopbaan. En ondanks de royale 
keuze aan klassiekers en recent nieuw werk 
schrijft Johan ook nog verse songs voor de tour.

Laat je onderdompelen in een warm bad van 
vertrouwde klassiekers en recente parels. Proost! 
Op vijftig jaar Johan Verminnen op het podium!
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DINSDAG 

29 JAN 19
20 u  — inleiding 19.15 u
theaterzaal

THEATER

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 17
-25: € 9 
abo6: € 16 
abo10: € 15

tekst & regie Stef Lernous, 
geïnspireerd door leven en werk van 
Hunter S. Thompson 
spel Steve Geerts, Kirsten Pieters, 
Anneke Sluiters, Chiel van Berkel & 
Tine Van den Wyngaert 
decor- & lichtontwerp Stef Lernous & 
Sven Van Kuijk 
in samenwerking met NONA 
Mechelen 
inleiding Abattoir Fermé 
© Stef Lernous 
abattoirferme.be

ABATTOIR FERMÉ
Gonzo

“I hate to advocate drugs, alcohol, violence, or 
insanity to anyone, but they’ve always worked for 
me.” Hunter S. Thompson

Abattoir Fermé is terug. En het gaat hard. 
In 2017 stonden ze hier met hun eigenzinnige 
versie van Alice in wonderland (kortweg Alice). 
En vorig seizoen verkochten ze nagenoeg iedere 
zaal uit met hun Hamlet, met Stefaan Degand 
in de rol van getormenteerde ziel. Hun nieuwste 
productie Gonzo lijkt een echt kolfje naar 
hun hand en belooft uitzinnig rock-’n-roll 
spelerstheater te worden over de geschiedenis 
en excessen van het moderne westen. 

De term ‘gonzo’ verwijst naar een vorm van 
subjectieve journalistiek waarin verslaggever 
en onderwerp lijken samen te vallen. De stijl 
werd gepionierd door enfant terrible Hunter 
S. Thompson (1937-2005) - excentriekeling, 
activist, wapengek, schrijver voor o.a. Rolling 
Stone én icoon van de counterculture.
Thompsons leven en werk zijn een waar 
Gesamtkunstwerk waarin journalistiek, fictie, 
kunst en drugs naadloos in mekaar overlopen. 
Zijn bekendste werk is Fear and loathing in 
Las Vegas, een stream-of-consciousness-roman 
waarin Thompson - stevig onder invloed van alles 
wat God verboden heeft - rondreist door 
een koortsig en turbulent Amerika van pretparken, 
raciale spanningen, paranoia en losgeslagen 
consumentisme. Prachtig verfilmd door Terry 
Gilliam met Johny Depp en Benicio del Torro 
trouwens.

Zo graaft Gonzo naar de even hilarische als 
ontluisterende geschiedenis van de moderne 
westerse maatschappij. Een hallucinatie die begint 
in de fifties bij rock-’n-roll en via Vietnam 
en Watergate eindigt in een berghut in 2005, 
waar Thompson zich een kogel door het hoofd 
jaagt en zijn as door een kanon de lucht laat 
inschieten. 

En alsof dit alles nog niet voldoende zou zijn, zet 
Abattoir Fermé ook nog eens rasacteurs als Steve 
Geerts, Chiel van Berkel, Tine Van den Wyngaert, 
Kirsten Pieters en Anneke Sluiters op het podium.
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WOENSDAG 

30 JAN 19
20 u 
kleine theaterzaal 

THEATER 

PRIJZEN 

basis: € 12
+65: € 11
-25: € 8
abo6: € 10
abo10: € 9

concept, vormgeving & tekst Annelies 
Van Hullebusch 
spel Lize Pede & Annelies Van 
Hullebusch 
componist Tim Vandenbergh 
assistent vormgeving Berten 
Vanderbruggen 
eindregie Wanda Eyckerman 
productie WATMARSWAS
coproductie C-TAKT, Vooruit Gent & 
De Grote Post Oostende
met de steun van stad Antwerpen 
met dank aan Wim Muyllaert, Suze 
Milius, Lies Ferny, Staf van Hullebusch, 
De Brakke Grond, Theater aan Zee & 
Antwerpen Kunstenstad  
© Clara Hermans  
anneliesvanhullebusch.be & 
alfonsine.be

ANNELIES VAN HULLEBUSCH
TIJDinKAART

Het mooiste natuurfenomeen dat ik ken
zijn de kersenbloesems
ineens hangen ze daar aan de takken
in volle bloei
straten veranderen van geur en kleur
als je dat ziet,
moet je als in de zoo gaan zitten en kijken
dit kan niet
zoveel schoonheid op een takje

Verhalenverteller en beeldend theatermaker 
Annelies Van Hullebusch ging het afgelopen jaar 
op onderzoek naar de tijd en hoe die in kaart 
te brengen. Ze ging aan de slag met kleine en 
grote tekenen van groei, verval en wederopstand 
uit de natuur en zichzelf. In een blog op 
het ritme van de seizoenen verzamelde ze haar 
waarnemingen, beelden en associaties. Met dat 
materiaal creëert ze vier kleine deelvoorstellingen 
die ze uiteindelijk laat samensmelten tot 
een beeldende en muzikale voorstelling. 

Zoals Vivaldi in 1723 zijn vermaarde Vier 
jaargetijden schreef, zo construeert Annelies 
Van Hullebusch samen met componist Tim 
Vandenbergh en performer Wim Muyllaert 
een hedendaagse, beeldende versie. Speelse 
fantasie is een constante in het hele verhaal. Fictie 
en realiteit wisselen elkaar af en maken de wereld 
mooier of lelijker.

Annelies Van Hullebusch zoomt in haar 
voorstellingen in op een microkosmos. 
Ze neemt haar tijd voor het creatieproces en 
gaat op zoek naar de ideale vorm voor haar 
verhalen. Ze maakt daarbij gebruik van onder 
meer objecten, maquettes, schetsboeken, 
hoorspelen en interviews. Het resultaat straalt 
steeds een warme oprechtheid uit. 

Dorp (2010) werd geselecteerd voor Circuit X en 
won tijdens het Figura Theaterfestival in Baden 
de Grunschnabel. Ook KOPFKINO fm kan je in 
CCHA ontdekken (pagina 132).  



DONDERDAG 

31 JAN 19
20 u   
theaterzaal

CABARET & COMEDY

muzikale lezing

PRIJZEN

basis: € 22
+65: € 22
-25: € 22 
abo6: € 20 
abo10: € 20

met Jan Delvaux & Jimmy Dewit
© Jef Boes 
belpopbonanza.be

JAN DELVAUX & DJ BOBBY EWING
Belpop Bonanza Quattro - Een dolle rally door het Belgische
muzieklandschap

De apostelen van de Belpop zijn terug. 
Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing (a.k.a. Jimmy 
Dewit) hebben een nieuw programma klaar 
met verrassende verhalen uit de vaderlandse 
muziekgeschiedenis. Belpop Bonanza Quattro 
is de vierde theatershow van het melomane 
duo uit Leuven. 

Aflevering 4 wordt even leerrijk, entertainend 
en grappig als zijn voorgangers. Maar ze steekt 
anders en ingenieuzer in elkaar. Belpop Bonanza 
Quattro is een reisprogramma in vier etappes. 
Delvaux en Ewing zetten hun 4x4 aan en racen 
langs vier plaatsen waar geschiedenis is 

geschreven door grote namen uit binnen- 
en buitenland. Neen, niet Antwerpen of Luik. 
En ook niet Zedelgem of Bilzen. Verrassing…

“**** Na alles wat je in Belpop Bonanza 
te weten komt, sluit je ons land, met al zijn 
kleine imperfecties en foute vestimentaire 
keuzes op Eurosong, onvermijdelijk in 
de armen.  De show is een must see voor 
muziekliefhebbers, weetjesfreaks en alles 
daartussenin.” Het Nieuwsblad

 “**** Het plezier van het weetjes spuien spat 
van het podium. De muziekliefhebbers worden 
op hun wenken bediend.” De Standaard 
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Jasper Steverlinck is eindelijk waar hij moet zijn. 
Bij de essentie. Op het net verschenen Night prayer 
draait het uitsluitend om song-writing in de puurste 
vorm. Daar is tijd overheen gegaan. Véél tijd.  
Het met goud bekroonde Songs of innocence 
dateert alweer van 2004. 

Heel even dacht Jasper dat hij hip moest zijn, 
dat het cool moest klinken. Maar hoe groot 
de producers ook waren: Jasper herkende er 
zichzelf niet meer in.  Het moest transparanter. 
Less is more. En dus werden de arrangementen 
uitgekleed, de teksten ontdaan van poëtische 
metaforen. 

“Al mijn favoriete artiesten - Nina Simone, Bruce 
Springsteen, Paul Simon, Bill Withers - houden je 
met hun songs een spiegel voor. Ze schrijven over 
het échte leven.” Jasper Steverlinck

Met de hulp van producer Jean Blaute zong Jasper 
elk nummer in één take in. Zonder trucs, zonder 

JASPER STEVERLINCK
Night prayer

knip- of plakwerk. Luister naar het bloedstollende 
That’s not how dreams are made, Here’s to love 
(het themalied van Music for life 2017), Broken of 
Night prayer en je hoort iemand die het aandurft om 
zichzelf helemaal bloot te geven. 

Ga dus even zitten voor Night payer. Neem er je tijd 
voor. Luister nadien nog een keer. En besef dat je 
naar de plaat van het jaar luistert. En dat je die ook 
live kan meemaken in CCHA, opnieuw. Ditmaal echt 
met een nieuwe plaat onder de arm, begeleid door 
een gitaar en de piano van Valentijn Elsen.

VRIJDAG 

01 FEB 19
20 u 
theaterzaal

CONCERTEN

pop-rock
singer-songwriter

PRIJZEN

basis: € 28
+65: € 28
-25: € 28 
abo6: € 26
abo10: € 26

zang & gitaar Jasper Steverlinck 
piano Valentijn Elsen 
© Charlie De Keersmaeker
jaspersteverlinck.com
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ZATERDAG  

02 FEB 19
15 u 
De Nieuwe Zaal

FAMILIE

PRIJZEN

basis: € 8
+65: € 7
-25: € 7 
familieabo: € 7 

concept, tekst & regie Daniel van 
Klaveren 
spel Michiel Bijmans & Jiska de Wit 
vorm Lidwien van Kempen
compositie Wolfgang Amadeus Mozart  
arrangement & geluidsontwerp 
Wiebe Gotink
kostuums Esmée Thomassen
viool Rudolf Nottrot
lichtontwerp Mike Evers
© Sanne Peper
stipproducties.nl

DANIËL VAN KLAVEREN/STIP
Zus van Mozart (7+)

Een ode aan hen die niet worden opgemerkt. 
Dat is de ondertitel van deze muziekvoorstelling. 
En dat is terecht.

Immers, stel je voor, het is 1759 en je heet Nannerl 
Mozart. Je bent amper acht jaar oud en speelt 
niet alleen briljant piano, maar net zo briljant viool. 
Iedereen vindt je een wonder. Maar dan blijkt je 
kleine broertje even muzikaal te zijn. Of nee, zelfs 
nog veel muzikaler. 

Wolfje en Nannerl reizen met hun vader 
door Europa en treden op voor koningen en 
hertoginnen. Ze zijn een onafscheidelijk duo, 
deze wonderkinderen die samen avonturen 
beleven. 

Tot Nannerl op een dag niet meer mee mag. 
Want een meisje hoort niet op te treden. En is haar 
broertje eigenlijk niet het enige echte wonderkind?

Daniël van Klaveren schreef een bloedmooie en 
actuele tekst over kansen krijgen, over jongens en 
meisjes, over een ‘ster’ zijn versus een leven naast 
de spotlights. De pers was alvast totaal overtuigd 
(theaterkrant.nl *****), onze programmeur ook, 
vandaar deze aanbeveling: sterk aanbevolen!
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ZATERDAG  

02 FEB 19
16 u 
kleine theaterzaal  

FAMILIE

PRIJZEN

basis: € 8
+65: € 7
-25: € 7 
familieabo: € 7 

concept Giovanni Guerrieri, 
Giulia Gallo & Giulia Solano
spel Beatrice Baruffini & 
Serena Guardone 
ontwerp boeken Giulia Gallo
lichtontwerp Emiliano Curà
decorontwerp Paolo Romanini
© Jacopo Niccoli
bricioleproduzioni.com

TEATRO DELLE BRICIOLE
Pop-up (3+)

Draaien we de eerste bladzijde, en zie: 
daar verschijnt een jongetje. Twee 
schaarknippen later en het jongetje speelt 
voetbal. Een roffelend geluid, een andere 
pagina en weer een schaarknip later duikt 
er een enorme golf op. Een boek en enkele 
pagina’s verder en we liggen op het strand 
aan zee. 

Pop-up vindt als het ware de strip opnieuw uit, 
ter plekke, live, aan de tafel, op het podium. 
Het verbeeldt de kleine verhalen van 
een jongetje van papier en zijn magische bal. 
Met haast niets meer dan wat suggestieve 
geluiden, subtiele handbewegingen, enkele 
schaarknippen, wat lijm en vooral veel fantasie 
en zachtheid opent Pop-up de poort naar 
de fantasie, de droom, de verwondering.

In een wereld van digitale beeldvorming en 
3D en andere beeldtechnieken, is Pop-up 
een pleidooi voor de eenvoud en de suggestie. 
En precies op deze manier ontpopt dit pareltje 
zich tot een heuse motor voor onze eigen 
verbeelding. Want daar kunnen we zelf plooien, 
knippen, plakken, vouwen en inkleuren!

Teatro delle Briciole is een ‘ancien’ van 
het Italiaanse jeugdtheater. Het werkt met 
schitterende objecten en veel muzikaliteit 
vanuit een arte povera-gedachte in op 
de fantasie en de emotie van de toeschouwer. 

Pop-up is een fantastische voorstelling die 
we maar wat graag uit Italië naar ons podium 
uitnodigen!
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ZONDAG  

03 FEB 19
15 u — inleiding 14.15 u
concertzaal

KLASSIEKE MUZIEK

symfonisch

PRIJZEN

basis: € 22
+65: € 21
-25: € 11 
abo6: € 20
abo10: € 19

dirigent Wouter Lenaerts 
gitaar Cedric Honings 
inleiding Stijn Paredis 
© Michael Nunes
symphonia-assai.be & 
cedrichonings.com

symphoniaASSAI O.L.V. WOUTER LENAERTS

CEDRIC HONINGS GITAAR

Embrujo español

JOAQUÍN RODRIGO 
Dos miniaturas andaluzas & Concierto de Aranjuez 
MAURICE RAVEL 
Petite symphonie (transcriptie Rudolf Barshai)
MANUEL DE FALLA 
El amor brujo

Toen de Spaanse componist Manuel de Falla 
in het begin van de 20ste eeuw vanuit Spanje 
naar Parijs verhuisde om zijn muzikale horizon 
te verruimen en  er de avant-garde van dichtbij 
mee te maken, trof hij er een stad aan vol muziek 
geïnspireerd op muziek uit zijn vaderland. 

Joaquín Rodrigo, de componist van het onsterfelijke 
Concierto de Aranjuez, is een 20ste-eeuws 
buitenbeentje. Terwijl zijn tijdgenoten nieuwe 
compositievormen opzochten, haalde hij inspiratie 
uit de Spaanse klassieke en volksmuziek, die vaak 
oude melodieën als thema gebruiken. Ook hij trok 
naar Parijs en raakte er bevriend met Maurice 
Ravel. 

Ravel werd geboren in de Franse Pyreneeën, 
op slechts een tiental kilometer van de Spaanse 
grens. Hoewel hij het grootste deel van zijn leven 
in Parijs doorbracht, weerspiegelt Ravels muziek 
een diepgaande invloed van het Spaanse muzikale 
erfgoed, dat hij reeds als kind meekreeg via 
de volksliederen die zijn Baskische moeder voor 
hem zong. 

SymphoniaASSAI werd in 2009 opgericht en 
opereert sinds drie jaar vanuit Hasselt. Repetities 
en workshops vinden plaats in het conservatorium, 
concerten in onze concertzaal. Onder leiding van 
Wouter Lenaerts wil symphoniaASSAI nog meer 
kans geven aan lokaal muzikaal talent, een streven 
dat we maar wat graag ondersteunen.
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DINSDAG  

05 FEB 19
20 u 
theaterzaal 

CONCERTEN

chanson

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 18
-25: € 18 
abo6: € 16
abo10: € 16 

zang & gitaar Filip Jordens 
piano Maarten Lingier
drums Yves Baibay
contrabas Koen Toté
accordeon Stijn Bettens 
ondes-Martenot Evelyne Groynne
© Tine De Wilde
filipjordens.com

FILIP JORDENS 
Hommage à Brel

De jaren 2017-2019 zijn Brel-lustrumjaren. 
In 1967 zei Jacques Brel het podium vaarwel met 
een laatste concert in Roubaix. In 1978 overleed 
de zanger op 49-jarige leeftijd. En in 2019 vieren 
we zijn 90ste geboortejaar.

“Zijn talent, zijn stem, zijn lichaam, het samenspel 
met zijn muzikanten, alles in Filip Jordens roept 
‘le grand Jacques’ opnieuw tot leven. 
Met eenzelfde kracht, furie, ironie en tederheid 
speelt deze Brel-vertolker zonder gelijke niet 
enkel de zaal plat, hij laat ons ook voelen hoe 
groots en actueel het œuvre van Brel nog steeds 
is. Brel de dichter, Brel de visionair, Brel 
de muzikant, Brel de comedian, Brel de satiricus, 
Brel de mens. Een meester tout court.” 
Philippe Claudel, schrijver-filmmaker

In Hommage à Brel brengen Filip Jordens 
en zijn kompanen een meesterlijke ode aan 
degrootmeester van het Franse chanson.  
Met veel liefde en respect voor Brels woorden 
en composities laten ze het publiek proeven van 
l’artiste sur scène die Brel was.

Filip Jordens imiteert niet, hij reconstrueert, 
en dat op zo een manier dat het heel even lijkt 
alsof Brel terug is. Er is natuurlijk de fysieke 
gelijkenis. De Franstalige Vlaming Jordens heeft 
dezelfde jongensachtigheid, die combinatie van 
verlegenheid en flair. Hij beweegt als Brel, laat 
zijn handen wapperen, en - vooral - werkt zich 
in het zweet als Brel.

Hij wil niet teren op het succes van een ander, 
maar de mensen laten proeven van wat Brel 
destijds op een podium losmaakte. Want 
uiteindelijk gaat het allemaal om emoties: passie, 
agressie, haat, ontroering, rusteloosheid, vrees, 
twijfel en liefde.

“Jordens heeft het personage van Brel duidelijk in 
de vingers.” De Standaard

“Een knap staaltje van Brel-liefde met respect!  
De Morgen
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WOENSDAG  

06 FEB 19
20 u  —  inleiding 19.15 u
theaterzaal 

THEATER

PRIJZEN

basis: € 20
+65: € 19
-25: € 10 
abo6: € 18
abo10: € 17 

regie Jorgen Cassier
tekst Anton Tsjechov
spel Sofie Decleir, Greet Verstraete, 
Evgenia Brendes, Lukas De Wolf, 
Koen van Kaam, Jan van Hecke, Kaat 
Hellings, Jan Hammenecker, Eric Van 
Herreweghe, Flor Decleir e.a.
lichtontwerp Harry Cole
kostuums Andrea Kränzlin 
inleiding Tuur Devens
© Kaat Pype
zuidpool.be

ZUIDPOOL
Drie zusters 

Generaal Prozorov wordt met zijn gezin 
overgeplaatst van Moskou naar een mistroostig 
provinciestadje om daar bevelhebber te worden 
van het plaatselijke garnizoen. Na elf jaar trouwe 
dienst overlijdt hij er en laat zijn inmiddels 
volwassen zoon en dochters achter in zijn grote 
landhuis op het platteland. Elk van hen probeert 
op zijn of haar heel eigen manier zin te geven aan 
het uitzichtloze en grijze bestaan op het landgoed. 
Maar elk van hen weet ook één ding zeker: pas 
als we volledig breken met ons huidige leven 

en definitief terugkeren naar Moskou, zal ons 
leven echt beginnen en zullen we eindelijk geluk 
kennen. Moskou als fata morgana in een harde en 
troosteloze werkelijkheid...

Er zijn weinig toneelteksten die zo universeel 
betekenisvol zijn, ongeacht het moment in 
de geschiedenis of het moment in een individueel 
mensenleven waarop ze worden opgevoerd. 
Veel meer dan naar de zussen en hun kleurrijke 
en bij tijden absurd-tragische entourage, 
kijken wij hier naar onszelf. 

En Tsjechov kijkt op zijn beurt vanuit 
het jaar 1900 naar ons en vraagt ons 
wat het is om mens te zijn, wat de zin 
van lijden is en waarom dat lijden altijd 
voorafgegaan moet worden door 
een onverzadigbaar verlangen naar 
het onmogelijke. Vragen waar de tijd 
geen vat op heeft zolang we mens zijn.

Zuidpool staat bekend om zijn 
eigenzinnige ensceneringen van 
klassiekers uit de theaterliteratuur. 
Voor dit monumentale werk 
verzamelt het ensemble maar 
liefst elf fantastische acteurs voor 
een avondvullende uitvoering. 
Geen hoofdrollen, geen bijrollen. 
Dit wordt hét spelersensemblewerk 
waar Zuidpool inmiddels een stevig 
patent op heeft.
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VRIJDAG  

08 FEB 19
20 u  —  inleiding 19.15 u
theaterzaal 

DANS

hedendaagse dans

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 17
-25: € 9 
abo6: € 16
abo10: € 15 

choreografie Meg Stuart 
gecreëerd met Alexander 
Baczynski-Jenkins, Varinia Canto Vila, 
Adam Linder, Kotomi Nishiwaki & 
Roger Sala Reyner 
uitgevoerd door Márcio Kerber 
Canabarro, Mor Demer, Renan Martins 
de Oliveira, Kotomi Nishiwaki & Roger 
Sala Reyner 
dramaturgie Myriam Van Imschoot 
scenografie Janina Audick
live muziek Brendan Dougherty 
lichtontwerp Jan Maertens
kostuums Nina Kroschinske
coproductie PACT Zollverein Essen, 
Festival d’Avignon, Festival d’automne 
à Paris, Les Spectacles Vivants - Centre 
Pompidou, La Bâtie Festival de Genève 
& Kaaitheater Brussel 
inleiding Gloria Carlier
© Chris Van der Burght 
damagedgoods.be

MEG STUART/DAMAGED GOODS
VIOLET 

De Amerikaans-Brusselse choreografe Meg 
Stuart groeide uit tot een sleutelfiguur in 
de hedendaagse dans sinds ze bijna 30 jaar 
geleden op Klapstuk 1991 debuteerde met 
Disfigure study. Met haar gezelschap Damaged 
Goods creëert ze voorstellingen op de grenslijn 
tussen theater, dans, performance en architectuur. 
CCHA toonde eerder al Do animals cry in 2011. 
Begin juni wordt ze bekroond met een Liftetime 
achievement Gouden Leeuw op de Dansbiënnale 
van Venetië.

VIOLET start in miniatuur: trillende handen, kleine 
en langzaam ronddraaiende bewegingen van 
de schouders en het hoofd. De bewegingen van 
vijf dansers worden steeds groter en sterker 
naarmate de live muziek van Brendan Dougherty 
in kracht en dimensie toeneemt. Samen - en 
ook elk voor zich - scheppen ze een energetisch 
landschap van gedetailleerde kinetische 

sculpturen gevormd door de vibraties van 
de percussie en elektronica. Op het podium 
ontstaat een draaikolk van patronen die 
onverbiddelijk een ineenstorting aankondigt.

In VIOLET maakt Meg Stuart van beweging pur 
sang de stuwende kracht. Een alchemie van 
de zintuigen, waarin de breekbare condition 
humaine haar meest intense lichamelijkheid 
ontdekt.

“”**** VIOLET spreekt alle zintuigen aan.” 
theaterkrant.nl, 26 april 2012

“Tsunami Stuart. VIOLET dompelt dansers en 
toeschouwers onder in de stuwende krachten van 
deze wereld.” Mouvement, 26 juli 2011

“Een bevreemdende audiovisuele trip.” De Morgen, 

9 november 2011
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Een voorstelling vol straffe videotechnieken, zwarte 
absurde humor en scherpe maatschappijkritiek. 

Een grasmat met een stukje zand op 
de toneelvloer wordt een golfveld. In het midden 
een groot videoscherm. Objecten worden 
gemanipuleerd, live gefilmd en geprojecteerd. 
Een fotograaf vertelt. We zien zijn attributen. 
We zien een prachtige postkaart van Melilla, 
de Spaanse enclave in Marokko - inmiddels 
vooral bekend als de springplank voor de vlucht 
naar Europa. De fotograaf maakt vandaag een 
iconische foto: een rij (zwarte) immigranten die 
op het hek wachten op hun kans. Op de voorgrond 
twee witte mensen die aan het golfen zijn.

Birdie presenteert zich als een caleidoscoop van 
mogelijkheden gegenereerd uit de analyse van 
de bovenstaande foto. Een mash-up van inzichten 
over hedendaagse migratie, het vrije verkeer van 
goederen en kapitaal, de geschiedenis als een 
oneindige herhaling, de vrije maar onvermijdelijke 
migratie van zwaluwen, de kracht van beelden 
of hun hulpeloosheid. Aan de ene kant oorlogen, 
droogte, milieuvervuiling, politieke instabiliteit 
en voedseltekorten. Aan de andere kant 
gesorteerde supermarkten, veiligheid, stabiele 
gezinslevens, goede gezondheidszorg, respect 
voor de mensenrechten, welvaart... Tussendoor: 
zwermen van duizenden trekvogels die voort-
durend onmogelijke vormen aftekenen in de lucht 
(een verwijzing naar Alfred Hitchcocks mythische 
The birds).

Het Spaanse theatergezelschap Agrupación 
Señor Serrano maakt innovatieve technologische 
voorstellingen met haar typerende taal van 
schaalmodellen, videoprojecties, vogeltracking, 
internet en sociale netwerken. Hun eerdere 
voorstellingen tourden ruim internationaal 
en wonnen prijzen in diverse landen. In 2015 
ontvingen ze de Zilveren Leeuw op de Biënnale 
van Venetië.

MAANDAG

11 FEB 19
20 u — inleiding 19.15 u  
theaterzaal

THEATER

PRIJZEN 

basis: € 18
+65: € 17
-25: € 9
abo6: € 16
abo10: € 15

creatie Àlex Serrano, Pau Palacios & 
Ferran Dordal 
met Àlex Serrano, Pau Palacios & 
David Muñiz 
stem Simone Milsdochter  
projectmanager Barbara Bloin  
lichtontwerp & videoprogrammering 
Alberto Barberá  
geluidsontwerp & soundtrack Roger 
Costa Vendrell 
videocreatie Vicenç Viaplana  
schaalmodellen Saray Ledesma & 
Nuria Manzano 
kostuums Nuria Manzano  
coproductie Grec 2016 Festival de 
Barcelona, Fabrique de Théâtre – 
Service des Arts de la Scène de la 
Province de Hainaut, Festival TNT – 
Terrassa Noves Tendències, Monty 
Kultuurfaktorij & Festival Konfrontacje 
Teatralne 
met de steun van Cultural Office 
of Spain’s Embassy in Brussels, 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Centre 
International de Formation en Arts 
du Spectacle de Bruxelles, Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y la 
Música (INAEM) & Institut Ramon Llull 
inleiding Tuur Devens © Pasqual Gorriz 
srserrano.com

AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO
Birdie 
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ZATERDAG  

09 FEB 19
20 u 
theaterzaal 

CABARET & COMEDY

comedy

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 18
-25: € 18 
abo6: € 16
abo10: € 16 

van & met Jens Dendoncker 
 jensdendoncker.be

JENS DENDONCKER
Bang van Dendoncker 

Met maar liefst vier comedyprijzen op zak 
is het voor deze aimabele West-Vlaming tijd 
om de podia in Vlaanderen te bestormen. 
De winnaar van Humo’s Comedy cup 2016 is 
helemaal klaar voor zijn eerste soloprogramma. 
Door menig jurylid en comedyfan geprezen 
vanwege zijn ‘hoge aaibaarheidsfactor’ en 
‘geloofwaardig, ijzersterk spel’, brengt hij niet 
alleen zijn enthousiaste persoonlijkheid maar 
ook zijn beste grappen mee naar het theater.

Bang van Dendoncker leverde in zijn eerste 
seizoen enkel uitverkochte zalen op en 
een lovende 4-sterren recensie in De Standaard. 
Ook op televisie is Jens niet meer weg te denken. 
Zijn verschijning in Hoe zal ik het zeggen?, 
Beste kijkers en De slimste mens ter wereld 
werden goed gesmaakt. 

Soms met een kinderlijke naïviteit, bij wijlen 
met de allure van een echte ‘angry young 
man’ vertelt Jens Dendoncker een persoonlijk 
verhaal. Een verhaal over het schijnbaar 
eindeloze geklungel dat jongvolwassenheid 
met zich meebrengt en de bijhorende nostalgie 
naar een vervlogen jeugd. Dat alles doorspekt 
met een hoop grappen én met genoeg 
aanknopingspunten voor het publiek!

Jonge Kempenaar Jeroen Verdick is het vaste 
voorprogramma van Jens Dendoncker.

“**** Als je in deze sector echt wil meetellen, 
moet je de theaters in met een avondvullende 
voorstelling. Het is het ultieme ingangsexamen 
én Dendoncker is met glans geslaagd. (…) 
Brutaal en grofgebekt maar wel een klein 
hartje. Even genadeloos voor zichzelf als voor 
anderen.” De Standaard, 4 december 2017 
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WOENSDAG  

13 FEB 19
20 u  
kleine theaterzaal 

CONCERTEN

(post)rock - (post)klassiek

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 17
-25: € 9 
abo6: € 16
abo10: € 15 

Grim 
Fender rhodes Pieter R. Adriaens 
gitaar Koen Van Droogenbroeck 
drums Diederik Dumon 

Illuminine 
gitaar & elektronica Kevin Imbrechts 
piano Wouter Dewit
viool Beatrijs De Klerck 
cello Tine Anthonis 
altviool & elektronica Mathijs Bertel 
© Bob Schellens
illumininemusic.com

GRIM + ILLUMININE

Illuminine 
Illuminine of de muziek van Leuvenaar Kevin 
Imbrechts omschrijven is geen sinecure, maar 
vergelijkingen met de Erased Tapes-familie 
(Nils Frahm, Ólafur Arnalds, A Winged Victory 
For The Sullen) zijn niet uit de lucht gegrepen.

#1 uit 2015 werd overstelpt met mooie recensies 
en werd gevolgd door een lange reeks concerten 
in diverse bezettingen. Amper twee jaar na #1 
verscheen #2, opnieuw zelf opgenomen in 
Leuven en afgewerkt in IJsland. #2 verbreedde 
het klankenspectrum met een meer dynamische 
feel en gastvocalen, o.a. van Jan Swerts. Beide 
albums kregen ook een ‘reworks’ addendum 
op het fijne Dauw label met remixen en 
herinterpretaties door artiesten als Julien Marchal, 
Lambert en Alex Somers uit het Sigur Rós-kamp. 
Terwijl we dit schrijven mixt Kevin in IJsland album 
#3 dat verschijnt in oktober.  

Illuminine speelde een eerste keer in CCHA als 
support van Christina Vantzou, tijdens Piano day(s) 
2017 speelden ze in grote bezetting een release 
concert voor het tweede album. 

“**** Een juweel van een plaat, een discreet 
meesterwerk.” De Morgen, februari 2015

“**** Een bescheiden triomf.” De Standaard, februari 2015

“**** Eenvoudig en helder in klank, maar evenzeer 
sober en diepmelancholisch.” writteninmusic.com, 

18 mei 2017

Grim
Grim is een Leuvens trio dat klassieke 
muziek verheft tot minimalistische filmische 
post-rock. De band liet voor het eerst van 
zich horen met Take your seat (2003),  een 
handvol bewerkingen van de Gymnopédies 
en Gnossiennes van Erik Satie. Met White light 
(2006) bevestigde Grim zijn warm-minimalistische 
aanpak met een aantal bewerkingen van Arvo 
Pärts ijzingwekkend mooie Für Alina en Spiegel 
im spiegel. 

Twaalf jaar later verschijnt nu eindelijk Requiem, 
ditmaal gebaseerd op de Préludes en Marche 
funèbre van Fryderyk Chopin. Het resultaat 
is andermaal ontroerend, meeslepend en 
melancholisch. Redenen genoeg dus om hen 
opnieuw (CCHA, 2004) uit te nodigen voor deze 
Leuvens (post)rock/(post)klassieke avond. 
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DONDERDAG  

14 FEB 19
20 u  —  inleiding 19.15 u
concertzaal 

KLASSIEKE MUZIEK

symfonisch
Quintessence

PRIJZEN

basis: € 24
+65: € 23
-25: € 12 
abo6: € 22
abo10: € 21 

dirigent Hugh Wolff 
piano Kit Armstrong 
inleiding Stijn Paredis 
© Neda Navaee
nationalorchestra.be & 
kitarmstrong.com

BELGIAN NATIONAL ORCHESTRA O.L.V. HUGH WOLFF

KIT ARMSTRONG PIANO

Wonderen der natuur - Beethovens 3de pianoconcerto

OLIVIER MESSIAEN
Oiseaux exotiques    
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Pianoconcerto nr. 3 in c klein, opus 37
MAURICE RAVEL
Une barque sur l’océan
JEAN SIBELIUS
Symfonie nr. 5 in Es groot, opus 82
        
Als derde avond in ons project Quintessence 
vertolkt het jonge genie Kit Armstrong het derde 
pianoconcerto van Beethoven. Wij zijn uitermate 
verheugd dat de 25-jarige protégé van Alfred 
Brendel zijn briljante pianospel in Hasselt mag 
tentoonspreiden.

Verder wacht je een avond vol natuurwonderen. 
Het gekrijs van de Indische treurspreeuw opent 
Oiseaux exotiques. Een klankuniversum van 
vogelsoorten uit alle windstreken openbaart zich. 
Olivier Messiaen hoorde in het gezang van vogels 
het meest pure van Gods schepping.

Zonnestralen schitteren in de waterspiegel. 
Zachtjes blaast de wind in de zeilen. Une barque 
sur l’océan is het derde deel van Maurice Ravels 
suite voor piano Miroirs.

“God, wat mooi! Een van de beste ervaringen 
van mijn leven,” schreef Sibelius toen hij op 
een ochtend in april zestien zwanen zag opstijgen. 
Geëmotioneerd door de schoonheid van 
de natuur verwerkte hij de zwanenhymne in 
het slot van Symfonie nr. 5.
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VRIJDAG  

15 FEB 19
20 u 
theaterzaal 

CABARET & COMEDY 

theaterlezing

PRIJZEN

basis: € 22
+65: € 22
-25: € 22 
abo6: € 20
abo10: € 20 

van & met Lieven Scheire 
lievenscheire.be

LIEVEN SCHEIRE 
Live in Nerdland: DNA

Fysica saai? Niet als het aan Lieven Scheire ligt! 
Na stand-up en televisiewerk komt hij nu naar 
je toe met zijn theaterlezing over de nieuwste 
ontwikkelingen in de genetica.

De wetenschap en technologie veranderen aan 
zo’n razende snelheid dat we het amper nog 
kunnen bijhouden. Het duizelt ons van 
de mogelijkheden en voor we het goed en wel 
beseffen, is er weer iets nieuws op de markt. 

Welke ontwikkelingen staan er te trappelen aan 
de uitgang van het lab om binnenkort ons 
dagelijkse leven binnen te treden? Lieven Scheire 
zoekt het voor je uit. In deze lezing heeft hij 
het over ons DNA en hoe de genetica zowel ons 
zelfbeeld als onze medische toekomst ingrijpend 
aan het veranderen is.

En het leuke is: je hoeft geen zes diploma’s 
te hebben om Lievens wonderlijke verhalen 
te kunnen volgen (hij heeft die trouwens zelf ook 
niet)! Lieven Scheire - half wetenschapper, half 
mens - verbaast je met waanzinnige weetjes en 
onthutsende theorieën. Wedden dat je gebeten 
wordt door het natuurkundevirus? Erg is dat niet, 
want nerd zijn is best hip!  

Lieven Scheire begon zijn carrière als stand-up 
comedian (o.a. met Neveneffecten) en was 
vervolgens te zien in verschillende programma’s 
voor Woestijnvis, VRT en VIER (o.a. Willy’s en 
Marjetten, Basta, Scheire en de schepping, 
De allesweter).
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ZONDAG 

17 FEB 19
15 u — inleiding 14.15 u  
concertzaal

KLASSIEKE MUZIEK

symfonisch
Quintessence

PRIJZEN

basis: € 24
+65: € 23
-25: € 12 
abo6: € 22
abo10: € 21 

dirigent Jan Caeyers 
piano Aleksander Melnikov 
inleiding Jan Caeyers
© Marco Borggreve 
leconcertolympique.eu

LE CONCERT OLYMPIQUE  O.L.V. JAN CAEYERS

ALEXANDER MELNIKOV PIANO

Beethovens noodlot - Beethovens 4de pianoconcerto

JEROEN D’HOE
Chamber symphony 
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Pianoconcerto nr. 4 in G groot, opus 58
Symfonie nr. 5 in c klein, opus 67

Ta-ta-ta-daam. Het zit in ons collectief geheugen: 
de eerste noten van de vijfde symfonie. Ze wordt 
de Noodlotsymfonie genoemd, maar die naam is 
er pas later opgeplakt. Het duurde een hele tijd voor 
ze de status van vandaag zou bereiken: die van 
de symfonie der symfonieën, een halfuur durende 
trip van tragedie naar triomf. 

Beethoven zelf was de pianist van de eerste 
uitvoering van zijn vierde pianoconcerto. Het was 
zo’n immense opgave en qua technische prestatie 
zo onvergelijkbaar, dat niemand het waagde om 
bij de tweede uitvoering in december 1808 de 
solopartij over te nemen. 

Een tijdgenoot-criticus sprak over een "nieuw 
pianoconcerto, van een ongehoorde moeilijkheid, 
dat Beethoven tot ieders verbazing krachtig en in 
de allersnelste tempi uitvoerde."

Opmerkelijk is het feit dat beide stukken gebaseerd 
zijn op hetzelfde bekende ritmische motief, maar 
terwijl het vierde pianoconcerto poëtisch van 
aard is, wordt het in de vijfde symfonie dramatisch 
opgevat. 

Het concert opent met de Chamber symphony. 
Le Concert Olympique gaf opdracht aan Jeroen 
D’hoe om een nieuwe kamersymfonie te 
componeren. Jeroen D’hoe is een gevestigde 
waarde in het Belgische en internationale 
muziekleven.

Buikgevoel, intelligentie, pianistieke perfectie en 
een gezonde dosis eigenzinnigheid, het zijn maar 
enkele eigenschappen waarmee Melnikov (CCHA, 
2013 & 2016) telkens weer de aandacht grijpt.

Naast het solorepertoire speelt kamermuziek
een belangrijke rol in Melnikovs muzikale activiteit. 
Hij vormt een vast duo met Isabelle Faust en geeft 
regelmatig concerten met Georg Nigl, Vadim Repin, 
Natalia Gutmann, Joeri Basjmet, Alexander Rudin, 
Pieter Wispelwey, Jean-Guihen Queyras, Truls Mörk 
en met pianisten Andreas Staier, Boris Berezovski 
en Alexej Lubimov.

Hij nam cd’s op met solowerken van Brahms, 
Skrjabin en Rachmaninov, kamermuziek 
met Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras en 
pianoconcerti van Sjostakovitsj met het Mahler 
Chamber Orchestra onder leiding vanTeodor 
Currentzis. Melnikovs opname van de integrale 
preludes en fuga’s van Sjostakovitsj op het label 
Harmonia Mundi werd door BBC Music Magazine 
uitgeroepen tot één van de 50 beste cd’s ooit.

Samen klassiek met Vormingplus
Drie maal genieten van een klassiek concert 
met Waldo Geuns. In samenwerking met 
Vormingplus Limburg organiseren we 
een uur voor aanvang van het concert 
een aparte inleiding. Zie ook pagina 88 & 209.
meer info: vormingpluslimburg.be
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MAANDAG

18 FEB 19
20 u — inleiding op de bus  
Theater aan het Vrijthof
bus naar Maastricht
vertrek CCHA 19 u

THEATER 

PRIJZEN 

basis: € 28
+65: € 28
-25: € 28
abo6: € 28
abo10: € 28

regie Johan Simons 
tekst Simon Stephens 
vertaling Ariane Schluter 
met Elsie de Brauw & Hans Croiset 
decorontwerp Marc Warning 
kostuums Elsie de Brauw i.s.m. 
kostuumatelier Theater Rotterdam 
inleiding Beatrice Henckaerts 
© Lonneke van der Palen 
theaterrotterdam.nl

JOHAN SIMONS/THEATER ROTTERDAM
Heisenberg

Heisenberg: een knetterend liefdesspel tussen 
twee mensen die al een groot deel van hun 
leven hebben geleefd. Kan een liefdesrelatie 
op latere leeftijd onderzocht worden via 
een wetenschappelijk principe? Midden op 
een hectisch, overvol station, ziet Georgie Alex en 
ze kust hem in zijn hals. Dit indringende moment 
dwingt de twee vreemden ertoe zichzelf op 
het spel te zetten. Eigenlijk zijn ze niet op zoek 
naar iets en zeker niet naar iemand, maar gaan ze 
tot hun eigen verrassing een ontdekkingsreis aan 
naar elkaar, naar zichzelf en naar wat het leven 
hen nog te bieden heeft. Ze proberen een manier 
te vinden om te leven met de obstakels die de weg 
naar vrijheid en geluk blokkeren.

Simon Stephens - één van de meest gevierde 
Engelse toneelschrijvers van het moment - 
schreef een stuk zoals hij nooit eerder deed. 
Het onzekerheidsprincipe van Heisenberg 
koesterend, experimenteert hij vrijuit met Georgie 
en Alex. Hij creëert een humoristisch, muzikaal en 
energiek universum, een wereld vol levenskracht 
die loskomt als je het onvoorspelbare omhelst. 

In de Nederlandse bewerking van Heisenberg 
staan theatericonen Hans Croiset en Elsie
de Brauw samen op het toneel. De scherpzinnige 
vertaling van Ariane Schluter voedt de chemische 
reactie tussen deze twee topacteurs. Voeg daar 
nog eens de regie van Johan Simons aan toe en 
je kan deze voorstelling op z’n minst veelbelovend 
noemen. 

"Als je iets van heel dichtbij bekijkt dan realiseer je 
je dat je met geen mogelijkheid kunt zeggen waar 
dat ‘iets’ naartoe gaat of met welke snelheid.
Wist je dat?
En als je erop gaat letten waar dat ‘iets’ naartoe 
gaat of hoe snel, dan kun je het niet meer goed 
bekijken.
Dat is wezenlijk de waarheid.
Dat is wezenlijk wetenschappelijk bewezen zijnde 
de waarheid.
Door een wetenschapper. Werner Heisenberg. 
Negentienzevenentwintig.
Het onzekerheidsprincipe."
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DINSDAG  

19 FEB 19
20 u 
podium op podium theaterzaal 

THEATER 

PRIJZEN

basis: € 14
+65: € 13
-25: € 8 
abo6: € 12
abo10: € 11 

van & door Judith de Joode, 
Benjamin Moen, Sanne Vanderbruggen 
& Lisa Verbelen 
eindregie Erik Whien
dramaturgie Roos Euwe
artistiek advies Piet Menu
muziek n.t.b.
© Taatske Pieterson
bogcollectie.com & 
hzt.nl  

BOG./HET ZUIDELIJK TONEEL  
Een man die slaapt

“Op een dag als deze, wat later, wat eerder, 
ontdek je zonder verrassing dat er iets mis is, 
dat je, om het zonder omwegen te zeggen, niet 
weet hoe je moet leven, dat je dat nooit zult weten.”

BOG. herleest de woorden van één van hun 
grootste inspiratiebronnen, de Franse schrijver 
Georges Perec, om het alledaagse, het tijdloze, 
het eenzame en het gemeenschappelijke van 
het menselijke bestaan voelbaar te maken. 

Voor Een man die slaapt waagt het schrijvende 
collectief zich voor het eerst aan een boek, 
geschreven vanuit het perspectief van 
een twintiger in Parijs. Terwijl de wereld op 
springen staat, neemt hij niet langer deel aan 
het leven dat hij verwacht wordt te leiden. Perec 
schreef de tekst in de je-vorm waardoor je als 
publiek rechtstreeks wordt aangesproken. Alsof 
jij je terugtrekt. Alsof jij het bent die wandelt, kijkt, 
registreert, niet oordeelt, poogt niet te verlangen, 
niets zoekt, niets vindt.

BOG. is de Vlaams-Nederlandse collectie 
theatermakers Judith de Joode, Benjamin Moen, 
Sanne Vanderbruggen en Lisa Verbelen. 
Ze maken werk vanuit het verlangen naar 
overzicht, naar het benoemen, het uitzoomen, 
het rangschikken en opsommen van alles waar 
de mens vat op tracht te krijgen maar te groot is 
om vast te pakken. 

Hun debuutvoorstelling BOG. (2013), maar ook 
MEN. (2014) en GOD. (2015) waren in CCHA 
te zien. Vorig seizoen maakten ze samen met 
hetpaleis en HZT hun eerste familievoorstelling 
KID. dat op Krokusfestival 2018 erg gesmaakt 
werd door zowel jong als minder jong. 
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BELGISCHE PREMIÈRE

VOCES SUAVES 
JÖRG-ANDREAS BÖTTICHER ORGANIST/DIRIGENT

Stabat mater van Scarlatti, Miserere van Allegri e.a.

DOMENICO SCARLATTI
Stabat mater & Salve regina  
GREGORIO ALLEGRI
Miserere 
ANTONIO LOTTI 
Crucifixus

Na Pergolesi, Boccherini en vorig seizoen 
een bijzondere Poulenc trekken we ook dit seizoen 
de Stabat mater rode lijn door.  Voces Suaves 
(Zachte Stemmen) is een prachtensemble uit 
Basel. De 10 zangers zijn gevormd in 
de beroemde Schola Cantorum Basiliensis. 
Ze stellen voor het eerst in België een 
adembenemend programma voor met in de 
hoofdrol het Stabat mater van Domenico Scarlatti. 
Het is één van de belangrijkste vocale werken uit 
zijn hele œuvre en kent in de muziekgeschiedenis 
nauwelijks zijn gelijke. Dit aangrijpende werk is 
ingebed in een totaal begeesterend programma, 
vol met bijzondere Italiaanse barokwerken. 

ZATERDAG 

23 FEB 19
20 u  
Sint-Quintinuskathedraal

KLASSIEKE MUZIEK

kathedraalconcert

PRIJZEN

basis: € 20
+65: € 19
-25: € 10 
abo6: € 18 
abo10: € 17

dirigent & organist Jörg-Andreas 
Bötticher
sopraan Lia Andres, Christina Boner & 
Mirjam Wernli
bas Davide Benetti
tenor Dan Dunkelbaum & Raphael Höhn
alt Jan Thomer
bariton Tobias Wicky
© Markus Räber
voces-suaves.ch

Met het Salve regina van Domenico’s vader 
Allessandro en ’de kruisdaging’ van de minder 
bekende Italiaan Antonio Lotti - een ontdekking! - 
en het erg bekende Miserere van Allegri - 
een verfrissende versie! - wordt dit 
een onvergetelijke pre-passie ervaring.

”***** The group are well named as they have a 
delightfully suave tone and blend which are very 
easy on the ear, and provide delicate accounts”
The Early Music Review
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Kan het verbazing wekken als we meegeven dat dit Griekse 
gezelschap met deze parel op drie verschillende Europese  
festivals een award kreeg voor de meest verfijnde 
theaterpoëzie? 

regie Evgenia Tsichlia & Stathis Markopoulos / poppen & decorontwerp 

Thanos Sioris & Evgenia Tsichlia / muziek Antonis Skamnakis / 

lichtontwerp Thanos Sioris / manipulaties Evgenia Tsichlia / © Elias 

Markou / hopsignor.gr

ZA 02 MRT 2019 - 14 & 16.30 u - locatie n.t.b. 
basis: 8 euro / +65: 7 euro / -25: 7 euro / FAMILIEABO: 7 euro

”Hij schrijft met vuur en passie. Hij komt al lange tijd zijn 
schrijfkamer niet meer uit. En toen we hem op kwamen 
zoeken, toen was hij volledig verdwenen in zijn teksten."

Tabula rosa is het verhaal van een schrijver. Hij schrijft 
en schrijft en schrijft, hij vergeet dag en nacht, hij vergeet 
de hele wereld. Als hij maar kan schrijven. 

En dan gebeurt iets vreemds: hoe langer en hoe meer 
hij blijft schrijven, hoe meer hij ‘verdwijnt’ in zijn eigen 
woorden, hoe meer hij krimpt. Elke dag staat hij iets kleiner 
op, elke dag worden de tafel, pen en stoel groter en groter.  
Wat is hier aan de hand? 

Tabula rosa is een juweeltje: een objectenvoorstelling 
die zonder woorden op zoek gaat naar het grote geheim 
van de kleine schrijver, via zijn teksten tot in zijn hart. 
Of hoe een tabula rasa een Tabula rosa kan worden!

TABULA ROSA (6+)

HOP SIGNOR PUPPET THEATRE (GRIEKENLAND)

BELGISCHE PREMIÈRE
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LUID (3+)

tout petitPREMIÈRE

ZA 02 MRT 2019 - 15 u & ZO 03 MRT 2019 - 11 & 15 u - 
locatie n.t.b. 
basis: 8 euro / +65: 7 euro / -25: 7 euro / FAMILIEABO: 7 euro

Luid is een swingende voorstelling waarin geluiden 
aanzetten tot dansen. Zacht tokkelende geluidjes 
en aanstekelijke ritmes nemen jong en oud mee in 
een wereld vol klank. Op het podium staat een grote 
geluidsinstallatie als een enorm instrument. Twee vrouwen 
bespelen dit instrument. Ze gebruiken daarvoor hun hele 

lichaam. Vingers. Tenen. Billen. Elk lichaamsdeel 
leidt tot een nieuwe klank. Samen met 

het publiek ontdekken de dansers 
vele mogelijkheden. 
Een virtuoos spel tussen 

muziek en dans ontstaat. Zelf 
uitproberen? Dat kan, na afloop 

mag je zelf experimenteren met 
klanken.

Luid is de tweede creatie binnen 
het tweeluik: licht! en luid. Lies en 

Ciska merkten hoe gevoelig jonge 
kinderen zijn voor veranderingen 
in licht en geluid. De makers kozen 

er bijgevolg om hier extra aandacht 
aan te besteden. Licht en geluid werden 

de thema’s van hun nieuwe creaties. 
Licht! werd zeer goed onthaald en kreeg 

vier sterren in theaterkrant.nl

Tout petit is het dansgezelschap van 
de choreografen Ciska Vanhoyland en Lies 

Cuyvers. Ze kennen elkaar van de Fontys 
Dansacademie Tilburg. Samen creëerden ze 
eerder drie straffe dansvoorstellingen voor jong 

publiek: Kom mee, Leon!, Schots en scheef en 
licht! CCHA ondersteunt het gezelschap al sinds 

de start en nodigt tout petit uit als eerste resident 
in HET LAB (pagina 12).

choreografie & dans Lies Cuyvers & Ciska Vanhoyland / 

compositie & muziek Koen Brouwers / dramaturgie Gerhard 

Verfaillie / bewegingsadvies Iñaki Azpillaga / scenografie Erki 

De Vries / lichtontwerp Harry Cole / coproductie HET LAB / 

met dank aan CCHA & STUK Leuven / toutpetit.be

het
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ZA 02 MRT 2019 - 16 u - locatie n.t.b. 
basis: 8 euro / +65: 7 euro / -25: 7 euro / FAMILIEABO: 7 euro

Kijk! Daar staat een tuig!
Groot!
Zwart!
Degelijk!
En zie ginder! Daar komt iets aangerold!
Klein!
Wit!
Gammel!
Hoor toch!
Daar wordt gekweeld!
Ze botsen!
Een schermutseling?
Een rendez-vous?
Maar kijk nu toch eens aan!

TATTARRATTAT! (3+)

COMPAGNIE FRIEDA 
In Tattarrattat! komen die dingen elkaar tegen. Een plan 
ontmoet een driehoek. Een uitroepteken botst tegen 
een blok marmer. Abstract gaat in duel met zichzelf, of 
redetwist met Concreet. Er wordt samen- of tegengewerkt, 
geduwd, getrokken, onderhandeld en gekopieerd. 

Tattarrattat! is een levend beeldend werk dat door zowel 
ouder als kind gelezen kan worden. Een festijn van 
herkenning. Een feestelijke ontdekking van verschil ook.
 
De Frieda’s zijn een los/vast gezelschap van multidisciplinaire 
kunstenaars die zich niet door één genre laten vangen. 
Eerder waren ze bij ons te gast met het speels interactieve 
x tot de zoveelste (coproductie Krokusfestival). Verwacht 
ook  nu weer frisse beelden en best een leuke portie 
zottigheid!

(*) tattarrattat is het langste palindroom in de Oxford 
English Dictionary. James Joyce gebruikt het woord in 
Ulysses (1922): “I was just beginning to yawn with nerves 
thinking he was trying to make a fool of me when I knew his 
tattarrattat at the door.”

van & met Tina Heylen, Eva Binon, Patrick Vervueren & Ephraim Cielen / in 

samenwerking met Theater FroeFroe / compagniefrieda.be

PREMIÈRE
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GIRAFFE (6+)

ZO 03 MRT 2019 - 14 & 16.30 u - locatie n.t.b. 
basis: 8 euro / +65: 7 euro / -25: 7 euro / FAMILIEABO: 7 euro

Er was eens een jongen die graag een speelgoedvliegtuig 
wilde kopen. 
Er was eens een oude man die graag één keertje in zijn 
leven wilde vliegen.
Er was eens een geldkistje dat zo graag eens iets meer 
wilde doen dan muntjes bijhouden. 
Allen hadden ze een droom… 

Kunnen ze die waar maken? Dat verklappen we nog niet. 
Maar er is wel een hele bijzondere giraf en die kan veel. 
Hoe, dat verklappen we ook nog lekker niet. 

Maar wat dit Griekse gezelschap met Giraffe allemaal 
uitspookt op die kleine tafel, dat heet poëzie, fantasie, 
verbazing, ontroering. Het gebeurt niet zo vaak, maar toen 
onze programmeur deze voorstelling zag, wilde hij vooral 
niet dat ze ooit zou eindigen. Omdat schoonheid niet 
zou mogen eindigen! En omdat het verduiveld moeilijk is 
afscheid te nemen, zelfs van poppen, als ze op deze manier 
een eigen ziel gekregen hebben en zowat onze vriend 
geworden zijn. 

HOP SIGNOR PUPPET THEATRE (GRIEKENLAND)

BELGISCHE PREMIÈRE

Giraffe werd op meerdere festivals bekroond als dé beste 
voorstelling of voor dé beste regie of voor dé meest originele 
vormgeving. Kortom: Krokusfestival is dan ook blij dit kleine 
pareltje te kunnen presenteren. 

script & regie Evgenia Tsichlia & Thanos Sioris / spel Thanos Sioris & 

Evgenia Tsichlia /  manipulaties Michel Villée / poppen & décorontwerp 

Evgenia Tsichlia & Thanos Sioris / lichtontwerp Christina Thanasoula & 

Melina Mascha / muziek Agelos Agelidis, Antonis Skamnakis & Mihalis 

Kalkanis / © Hop Signor Puppet Theatre / hopsignor.gr 
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TEATER REFLEKSION & ANDY MANLEY (DENEMARKEN/SCHOTLAND)

MA 04 MRT 2019 - 14 & 17 u - DI 05 MRT 2019 - 11 & 15 u - 
podium op podium theaterzaal  
basis: 8 euro / +65: 7 euro / -25: 7 euro / FAMILIEABO: 7 euro

De merel fluit om de nacht welkom te heten.
Langzaam kruipt de dag onder de wol. 
De maan aait de muren van de kamer.
Het zachte gesnurk doezelt door de gang.
Iedereen slaapt.
Iedereen, behalve één kind.
Want dat kind is nieuwsgierig naar wat er allemaal 
gebeurt in de nacht.

Meteen het begin van een wonderlijke tocht door 
de mooie donkere nacht.
Wat gebeurt daar met die klok? En wie maakt zo’n 
heerlijk geluid in de kast?
Waar vliegt het maanlicht nu weer naar toe? 
Waarom draaien die glazen nu in het rond? 
En fluit dat schilderij nu echt een deuntje? 

Welkom in dit kleine huisje waar een kind zich graag laat 
verrassen door de ‘eigenzinnigheid’ van de nacht tot... 
de merel weer fluit en de dag aanbreekt. Dan zullen jullie 
wel moe zijn en gaan slapen. En wie weet dat er dan 
allemaal gebeurt?!

NIGHT LIGHT/NACHTLAMPJE (3+)

BELGISCHE PREMIÈRE

Andy Manley maakte met Shona Reppe en Catherine 
Wheels het fantastische White dat wereldwijd tourde. Teater 
Refleksion tekent voor poëtische en ontroerende pareltjes 
(zie ook Himmelsange/Hemelse liederen, pagina 60). 

Night light is precies zoiets: een klein, herkenbaar, teder 
verhaal vol poëzie over een kind dat nieuwsgierig is naar 
het onbekende. 

“***** Quietly humorous and gentle, Night light is a 
wonderfully imagined dream world. The entire team has 
created a cornucopia of wonder.” Edinburgh Guide

“**** A delicate and delightful work of object theatre!” 
Sunday Herald

creatie Andy Manley, Mariann Aagaard & Bjarne Sandborg / spel Andy 

Manley / regie Bjarne Sandborg / muziek Daniel Padden / decorontwerp 

Mariann Aagaard / lichtontwerp Anders Kjems / coproductie Edinburgh 

International Children’s Festival & Red Bridge Arts / © Bo Armstrup /  

refleksion.dk & andymanley.com
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VADERTJE & MOEDERTJE (6+)

BonteHond (NEDERLAND)

BELGISCHE PREMIÈRE

DI 05 MRT 2019 - 14 u - kleine theaterzaal  
basis: 8 euro / +65: 7 euro / -25: 7 euro / FAMILIEABO: 7 euro

Sla een willekeurige speelgoedfolder open en de wereld 
wordt je voorgeschoteld in roze en blauw, poppen 
en auto’s, meisjes en jongens. De één schijnt te dromen 
van stofzuigers en baby’s, de ander van vliegtuigen 
en boormachines. Zij veegt de vloer en poetst het koper, 
hij verkent als astronaut het universum. 

Het meisje is mooi en gehoorzaam, de jongen stoer 
en actief. En zo is het, zo wordt ons dat verteld, al jaren 
en jaren en jaren.

“Ik trek een jurk aan en speel moedertje. Jij draagt 
een snor en bent vadertje. En jij. Jij bent ons kind.
Maar wij zijn te arm om voor je te kunnen zorgen. 
Dus sturen we je met wat oud brood het bos in.
Dan ben ik een fee en verander ik jou in een pop 
van hout. En dan, dan begint ons avontuur.”

Waarom doen we de dingen ‘zus en zo’ alleen maar 
omdat het lijkt alsof iedereen het ‘zus en zo’ doet? 
Laten we alles wat we ooit bedacht hebben over elkaar 
in een grote trommel stoppen, deze heel hard schudden 
en dan kijken wat er van overblijft. Alles moet anders. 

Drie, Aaipet, Legends (pagina 45), Niet huppelen, Zebra 
zebra… deze lijst aan voorstellingen kan nog heel lang 
worden. BonteHond is, met zijn uitdagende theater dat 
net weer anders is als verwacht, kind aan huis in CCHA 
en het Krokusfestival.

We houden van verrassingen, jullie toch ook? Dus daarom 
Vadertje en moedertje: een sprookje, maar dan anders!

regie René Geerlings / tekst Susanne Schuhmacher / dramaturgie 

Judith Faas / spel Tessa Jonge Poerink, Michiel Blankwaardt & Manon 

Nieuweboer / muziekdecor Wim Conradi / © Kamerich & Budwilowitz / 
bontehond.net
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KROKUSFESTIVAL.BE
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#krokusfestival
#CCHA

#cultuurcentrumhasselt

WO 27 FEB T/M DO 7 MRT 2019
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WOENSDAG  

27 FEB 19
20 u 
theaterzaal 

THEATER 

PRIJZEN

basis: € 14
+65: € 13
-25: € 12 
abo6: € 12
abo10: € 12
abofamilie: € 12 

concept & regie Sarah Vanhee 
performance Luka Arlauskas, Warre 
Beyens, Finne Duym, Monica Keys, 
Sudenaz Kolukisa, Lily Van Camp & 
Timon Vanden Berghe
muziek Alma Söderberg & Hendrik 
Willekens
outside eye Berno Odo Polzer
kostuums & scenografie An 
Breugelmans
kindercoaching Inez Verhille 
coproductie Kunstenfestivaldesarts 
Brussel, Théâtre Nanterre-Amandiers, 
HAU Hebbel Am Ufer, BIT-Teatergarasjen, 
Sommerszene Salzburg, le phénix, 
scène nationale Valenciennes, pôle 
européen de création 
met de steun van Creative Europe
© Dough Perrine
campo.nu

SARAH VANHEE/CAMPO 
Unforetold

Unforetold is een voorstelling met zeven kleine 
wezens. Stille wezens ook, gevoelig voor 
het onvoorspelde. Ze kunnen erg goed vragen 
stellen en ontvangen antwoorden in onbekende 
talen. Ze kunnen zich verstoppen in volle zicht. 
Deze wezens bevinden zich in duisternis, 
op een glinsterende, fonkelende, resonerende 
plek waar ze verborgen en geborgen zijn. 
Als een wereld zonder tijd.

“Wij zijn in die wereld en die wereld is in ons,” 
zeggen ze. “Het is wel nacht maar wij slapen niet. 
We worden ouder maar we blijven altijd even klein.”

In onze wereld gedreven door statements, 
statistieken en stemmingen, creëert Sarah 
Vanhee met zeven kinderen tussen 8 en 11 jaar 

een atmosfeer die uit vragen is opgebouwd, 
nog niet volledig ontkoppeld van het magische. 
Niet gepland, niet strategisch, maar bijzonder, 
betrokken en urgent.

CAMPO heeft een traditie makers te vragen om 
met kinderen voor volwassenen te spelen. Denk 
maar aan üBUNG (Josse De Pauw), That night 
follows day (Tim Etchells) en Before your very eyes 
(Gob Squad). 

Sarah Vanhee maakte eerder de film The making 
of justice met zeven gedetineerden, ging in 
gesprek met bewoners over de kunst in hun huis 
(Untitled) en besloot een jaar lang niets weg te 
gooien voor de performance Oblivion. 



174

VRIJDAG 

01 MRT 19
20 u  
theaterzaal

DANS

hedendaagse dans

PRIJZEN

basis: € 14
+65: € 13
-25: € 12 
abo6: € 12 
abo10: € 12
aboFAM: € 12

choreografie Hélène Blackburn  
dans Alexander Ellison, Claudia 
Colonna, Cai Glover, Robert Guy, 
Daphnée Laurendeau & 
Danny Morissette 
assistentie Tine Beyeler 
repetitor Francine Liboiron 
muziek Martin Tétreaul 
kostuums Michael Slack 
scenografie & lichtontwerp Emilie 
B-Beaulieu & Hélène Blackburn 
video Les Enfants Lumière - Galton 
Célestin & Camille Blackburn 
coproductie l’Agora de la danse de 
Montréal, Ville d’Alma SPECTACLES & 
Teatro Cucinelli Solomeo 
© Damian Siqueiros
caspoublic.org

In 2015 kwamen ze voor het eerst naar Hasselt met 
het verbluffende Variations S. Een minutenlange 
staande ovatie volgde in de zaal en opnieuw in 
het ’Theatercafé toen de dansers binnen kwamen. 
“Nooit meegemaakt,” schreef choreografe Hélène 
Blackburn ons achteraf, “zo’n warm en mooi 
onthaal!” In 2016 volgde dan de even knappe mix 
van klassiek ballet en street art/hiphop dance 
in Symphonie dramatique. 

Cas Public is top over de hele wereld en we zijn 
verheugd dat ze de Belgische première van hun 
allernieuwste productie, Minuit et des possibles, 
bij ons voorstellen. Hier staat de magie van 
Assepoester centraal zoals we ze kennen van 
de sprookjes van Perrault en Grimm én van 
de opera’s van Rossini en Prokofiev. 

BELGISCHE PREMIÈRE

CAS PUBLIC
Minuit et des possibles

Hélène Blackburn duikt met zes excellente 
dansers in een emblematische wereld die tot ons 
collectieve geheugen hoort: die van de sprookjes, 
de magie, de emoties. Maar net zo goed in 
een ongelijke wereld waar onrechtvaardigheid 
en onderdrukking de plak zwaaien. Blackburn 
laat de choreografie pendelen tussen fragiel 
en ijzersterk, tussen intiem en expressief om 
uiteindelijk de middernachtelijke poëzie vol 
ongeremde mogelijkheden te laten zegevieren.

Cas Public werd opgericht in 1989, tourt in 
de grootste zalen van de wereld en ontving 
een kast vol prijzen, waaronder de bekende 
Bonnie Bird Prize van het Laban Centre London. 
Voor de derde keer in Hasselt, een avond om 
aan te stippen want: een avond waar traditie 
en vernieuwing elkaar ontmoeten in pure 
schoonheid!
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DINSDAG 

12 MRT 19
20 u 
podium op podium theaterzaal   

THEATER 

PRIJZEN 

basis: € 16
+65: € 15
-25: € 8
abo6: € 14
abo10: € 13

concept, regie, scenografie & spel
Atelier Bildraum (Steve Salembier & 
Charlotte Bouckaert) 
compositie Thomas Smetryns  
dramaturgisch advies Piet Arfeuille & 
Vladimir Miller 
muzikanten Jakob Ampe, Benjamin 
Dousselaere & Thomas Smetryns 
kostuumadvies Lieve Pynoo  
lichtadvies Rik Teunis 
productie LOD muziektheater, 
Atelier Bildraum, Theater Malpertuis & 
De Munt Brussel 
met dank aan Camille Bourgeus & 
Philip Janssens 
met steun van De Ververij Ronse, 
De Spil Roeselare & Kunstenwerkplaats 
Pianofabriek  
© Koen Broos 
atelierbildraum.com

“Ergens tussen paars en groen, daar ligt de kleur 
die alles met elkaar verbindt, daar ergens op 
oneindig, tussen de tinten lucht en water in.” 
Claude Monet 

Een architect en een fotografe. 
Hij is in de weer met zelf ontworpen maquettes, 
zij fotografeert en projecteert. Het publiek 
is getuige van zowel de ambachtelijke 
totstandkoming van het beeld als van het resultaat 
dat dat oplevert. Steve Salembier en Charlotte 
Bouckaert van Atelier Bildraum sleutelen voor 
de ogen van het publiek aan hun universum.  
Een wereld die langzaam vorm krijgt op de muziek 
van componist Thomas Smetryns en muzikanten 
Jakob Ampe en Benjamin Dousselaere.

Het vertrekpunt is Monets tuin in 
Giverny en de daarbij horende reeks 
schilderijen Les nymphéas. Als 
grondlegger van het impressionisme 
brak Monet voor het eerst uit 
de salons en zette zijn schildersezel 
bewust in de natuur. Hij toonde hoe 
beeld en ruimte, tuin en landschap, 
onlosmakelijk met elkaar verbonden 
en maakbaar zijn. 

Tuin en landschap zijn dan ook 
de hoofdpersonages van In between 
violet and green. De tuin als dat 
toegeëigend stukje wereld waarin 
we ons in alle beslotenheid kunnen 
terugtrekken en die we vanuit 
onze eigen dromen en verlangens 
uitbouwen tot een persoonlijke idylle. 

ATELIER BILDRAUM
In between violet and green

Atelier Bildraum maakt voorstellingen, installaties 
en scenografische ruimten. Hun debuutvoorstelling 
Bildraum (pagina 182), een performance op 
het kruispunt tussen fotografie en architectuur, 
viel meteen in de prijzen.

“Het is als kijken naar een goochelaar die - nog 
volop in actie - zijn truc uitlegt. In between violet 
and green toont zich grandioos in het blootleggen 
van het grootse in het kleine. (…) Een verademing 
in een versnellende wereld.” E-tcetera.be, 18 maart 2017

“*** Het geheel is een prachtig plaatje.” Focusknack, 

17 maart 2017

“Betoverend zintuiglijk theater met een kritische 
inslag.” De Morgen, 22 maart 2017
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WOENSDAG 

13 MRT 19
20.30 u — inleiding op de bus  
Parkstad Limburg Theaters - 
Theater Heerlen
bus naar Heerlen
vertrek CCHA 19 u

THEATER 

PRIJZEN 

basis: € 24
+65: € 24
-25: € 24
abo6: € 24
abo10: € 24

Spaans gesproken met 
Nederlandse boventitels
van & met Claudia Victoria Poblete 
Hlaczik, Carles F. Giua & Eugenio 
Szwarcer 
regie Carles Fernández Giua
decorontwerp & video Eugenio 
Szwarcer 
lichtontwerp Luis Martí  
geluidsontwerp Damien Bazin  
uitvoerende producent Aina Pociello 
productie La Conquesta del Pol Sud, 
Barcelona Grec Festival, Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona 
& Centre d’Arts Escèniques de 
Terrassa 
met de steun van Institut Català 
de les Empreses Culturals & Casa 
Amèrica Catalunya  
in samenwerking met Explore 
Festival
inleiding Beatrice Henckaerts 
© Josep Aznar 
laconquesta.com

Claudia Poblete, systeemingenieur en 
sciencefictionfan, groeide op in een gegoede 
buurt in Buenos Aires als dochter van een 
(extreem)rechtse gepensioneerde legerkolonel 
en zijn vrouw. Toen ze 21 was, ontdekte ze dat 
haar leven een leugen was. Dat haar échte ouders 
‘desaparecidos’ (verdwenen) waren zoals 
zovele linksgezinde inwoners van Argentinië in 
de periode van de junta. Haar dossier leidde tot 
een belangrijk keerpunt want het symboliseerde 
het begin van het einde van de straffeloosheid 
van het militaire regime. 

Claudia’s ervaring wordt nu op het podium 
gebracht in de vorm van een fragmentarisch 
verhaal, verteld door haarzelf, in interactie 
met documentaire beelden en materiaal uit 

LA CONQUESTA DEL POL SUD
Claudia

het onderzoek dat door het gezelschap zelf 
werd gevoerd in Noord-Argentinië. Op basis van 
de ervaring die door het hoofdpersonage wordt 
verhaald, verkent La Conquesta del Pol Sud 
de relatie tussen collectieve geschiedenis en 
individueel leven in een taal die documentaire, 
visuele poëzie en theater combineert. Claudia 
dwingt ons, onverschrokken en direct, om 
de grondgedachten over revolutie, geheugen, 
recht en opvoeding te onderzoeken.

La Conquesta del Pol Sud werd in 2010 in 
Barcelona opgericht door Carles Fernández 
Giua and Eugenio Szwarcer en legt zich toe 
op documentair theater. Claudia is de tweede 
voorstelling in een trilogie over geschiedenis 
en identiteit.
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DONDERDAG 

14 MRT 19
20 u — inleiding 19.15 u  
concertzaal

KLASSIEKE MUZIEK 

PRIJZEN 

basis: € 18
+65: € 17
-25: € 9
abo6: € 16
abo10: € 15

viool Tjeerd Top & Michael Waterman  
altviool Frederik Boits  
cello Fred Edelen  
contrabas Rick Stotijn 
inleiding Stijn Paredis 
© Carson Arias
concertgebouwchamberorchestra.com

FRANZ SCHUBERT             
Strijkkwartet nr. 12 D. 703 , Quartettsatz
SERGEJ PROKOFIEV           
Strijkkwartet nr. 1, opus 50
ANTONĺN DVOŘÁK            
Strijkkwintet  opus 77

Maar liefst drie werken liet Schubert in december 
1820 onafgewerkt, waaronder een Strijkkwartet 
in c klein. Het openingsdeel kennen we vandaag 
als ‘de’ Quartettsatz. Niet alleen de toonaard 
van do klein ademt een onmiskenbare dramatiek, 
ook de sterke chromatiek, de bruuske sfeer - 
veranderingen, de tremolo’s, het Schluchzen und 
Stönen en de extremen in de tessituur van de 
instrumenten doen een onmiskenbaar bedrukt 

BELGISCHE PREMIÈRE

SOLISTEN CONCERTGEBOUW KAMERORKEST
Soirée

klimaat ontstaan. De link met de beroerde 
materiële en geestelijke toestand waarin Schubert 
eind 1820 verkeerde, is snel gelegd. 

Prokofiev was een allround componist. 
De output van zijn kamermuziek is echter niet 
groot. Dit Opus 50 staat wel gemarkeerd als 
een absoluut meesterwerk, hoewel het niet 
vaak uitgevoerd of opgenomen wordt. Het is 
een fantastisch, rijk geschakeerd, hypnotiserend, 
breed gelaagd werk dat door de topsolisten 
van het Concertgebouw Kamerorkest tot 
ongekende hoogten gebracht wordt. Ook Dvořáks 
Strijkkwintet in G ontstond toen hij op de top van 
zijn compositorische bedrijvigheid was. In 1875 
had hij zijn geheel eigen stijl gevonden. 

Het Concertgebouw Kamerorkest is, zoals de naam 
het zegt, samengesteld uit de beste solisten van 
het beste orkest ter wereld. Dit bijzondere 
kamerorkest werd bijna 10 jaar lang geleid door 
Marco Boni die succesvolle opnames en tournees 
ondernam. Wereldbekende solisten stonden aan 
hun zij op het podium: Maria João Pires, Janine 
Jansen, Mischa Maisky, Lynn Harrel, Jaap van 
Zweden, Schlomo Mintz, Eliane Rodrigues en 
Friedrich Gulda. De internationale bekendheid en 
interesse groeide, zeker ook bij het brede publiek, 
na het inauguratieconcert dat Het Concertgebouw 
Kamerorkest mocht verzorgen bij het huwelijk 
van Willem Alexander en Máxima in 2002. We 
zijn dan ook superblij en trots dat dit vijfkoppige 
topensemble in CCHA te gast is.

“Extremely precise and above all stylistically 
convincing.” klassik.com, maart 2016

“A highly uncommon sound culture.” Stuttgarter 

Zeitung, maart 2016
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VRIJDAG 

15 MRT 19
20 u — inleiding op de bus  
Theater aan het Vrijthof
bus naar Maastricht
vertrek CCHA 19 u

DANS 

hedendaagse dans

PRIJZEN 

basis: € 30
+65: € 30
-25: € 30
abo6: € 30
abo10: € 30

Elementen I - Room
choreografie Cindy Van Acker 
dans 16 dansers van CCN Ballet de 
Lorraine 
assistentie choreografie Stéphanie 
Bayle 
scenografie Victor Roy & Cindy Van 
Acker 
lichtontwerp Luc Gendroz  
kostuums Katalina Tóth 
repetitor Isabelle Bourgeois 
muziek I am sitting in a room van 
Alvin Lucier 
Le Surréalisme au service de la 
Révolution
choreografie & regie Marcos Morau 
Dukowshka 
dans 16 dansers van CCN Ballet de 
Lorraine 
assistentie choreografie 
Lorena Nogal & Ariadna Montfort 
dramaturgie Roberto Fratini  
lichtontwerp Bernat Jansà 
drums Grégory Terendij 
regie & kostuums La Veronal  
repetitors Valérie Ferrando & 
Tom Caley 
muziek Akira Rabelais &
 Benjamin Britten 
inleiding Laurent Pitsi 
© Arno Paul 
ballet-de-lorraine.eu

Sinds 1999 legt het Ballet de Lorraine uit Nancy - 
sinds 2011 onder artistieke leiding van 
Petter Jacobsson - zich toe op hedendaagse 
choreografieën. Op het repertoire werken van 
choreografen als Merce Cunningham, Trisha 
Brown, William Forsythe…

De Vlaamse Cindy Van Acker danste bij 
het Ballet Vlaanderen en het Grand Théâtre 
de Genève vooraleer ze de overstap maakte 
naar de hedendaagse dans. Sinds 1994 creëert 
ze haar eigen stukken, sinds 2002 met haar eigen 
gezelschap Cie. Greffe. In 2008 werkte ze samen 
met Romeo Castellucci aan zijn Dante’s inferno 
voor het Festival d’Avignon. Ze keerde terug op 
datzelfde festival in 2010 met vier van haar solo’s: 
Lanx, Obvie, Nixe en Obtus.

ELEMENTEN I - Room, de eerste uit een reeks 
stukken gewijd aan de geometrische principes 
van de Griekse wiskundige Euclides, ging in 2016 
in première. Het is een opdrachtwerk van Petter 

CINDY VAN ACKER & MARCOS MORAU DUKOWSHKA/
CCN BALLET DE LORRAINE
ELEMENTEN I – Room & Le Surréalisme au service de la révolution

Jacobsson op de klanken van het mythische stuk 
I am sitting in a room van componist Alvin Lucier.

Marcos Morau studeerde choreografie aan o.a. 
het Institut del Teatre de Barcelona en aan 
het Conservatorio Superior de Danza de Valencia. 
In 2005 richtte hij La Veronal op, een gezelschap 
met kunstenaars uit de wereld van dans, film, 
fotografie en literatuur. De voorbije 10 jaar groeide 
Morau uit tot één van dé makers in de Europese 
hedendaagse dans. 

Voor Le Surréalisme au service de la Révolution 
liet hij zich inspireren door de surrealistische 
kunstenaars, Luis Buñuel en diens voorliefde voor 
dromen, en de traditioneel Spaanse volkstrommel 
in het bijzonder. 

Afgelopen december nog op December Dance 
in Brugge te zien, nu kan je deze contrasterende 
double bill van zuiders surrealisme en Zwitserse 
precisie ontdekken in Maastricht.
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MAANDAG 

18 MRT 19
20 u  
kleine theaterzaal

THEATER

PRIJZEN

basis: € 16
+65: € 15
-25: € 8 
abo6: € 14 
abo10: € 13

regie Paula Bangels 
tekst Marguerite Duras 
live muziek Udo 
met David Cantens & Katrien De Becker  
despelerij.be

Ze zijn al enkele jaren uit elkaar. 
Morgen wordt hun scheiding uitgesproken. 
In het hotel waar hun passionele liefde ooit begon 
ontmoeten ze elkaar. 
Ze brengen samen de avond en nacht door 
tot het weer ochtend wordt. 
Nog zoveel om over te praten. Nog zoveel 
om te delen. Nog zoveel om op terug te kijken. 
Ze delen een verleden waar alles kon, waar alles 
was. 
Dat maakte het ook onmogelijk. Verstikkend soms. 
Maar de liefde was puur, echt en allesomvattend. 
Dat weten ze allebei. 
Daarom willen ze niet weg. Want ‘hier en nu’ 
is werkelijkheid. 
Een verhaal over loslaten om te kunnen 
liefhebben. 
Over afscheid en de onmogelijkheid daarvan. 
Een zinderende en tintelende reis over trots. 
Over verlangen. 
Over onvervulbare wensen. Maar bovenal 
over liefde. 

DE SPELERIJ
La musica II

Marguerite Duras schreef La musica in 1965, maar 
deze eerste versie bleef na ruim twintig jaar nog 
steeds onderhuids bij haar knagen. Ze bleef, zoals 
ze zelf zei, “hun gebroken stemmen, aangetast 
door de vermoeidheid van die doorwaakte nacht, 
horen”. In 1985 voegde ze uiteindelijk een extra 
bedrijf toe: La musica II. 

De Spelerij brengt stukken uit de literatuur-
geschiedenis en maakt er verfrissend en 
toegankelijk theater van. Sterke verhalen met 
tijdloze onderwerpen, een nauwkeurig uitgekiende 
scenografie, de kern van menselijke emotie, vervat 
in degelijk spelerstheater. Bezieler en drijvende 
kracht Paula Bangels weet bovendien steeds 
een mooie cast samen te brengen. Eerder zag je 
in CCHA Othello (2011), Vrijdag (2013) en Dinez 
in de sneeuw (2017). Voor deze kwetsbare 
La musica II ruilt De Spelerij de grote zaal in voor 
de intieme setting van de kleine theaterzaal. 

Met David Cantens (o.a. Marsman, De vijfhoek, 
Ella, Zone Stad, Aspe) en Katrien De Becker 
(o.a. Spoed, Familie) en livemuziek van Udo. 
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DINSDAG 

19 MRT 19
20 u  
theaterzaal

CABARET & COMEDY

comedy

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 18
-25: € 18 
abo6: € 16 
abo10: € 16

spel Bert Kruismans 
tekst Bert Kruismans & Peter Perceval  
regie Peter Perceval 
© Jurgen Rogiers
bertkruismans.com

Bert Kruismans staat er weer! Na een relatieve 
luwte na de viering van zijn eerste 20 jaar op 
de planken, viert hij zijn wedergeboorte met 
een terugkeer naar datgene waar hij het sterkst 
in is: dit land en zijn bewoners een spiegel voor 
houden. 

Op basis van zijn bestseller De blote Belg en 
zijn rubriek in Iedereen beroemd is er nu deze 
avondvullende show die je confronteert met 
onverwacht cijfermateriaal. 

Bert Kruismans levert je antwoorden op vragen 
waarmee je misschien al lang worstelt (of die je je 
nooit eerder stelde): 

BERT KRUISMANS
De blote Belg

Werk je even hard als alle andere Belgen? 
Verdien je evenveel als alle andere landgenoten? 
Heb je wel genoeg seks? Drink je niet te veel 
alcohol? Past je wagen wel bij je inkomen? 
Klopt het dat je buren meer op reis gaan dan jij? 
Hoeveel dagen per jaar regent het nu echt in ons 
land? Betalen we echt het meeste belastingen van 
heel Europa? 

In zijn bekende stijl rekent Bert af met hardnekkige 
clichés en jammerlijke misverstanden. Hij belooft 
je een voorstelling waar je wijzer én vrolijker van 
wordt! 
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DONDERDAG 

21 MRT 19
20 u 
kleine theaterzaal 

THEATER 

PRIJZEN 

basis: € 14
+65: € 13
-25: € 8
abo6: € 12
abo10: € 11

van & met Atelier Bildraum (Charlotte 
Bouckaert & Steve Salembier) 
geluid Duncan Speakman 
dramaturgisch advies Marnix 
Rummens  
productie Kunstenwerkplaats 
Pianofabriek
coproductie LOD muziektheater Gent, 
Beursschouwburg Brussel & 
WP ZIMMER Antwerpen
met de steun van Big in Belgium, 
Richard Jordan Productions & 
Theatre Royal Plymouth 
in samenwerking met Summerhall 
met dank aan ZSenne Artlab, 
Julie Pfleiderer, Bas Schevers, 
Tibo Vandenborre, Philip Janssens, 
Xavier Catry & Destelheide 
© Salih Kilic  
atelierbildraum.com

Bildraum oftewel ‘beeld-ruimte’ is een 
performance waarin architectuur en fotografie, 
verleden en heden samenvallen. Een levende 
scenografie waarin de twee kunstenaars optreden 
als techniekers van de verbeelding.

Bildraum is de debuutvoorstelling van architect 
Steve Salembier en fotografe Charlotte Bouckaert. 
Voor de ogen van de toeschouwer zetten zij 
ieder vanuit hun eigen medium een soort van 
‘architectuurwandeling’ op: Charlotte doorkruist 
met haar fotocamera de verschillende ruimten die 
Steve met maquettes heeft opgebouwd. 
De beelden worden op groot scherm geprojecteerd. 
Op die beelden geen menselijk leven te bespeuren, 
enkel objecten die sporen laten zien van voorbije 
activiteit. Het is aan de toeschouwer om in 
de loop van het proces verbanden te leggen. 
De makers scheppen met andere woorden 
een kader waarbinnen persoonlijke herinneringen 
zich ontvouwen. Een verhaal dat zich laat lezen 
als een fotoalbum.

ATELIER BILDRAUM
Bildraum

Atelier Bildraum maakt voorstellingen, installaties 
en scenografische ruimten. Met Bildraum  
wonnen ze meteen de Big in Belgium-prijs van 
Theater aan Zee (2015) en de Total Theatre Award  
in Edinburgh (2016). Atelier Bildraum is artist in 
residence bij het LOD muziektheater in Gent. 
Ook hun tweede voorstelling, In between violet 
and green, kan je in CCHA zien (pag. 176). 

“De unieke beeldtaal van fotografe Charlotte 
Bouckaert en architect Steve Salembier 
schippert tussen melancholie en toekomst. 
Bildraum kristalliseert zich op het snijpunt van 
mogelijkheid, verbeelding en herinnering. En het 
is de toeschouwer die voor de verbinding zorgt.” 
De Standaard

“Er ontstaat op die manier een prettig onderscheid 
tussen het live gebeuren en het beeld: we zien live 
de montage van het beeld, dat is de performance, 
de foto dikt die montage in tot een statisch 
2D-beeld - dat is de illusie.” theaterkrant.nl
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ZATERDAG 

23 MRT 19
ZONDAG 

24 MRT 19
13.45, 15, 16.15, 17.30, 
18.45 & 20 u 
parketzaal

THEATER 

PRIJZEN 

basis: € 12
+65: € 11
-25: € 8
abo6: € 10
abo10: € 9

tekst, vertelling, camera & montage 
Fien Leysen 
decor & scenografie Manu Siebens, 
Fien Leysen & Hugo Moens 
begeleiding Tom Struyf, 
Willem De Maeseneer & 
Geert De Vleesschauwer  
mentor Rebekka De Wit

Een inktuitwisser. Een stempelkussen. 
Printerpapier.

Dat was het vertrekpunt voor de voorstelling Wat 
(niet) weg is. Een voorstelling over controle, gemis, 
het menselijke geheugen en wat er overblijft van 
de dingen die voorbij gaan. 

In een brief aan de heer Jef Colruyt zoekt Fien 
Leysen naar antwoorden op onbeantwoordbare 
vragen. Hoe ga je als persoon en als maatschappij 
het best om met verlies? Hoe lang mag missen 
duren? Heeft het zin om alles bij te houden en 
te onthouden? Kan je je leven in tekst en beeld 
vastleggen? En wat gebeurt er met ons wanneer 
we sterven? 

FIEN LEYSEN
Wat (niet) weg is

Wat (niet) weg is is een zoektocht naar troost en 
antwoorden, langs wetenschap en persoonlijke 
anekdotes, in de vorm van een multimediale 
voorstelling. Als toeschouwer krijg je de kans 
om het verhaal individueel te beleven, aan 
de hand van desktopbeelden, interviews, en 
een persoonlijke vertelling. Een verrassende 
ervaring. Een ontroerend en ontwapenend 
kleinood dat je graag nog een tijdje met je 
meedraagt.  

Fien Leysen behaalde haar diploma Drama/
Woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen. Lang voor haar afstuderen was er al 
de drang om te schrijven, spelen, maken, vertellen, 
interviewen, presenteren en filmen. In 2008 startte 
ze als YouTube-vlogster en intussen heeft ze meer 
dan 28.000 abonnees opgebouwd. 
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ZATERDAG 

23 MRT 19
19.30 u — inleiding op de bus  
Theater aan het Vrijthof
bus naar Maastricht
vertrek CCHA 18.30 u

THEATER

PRIJZEN

basis: € 30
+65: € 30
-25: € 30 
abo6: € 30 
abo10: € 30

regie Ivo van Hove 
naar Ingmar Bergman 
met Alwin Pulinckx, Claire Bender, 
Bart Slegers, Camilla Siegertsz, Hugo 
Koolschijn, Janni Goslinga, Celia Nufaar, 
Charlie-Chan Dagelet, Benjamin de Wit 
& Maartje van de Wetering 
vertaling Karst Woudstra  
dramaturgie Bart van den Eynde  
scenografie, lichtontwerp 
& kostuums Jan Versweyveld  
coproductie Kaaitheater Brussel
met medewerking van Auteursbureau 
ALMO bvba van Josef Weinberger 
Ltd, Londen & de Ingmar Bergman 
Foundation 
inleiding Beatrice Henckaerts 
© Jan Versweyveld 
tga.nl

Johan en Marianne lijken het perfecte koppel. 
Ze zijn getrouwd, hebben kinderen en hun 
carrières zijn succesvol. Als Johan op een dag 
vertelt dat hij een andere vrouw heeft ontmoet, 
is hun huwelijk voorbij. In zes scènes volgen we 
hun helletocht, van de eerste kleine wrijvingen 
tot een ultiem fysiek gevecht.

Scènes uit een huwelijk is geen doorsnee 
theaterervaring. Het publiek verplaatst zich 
per scène, terwijl Johan en Marianne simultaan 
gespeeld worden door drie acteurskoppels 
van verschillende leeftijden. Hierdoor is de 
toeschouwer getuige van verleden, heden en 
toekomst van een liefdespaar. Door de hoge mate 
van intimiteit krijgt de bezoeker de sensatie door 
een vergrootglas alle processen van een ontwricht 
huwelijksleven te zien. Het voelt alsof je in 
de huiskamer van Johan en Marianne zit. 

IVO VAN HOVE/TONEELGROEP AMSTERDAM
Scènes uit een huwelijk

Voor het schrijven kon Ingmar Bergman putten 
uit bijna dertig jaar huwelijkservaring met vijf 
verschillende echtgenotes. Hij voelde zich sterk 
verbonden met zijn personages. 
“Ik heb een zekere genegenheid opgevat voor 
deze mensen terwijl ik met ze bezig was. Ze 
vertellen een hoop nonsens en zeggen nu en dan 
iets zinnigs. Ze zijn nerveus, gelukkig, egoïstisch, 
dom, vriendelijk, wijs, opofferend, aanhankelijk, 
kwaad, lief, sentimenteel, onuitstaanbaar en 
beminnelijk.”

Regisseur Ivo van Hove vindt in het huwelijk 
alle facetten terug om de maatschappij beter 
te begrijpen: “Scènes uit een huwelijk laat zien 
hoe moeilijk het is om lief te hebben en samen 
te leven.”

Deze voorstelling verovert sinds 2005 wereldwijd 
de harten van het publiek én van de internationale 
pers. De Britse krant The Guardian riep Scènes 
uit een huwelijk in 2013 uit tot één van de tien 
beste voorstellingen van het jaar. 

“Van Hoves vernieuwende theatertaal dwingt 
als altijd respect af” Het Parool, 2 februari 2005

“Until the last minutes of this superbly acted, four-
hour version, I was completely gripped.” The Guardian, 

15 november 2013
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ZONDAG 

24 MRT T/M

ZONDAG

16 JUNI 19
expo
di t/m vr: van 10 tot 17 u
za & zo: van 13 tot 17 u

zo 24 mrt 19 - 16 u
opening expo

BEELDENDE KUNSTEN

© Sarah Van Marcke
sarahvanmarcke.com

 

In het Festival van de Controle ligt onze controledrift 
op de rooster. Ook wie dit leest maakt zich schuldig aan 
een vorm van controledrang. Onopvallend ziekelijk. 
Of ziekelijk onopvallend. Hoe manipuleren wij onze omgeving? 
Hoe houden wij vrienden of collega’s, kinderen, ouders of zelfs 
vijanden binnen het kader dat wij voor hen bedenken? Of hoe 
doen we dat met onze levensomgeving, ons huis, onze stad, 
de natuur? 

Toevallig kwam een inboedel van een gestorven priester/schrijver in handen van een kunstenares. 
Een verzameling geschreven documenten, plannen, gedetailleerde verslagen, boeken. Ook stenen, 
keien, nestjes, braakballen, schelpen, dozen, potten en bokalen vol met het meest diverse klassement 
van objecten. Te boeiend om links te laten liggen en bovendien bleek elke nieuwe fase van 
het onderzoek een bevestiging van de controledrift van de man. 

Niet alleen kon deze kunstenares de drang naar controle lezen die de man wenste uit te oefenen over 
zijn leven (elke dag verliep volgens een schema, dag één was gelijk aan dag twee enz.) maar ook over 
zijn verleden en zelfs over het leven na zijn dood. Hij liet zijn huis achter als een museum. Het soort 
plek dat je verwacht ter nagedachtenis van een beroemd schrijver of kunstenaar: een blik in zijn of haar 
atelier of leefruimtes, vaak in scène gezet door een scenograaf of curator. Alleen: hij is niet beroemd. 
En hij was zelf de scenograaf. 

Sarah Van Marcke (de kunstenares) is vandaag waarschijnlijk de enige 
die met zijn nalatenschap actief begaan is. Hij manipuleert haar vanuit het 
verleden. Hoe alles klaar lag voor haar om te vinden heeft niets meer met 
toeval te maken. Maar er zitten fouten in zijn systeem. Hij liet steken vallen. 
Ze vond sporen van foto’s die hij had willen verbranden in een ton achter 
zijn huis. Geheimen. Meer valt er niet uit op te maken want de beelden zijn 
veranderd in een verkoolt sculptuur van samengesmolten fotomaterie. 
Emulsie en chemicaliën die ooit drager waren van een bevroren moment 
uit de tijd. 

Toevallig kwam een archief en inboedel van een gestorven schrijver/
priester in handen van een kunstenares. Was dat wel zo toevallig? Had 
hij dit scenario voorzien? Was hij meesterlijk in zijn voorzienigheid? Of is 
controle gedoemd tot poëtisch falen? 

SARAH 
VAN MARCKE
Festival van de Controle

Image from the artists archive, 2017
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Sarah Van Marcke
Sarah Van Marcke studeerde af in 2007 aan LUCA School of Arts in Brussel. Ze deed ook onderzoek 
binnen het postgraduaat Manama aan Sint Lucas Antwerpen. Fotografie, video en installaties zijn 
de media waarmee ze werkt. Sculpturen worden foto’s. Video’s zijn zo statisch dat ze foto’s lijken. 
Foto’s worden sculpturen. De kunstenares slalomt tussen deze vormen maar behoudt de controle over 
een herkenbare gestileerde stijl die vaak balanceert tussen schoonheid en humor. 

Sarah Van Marcke is sterk geïnteresseerd in de act van het genereren van methodes en strategieën 
in functie van controle over het leven en biotoop. Strategieën die ontwikkeld worden als bescherming 
tegen de heersende wanorde, het oncontroleerbare van onze lotsbestemming en de universele chaos. 
Ze stelt zich vragen bij hoe mensen al dan niet bewust een vorm van fictie inzetten om vat te krijgen op 
het oncontroleerbare. Een fictie die zich kan uiten in rituelen, strategieën, maar ook in beelden of 
literatuur.

Ze heeft in eerdere projecten telkens gewerkt rond één protagonist, iemand die soms bijna 
dwangmatig vorm tracht te geven aan een fysieke en/of psychische ruimte. Voorbeelden van dergelijke 
subjecten in haar werk zijn Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Dom Hans van der Laan. 

Burned photographs, 2018, C-print on Hahnemühle paper
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Festival van de Controle 
Hoeveel controle willen/kunnen/moeten we hebben? Willen we weten welke ziektes we zullen 
krijgen? Willen we in een legaat bepalen wat er met onze bezittingen moet gebeuren? En wat als we 
de controle niet hebben of verliezen? Verzekeren we ons tegen alles en tegen elke prijs? Laten we 
de aspecten van de oncontroleerbaarheid, toeval en pech nog toe?

Het Festival van de Controle onderzoekt al de aspecten van controle. Het gaat uit van het werk van 
Sarah Van Marcke maar deint uit tot een groepstentoonstelling, lezingen, debat, performances en 
voorstellingen (is het theater niet een ultiem arena van controle, waar honderden mensen samen 
gewillig geloven in iets tijdelijk en fictief.  In een verhaal dat volledig rekent op het geloof dat de kijker 
er in wil investeren). 

Het festival is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen CCHA en de beeldende 
kunstenares Sarah Van Marcke. Sinds de winter 2017 zitten we regelmatig samen om dit thema 
te besluipen vanuit diverse genres en invalshoeken. Kwestie van controle te krijgen over 
het oncontroleerbare. 

De groepstentoonstelling wordt gecureerd samen met haar partner Thierry Vandenbussche. 
Hij was eerder curator voor tentoonstellingen in FoMu (Antwerpen), De Brakke Grond (Amsterdam), 
De Directeurswoning (Roeselare), Universiteit Antwerpen, De Centrale (Brussel), Flanders Center 
(Osaka), Recyclart (Brussel), Universiteit Brasilia. Hij was oprichter van het courtisane festival in Gent, 
van de stilll gallery en van de observatorium art space in Antwerpen. 

De volledige programmering is nog in ontwikkeling, maar hierop kan je al zeker rekenen:

Fien Leysen - Wat (niet) weg is (pagina 184)
za 23 mrt 19  - 20 u

ZondagGasten #5 met o.a. Sarah van Marcke (pagina 42)
zo 24 mrt 19 - 14.30 u

Jan Martens/GRIP - RULE OF THREE  (pagina 190)
di 26 mrt 19 - 20 u

Anabel Schellekens/inti - Bewogen (pagina 215)
za 27 apr 19 - vanaf 14 u

Judith Clijsters - Bored to death  (pagina 217)
za 27 apr 19 - 16.30 u

Koen De Preter - Dancing (pagina 218)
za 27 apr 19 - 17.30 u

ChampdAction, Stedelijk Conservatorium Hasselt & CCHA - In C van Terry Riley (pagina 220)
di 30 apr 19 - 20 u

Lisbeth Gruwez/Voetvolk - The sea within (pagina 234)
di 21 mei 19 - 20 u

Verder werken we aan lezingen, rondleidingen, debatten en reflecties. Uiteraard hebben we ook nog 
een aantal verrassingen in petto, want zelfs een Festival van de Controle blijkt oncontroleerbaar. En dat 
ervaren we als een opluchting.
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The molding principle (nesting box), 2017 dyptic of framed C-prints, 120 x 80 cm
Aan het concept van een nestkastje wordt nogal snel voorbijgegaan. Het is een evidentie als element van natuurbehoud. Een onderdeel 
van de natuur bijna. Maar in feite is het hedendaagse architectuur (vier muren, een vloer, een dak, een deur en een oprit) en het interieur 
wordt zeer sterk bepaald door de basisvorm. In de herfst haalt men best het gebruikte nest weg zodat in de lente een koppel vogels 
met veel ambitie en goesting haar bouwwerkzaamheden kan aanvatten. Nestkastjes zijn door een excentrieke Brit ontwikkeld, ergens 
ten tijde van het ontstaan van België. Sindsdien wordt de woonomgeving voor veel vogels bepaald door de dwingende vorm die wij 
eraan geven.

Mirror/persian rug, 2017, C-print on Hahnemühle paper
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26 MRT 19
20 u  
theaterzaal

DANS

hedendaagse dans

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 17
-25: € 9 
abo6: € 16 
abo10: € 15

choreografie Jan Martens 
dans Steven Michel, Julien Josse, 
Courtney May Robertson en/of Dan 
Mussett 
muziek & uitvoering NAH 
met kortverhalen van 
Lydia Davis © Denise Shannon Literary 
Agency, Inc. 
kostuums Valérie Hellebaut 
lichtontwerp Jan Fedinger 
dramaturgie Greet Van Poeck 
repetitor Anne-Lise Brevers 
coproductie deSingel Antwerpen, 
Théâtre de la Ville Paris met Festival 
d’Automne à Paris, Le Gymnase CDCN 
Roubaix - Hauts-de-France & tanzhaus 
nrw Essen 
met steun van STUK Leuven & Grand 
Théâtre 
met dank aan Marc Vanrunxt & 
Anne-Lise Brevers 
© Phile Deprez
grip.house

Jan Martens studeerde aan de Fontys 
Dansacademie in Tilburg en het Artesis 
Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. In 2010 
debuteerde hij als choreograaf. Sinds A small 
guide on how to treat your lifetime companion 
(CCHA, 2012) en The dog days are over (CCHA, 
2014) nam zijn carrière internationaal een hoge 
vlucht met voorstellingen op podia en festivals 
wereldwijd. Zijn werk werd ook bekroond met 
de Prins Bernhard Cultuurfonds prijs Noord-Brabant 
en de prestigieuze Charlotte Köhlerprijs.

RULE OF THREE is een gedanste performance 
die het midden houdt tussen concert en 
verhalenbundel. Jan Martens verweeft de vibe 
van een hardcore nachtclub met het gevoel 
van verdwalen in de bladzijden van een boek. 
Soms zwellen ritme, licht en beweging aan, 
soms worden ze ontmanteld. De voorstelling 
is een meditatie die - net als onze tijd - gebaseerd 
is op tegenstellingen: tussen verstilling en explosie, 
tussen precisie en intuïtie, tussen hart en rede. 

JAN MARTENS/GRIP
RULE OF THREE

Voor RULE OF THREE werkt Jan Martens voor 
het eerst met live muziek als stuwende kracht. 
NAH, een Amerikaanse drummer en producer, 
mixt zowel live als geprogrammeerde drums met 
gevonden geluiden en gemanipuleerde samples. 

“**** Wat! Een! Voorstelling! In het zinderende 
samenspel tussen dans en muziek vat Martens 
de mindset van onze hectische tijd: routineus 
verdoofd door almaar nieuwe prikkels, 
fragmentarisch, zappend, concentratiearm.” 
De Standaard, 30 september 2017

“**** Een indrukwekkende dansvoorstelling 
die keer op keer aanzet tot nadenken. 
Een verademing.” De Morgen, 29 september 2017

190



WO 27 T/M ZO 31 MRT 19 
P I A N O D A Y S . B E

2019



192 192
PIANODAYS.BE

Het meerdaags festival Piano day(s), dat alle kanten 
van de piano belicht, wordt stilaan een begrip. Dit jaar 
valt de 88ste dag van het jaar, de internationale dag 
van de piano (gelanceerd door Nils Frahm) op vrijdag 
29 maart 2019. Het festival loopt van woensdag 
27 tot en met zondag 31 maart. Op die manier cirkelt 
en kronkelt Piano day(s) rond die pianodag, maar 
worden er ook bruggen gebouwd over verschillende 
genres en locaties heen: van jazz tot postklassiek, van 
klassiek over piano voor families tot piano-inspiraties in 
de letteren. Van (voor het publiek) geheime plekken tot 
in de huiskamer.

Ook deze editie van Piano day(s) speelt met de contrasten 
wit/zwart en ebony/ivory en wandelt langs verschillende 
genres. Breeddenkende, poëtische superpianisten zoals 
Frank Braley, Eliane Rodrigues, Claire Chevallier sieren 
de klassieke zijde.  Andere jonge pianoleeuwen zoals 
Fulco Ottervanger toveren avontuurlijke klanken uit 
de piano. Een nieuwe driedubbele postklassieke avond 
zal je weten te vervoeren en ontroeren. BL!NDMAN 
mag Piano days(s) 2019 afsluiten met een dubbel 
feest waar minimalistische muziek van 30 jaar geleden 
gekoppeld wordt aan een nieuwe blik op Handel, 
een piano én een écht DECAP-orgel inbegrepen. 
Je vindt er alles over op de volgende pagina’s. 

verrassingsdag
De eerste editie van Piano day(s) trapte in 2017 af met 
een pianoparcours doorheen de stad. De tweede editie 
in 2018 bracht ons naar 9 verschillende huiskamers en 
1 winkel. Voor de derde editie 2019 zorgen we voor 
een dubbele verrassingsdag. Op woensdag 27 maart 
2019 zetten we de piano op “geheime” plekken - locaties 
die normaal gezien niet voor het publiek toegankelijk zijn - 
in de stad voor een drietal lunchconcerten en doen we 
’s avonds een nieuwe ronde concerten in een vijftal 
huiskamers. 

OPROEP
Indien je een huiskamer hebt met een piano - buffet,  
halve vleugel of concertvleugel - voor een intiem 
huisconcert op woensdagavond 27 maart 2019, 
neem dan contact op met pianoday@ccha.be mét 
foto en info over de piano en je huiskamer. CCHA 
zorgt voor de pianist(e), stoelen en glazen en jij staat 
in voor de ontvangst van muzikant en toeschouwers. 
Meer informatie volgt na aanmelding.
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FRYDERYK CHOPIN 
Sonate nr. 3 in si klein, opus 58      
Nocturne 10 in la b groot, opus 32 nr. 2    
Ballade nr. 1 in g klein, opus 23     
Nocturne 3 in si groot, opus 9 nr. 3    
Scherzo 2 in b klein, opus 31     
Andante spianato et grande polonaise brillante, opus 22

Chopin hield van het Italiaanse belcanto. Als geen ander verstond 
hij de kunst de zangstem te vertalen naar de piano. “Chopin, dat is 
een les krijgen over klank, over piano spelen, over elegantie en 
vorm, over improvisatie. Chopin spelen is zowel een educatieve 
ervaring als puur genot.” Richard Goode. Deze uitspraak zegt veel over 
Chopin, meer dan enige technische of biografische uitleg. En 
voor ons is het een totale zinnenprikkelende beleving om naar 
de Chopinvertolkingen van Eliane Rodrigues te luisteren. Eliane, 
geboren in Brazilië, is een echt pianowonder en componeerde al 
voor ze kon lezen of schrijven. De video-opname van een defecte 
concertvleugel in de Doelen Rotterdam is legendarisch en typeert 
haar kunsten en haar spontane instelling.

Ze heeft een prachtig programma samengesteld. Vier grootse en 
virtuoze solowerken van Chopin worden onderbroken door een paar 
nocturnes, dé romantische, meest lyrische pianovorm bij uitstek.
De derde pianosonate wordt, samen met de vorige Sonate nr. 2, 
beschouwd als één van de moeilijkste composities, zowel technisch 
als muzikaal.

De vier ballades zijn allen eendelige werken voor piano solo. 
Het begrip ‘ballade’ werd geassocieerd met Franse poëzie tot 
midden 19de eeuw. Chopin introduceerde hiermee een totaal nieuwe 
vorm, die zowel Liszt als Brahms inspireerde. De  eerste ballade 
schreef hij op 21-jarige leeftijd en is doordrongen van een enorm 
verlangen naar zijn geboorteland Polen.

Het ongecompliceerde Andante spianato is één van de mooiste 
stukken uit de pianoliteratuur. Het lijkt op een nocturne die je
in trance wegvoert, tot je plots uit de droom wakker wordt en 
het virtuoze geweld van de Grote Polonaise op je afkomt.

piano Eliane Rodrigues / inleiding Riet Jaeken / elianerodrigues.com

do 28 mrt 19 — 20 u
inleiding 19.15 u
concertzaal
basis: € 18
+65: € 17 / -25: € 9
ABO6: € 16 / ABO10: € 15

KAMERMUZIEK

ELIANE 
RODRIGUES
Chopin
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Het beste van de New wave of Belgian jazz, deel 2. Net als vorig jaar 
tijdens Piano day(s) een spannend pianotrio van eigen bodem om 
naar uit te kijken!

De Beren Gieren is één van de belangrijkste troeven van 
de Belgische jazz. Het trio rond Fulco Ottervanger startte in 2009. 
A raveling (2013) zorgde voor de doorbraak, met The detour fish 
(2014) en One mirrors many (2015) speelden ze meteen mee op 
het internationale voorplan.

Op Dug out skyscrapers (2017) dialogeren harmonieën en 
meeslepende grooves met elkaar. Met subtiele elektronische 
effecten leggen De Beren Gieren het potentieel van hun akoestische 
instrumenten laag per laag bloot. De piano echoot door, de drums 
splitsen zich op in nog meer deeltjes en de bas reikt nog dieper in 
haar sonore universum.

do 28 mrt 19 — 21.30 u
kleine theaterzaal
basis: € 16
+65: € 15 / -25: € 8
ABO6: € 14 / ABO10: € 13

JAZZ

DE BEREN 
GIEREN 

De band speelde op grote festivals als North Sea Jazz, Trondheim 
Jazzfest en Jazz Middelheim en speelde met internationale 
grootheden als Marc Ribot, Jean-Yves Evrard en Louis Sclavis.

“Eén van de grote jazzplaten van het jaar.” FocusKnack

“Wat de heren op Dug out skyscrapers presteren tart alles: zij 
ontstijgen zichzelf, het jazzgenre én onze verwachtingen. Grijpt je bij 
de keel, haalt je onderuit, laat je in trance achter.” De Morgen

piano Fulco Ottervanger / contrabas Lieven Van Pée / 
drums Simon Segers / © Grégoire Verbeke / deberengieren.be 
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LETTEREN

TUSSEN 
2 LIJNEN 
Pianoboek: Het pianokerkhof 
van José Luís Peixoto

Gerhard Verfaillie, directeur CCHA, heeft ook een passie voor 
Portugal, pagina’s letteren, joggen/lopen en piano’s. Tijdens 
de middaglezing van Piano day(s) gaat hij uit van een bijzonder boek 
dat deze diverse interesses bundelt. Maar hij slaat ook enkele andere 
literaire toetsen aan die hem bezielen.

Tijdens de marathon die het hoofdpersonage van Het pianokerkhof 
loopt op de Olympische Spelen in Stockholm, komt heel zijn leven 
voorbij in zijn hoofd. Net voor hij de eindmeet bereikt, stort hij in 
elkaar. Het boek vertelt het leven van het driegeslacht Lázaro, 
een familie uit Lissabon bij het begin van de 20ste eeuw. Francisco 
Lázaro heeft echt bestaan en was een Portugese atleet die tijdens 
de marathon van de Olympische Spelen van 1912 in Stockholm 
overleed nadat hij dertig kilometer had gelopen. Maar verder is 
Het pianokerkhof volledig fictief.

Het gaat in deze roman om de manier waarop levens van mensen 
verlopen, en hoe ieder gekneed en gekneusd wordt door de jaren 
en de dingen die op ons af komen. José Luís Peixoto kiest niet 
voor een chronologische afwikkeling van de familiegeschiedenis 
maar laat verschillende tijdslijnen door elkaar lopen. 

Het pianokerkhof, een bergplaats van oude piano’s, is in die storm 
van het leven een schuilplaats. Een plek vol mysteries en geheime 
geschiedenissen. Het hele verhaal ademt een sfeer van saudade, 
de typisch Portugese weemoed. 

vr 29 mrt 19 — 12.15 u
boekhandel Grim
basis: € 5
+65: € 5 / -25: € 5
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FAMILIE

DIMITRI LEUE & 
KIYOTAKA IZUMI 
Wolinoti, het houten kind (8+)

HET HOUTEN 
KIND

“Ze waren gelukkig. Het zou fijn zijn om te zeggen: 
dit waren ze nog lang. Maar ik hoef niet uit te leggen 
dat het dan een bijzonder kort en stom verhaal zou zijn.

Nee, in een goed sprookje gaat het over geluk en pijn.  
Het verdriet van deze twee verliefden kwam er al snel. 
Er ontbrak iets. Ze hadden een fantastisch liefdesspel, 
maar wat je dan zou kunnen verwachten bleef helaas 
uit. Er kwam geen vrucht, geen kindje, geen baby of 
liefdesspruit. Op welke manieren ze ook probeerden. 
Het ging niet. Hoe ze ook hun best deden. Met kruiden. 
Het werkte niet. Op andere momenten en plekken. 
Het lukte niet. Eén ding werd wel groter en groter: 
hun beider verdriet.”

Acteur en auteur Dimitri Leue brengt de woorden 
tot leven en doet de fantasie sprankelen, knetteren 
en vonken. Pianist Kiyotaka Izumi geeft het verhaal 
vleugel(s) met betoverende pianoklanken van Robert 
Schumann.

Wolinoti: een (h)eerlijke vertelling getoetst aan even 
(h)eerlijke pianomuziek, dus ideaal voor Piano day(s)!

tekst & spel Dimitri Leue / muziek Robert Schuman / piano Pianist Kiyotaka 
Izumi / muziekdramaturgie Chloë Herteleer / scenografie Vanessa 
Verstappen & Eva De Mul / kostuums Eva De Mul / decor & lichtontwerp 
deSingel Antwerpen / productie BAAR / coproductie deSingel Antwerpen / 
© Vanessa Verstappen

za 30 mrt 19 — 15 u
kleine theaterzaal
basis: € 10
+65: € 9 / -25: € 8
familieabo: € 8
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(POST)KLASSIEK

JAMES HEATHER + 
LUKE HOWARD + 
MARTIN KOHLSTEDT

BELGISCHE PREMIÈRE

JAMES HEATHER
James Heather leerde als kind piano spelen en schreef zijn eerste 
composities op 11-jarige leeftijd. Later schoof hij de piano aan 
de kant en werkte veertien jaar als persverantwoordelijke voor 
het Britse label Ninja Tune (Amon Tobin, Fink, Jaga Jazzist…). 
In 2008 lag hij lange tijd in coma na een zwaar verkeersongeval, 
aanleiding om terug te keren naar de piano.

De Britse componist/pianist rekent behalve Debussy en Max Richter 
ook Aphex Twin, Cinematic Orchestra en Bonobo tot zijn invloeden. 
Debuut Stories from far away scheerde meteen hoge toppen op 
Spotify en iTunes.

De intieme en lyrische nummers, tussen troostend en wervelend 
én geïnspireerd door echte gebeurtenissen wereldwijd, kunnen zo 
tussen het werk van de apostelen van de hedendaagse klassiek als 
Nils Frahm, Joep Beving, Ludovico Einaudi en Jóhann Jóhannsson.

James Heather speelde eerder al op Glastonbury en als support voor 
o.a. Jóhann Jóhannson (CCHA, 2016) en Lubomyr Melnyk (CCHA, 
2014). Momenteel werkt hij aan nieuwe composities met het Iskra 
String Quartet (Radiohead, The xx, Ólafur Arnalds…).

“**** Mindfulness op een schoteltje, mét hip randje, voor wie denkt 
dat Beethoven en co. vandaag ook inspiratie zou vinden in het 
Parijse klimaatakkoord of bij Syrische dissidenten.” FocusKnack, 

23 augustus 2017

“**** This debut album announces him as a new contender in het 
postclassical world. A possible future heavyweight.” artsdesk.com, 

23 augustus 2017

“**** Incredibly emotive pieces. A tender, touching album.” 
loudandquiet.com, augustus 2017

piano James Heather / © Fabrice Bourgelle / jamesheather.com
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vr 29 mrt 19 — 20 u
concertzaal
basis: € 20
+65: € 19 / -25: € 10
ABO6: € 18 / ABO10: € 17

LUKE HOWARD
De Australische pianist/componist Luke Howard was tweemaal 
finalist van de Montreux Jazz Festival Piano Competition. Hij 
speelde vele jaren als sessiemuzikant en was componist voor films 
en televisie vooraleer hij zijn eigen albums uitbracht. Hij werkte al 
samen met het Melbourne Symphony Orchestra, Jeff Mills, Ben 
Frost (CCHA, 2010) en Benjamin Clementine, maar ook met 
de bekende fotograaf William Eggleston.

Debuut Sun, cloud en opvolger Two places kregen lovende kritieken, 
o.a. van radiolegende Mary Anne Hobbs van BBC6. Vorig jaar 
werd Sun, cloud heruitgebracht door Mercury KX, het label 
van o.a. Ólafur Arnalds (CCHA, 2015) en Lambert (CCHA, 2017). 
De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen voor het eerstdaags 
te verschijnen Open heart story.

Met meanderende composities vol emotie weet Howard steevast 
de gevoelige snaar te raken. Invloeden gaan van componisten als 
Arvo Pärt over Rachel’s tot Grandbrothers (CCHA, 2017).

“Totally sublime.” headphonecommute.com, 19 februari 2014

piano & elektronica Luke Howard / © Jeff Andersen Junior / lukehoward.com

MARTIN KOHLSTEDT
De 29-jarige Duitse pianist/componist Martin Kohlstedt wordt 
vergeleken met collega’s als Nils Frahm en Ólafur Arnalds, Noord-
Europeanen die hetzelfde instrument bespelen in een stijl die voor 
velen hetzelfde klinkt. Maar er bestaan meer dan genoeg verschillen 
tussen hen en Kohlstedt, die zich geen minimalist noemt.

Op Tag (2012), Nacht (2014) en Strom (2017) maakt Kohlstedt 
wondermooie composities: postklassiek op z’n puurst, prachtigst en 
meest verfijnd. Vanavond stelt hij zijn meest recente album Strom 
voor met een concert dat bulkt van improvisatie en experiment.

In Nederland hebben festivals als ADE en Motel Mozaique hem al 
ontdekt, lang zal het niet meer duren vooraleer Vlaanderen volgt!

“Alsof Erik Satie een alliantie aangaat met Tangerine Dream. (…) 
FocusKnack, 15 januari 2017

“Kohlstedt laat zijn luisteraars kopje-onder gaan in een bubbelend 
bad van knappende pianonoten en beats.” thedailyindie.nl, 20 oktober 2017

piano, Fender rhodes & elektronica Martin Kohlstedt / martinkohlstedt.com
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Pianosonate nr. 14 cis klein, opus 27/2, Sonata/quasi una fantasia (Mondscheinsonate)
Pianoconcerto nr. 1 in C groot, opus 15 
PETERIS VASKS 
Musica dolorosa  
CARL NIELSEN 
Kleine Suite a-Moll, opus 1 
EINOJUHANI RAUTAVAARA 
Pelimannit opus 1 (Die Spielleute/The fiddlers)

Het is de eerste maal dat het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie naar Hasselt komt. 
Het is trouwens voor hen ook een bijzondere gelegenheid: het orkest vierde zopas zijn 60-jarig 
bestaan. De oorsprong van het orkest gaat terug naar 1958 wanneer Lola Bobesco Les Solistes 
de Bruxelles opricht. Later werd de baton overgedragen aan Augustin Dumay, die het orkest 
verder naar grote hoogte en bekendheid voerde. 

Frank Braley is muziekdirecteur sinds 2014. En hij is meteen dé pianist die we erbij moésten 
hebben om één van de vijf Beethoven-pianoconcerto uit te voeren. In 1991, op 22-jarige leeftijd, 
nam hij voor het eerst deel aan de Koningin Elizabethwedstrijd die hij prompt won en die zijn 
internationale carrière lanceerde. Sindsdien wordt hij geprezen om zijn uitzonderlijke muzikale en 
poëtische kwaliteiten. Hij ging graag in op onze vraag om het eerste pianoconcerto van Beethoven 
samen met ‘zijn’ kamerorkest uit te voeren tijdens Piano day(s) en zal bovendien ook de bekende 
Mondscheinsonate als passende intro aanbieden. 

piano & muzikale leiding Frank Braley / inleiding Stijn Paredis / © Fabien Monthubert / orcw.be

SYMFONISCH - QUINTESSENCE

ORCHESTRE ROYAL 
DE CHAMBRE 
DE WALLONIE & 
FRANK BRALEY (PIANO)
De prerevolutionair & de poëet - Beethovens 
1ste pianoconcerto

za 30 mrt 19 — 20 u
inleiding 19.15 u
concertzaal
basis: € 24
+65: € 23 / -25: € 12
ABO6: € 22 / ABO10: € 21
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ZO 31 MRT 19

KAMERMUZIEK

CLAIRE 
CHEVALLIER & 
SERGEI 
ISTOMIN (PIANO)
Twee reuzen - Tsjaikovski & 
Moessorgski

zo 31 mrt 19 — 11 u
parketzaal

basis: € 18
+65: € 17 / -25: € 9
ABO6: € 16 / ABO10: € 15

PJOTR ILJITSJ TSJAIKOVSKI
Andante cantabile uit Strijkkwartet nr. 1, opus 11 
(bewerking door W. Fitzenhagen)
Variaties op een rococo-thema in A groot, opus 33 
voor cello & piano
MODEST MOESSORGSKI
Schilderijententoonstelling (piano solo) 

Tsjaikovski wordt beschouwd als de talentvolste Russische 
componist van de 19de eeuw. Hij stond niet zo wantrouwig tegenover 
de westerse klassieke muziek als de groep nationalistische 
componisten rond Balakirev. Tsjaikovski bezat overigens de gave om 
prachtige lyrische melodieën te componeren. Hij had veel gevoel 
voor sfeer en was een meester in orkestratie en dansmuziek. Hij was 
bij leven al een beroemdheid. De Rococo-Variaties behoren tot zijn 
beroemdste en mooiste werken. Het is niet zo zoetsappig als de titel 
doet vermoeden. Wel is het allemaal heel virtuoos en kleurrijk en 
een uitdaging voor de cellist.

Aan de basis van de pianosuite Schilderijententoonstelling 
van Modest Moessorgski ligt het overlijden van een vriend, 
Victor Hartmann. De tentoonstelling van diens werken dient als 
excuus voor een compositie die eerder werd geïnspireerd door 
de obsessies van de componist dan door de tentoongestelde 
werken. Moessorgski gaf zijn partituur de vorm van een wandeling 
door de tentoonstelling. Elk deel verwijst naar een schilderij. 
Tussen de verschillende delen/doeken in horen we een Promenade, 
die steeds weer anders klinkt, maar uitgaat van hetzelfde thema. 

Claire Chevallier is een buitenbeentje en meer dan zomaar 
een pianiste. Ze studeerde wiskunde en fysica in Parijs en bezit 
een aardige collectie historische pianofortes, maar speelt ook 
de “gewone” piano. Ze vindt het tevens een mooie uitdaging om 
andere kunstdisciplines te betrekken met haar pianospel. Zo werkte 
ze samen met regisseurs, choreografen, producers, kunstenaars 
uit de visuele kunsten, zoals Wayn Traub, Rudolf Mestdagh, Josse 
De Pauw, Anne Teresa de Keersmaeker, David Claerbout, Benoît 
Van Innis en José Navas. Ze houdt van Debussy, Poulenc en Satie, 
maar ook van de zware Russen. Ze kan alles aan, deze superwoman-
pianiste.

Haar cellocompagnon Sergej Istomin startte zijn cellostudies op 
6-jarige leeftijd in Moskou aan de Gnessin-school voor begaafde 
kinderen. Zijn masterdiploma behaalde hij aan het Tsjaikovski 
Conservatorium te Moskou. Momenteel doceert hij viola da gamba 
en cello aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en 
het Koninklijk Conservatorium Gent, waar hij ook een doctoraal 
onderzoek doet naar één van de programma-onderdelen: K.F.W. 
Fitzenhagen en P. Tsjaikovski: creatieve samenwerking omtrent 
variaties op een rococothema.

piano (J. D. Becker, Sint-Petersburg 1875) Claire Chevallier / cello Sergei Istomin / 
© Jurgen Rogiers / clairechevallier.com & sergei-istomin.com



ZO 31 MRT 19

(POST)KLASSIEK

BL!NDMAN [SAX] + [DRUMS] + [STRINGS]  
PIANO & DECAP-ORGEL
30 JAAR BL!NDMAN
Dubbel feest met MINIMAL-MAXIMAL & Water & fire

204

zo 31 mrt 19 — 20 u
inleiding 19.15 u
concertzaal

basis: € 20
+65: € 19 / -25: € 10
ABO6: € 18 / ABO10: € 17



MINIMAL-MAXIMAL
PASCAL DUSAPIN  Etude nr. 4
PHILIP GLASS Contrary motion & In similar motion 
THIERRY DE MEY & PETER VERMEERSCH Habanera 
THIERRY DE MEY Musique de tables 
LOUIS ANDRIESSE Workers union 

Water & fire/Handel revisited
GEORGE FRIDERIC HANDEL Water music suite & Music for the royal fireworks, 
arr. Eric Sleichim & Reitze Smits 
JEAN FÉRY REBEL Le cahos (uit Les elémens), arr. Eric. Sleichim 

30 jaar BL!NDMAN: voor die verjaardag van BL!NDMAN stelde Eric Sleichim  
een feestprogramma samen in twee delen die elk op zich ook nog eens tegenstellingen 
inhouden: enerzijds MINIMAL-MAXIMAL als referentie naar de roots van BL!NDMAN en 
anderzijds WATER & FIRE/Handel revisited. 

MINIMAL-MAXIMAL: de wortels van BL!NDMAN liggen in het ensemble Maximalist!,  
een anarchistische groep componisten die zich met elkaar verbonden in de jaren ’70: 
Eric Sleichim, Thierry De Mey, Peter Vermeersch en Walter Hus. Paradoxaal genoeg was 
het minimalisme een belangrijk referentiepunt (Philip Glass, Steve Reich...). Piano day(s) 2017 
concentreerde zich ook al op het minimalisme met enerzijds de postklassieke stroming die 
een nieuw soort minimalisme introduceert, anderzijds met de uitvoering van Simeon Ten Holts 
Canto ostinato (het memorabele ligconcert).

Na de pauze tovert BL!NDMAN een nieuwe Handel uit de eigenzinnig samengestelde 
instrumentengroep: WATER & FIRE/Handel revisited: het voltallige BL!NDMAN-collectief gaat 
samen met een heus Decap-orgel de Water music en Music for the royal fireworks van Handel 
te lijf! 

muzikale leiding Eric Sleichim / BL!NDMAN [sax]: sopraansaxofoon Koen Maas / sopraan-, alt- & baritonsaxofoon Pieter 
Pellens / tenorsaxofoon Piet Rebel / baritonsaxofoon Raf Minten BL!NDMAN [drums]: marimba & percussie Hannes Nieuwlaet / 
vibrafoon & percussie Yves Goemaere & Christiaan Saris / percussie Wim Pelgrims BL!NDMAN [strings]: viool Stefanie Van Backlé 
& Femke Verstappen / altviool Monica Goicea / piano Suzanne Vermeyen & Fabian Coomans / Decap-orgel Reitze Smits  / inleiding 
Eric Sleichim / © Piet De Ridder / blindman.be
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WO 27 T/M ZO 31 MRT 19 
P I A N O D A Y S . B E

#pianodays
#CCHA

#cultuurcentrumhasselt
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DONDERDAG  

04 APR 19
20 u — inleiding 19.15 u
theaterzaal 

THEATER

PRIJZEN

basis: € 20
+65: € 19
-25: € 10 
abo6: € 18
abo10: € 17 

regie Luk Perceval
tekst Steven Heene & Luk Perceval 
naar diverse bronnen
met Peter Seynaeve, Chris Thys, 
Frank Focketyn e.a. 
dramaturgie Steven Heene 
decorontwerp Annette Kurz 
lichtontwerp Mark Van Denesse
coproductie Schauspiel Köln
inleiding NTGent 
© Michiel Devijver
ntgent.be

LUK PERCEVAL/NTGENT
Black - The sorrows of Belgium I: Congo 

De exploitatie van Congo door Leopold II. Eén van 
de meest duistere pagina’s uit onze geschiedenis. 
Al te vaak onderbelicht in de geschiedenisboeken 
maar wel onderwerp van Percevals nieuwste 
voorstelling. 

Luk Perceval laat zich voor Black inspireren door 
een waargebeurd verslag van een van de eerste 
Congoreizigers in de geschiedenis: de Afro-
Amerikaan William Henry Sheppard, ook wel 
de zwarte Livingstone genaamd. Sheppard reisde 
in februari 1890 als jonge missionaris vanuit 
New York naar Afrika. Samen met zijn witte 

reisgezel Sam Lapsley begint hij aan een 
ingrijpend avontuur op compleet onbekend 
terrein, waarbij hij van de ene verbazing in 
de andere valt. Anders dan Lapsley, die fysiek aan 
deze missie ten onder zal gaan, trekt Sheppard 
zich goed uit de slag, tot het geld van de kerk op is 
en hij moet terugkeren naar Amerika voor nieuwe 
fondsen. Bij die terugkeer spaart hij zijn kritiek op 
de wantoestanden in Congo niet, en is hij een van 
de eersten om de mensonterende exploitatie door 
Leopold II aan te klagen.

Black is het eerste deel van de trilogie The sorrows 
of Belgium waarin Luk Perceval met de nationale 
driekleur Black / Yellow / Red inzoomt op drie 
donkere passages uit de Belgische geschiedenis.  
Yellow zal focussen op de collaboratie met 
de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
Red op de terroristische aanslagen in ‘hellhole’ 
Brussel. 

Met deze historische feiten als uitgangspunt 
wordt een portret geschetst waarin een politieke 
agenda telkens opnieuw de aanleiding levert 
voor menselijk leed, waarin het surrealisme nooit 
ver weg is en waarin een klein land zich staande 
probeert te houden tussen grote internationale 
mogendheden: soms op sluwe wijze, maar veel 
vaker op een krampachtige manier… Welkom in 
het politieke centrum van Europa.
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Er staat een vierkant. Is het een huis ? Er komt 
geluid uit. Wat gebeurt er binnen ? Er gaat een 
klepje open. Er gaat een lampje aan en uit. Er zit iets 
of iemand in, dat is duidelijk. Maar wie of wat ?

Kluizelaar is een beeldende voorstelling over een 
mini-huis. De zonderlinge bewoner zegt dat hij niet 
thuis is, maar we horen hem wel. Is hij er dan ook 
echt? Of denken we dat alleen maar?

Zeker, het is een eenvoudig en beproefd concept: 
een doos die beweegt en waarmee van alles 
gebeurt. Maar in Kluizelaar wordt dit idee op 
een hoger niveau getild. Het vakmanschap van 
mimespeler Toon Kuijpers als man-in-de-doos 
(of toch niet?), de subtiele opbouw, de prachtige 

soundscape en dito belichting maken van 
Kluizelaar “een heerlijk theatraal kleinood om 
helemaal in op te gaan” ( ***** theaterkrant.nl). 
En dat of je nu (heel) klein bent of (al lang) iets 
minder klein. 

Simone de Jong maakte eerder het mooie 
WalvisJong en maakt, net als Gaia Gonnelli 
(pagina 216), Malou van Sluis (pagina 129) en 
Daniël van Klaveren (pagina 147) deel uit van 
een getalenteerde jonge generatie Nederlandse 
kunstenmakers voor jong publiek. En omdat talent 
nu eenmaal grenzeloos is, geven we hen graag 
ons podium! 

Kluizelaar, of: op fantasie staat grens noch maat! 

SIMONE DE JONG
Kluizelaar (2+)

ZATERDAG 

06 APR 19
15 u 
kleine theaterzaal

FAMILIE

PRIJZEN

basis: € 8
+65: € 7
-25: € 7 
familieabo: € 7

regie & concept Simone de Jong 
spel Toon Kuypers 
decorontwerp Erik Begemann
muziek Max Gramser 
© Saris & den Engelsman
hethoofd.nl



ZATERDAG  

13 APR 19
19.30 u 
concertzaal 

KLASSIEKE MUZIEK

symfonisch

PRIJZEN

basis: € 28
+65: € 27
-25: € 14 
abo6: € 26
abo10: € 25  

dirigent Bart Van Reyn
bas Alex Ashworth
tenor & bariton n.t.b.
sopraan Griet De Geyter
alt Clare Wilkinson 
© Marco Borggreve
bartvanreyn.com, 
octopusensembles.be &
leconcertdanvers.be

OCTOPUS KOOR & LE CONCERT D’ANVERS 

O.L.V. BART VAN REYN

Bachs Mattheüspassie 

JOHANN SEBASTIAN BACH
Mattheüspassie BWV  244

Geen enkele componist haalt beter het spirituele 
in de mens naar boven dan Johann Sebastian 
Bach. Het is een vaststelling die ontelbare 
keren gemaakt is, zowel door diepgelovigen 
als door gepatenteerde atheïsten. Of zijn 
muziek nu vertolkt wordt in de kerk of in 
de concertzaal, Bach is universeel en tijdloos 
geworden, in staat om alle verschillen in geloof, 
cultuur, afkomst en leeftijd te overbruggen. 

De Mattheüspassie is een oratorium, 
een kerkelijke opera als het ware, over 
het lijden en sterven van Christus. Bach schreef 
het oratorium in 1727 en liet het uitvoeren 
op Goede Vrijdag (oorspronkelijk in twee 
delen, met het eerste deel op Palmzondag). 
Het lijkt nu onvoorstelbaar, maar na de dood 
van Bach raakten zijn werken lange tijd in 
de vergetelheid. De Mattheüspassie werd 
pas herontdekt door Felix Mendelssohn in 
1829. Vandaag wordt het werk wereldwijd 
opgevoerd. CCHA wil er een tweejaarlijkse 
traditie van maken. Een nieuw oud ritueel. 

Bezinning en verstilling met sublieme koren - 
de stem van het volk -, voortreffelijke solisten 
en treffende instrumentale begeleidingen. 
En véél ontroerend-innige momenten.

Octopus werkt sinds de oprichting door 
dirigent Bart Van Reyn op projectbasis, 
en wist op korte tijd een bevoorrechte positie
in Vlaanderen te veroveren. 

Het ensemble bestaat uit een mix van gedreven 
semiprofessionele en professionele zangers, 
en biedt conservatoriumstudenten zang 
een brug naar een professionele carrière.
 
Bachs Mattheüspassie blijft, naast een geijkte 
bezinningsbron, voor kippenvel zorgen. 
Het wonderlijke Erbarme dich is niet uit 
de top drie van Klara’s top 100 te krijgen. 
Enkel omdat het ontroerend mooi is? 
Ongetwijfeld ook omdat het gaat over verdriet, 
over tekortschieten.

Samen klassiek met Vormingplus
Drie maal genieten van een klassiek 
concert met Waldo Geuns. In samenwerking 
met Vormingplus Limburg organiseren we 
een uur voor aanvang van het concert 
een aparte inleiding. Zie ook pagina 88 & 160.
meer info: vormingpluslimburg.be

209



210

DINSDAG  

23 APR 19
15 u 
kleine theaterzaal

CONCERTEN

chanson - matinee

PRIJZEN

basis: € 16
+65: € 16
-25: € 16 
abo6: € 14
abo10: € 14  

zang Liliane Saint-Pierre
zang & gitaar Marijn Devalck
zang & contrabas Jean Van Lint 
zang & klavieren Dirk Van der Linden 
drums Eric Rits
© Jan Huysentruyt
lilianesaint-pierre.be

LILIANE SAINT-PIERRE & MARIJN DEVALCK
Compagnons de la chanson

In december 2018 wordt Liliane Saint-Pierre 
70 jaar. Meer dan 55 jaar daarvan bracht ze 
door op de planken. Ze is een echt theaterdier, 
een grote concertdame en bovenal een zangeres 
met een magische stem en een onweerstaanbaar 
interpretatievermogen. 

Liliane Saint-Pierre was amper 15 jaar oud toen 
ze meer dan 40.000 exemplaren verkocht van 
haar eerste single. Op haar zestiende was ze 
de jongste deelnemer aan de Knokke Cup. 
Dé Claude François nam 20 nummers met haar 
op. In 1987 verraste ze vriend en vijand met 
Soldiers of love op het Eurovisie Songfestival en 
in 1989 raakte ze iedereen met het bloedmooie 
Sacha,  intussen een échte kleinkunstklassieker.

Marijn Devalck schreef zijn eerste songs op 
14-jarige leeftijd en begon zijn zangcarrière als 
tieneridool onder de naam Marino Falco. 

Hij brak door in 1966 met de hits Ma première 
cigarette en Je n’ai plus mon papa.

Zijn talent voor acteren, dans en zang maakten 
hem belangrijk voor de musical in Vlaanderen. 
Bij het brede publiek werd hij bekend door 
tv-reeksen als De Paradijsvogels en (natuurlijk) 
F.C. De Kampioenen. In 1991 keerde hij terug naar 
de muziek met het album Tussen licht en donker.

In dit gloednieuwe theaterconcert komen Liliane 
Saint-Pierre en Marijn Devalck voor het eerst 
samen, verenigd én vereeuwigd op het podium. 
Meer dan 100 jaar muzikale ervaring in puur Frans 
chanson met Gilbert Bécaud en Jacques Brel, 
maar ook France Gall en Céline Dion, Edith Piaf 
en Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Claude 
François, Nicole Croissy, Yves Montand, Luis 
Mariano en Adamo.
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DINSDAG  

23 APR 19
20 u 
podium op podium
theaterzaal

CONCERTEN

jazz

PRIJZEN

basis: € 16
+65: € 15
-25: € 8 
abo6: € 14
abo10: € 13  

piano Bram De Looze
contrabas Anneleen Boehme
drums Lander Gyselinck
© Alexander Popelier
labtrio.be

LABtrio

LABtrio bestaat uit Lander Gyselinck (zie ook 
STUFF.), Bram De Looze en Anneleen Boehme 
(CCHA 2016 & 2017). Het trio heeft een 
eigenzinnige visie met jazz standards en eigen 
composities. Goed voor een decennium van 
nationaal en internationaal succes.

Tijdens het Tremplin Jazz d’Avignon Festival 
in 2011 wonnen ze zowel de jury- als 
de publieksprijs. Sinds spelen ze in binnen- 
en buitenland en worden ze uitgenodigd op 
verschillende gerenommeerde festivals.

Debuut Fluxus uit 2013 wordt beschouwd als 
één van de beste cd’s van 2013. Op opvolger 

Nature city gaan Lander, Anneleen en Bram op 
zoek naar lyriek en drive, melodieën en beats 
geïnspireerd door verschillende muziekgenres, 
van klassieke muziek tot pop en elektronica.

“**** Bezielde improvisaties en knapperige beats 
kenmerken dit magnifieke album.” De Standaard, 

15 februari 2017

“***** Akoestisch en elektrisch vullen elkaar aan, 
klassiek en modern smelten samen en toch 
botst het nooit.” Jazzmozaïek, januari 2017

“**** LABtrio slaagt erin muziek op te laden, 
vrijwel stil te laten vallen en plots weer vleugels 
te geven. Een concert met internationale allure.” 
De Standaard, 27 februari 2017



WOENSDAG  

24 APR 19
20 u 
kleine theaterzaal

CABARET & COMEDY 

comedy

PRIJZEN

basis: € 16
+65: € 16
-25: € 16 
abo6: € 14
abo10: € 14  

tekst, muziek & spel Pieter Verelst 
regie Joost Laterveer & Pieter Bouwman
met dank aan Pieter Hofman, 
Nick van Hintum & Wilhelmer van 
Efferinck 
© Giel Domen 
pieterverelst.be

PIETER VERELST
Mijn broer en ik 

“Eerst en vooral zou ik willen zeggen dat ik 
vandaag heel verheugd ben. Ondanks mijn 
povere uitkering en mijn broers lugubere 
aanzicht, krijg ik vanavond eindelijk de kans om 
in het reine te komen met mijn broer. Een mens 
is niet gemaakt om alleen te zijn. Geen kwaad 
woord over mijn broer. Hij kan het ook niet 
helpen. Laten we dat afspreken.”

In Mijn broer en ik laat Pieter Verelst 
een spervuur van verhalen uit zijn absurde 
universum op je los. Voor je het weet, ben je 
aan zijn lippen gekluisterd terwijl hij immens 
beeldend vertelt over een boer en een 
mol. Combineer dit met zijn energetische 
acteertalent en muzikaliteit en je snapt dat 
deze voorstelling vooral veel te snel voorbij 
zal vliegen. 

Jong en aanstormend cabarettalent Pieter 
Verelst mag zichzelf sinds eind 2016 de winnaar 
noemen van het Camerettenfestival. 

Eerder viel hij ook al in de prijzen (jury - én 
persoonlijkheidsprijs) op het Groninger 
Studenten Cabaretfestival. Onze noorderburen 
erkenden dus al meermaals zijn overweldigende 
talent en met zijn heel eigen energieke en 
originele stijl palmt hij stilaan ook Vlaanderen 
helemaal in. 

“***** Nooit maakte een beginnende comedian 
meer indruk in Vlaanderen. Denk aan het 
ontregelende Nederlandse cabaret van Hans 
Teeuwen of Micha Wertheim, maar dan met 
die ondefinieerbare absurde twist - eerder 
Belgisch dan Vlaams - en gedrenkt in de 
volkse klei. Een vergelijking met Wim Helsen 
is ook onvermijdelijk, maar Verelst heeft 
nog meer troeven zoals een arsenaal aan 
gezichtsuitdrukkingen. En hij komt weg met 
flauwiteiten omdat hij ze meteen ontkracht.”
De Standaard, 28 oktober 2017
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DONDERDAG  

25 APR 19
20 u - inleiding 19.15 u
theaterzaal

THEATER

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 17
-25: € 9 
abo6: € 16
abo10: € 15  

concept & regie Suze Milius
spel Abke Haring, Nadia Amin, 
Milou van Duijnhoven e.a. 
artistiek advies Piet Menu 
inleiding Tuur Devens 
© Joey Pilgrim
hzt.nl 

SUZE MILIUS/HET ZUIDELIJK TONEEL & 
HOUSE CRYING YELLOW TEARS
The world according to Kubrick - De mens als (geboren) beest

Zijn we beesten, of worden we tot beesten 
gemaakt? Filmregisseur Stanley Kubrick vlocht 
deze vraag als rode draad door zijn œuvre. 
Het stille straatschoffie uit de Bronx, schaker, 
fotograaf, notoir pessimist, maniakaal perfectionist 
groeide uit tot één van de meest invloedrijke 
filmmakers van na WO II. Spartacus, Lolita, 2001: 
A space odyssey, A clockwork orange, Full metal 
jacket, The shining. Stuk voor stuk hebben ze 
meerder generaties getekend.  

Suze Milius bewondert Kubrick evenzeer als ze 
bang van hem is. Vanwege zijn esthetiek, 
zijn wereldbeeld, zijn bijna obsessieve interesse 
voor geweld als onvervreemdbaar onderdeel 
van de mens. Al op jonge leeftijd kregen zijn films 
voor Suze een iconische status; er werd over 
gesproken als films die ze echt moest zien, waarna 
er kwellend aan toe werd gevoegd dat ze er nog 
te jong voor was. Het zien van de films haalde 
weinig van de enigmatische schittering weg, 
en inzicht in zijn dictatoriaal perfectionisme 
voegde er nog een schepje aan toe. 

Suze Milius volgen we al van haar 
afstudeervoorstelling aan de Toneelacademie 
Maastricht. Met haar beeldend theater maakte 
ze pakkende en intrigerende voorstellingen 
als Exhibit, Nipt (Laika), Water en Zwischen 
(het nieuwstedelijk).

Vorig seizoen stond haar voorstelling Talk show 
in intieme podium-op-podium-opstelling in de 
theaterzaal. Nu maakt ze met The world according 
to Kubrick haar debuut in de grote zaal. Het belooft 
een monumentale voorstelling te worden, met 
onder meer Abke Haring (Unisono, CCHA, 2015 
en Platina, CCHA, 2018). 



VRIJDAG  

26 APR 19
20 u - inleiding 19.15 u
concertzaal

KLASSIEKE MUZIEK

symfonisch

PRIJZEN

basis: € 22
+65: € 21
-25: € 12 
abo6: € 20
abo10: € 19  

dirigent Wouter Lenaerts 
tenor Gilles Van Der Linden
hoorn Emma Van Den Ecker
inleiding Stijn Paredis
© Dan Cook
symphonia-assai.be,
eaudecor.be & 
gillesvanderlinden.com

symphoniaASSAI_strijkers O.L.V. WOUTER LENAERTS

EMMA VAN DEN ECKER HOORN & GILLES VAN DER LINDEN TENOR

The English connection

RALPH VAUGHAN WILLIAMS
Fantasia on a theme by Thomas Tallis
BENJAMIN BRITTEN 
Serenade for tenor, horn & strings & Simple 
symphony
EDWARD ELGAR 
Sospiri & Serenade for strings

In The English connection onderzoekt 
symphoniaASSAI het wezen van de Engelse 
muzikale identiteit en de historische verbanden 
tussen het werk van de componisten Edward 
Elgar, Ralph Vaughan Williams en Benjamin 
Britten. Drie componisten op zoek naar een eigen 
Engels idioom, een nationale muziektaal die 
onlosmakelijk verbonden blijkt met de volkscultuur 
en de glooiende landschappen die hen omringden.

R.V. Williams, van Welshe afkomst en ooit nog 
leerling van Ravel, schreef Fantasia on a theme by 
Thomas Tallis in 1910 en dirigeerde zelf de London 
Symphonic Orchestra op de première ervan.

Britten zette zichzelf ietwat buiten de geschiedenis 
omdat hij voorbijgaat aan de avant-garde uit 
de 20ste eeuw ten voordele van een perfecte 
beheersing van het componistenmétier, 
een kennis van de muziek en een eerlijk electisme.

symphoniASSAI, met Hasselt als thuisbasis, wil 
onder leiding van Wouter Lenaerts, de muzikale 
krachten in de regio versterken. We bieden hen 
daarvoor graag een vast podium in CCHA.

214
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Choreografe en danseres Anabel Schellekens 
maakt al bijna 20 jaar voorstellingen waarbij 
ze de intimiteit opzoekt. Dichtbij en tussen 
het publiek. Vaak in huiskamers ook, herinner 
je Vous permettez? (CCHA, 2005) en Marcella 
(CCHA, 2015). Nu gaat ze een stap verder, 
nog dichterbij. Of hoe je toeschouwer wordt 
van je eigen dans.

“Omgeving, tijd, gedachten vloeien weg. Je wordt 
bewogen, letterlijk én figuurlijk, en met grote 
precisie. Je lijf voelt dat het goed is. Een warme 
gloed borrelt op in je.”

In deze één-op-één performance gaat het niet 
om het kijken naar dans, neen: je wordt bewogen. 

ZATERDAG

27 APR 19
vanaf 14 u elke 30’  
CCHA

DANS/FAMILIE

hedendaagse dans 

PRIJZEN 

basis: € 5
+65: € 5
-25: € 5

concept & uitvoering Anabel 
Schellekens samen met Natascha Pire 
& Katja Pire
muziekcompilatie David Rakim Jongen 
met steun van Laika & Matterhorn, 
STUK Leuven & Vrijstaat O. Oostende
met dank aan Thomas Devens & 
alle vrijwilligers 
© Katja Pire 
intivzw.be

ANABEL SCHELLEKENS/INTI
Bewogen

Door een danser die jou ‘danst’. Geleidelijk aan 
word je één met de bewegingen die ter plekke 
ontstaan, en ervaar je zelf de choreografie in je 
eigen lichaam.

“De danseres gaf me het gevoel tien minuten lang 
van de wereld te zijn. Leiden of geleid worden, 
het speelde geen rol. Mijn lichaam kon zich 
eindelijk nog eens concentreren op datgene 
waar het echt voor gemaakt is: ontvangen en iets 
teruggeven, in een evenwichtige balans.”

Maak je klaar voor een korte verrassende 
performance op deze Dag van de Dans, 
voor iedereen van 9 tot 99 jaar!
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Een wolk, een berg, een vlieger, een hoed van 
papier? Jawel! 

Drie dansers kruipen, dansen, sluipen en spelen 
in een landschap van papier. Op hun reis wappert 
het papier als ze rennen, scheurt als ze er 
doorheen lopen, krimpt als ze erin knijpen. Maar 
als het papier verfommelt, ontstaan er ook nieuwe 
werelden!

In deze werelden blijkt wat sterk is, kwetsbaar 
te zijn, en wat kwetsbaar is, eigenlijk heel sterk. 
In deze werelden delen de dansers hun dromen, 
angsten, vreugde en kwetsbaarheid. 

ZATERDAG

27 APR 19
15 u   
parketzaal

FAMILIE 

PRIJZEN 

basis: € 8
+65: € 7
-25: € 7
familieabo: € 7

concept & choreografie Gaia Gonnelli 
live muziek Wiebe Gotink
dadodans.nl

BELGISCHE PREMIÈRE

DADODANS/GAIA GONNELLI
Papier (3+)

Net als in Kleur en Ondersteboven combineert 
Gaia Gonnelli dans weer met andere 
kunstdisciplines. De beelden en de associaties 
in haar werk prikkelen de fantasie van de kleinsten 
en hun (groot)ouders. Componist Wiebe Gotink 
zal daarbij het papier met klanken beschrijven.

Een ode aan de ver-beeld-ing van heel klein en 
minder klein: welkom in deze papieren wereld 
van onbegrensde mogelijkheden!

WORKSHOP
za 27 apr 2019 - 14 u - duur 45’
max. 25 ouders en kinderen - gratis, inschrijving 
noodzakelijk via karin.valee@ccha.be

Geïnspireerd door papier leidt Gaia 
Gonnelli ouders en kinderen door fijne 
bewegings- en dansspellen om 
de creativiteit, muzikaliteit en het contact 
te prikkelen. Want wat is er fijner dan 
samen te dansen?
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Judith Clijsters studeerde af aan de Northern 
School of Contemporary Dance in Leeds en 
tourde internationaal met Verve Dance Company 
en Phoenix Dance Theatre. In 2012 maakte 
ze samen met Yentl de Werdt haar eerste 
dansvoorstelling Dagbreek (CCHA, 2012). 
Judith is een observator en werkt intuïtief, 
met een sterke maar zachte fysieke bewegingstaal 
en een sobere maar gedetailleerde esthetiek.

“A human being is stuck in the middle of a crowd. 
She is surrounded by other human beings who 
watch her fight time, fight choices, fight rhythm, 
fight her own critical mind. Who is fighting? 
Her body is fighting. Her body is fighting her 
restrictive convictions. Her body is fighting 
our tiresome behavior and searches for new  

ZATERDAG

27 APR 19
16.30 u   
parketzaal

DANS

hedendaagse dans 

PRIJZEN 

basis: € 10
+65: € 9
-25: € 8 
abo6: € 8
abo10: € 8  
combiticket met Koen De 
Preter (pagina 218): € 15  

choreografie & dans Judith Clijsters 
muziek Dyane Donck 
lichtontwerp Raf Wouters 
dramaturgie Anne Marije van den 
Bersselaar   
coproductie C-TAKT, DansBrabant & 
Makershuis Tilburg & Theater 
de Nieuwe Vorst 
© William vander Voort 
 judithclijsters.be

JUDITH CLIJSTERS
Bored to death

connections. Who wants to play? Play and risk 
to loosen up a little?”

“Wanneer liet je je lichaam de laatste keer over iets 
beslissen?” Dat vraagt Judith zich af wanneer 
ze kijkt naar mensen en hun leefgewoonten. 
We leven, werken en zoeken ontspanning in ons 
hoofd. Het lichaam verveelt zich daarbij dood en 
krijgt geen enkele uitdaging. Het lijf is bored-out. 
De verbinding is verbroken.

Bored to death gaat over hoeveel we van onszelf 
vragen en hoe passief ons lichaam daarvan wordt. 
De radicale andere kant daarvan is de doorgedreven 
fitness- en healthcultuur. Wat ben je bereid te doen 
of te laten om je goed te voelen?
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In zijn voorstellingen toont Koen De Preter 
een fascinatie voor performers van uiteenlopende 
leeftijden en dansachtergronden. Voor het eerst 
sinds Les mots… toujours les mots bien sûr 
(2004) maakt hij opnieuw een solo voor zichzelf. 
Het is geleden van J o u r n e y (2014) dat hij nog 
zelf op de planken stond.

Dancing is een zoektocht naar vrijheid: dansvrijheid. 
Met het theater als een groot wit canvas waar alle 
vormen van beweging toegestaan zijn. Dancing 
is koppig, poëtisch, absurd, beklijvend en intens. 
Eclectisch zoals een maffe discotheek. 

ZATERDAG

27 APR 19
17.30 u   
podium op podium theaterzaal

DANS

hedendaagse dans 

PRIJZEN 

basis: € 10
+65: € 9
-25: € 8 
abo6: € 8
abo10: € 8  
combiticket met Judith Clijsters 
(pagina 217): € 15  

choreografie, dans, lichtontwerp, sce-
nografie & kostuums Koen De Preter 
dramaturgisch advies Nienke Reehorst 
coproductie Julidans Amsterdam, 
Vooruit Gent, C-TAKT & De Grote Post 
Oostende  
residenties ccBe Berchem, STUK 
Leuven, B-motion Bassano del Grappa, 
De Warande Turnhout, Vooruit Gent & 
Provinciaal Domein Dommelhof 
met dank aan Pekfabriek & 
Ballet Vlaanderen 
© Bart Grietens 
koendepreter.com

KOEN DE PRETER
Dancing

Dancing is een statement. Koen doet alles zelf. 
Hij opent de deuren van het theater, bedient zelf 
licht en geluid. Bewust, maar ook omdat 
de omstandigheden hem ertoe dwingen. 
Dancing vertelt over de kwetsbare positie waarin 
veel kunstenaars zich vandaag bevinden. Dancing 
gaat niet alleen over dans an sich, maar ook over 
de mens achter de kunstenaar, die danst vanuit 
noodzaak, vanuit zijn ziel.

“We should consider every day lost on which we 
have not danced at least once. And we should call 
every truth false which was not accompanied by at 
least one laugh.” Friedrich Nietschze
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Welkom in het grote, donkere universum, ergens 
voorbij de wolken. Daar waar alles kan en alles 
voortdurend verandert!

Kijk uit: daar komt een reeks voorwerpen aan 
gevlogen. Een te groot hart uit plastic dat enkel 
in te tomen is door er een klein beetje lucht uit 
te laten. Een gigantische pil die je in een toestand 
brengt waarin je jezelf niet meer herkent. 
Een mond waar de voortand vanaf geschoten 
wordt en die in duizend stukken breekt…  

Vergeet niet: hier is geen begin en geen einde. 
Je verandert voortdurend van vorm. Nu ben 
je even een lichaam, straks word je weer iets 
anders. En uiteindelijk landen we in een universum 
van gekleurde regen en oneindige tekeningen.

ZATERDAG

27 APR 19
19 u   
kleine theaterzaal

FAMILIE

PRIJZEN 

basis: € 10
+65: € 9
-25: € 8
familieabo: € 8

concept & regie Miet Warlop 
spel Wietse Tanghe & Christian Bakalov 
muziek Pieter De Meester, Joppe 
Tanghe, Wietse Tanghe & Miet Warlop 
lichtontwerp Henri Emmanuel Doublier 
outside eye Danai Anesiadou 
productie Irene Wool vzw 
coproductie Vooruit Gent, Gessnerallee 
Zürich, TJHP Centre dramatique 
national Strasbourg, AUAWIRLEBEN 
Theaterfestival Bern 
© Reinout Hiel
hetpaleis.be

MIET WARLOP/hetpaleis
Big bears cry too (6+)

O ja, ook benieuwd wat er gebeurt met de beer 
uit de titel? En wat doen die satéstokjes daar? 
Of wat komt dat spook met de rollende 
pingpongbalogen vandaan? En waar is dat 
speciale oog dat het onzichtbare kan zien naartoe?

Een grote beer, zwevende objecten, een razend 
spannende landing en kleurrijke explosies, 
Big bears cry too is een visuele voorstelling die 
de verbeeldingskracht sterk prikkelt. En dan hebben 
we het nog niet gehad over de soundscape waar 
jullie wel eens een rol zouden kunnen gaan spelen.
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CCHA is een open huis en werkt aan 
samenwerking met verschillende actoren in 
de stad en verder. In C is een droomproject dat 
we realiseren in samenwerking met het Stedelijk 
Conservatorium Hasselt.

In C is één van de zeldzame hedendaagse 
muziekwerken dat door amateurmusici en/of 
muziekstudenten gespeeld kan/moet worden. 
De directe beleving is erg groot en de ontlading 
op het einde van het concert is zowel voor 
uitvoerders als publiek zeer intens. 

Historisch gezien is In C van de Amerikaanse 
componist Terry Riley (1935) één van 
de allereerste minimal werken. In C was  
het werk dat later componisten zoals Steve 
Reich en Phillip Glass inspireerde. Hun 
betrachting was om met zo weinig mogelijk 
middelen een zo groot mogelijke expressie 
teweeg te brengen. 

DINSDAG  

30 APR 19
20 u 
concertzaal

KLASSIEKE MUZIEK

(post)klassiek

PRIJZEN

basis: € 8
+65: € 8
-25: € 8 
abo6: € 8
abo10: € 8  

coaching ChampdAction 
© Dylan Nolte
champdaction.be &
scmwd.kunstencampushasselt.be 

ChampdAction, STEDELIJK CONSERVATORIUM HASSELT
& CCHA
In C van Terry Riley

Het uiteindelijke proces ligt zo’n beetje tussen 
improviseren en componeren. ChampdAction, 
het Antwerpse ontwikkelings- en productie-
platform, heeft een jarenlange ervaring in 
het opzetten van participatieve projecten en 
voert In C al meer dan 10 jaar op in binnen- 
en buitenland, soms met groepen van 300 
uitvoerders. 

Intussen ontwikkelde ChampdAction een In C 
app waarmee je 24 uur op 24 kan meespelen 
met medespelers vanuit heel de wereld. 
Wil je dus ook al eens In C meespelen ga dan 
naar incapp.eu, kies je instrument en je bent 
vertrokken! 

Op 30 april 2019 kan je dan de live ervaring 
meemaken in CCHA, een uitvoering met 
onder meer studenten van de Hasseltse 
muziekacademie onder leiding van 
ChampdAction.  
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DONDERDAG  

02 MEI 19
20 u 
theaterzaal 

CONCERTEN

chanson - bigband

PRIJZEN

basis: € 26
+65: € 26
-25: € 26 
abo6: € 24
abo10: € 24 

zang Jonas Van Geel & 
Peter Van den Begin 
muzikale begeleiding bigband
© Diego Franssens

VAN GEEL & VAN DEN BEGIN
In concert 

Jonas Van Geel en Peter Van den Begin. De twee 
knapste lelijke venten van Vlaanderen. Voorstellen 
hoeft niet meer. Goede wijn behoeft nu eenmaal 
geen krans, hij moet enkel in een schoon glas 
geschonken worden. En Jonas en Peter hebben 
nu een bijzonder schoon glas in de aanbieding.

Naast het verschil in leeftijd en lengte delen ze 
samen een diepgewortelde liefde voor
Nederlandstalige muziek en voor bigbands. 
En laat dat nu net de combinatie zijn die ze op 
ons gaan loslaten. Nederlandstalige bigband… 
dat mag dan wel klinken als kaviaar uit Kontich of 

oesters uit Opoeteren, maar Jonas en Peter gaan 
bewijzen dat het een gouden combi is.

Borsato op blazers, La Esterella op sax, achter 
de drum zit Wannes Van de Velde en André Hazes 
zet zijn pint aan de kant om een trompet ter hand 
te nemen.

Deze rasentertainers steken Nederlandstalige 
klassiekers in een bigbandjasje of brengen een 
Nederlandstalige versie van hun croonerhelden. 

In het leven is niets zeker, behalve één ding: 
wanneer Van Geel & Van den Begin hun beste 
kostuum uit de kast halen en hun tapschoenen 
opblinken, moet je erbij zijn!



VRIJDAG  

03 MEI 19
20 u 
theaterzaal 

CONCERTEN

pop-rock

PRIJZEN

basis: € 30
+65: € 30
-25: € 30 
abo6: € 30
abo10: € 30 

gitaar & zang Guy Swinnen, Willy Willy 
& David Piedfort 
drums Frankie Saenen 
keys Patrick Cuyvers 
bas Geert Schurmans 
© Danny Willems
thescabs.be

THE SCABS
40 years 

De Boemel. Als je niet van Scherpenheuvel of 
omstreken bent zegt het je waarschijnlijk niets. 
Maar daar speelden The Scabs 40 jaar geleden 
een eerste concert. De beste rockband van het 
land beleefde sindsdien veel succes en triomfen 
en doorstond bezettingswissels en tragische 
overlijdens.

Vlaanderens eigenste versie van The Clash en 
The Rolling Stones is intussen een hele poos 
terug van veel te lang weggeweest. De comeback 
startte in 2007 met de legendarische concerten 
in de Ancienne Belgique waar ze Royalty in exile 
integraal speelden. In 2015 - 20 jaar na Sunsets 
over wasteland - verscheen zelfs een nieuw album: 
Ways of a wild heart.

Originele leden Guy Swinnen, Franky Saenen en 
Willy - de Vlaamse Keith Richards - Willy staan nu 
aan de start van een tour die vier decennia 
The Scabs viert. Mét ook een reeks concerten in 
de theaters. 

Met alle hits en alle publieksfavorieten. Van 
So called friends over Stay en Hard times tot 
Robbin’ the liquor store. En het zal heus niet altijd 
akoestisch zijn, wel integendeel. De band heeft 
voor de gelegenheid ook enkele verrassingen 
in petto. Keep on rockin’ in the free world!

Na Soulsister in 2017 en Clouseau in 2018, 
dé jubileumtournee van 2019: The Scabs, 
40 years!
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ZONDAG  

05 MEI 19
11 & 15 u 
podium op podium theaterzaal 

FAMILIE

PRIJZEN

basis: € 8
+65: € 7
-25: € 7 
familieabo: € 7

concept, spel & dans Danaé Bosman 
& Jotka Bauwens 
eindregie & bewegingsadvies 
Karolien Verlinden 
coach Karel Van Ransbeeck 
compositie & muzikant Stefan Wellens 
kostuums Lies Maréchal 
decorontwerp Oona Sauwens & 
Wim Van de Vyve 
© Laure Anne Iserief 
 despiegel.be 

THEATER DE SPIEGEL
Boks (1,5+) 

Een kleine ruimte. 
Een zoektocht naar de ander. 
Smachten naar intimiteit. 
Botsen. 
Exploderen. 
Versmelten hier en daar. 
Box gevuld met spanning. 
Ook streling. 
Ja, dat ook wel eens. 
Wrevelend gewoel. 
Wervelend gelach. 
Aanstekelijk amusement. 
Het onvoorwaardelijke zoeken. 
Een explosie van hun samenzijn. 
In een box.

Twee personen ontdekken dat ze vastzitten in 
een kleine ruimte, een box. Er is verwarring, angst 
en onwennigheid. Er zijn spanningen, botsingen en 
emoties. Er zijn (ook) strelingen. Stilaan groeien ze 
zo naar mekaar toe. Onwennig gewoel ontaardt 
in gelach en aanstekelijk amusement.

Boks is een fysieke voorstelling met live 
soundscape, over een zoektocht naar de ander en 
samenzijn. 

Na het succesvolle Ceci n’est pas un livre, Niet 
drummen, Mouw en het fantastische Nocturama, 
in première tijdens Krokusfestival 2018, toont 
Theater De Spiegel nog maar eens hun artistieke 
topkwaliteit in het werk voor de allerkleinsten.
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JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA
String quartet nr.1 
RODOLFO HALFFTER
Ocho tientos, opus 35  
ALBERTO GINASTERA
String quartet nr.1, opus 20 

In 2019 laten we de Spaanse lente al beginnen 
op 3 februari, met het Concerto d’Aranjuez van 
Joaquin Rodrigo (zie concert met Cedric Honings 
& symphoniaASSAI, pagina 150). We gaan 
lustig door op dit zuiders élan en drijven verder 
op Spaanse strijkersklanken met een subliem 
strijkkwartet dat wereldwijd de grote podia 
bestormde. “Voortreffelijk: onberispelijke, perfect 
uitgebalanceerde, origineel geïnterpreteerde 
vertolkingen, in constante warme tonen,“
zo bejubelde de New York Times het Cuarteto 
Quiroga.

ZONDAG 

05 MEI 19
11 u 
oud stadhuis

KLASSIEKE MUZIEK 

PRIJZEN

basis: € 18
+65: € 17
-25: € 9
abo6: € 16
abo10: € 15

viool Aitor Hevia & Cibrán Sierra 
altviool Josep Puchades
cello Helena Poggio
© Molina Visuals
cuartetoquiroga.com

CUARTETO QUIROGA
Spaanse lente

Het kwartet ontleent zijn naam aan zijn 
legendarische landgenoot Manuel Quiroga 
Losada. Die was aan het begin vorige eeuw 
één van de meest gevierde violisten van Europa 
met een indrukwekkende internationale carrière. 

Het kwartet treedt aardig in zijn voetsporen. 
Cuarteto Quiroga heeft niet alleen een vaste 
samenwerking met het Koninklijk Paleis in 
Madrid, waar het een concertcyclus verzorgt 
op instrumenten van de unieke Stradivarius-
collectie van het koningshuis, maar musiceert 
ook met vooraanstaande partners zoals Martha 
Argerich, Javier Perianes, Valentin Erben 
en Veronika Hagen.



225

MAANDAG  

06 MEI 19
20 u 
theaterzaal 

THEATER

PRIJZEN

basis: € 20
+65: € 19
-25: € 10 
abo6: € 18
abo10: € 17 

concept & regie Jakop Ahlbom 
spel 12 performers 
live muziek Alamo Race Track 
dramaturgie Judith Wendel 
decorontwerp Jakop Ahlbom i.s.m. 
Douwe Hibma 
lichtontwerp Yuri Schreuders  
© Larry Fink Fashion, Detour 1-99 
(Plimpton) 
jakopahlbom.nl

JAKOP AHLBOM
Le bal

1918. In een danslokaal komen mensen samen 
op zoek naar liefde, gezelschap en vertier. 
Ze dansen, flirten, maken ruzie en vervelen zich. 
Ze komen en gaan. De jaren verstrijken, 
de maatschappij verandert en de mode en muziek 
ondergaan de ene transformatie na de andere. 
Maar het danslokaal blijft bestaan. De dansers 
blijven dansen en passen zich steeds weer aan 
het nieuwe tijdperk aan. 

Le bal omspant een periode van 100 jaar: 
de voorstelling begint aan de vooravond van 
the roaring twenties. Het vrouwenkiesrecht is nog 
niet ingevoerd en het is onrustig in Europa. Vanaf 
dat moment neemt de voorstelling ons mee op 
een wervelende trip doorheen jaren en decennia, 
tot aan het hier en nu. De band Alamo Race Track 
begeleidt deze reis door de tijd en speelt 
de wereldhits van de afgelopen honderd jaar.

Le bal biedt een dwarsdoorsnede van hoe we 
in de afgelopen eeuw (samen)leefden. Hoe we 
door de eeuwen heen steeds op zoek zijn naar 
liefde en geborgenheid. En hoe onvermijdelijk 
het veranderen van de tijd is. 

Jakop Ahlbom laat zich voor Le bal inspireren 
door de gelijknamige film van Ettore Scola. Op zijn 
geheel eigen manier herwerkt hij de film tot een 
woordeloze mix van mime, dans, slapstick, live 
muziek, special effects en vervreemdende poëzie. 
Jakop Ahlbom is een terugkerende gast in CCHA. 
De voorbije seizoenen zag je Vielfalt (2009), 
Lebensraum (2011), het bloedstollende Horror 
(2016) en de dansvoorstelling Swan lake (2016) 
in samenwerking met ICKamsterdam. Vorig 
seizoen werd zijn Innenschau [revisited] in CCHA 
afgesloten met een staande ovatie. 



DINSDAG  

07 MEI 19
20 u — inleiding 19.15 u
concertzaal 

KLASSIEKE MUZIEK

symfonisch

PRIJZEN

basis: € 24
+65: € 23
-25: € 12 
abo6: € 22
abo10: € 21 

dirigent Jun Märkl 
harp Anneleen Lenaerts 
inleiding Stijn Paredis 
© Marco Borggreve 
brusselsphilharmonic.be & 
anneleenlenaerts.com

BRUSSELS PHILHARMONIC O.L.V. JUN MÄRKL

ANNELEEN LENAERTS HARP

La Strada & tragische liefdes

CAMILLE SAINT-SAËNS 
Danse bacchanale (uit Samson et Dalila, opus 47) 
NINO ROTA 
Concerto per arpa e orchestra & La strada suite 
RICHARD STRAUSS 
Don Juan, opus 20 
RICHARD WAGNER 
Isolde’s Liebestod (uit Tristan und Isolde) 

Tragische liefde, epische retoriek en allesverterende 
passie zijn de rode draad in dit programma. 
Sensationeel en dramatisch, zo liet Saint-Saëns 
zijn versie van Samson et Dalila eindigen - met een 
orkestraal showstuk. Even tragisch, even fataal is 
het einde van Wagners Tristan und Isolde. Voor de 
ultieme liefde volgt Isolde haar Tristan de dood in.

Niet met finales, maar met indrukwekkende 
openingsscènes: zo veroverde Richard Strauss 
het publiek. In Don Juan tekent hij de grote 
minnaar als een complex karakter van vlees en 
bloed, die na talloze flirts en relaties gebroken en 
alleen achterblijft - met alweer een tragische 
dood als einde.

Als vaste componist voor onder meer de magische 
wereld van Fellini schreef Nino Rota talloze 
bekroonde soundtracks bij elkaar. Van die voor 
La strada maakte hij later een balletsuite. 
Film of concertzaal, Rota bleef doorheen zijn 
œuvre trouw aan zijn eigen stijl met prachtige 
melodieën, romantische lijnen en een meesterlijke 
orkestratie. In zijn Concerto voor harp komt 
het genie van deze volbloedcomponist helemaal 
tot leven.

Anneleen Lenaerts hoeven we niet meer voor 
te stellen. Sinds ze in 2010 benoemd werd tot 
Solo Harpiste van de Wiener Philharmoniker 
gaat het loeihard. Met dit orkest onder leiding van 
Gustavo Dudamel verzorgde ze een Europese tour 
eerder dit jaar, en ook een Belgische concertreeks 
met het prachtige Quatuor Zaïde (CCHA, 2017) 
bleef niet onopgemerkt. CCHA is blij en trots haar 
te mogen verwelkomen in dit unieke romantische 
programma, helemaal op haar lijf en op de harp 
geschreven.
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WOENSDAG  

08 MEI 19
20 u  
theaterzaal 

CONCERTEN

chanson

PRIJZEN

basis: € 24
+65: € 24
-25: € 24 
abo6: € 22
abo10: € 22 

zang, piano & gitaar Frank Boeijen 
band n.t.b. 
© Maarten Corbijn 
frankboeijen.nl

FRANK BOEIJEN

Zijn onmiskenbare stem, de liedjes uit het hart, 
zijn band die past als een warme jas. Frank Boeijen 
raakt met zijn persoonlijke verhaal telkens weer 
het hart. Omdat zijn teksten beklijven en de muziek 
vervoert. 

De afgelopen drie decennia bracht de 60-jarige 
zanger maar liefst 500 songs en 28 albums uit. 
Hij werkte samen met Stef Bos, Henk Hofstede, 
Liesbeth List, Henny Vrienten en Yasmine.  
En ontving o.a. een Edison, een Gouden Harp 
en een œuvreprijs.

Frank Boeijen vindt zichzelf live telkens opnieuw 
uit. Nieuwe én bekende songs in verrassende 

arrangementen: klein en breekbaar, dan weer 
groots en meeslepend. Als pionier in de Nederlandse 
popmuziek laveert hij met het grootste gemak 
door zijn omvangrijke repertoire. De hits van toen - 
De verzoening, Zeg me dat het niet zo is, Koud in 
mijn hart, Kronenburg Park of Vaderland - worden 
daarbij op een verrassende manier naar het heden 
gehaald.

Twee jaar na Land van belofte verscheen 
afgelopen januari het dubbelalbum Palermo, 
met opnieuw een fraai vormgegeven boek waarin 
zijn poëtische teksten de allure krijgen die ze 
verdienen. Na vijf jaar opnieuw in CCHA!
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Guy Cassiers en LAZARUS. Scenografische 
precisie versus baldadige speelsheid. Literaire 
ernst tegenover schijnbare lichtvoetigheid. 
En toch vinden deze theatermakers elkaar in 
hun zoektocht naar de donkerste diepten van 
de menselijke ziel. Deze tocht voerde Guy Cassiers 
eerder langs voorstellingen als Atropa, De wraak 
van de vrede, Duister hart, Musil 3: De misdaad, 
MCBETH, Bloed & rozen, Het lied van Jeanne 
en Gilles en De welwillenden. Theatercollectief 
LAZARUS maakte op haar beurt bewerkingen 
van klassieke romans van onder meer Dostojevski, 
Boelgakov, Gontsjarow, Gombrowicz én Bukowski. 

GUY CASSIERS/TONEELHUIS & ARSENAAL/LAZARUS
Bagaar

MAANDAG 

13 MEI 19
20 u — inleiding 19.15 u   
theaterzaal

THEATER

PRIJZEN

basis: € 22
+65: € 21
-25: € 11 
abo6: € 20 
abo10: € 19

bewerking & regie Guy Cassiers & 
Lazarus 
naar Coup de torchon van Bertrand 
Tavernier & Jean Aurenche 
dramaturgie Erwin Jans
met Katelijne Damen, Koen De Graeve, 
Pieter Genard, Marianne Loots, Günther 
Lesage, Ryszard Turbiasz, Joris Van den 
Brande & Charlotte Vandermeersch 
scenografie Tim Van Steenbergen 
kostuums Karen De Wolf 
lichtontwerp Fabiana Piccioli
inleiding Tuur Devens
© Lara Gasparotto
toneelhuis.be & 
arsenaallazarus.be

Met Bagaar zetten zij samen hun versie neer van 
Coup de torchon, een film van Bertrand Tavernier 
uit 1981. Het universum dat Tavernier schetst in 
zijn film is van God los; de concepten van goed en 
kwaad hebben iedere vaste grond verloren. 

Lucien Cordier is een politieman die op weinig 
respect kan rekenen. Hij is de risee van de stad die 
de corruptie van zijn omgeving door de vingers 
ziet. Totdat er iets in hem kantelt en hij zich zonder 
enige scrupule begint te ontdoen van iedereen 
die hem voor de voeten loopt: de twee pooiers die 
hem bedreigen, zijn vrouw die hem opgedrongen 
werd… Gaandeweg ontpopt de ‘zwakkeling’ 
zich tot een efficiënte moordmachine die 
de psychologie van de mensen rondom hem 
feilloos weet te bespelen. 

Voor deze kritiek op onze zogenaamd perfect 
geoliede samenleving, doen beide gezelschappen 
een beroep op een topcast. Of wat dacht je van 
Katelijne Damen, Koen De Graeve, Pieter Genard, 
Günther Lesage, Ryszard Turbiasz, Joris Van den 
Brande & Charlotte Vandermeersch in 1 zin? Wat 
moet dat dan worden op 1 podium?
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DONDERDAG  

16 MEI 19
20 u  
theaterzaal 

CABARET & COMEDY

comedy

PRIJZEN

basis: € 24
+65: € 24
-25: € 24 
abo6: € 22
abo10: € 22 

spel & tekst Adriaan Van den Hoof 
muziek Tom ‘Pele’ Peeters 
© JOKKO 
adriaanvandenhoof.be

ADRIAAN VAN DEN HOOF
Ja, maar eerst een diploma

“Al 10 jaar en vijf voorstellingen. Had ik het 
geweten… Ik was er opnieuw aan begonnen.”
 
Na vier succesvolle theatershows kruipt Adriaan 
nog maar eens op het podium, geflankeerd door 
muzikant Tom ‘Pele’ Peeters. Een emotionele en 
komische trip waarin gereflecteerd kan worden 
over: “Zijn we geworden wie we aanvankelijk 
wilden zijn? Zijn we op het punt geraakt waar we 
dachten te geraken? Zijn er nog onbeantwoorde 
verlangens en dromen die moeten worden 
ingevuld? Of zijn we misschien al klaar om zachtjes 
in te slapen? Ik dacht het niet!” 

Ja, maar eerst een diploma is een bij momenten 
hilarische zoektocht die zich op blote voeten over 
een muzikaal tapijt begeeft.

“Mornings are for coffee and contemplation.” 
Chief Hopper, Stranger things

Adriaan Van den Hoof scoorde de voorbije jaren 
in televisieland hoge punten in Vlaanderen en ver 
daarbuiten met Sorry voor alles. Met Ja, maar eerst 
een diploma ruilt hij wederom het scherm voor 
het theater om te doen waar hij goed in is: vertellen 
om te ontroeren, te lachen en heel af en toe eens 
na te denken. 
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ZATERDAG  

18 MEI 19
15 u  
kleine theaterzaal 

FAMILIE

PRIJZEN

basis: € 8
+65: € 7
-25: € 7 
familieabo: € 7 

regie Karolien De Bleser 
spel Liesje De Backer, Amber Goethals, 
Lotte Vaes & Sarah Vangeel 
vormgeving Michiel Van Cauwelaert 
kostuums Viv Van der Poel 
klank Saul Mombaerts & 
Frouke Vangheluwe 
coproductie Villanella Antwerpen & 
BRONKS
met steun van ARSENAAL/
LAZARUS & Needcompany 
© Nick Mattan
compagniebarbarie.be

COMPAGNIE barbarie
Gratis chips! (5+)

Met vrolijk gehamer en een zak vol roze zaligheid 
nemen de barbaries kinderen (en zeker ook 
volwassenen) mee naar een wereld waar er stevig 
gerammeld wordt met de bestaande stereotypen.

Blauw en roze zijn dan ook geen onschuldige 
clichés: roze is voor meisjes, net zoals 
geurkaarsen, huilen, een zorgzaam karakter, 
dagboeken, gevoelens en pony’s. Blauw is voor 
jongens, net zoals auto’s, agressie, loonbriefjes 
en overuren, raketten en blauwe puzzels. 

Dat er verschillen zijn, dat staat vast. Dat we aan 
die verschillen veel te veel belang hechten, dat 
staat nog veel vaster. Tijd om daar eens aan te 
beginnen wrikken. Een roze balpen schrijft immers 
even vlot als een blauwe, toch?

Gratis chips! gaat dus… over feminisme. 

Voor kleuters, jawel. En hun ouders, zeker weten. 
Wat dat met chips te maken heeft?  Weinig, op 
het eerste gezicht. Chips zien er voor iedereen 
gelukkig nog hetzelfde uit. Maar als er blauwe en 
roze chips zouden zijn, aten de meisjes dan enkel 
nog de roze? En de jongens alleen nog maar 
blauwe?
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In La clemenza di Tito - die met Die Zauberflöte 
de laatste van Mozarts opera’s vormt - keert 
Mozart, na een lange weg doorheen de komische 
opera en het Singspiel, terug naar de opera seria. 

Deze opera was een opdracht ter gelegenheid van 
de kroning van de Oostenrijkse keizer Leopold II tot 
koning van Bohemen. Mozart schreef het werk in 
amper twee maanden, met de hulp van zijn leerling 
Süßmayr, die een groot deel van de recitatieven 

OPÉRA ROYAL DE WALLONIE
La clemenza di Tito van Wolfgang Amadeus Mozart 
Een humanistische heerser

ZONDAG 

19 MEI 19
15 u — inleiding op de bus
Opéra Royal de Wallonie
bus naar Luik
vertrek CCHA 13 u 

KLASSIEKE MUZIEK

opera

PRIJZEN

basis: € 80 (rang 1)/60 (rang 2)

+65: € 80 (rang 1)/60 (rang 2)

-25: € 80 (rang 1)/60 (rang 2)

abo6: € 80 (rang 1)/60 (rang 2)

abo10: € 80 (rang 1)/60 (rang 2)

dirigent Thomas Rösner 
regie Roussat & Lubek 
cast Patrizia Ciofi, Anna Bonitanibus, 
Leonardo Cortellazzi, Veronica 
Cangeni, Cecilia Molinari & Markus 
Suihkonen 
inleiding Kurt Van Eeghem
© Lorraine Wauters
operaliege.be

voor zijn rekening nam. Ondanks de korte deadline 
getuigt dit werk toch van Mozarts artistieke 
spontaneïteit.

La clemenza di Tito biedt niet alleen een complex 
liefdesverhaal, de opera maakt ook een politiek 
statement. Mozart laat een heerser zien en 
horen die niet alleen symbolisch maar ook als 
privé-persoon in staat is oprecht medelijden uit 
te drukken. Keizer Tito kiest voor zijn persoonlijke, 
menselijke gevoel, ook al gaat dit in tegen 
het landsbelang. 

De logica van het hart gaat boven die van 
de staat. De keizer neemt daarmee het risico om 
een humanistisch perspectief te verkiezen boven 
het zuiver politieke belang.

Naast onze operabus richting Antwerpen, gaan 
we voor het eerst ook op operabezoek naar Luik. 
De Opéra Royal de Wallonie, opgericht in 1967, 
huist in het centrum van Luik en is één van 
de drie grote Belgische operahuizen. Ontdek 
dit huis en deze opera, overigens voorzien van 
een inleiding door Kurt Van Eeghem.
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WOENSDAG  

22 MEI 19
20 u  
voetbalkantine R.C. Hades, 

THEATER

PRIJZEN

basis: € 16
+65: € 15
-25: € 8 
abo6: € 14
abo10: € 13 

tekst Tristero naar uit Un air de famille  
van Jean-Pierre Bacri & Agnès Jaoui  
spel Jo Decoster, Kristien De Proost, 
Youri Dirkx, Eva Schram, Mieke Verdin & 
Peter Vandenbempt 
© Herman Sorgeloos 
tristero.be

TRISTERO
Altijd ’t zelfde

Elke vrijdagavond komt de familie Ménard samen 
in het café van de oudste zoon Henri. Deze keer 
wordt er ook een verjaardag gevierd! Al snel blijkt 
dat een aantal oude wonden nog niet helemaal 
genezen zijn. Het verjaardagsfeestje valt volledig 
in het water.

Het Franse successtuk Un air de famille kaapte 
in 1995 de Molière weg voor beste komedie en 
raakte later bij het grote publiek bekend door 
de gelijknamige verfilming van Cédric Klapisch. 

Altijd ’t zelfde is een hilarische en grimmige 
komedie ‘aan de toog’ waarin familierelaties 
het zwaar te verduren krijgen. Exact tien seizoenen 
geleden speelde Tristero de voorstelling al eens in 
de Hondenschool De trouwe vriend in Kuringen. 
Met de herneming trekken we nu naar de 
voetbalkantine van R.C. Hades in Kiewit. 
 
“Tristero toont een troef die weinig gezelschappen 
gegeven is: een goede komedie op de planken 
brengen.” De Morgen
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Lisbeth Gruwez begon als danseres bij Wim 
Vandekeybus, werkte een aantal jaren met Jan 
Fabre en danste bij o.a. Sidi Larbi Cherkaoui. 
Met de internationaal bejubelde solo It’s going to 
get worse and worse and worse, my friend (CCHA, 
2013) bevestigde ze haar status van straffe madam. 
Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan (CCHA, 2016) 
was dan weer uitgepuurd en minimalistisch.

“Vandaag de dag kunnen we heel goed dingen 
uiteen halen, maar we vergeten ze te vaak weer 
bijeen te brengen.” Lisbeth Gruwez

Nu ze haar ‘triptiek van het extatische lichaam’ 
heeft voltooid - It’s going to get worse…, AH/HA 
en We’re pretty fuckin’ far from okay - verandert ze 
radicaal van koers. Voor het eerst danst Gruwez 
haar eigen choreografie niet zelf, maar selecteerde 
ze een groep van tien danseressen. Tien krachtige 
lotusbloemen die symbool staan voor verbinding. 
Zij brengen een nieuw, hedendaags ritueel waarin 
de ‘wij’ het ‘ik’ omarmt.

LISBETH GRUWEZ/VOETVOLK
The sea within

DINSDAG 

21 MEI 19
20 u — inleiding 19.15 u  
theaterzaal

DANS

hedendaagse dans

PRIJZEN

basis: € 24
+65: € 23
-25: € 12 
abo6: € 22 
abo10: € 21

concept & choreografie Lisbeth 
Gruwez 
dans Ariadna Gironès Mata, 
Charlotte Petersen, Cherish Menzo, 
Dani Escarleth Pozo, Francesca Chiodi 
Latini, Jennifer Dubreuil, Natalia 
Pieczuro, Sarah Klenes, Sophia Mage & 
Chen-Wei Lee
muziek & geluidsontwerp Maarten 
Van Cauwenberghe, Elko Blijweert & 
Bjorn Eriksson 
dramaturgie Bart Meuleman 
lichtontwerp Harry Cole
 scenografie Marie Szersnovicz 
kostuums Alexandra Sebbag
repetitor Lucius Romeo-Fromm 
coproductie KVS Brussel, Festival 
de Marseille - Théâtre Le Merlan, 
Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine-Saint-Denis, 
TANDEM Arras-Douai, Theater 
Freiburg, Le Fond du dotation du 
Quartz, La Rose des Vents, Theater Im 
Pumpenhaus, Julidans Amsterdam, 
Kunstfest Weimar, CNN Nantes, CDC 
Toulouse, Tanz im August, Vooruit & 
Campo Gent, Charleroi Danses & Key 
Performance
residenties Troubleyn/Jan Fabre, 
Charleroi Danses, Kunstencentrum 
BUDA & KVS Brussel 
met steun van Kunstencentrum NONA 
Mechelen 
inleiding Gloria Carlier 
© Danny Willems & Klaartje 
Lambrechts 
voetvolk.be

De eruptieve choreografieën waaraan ze haar 
stalen reputatie te danken heeft, ruimen het veld 
voor aanhoudend kolkend magma. The sea within is 
een magnetiserende voorstelling waarin Gruwez 
de chaos niet langer wil beteugelen, maar zijn eigen 
orde laat zijn. Nog steeds even vinnig en intens, 
maar in plaats van in te zoomen op het individu, laat 
ze de dansers opgaan in een weids landschap.

De muziek is opnieuw van de hand van Maarten 
Van Cauwenberghe, dit keer bijgestaan door Elko 
Blijweert en Bjorn Eriksson. Minimalistische synths 
en een prikkelend spel met frequenties drijven 
hun elektronisch geluidsontwerp tot de bodem van 
je zintuigen.
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VRIJDAG  

24 MEI 19
20 u  — inleiding 19.15 u
concertzaal

KLASSIEKE MUZIEK

symfonisch

PRIJZEN

basis: € 24
+65: € 23
-25: € 12 
abo6: € 22
abo10: € 21 

dirigent Jos Van Immerseel
fagot Jane Gower
inleiding Stijn Paredis
© Steven Godbee
animaeterna.be

ANIMA ETERNA O.L.V. JOS VAN IMMERSEEL & JANE GOWER FAGOT

Genie zonder grenzen

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symfonie nr. 39 in D groot, opus 543
Fagotconcerto in Bes groot, KV 191
Serenata notturna in D groot, opus 239
Symfonie nr. 40 in g, KV 550 

De opname van de integrale pianoconcerti 
van Mozart in 1990 was een mijlpaal in 
de geschiedenis van Anima Eterna Brugge, 
dat uitgroeide van barokensemble tot symfonisch 
orkest. Met een belangwekkende cd-box en 
een tournee in Japan zijn toen de eerste verre 
podia verkend. Inmiddels legden Jos Van 
Immerseel en zijn musici een mooi traject af 
aan de zijde van Wolfgang Amadeus. 

In de zomer van 1788 schreef Mozart op korte 
tijd drie symfonieën die een compendium van 
instrumentaal vakmanschap vormen. Dit concert 
biedt een intense blik op deze glansprestatie. 

Met Symfonie nr. 39 openen de deuren feestelijk, 
terwijl de haast duivelse elegantie van nr. 40 
een meer duister kantje van Mozarts genie laten 
zien: een tweeluik van het leven zoals het is, 
met de mens gespiegeld in majeur en mineur. 
Deze symfonieën vormen ook het eindpunt van 
Mozarts ontdekkingsreis langs het contrapunt 
van Händel en Bach dat hem in de jaren 1780 zo 
fascineerde. De Serenata notturna componeerde 
hij als twintiger in de ongewone bezetting van twee 
strijkersgroepen en pauken. 

Een ereplaats op dit programma is voorbehouden 
voor fagottiste Jane Gower. Zij soleert in het 
fagotconcerto, het eerste concerto voor blazers 
dat Mozart schreef op zijn 18de, en dat het meest 
gevreesde maar meest virtuoze, prachtige en 
vrolijke blazersconcerto uit de geschiedenis is.

Deze muzikale bende naait je nieuwe oren aan!
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GEORGINA SÁNCHEZ TORRES
Saeta, Variaciones graves sobre una sentencia 
medieval, Danza farruca nr. 6, Homenaje a 
Piazzolla-Vivaldi & Variaciones sobre la voz 
humana (basado en Marin Marais)  
PAU CASALS
Canto de los pajaros (popular catalana)
JOSÉ PALAZÓN 
Pagodas, arr. Georgina Sánchez   
GYÖRGY LIGETI 
Sonate voor cello solo
GIOVANNI SOLLIMA
La tempesta
MANUEL DE FALLA
Nana (de Siete canciones españolas)

ZONDAG 

02 JUNI 19
11 u  
oud stadhuis

KLASSIEKE MUZIEK 

PRIJZEN 

basis: €16
+65: € 15
-25: € 8
abo6: € 14
abo10: € 13

cello Georgina Sánchez-Torres 
© Nacho Fraile
georginasancheztorres.com

GEORGINA SÁNCHEZ TORRES CELLO

Canto de los pajaros

Georgina Sánchez Torres, geboren in Valladolid en 
op en top Spaans, is een opmerkelijke musicienne. 
Ze raakte op haar zevende al gefascineerd door 
de cello, sprong snel in het oog, niet enkel als 
virtuoze en innemende celliste, maar ook als 
componiste en dirigente. De internationale 
prijzen die ze verzamelde zijn indrukwekkend. 

Ze leidt een ontzettend druk concertleven, als 
soliste, in kamermuziekverband en met Spanjes 
meest vooraanstaande orkesten, zoals de 
symfonische orkesten van Castillia y Léon en 
Extremadura. We zijn dan ook ontzettend blij dat 
ze naar Hasselt komt en je mee kan genieten van 
de Spaanse warmte en de vurige interpretaties van 
werken van Pau Casals, de Falla, en van Sánchez 
Torres zelf: een eigenzinnige zigeunerdans (Danza 
farruca), een processielied (Saeta) of een hommage 
aan Piazzolla-Vivaldi. 

Laat het vogelgezang en de lente maar telkens 
opnieuw komen. 
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streel 
eens een 
zebra op 

tafelpoten

DONDERDAG  

20 JUNI 19
20 u  — inleiding 19.15 u
concertzaal  

KLASSIEKE MUZIEK

symfonisch

PRIJZEN

basis: € 28
+65: € 27
-25: € 14 
abo6: € 26
abo10: € 25 

dirigent ?
presentatie Katelijne Boon
inleiding Stijn Paredis
© Adrian
nationalorchestra.be

BELGIAN NATIONAL ORCHESTRA
Laureatenconcert Koningin Elisabethwedstrijd voor Viool 
(1ste laureaat)

“Wedstrijden, dat is iets voor paarden,” zei Debussy 
meer dan een eeuw geleden. De uitspraak 
geldt nog steeds. Toch beroert de Koningin 
Elisabethwedstrijd elk jaar opnieuw menig 
muziekliefhebber. 

De wedstrijd die de naam draagt van de koningin 
die een (erg) groot hart had voor de kunsten, 
is sinds zijn ontstaan in de jaren '30 uitgegroeid tot 

één van de meest prestigieuze referentiepunten 
voor aanstormend muzikaal talent. Zo geldt 
de Koningin Elisabethwedstrijd niet alleen als 
een belangrijke toetssteen voor ambitieuze jonge 
musici, maar is het concours ook de facto 
een fantastisch forum waar de hele wereld van 
de klassieke muziek bijeen komt. Een veelkleurig 
palet aan emoties verenigt hen: passie, vreugde, 
verdriet, sympathie, weerstand... 

Ontstaan door en voor de viool gaf de Ysaÿewedstrijd 
zijn erfenis door aan de Koningin Elisabethwedstrijd 
in 1951. In zijn lange bestaan heeft de ‘Olympiade 
van de muziek’ memorabele winnaars opgeleverd. 
Sommigen bleken eendagsvliegen, anderen 
namen een steile vlucht. 

Na de (eerste) editie met cello in 2017 en zang in 
2018 is het opnieuw de beurt aan de koningin der 
instrumenten, de viool. 
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streel 
eens een 
zebra op 
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Bezoek onze nieuwe showroom in Limburg ! 
In 1707 bouwden de minderbroeders een eigen klooster en kerk ten westen van de dorpskern van Oud-Rekem.  De laatste 
paters verlieten Rekem in 2004, en kort daarop werd het klooster afgebroken. Enkel de sinds 1994 beschermde Paterskerk 
bleef bestaan. Piano’s Maene kocht deze kerk in 2016 en verbouwde ze binnenin tot pianocentrum. Er werd een extra 
verdieping gecreëerd, die een concertruimte bevat. Je kijkt er uit op het monumentale Clerinx-orgel , de kers op de taart 
in dit prachtige historische pand.  Kom deze prachtige locatie bewonderen en ontdek ons ruim aanbod aan akoestische 
en digitale piano’s.  Net als in onze andere vestigingen vind je er de merken  Steinway&Sons, Boston, Essex, Doutreligne, 
Sauter, Yamaha, Kawai, Roland en Nord Deze worden uitgebreid met een uitgelezen selectie  aan tweedehandspiano’s in 

alle prijsklassen. 

Piano’s Maene -  Paterstraat 36 - Oud-Rekem (Lanaken) - 089 21 52 72

meer info en webshop :  www.maene.be
www.facebook.com/pianosmaene

Met de steun van 
Piano’s Maene 

De Paterskerk van Oud-Rekem werd 
verbouwd tot piano-belevingcentrum.

Op gelijkvloers en eerste verdieping vind je ons 
volledige aanbod akoestische en digitale piano’s

Op de bovenverdieping bevindt zich een 
auditorium met 100 zitplaatsen

OPEN OP ZONDAG
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Uw drukwerk

in goede handen!

Moderna Printing,

uw specialist voor magazines, catalogi, folders, vakbladen. Vellendruk, 

rotatiedruk, hechten, garenloos binden en postklaar maken. Alles onder één dak!

Wij ontzorgen u.

Schoebroekstraat 50 I B-3583 PAAL-BERINGEN
Tel. +32(0)11.450.100 I sales@moderna.be I www.moderna.be

moderna
WORKMANSH IP  S INCE  1947
P R I N T I N G
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TICKETS & 
ABONNEMENTEN

START VERKOOP
De verkoop van abonnementen en kaarten 
voor het seizoen 18-19 start op 
woensdag 30 mei 2018 om 10 u. 

OPENINGSUREN 
KAARTVERKOOP
di t/m vr: 10 tot 12 u  — 13 tot 17 u  

op maandag enkel telefonisch bereikbaar
10 tot 12 u  — 13 tot 17 u

1,5 u voor aanvang van een voorstelling

gesloten 
za & zo (1,5 u voor aanvang van een 
voorstelling geopend)

vr 08 juni 2018
zo 01 t/m di 31 juli 2018
wo 15 aug 2018
ma 24 t/m wo 26 dec 2018
ma 31 dec 2018
di 01 jan 2019
vr 21 juni 2019

alle wettelijke feestdagen 

OPENINGSUREN 
TENTOONSTELLINGEN
di t/m vr: 10 tot 17 u  
za & zo: 13 tot 17 u

gesloten 
zie hierboven bij kaartverkoop

OPENINGSUREN CCHA
ma t/m vr: 08 tot 17.30 u  (of tot einde 
activiteiten)
za & zo: 08 tot 17 u  (of tot einde 
activiteiten)

gesloten 
zie hierboven bij kaartverkoop

2. schriftelijk met het bestelformulier
Al deze formulieren worden behandeld in 
volgorde van ontvangst. 

Voor abonnementen van een verschillende 
samenstelling gebruik je verschillende 
bestelformulieren.

3. aan de kaartverkoop en/of 
telefonisch
Gezien de grote drukte in de maand juni 
verzoeken we je je bestelling goed voor 
te bereiden vooraleer langs te komen of 
telefonisch contact te nemen.

opgelet
Koop enkel tickets via de officiële 
verkoopkanalen van CCHA (cf. hiervoor).

CCHA is de enige officiële verkoper van 
tickets voor voorstellingen georganiseerd 
door CCHA. 

De Wet van 30 juli 2013 wordt uitdrukkelijk 
van toepassing verklaard op deze verkoop. 
Bijgevolg is gereguleerde doorverkoop 
van dit ticket, zelfs zonder winstmarge 
verboden. Occasionele doorverkoop met 
winstmarge is eveneens verboden. Tickets 
aangekocht in strijd met dit verbod zijn 
ongeldig. 

CCHA behoudt zich het recht voor tickets 
aangekocht in strijd met dit verbod te 
blokkeren en de houder van die tickets 
toegang tot betreffend evenement te 
weigeren.

HOE KOPEN  
Bestel bij voorkeur online of maak anders 
gebruik van het bestelformulier.

Vanaf 6 verschillende voorstellingen geniet 
je de ABO6-prijs met kortingen tot 20%. 

Vanaf 10 verschillende voorstellingen gaat 
de korting tot 25%.

Vanaf 3 familievoorstellingen geniet je 
de familieABO-prijs met kortingen tot 20%.

Bestel je ook voor familie of vrienden, dan 
is het aangewezen per adres een aparte 
bestelling te doen. Op die manier worden 
ook zij persoonlijk op de hoogte gebracht 
van mogelijke programmawijzigingen.

Koop je in de loop van het seizoen nog 
kaarten voor een voorstelling die niet in je 
abonnement zit dan betaal je ook daar 
de geldende ABOprijs voor.

1. online via ccha.be
Online kopen is de meest efficiënte 
manier: 

• Registreer je of log in met je    
 gebruikersnaam en persoonlijk   
 wachtwoord.
•  Bij elke voorstelling zie je welke   
 zitplaatsen nog beschikbaar zijn. 
•  Het ticketingsysteem stelt je de best   
 beschikbare stoel voor. Toch liever 
 een ander zitje? Dan kies je zelf je   
 favoriete stoel. 
•  Keuze gemaakt? Dan krijg je de   
 keuze uit verschillende betaalwijzen.
•  Eens je betaling in orde ontvang je via   
 mail een e-ticket of worden de tickets   
 opgestuurd.

Per online bestelling wordt 2 euro 
administratiekosten aangerekend en kan 
je je tickets onmiddellijk zelf afdrukken. 

Kies je er toch voor de tickets te 
laten opsturen, dan worden 2,5 euro 
administratiekosten aangerekend.
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BETAALMETHODES 
•  contant
•  Bancontact
•  Visa/Mastercard
•  overschrijving
•  Theaterbon
•  sport- & cultuurcheques

Er wordt geen wisselgeld teruggegeven 
op bonnen en cheques.

onbetaalde reserveringen
In je bevestigingsmail of op de jou 
toegestuurde rekening vind je een uiterste 
datum van betaling. Niet tijdig betaalde 
reservaties vervallen automatisch.

terugbetaling
Kaarten worden niet terugbetaald, 
omgeruild of vervangen uitgezonderd bij 
annulering van een voorstelling.

verlies van tickets
Voor een herprint bij verlies of vergeten 
van je ticket(s) wordt 0,50 euro per ticket 
aangerekend.

wachtlijsten
Bij uitverkochte voorstellingen wordt 
een wachtlijst aangelegd. Een plaats op 
de wachtlijst biedt geen garantie voor 
een ticket.

THEATERBON
CCHA heeft al jaren zijn eigen cadeaubon: 
de Theaterbon. 

De waarde van de bon kan je zelf bepalen 
(met een minimum van 8 euro). 
De Theaterbon blijft 2 jaar geldig. Je kan 
de Theaterbon zowel online als aan de 
kaartverkoop gebruiken bij het betalen van 
tickets. 

Theaterbonnen kan je bestellen
•  via ccha.be
•  aan de kaartverkoop
•  telefonisch via 011 22 99 33
•  via kaartverkoop@ccha.be

PRIJSCATEGORIEËN
Bij de voorstellingen staan volgende prijzen 
vermeld:
•  de basisprijs
•  de reductieprijs voor +65-jarigen
•  de reductieprijs voor -25-jarigen   
 (50% met een minimum van 8   
 euro voor theater, dans, klassieke muziek,  
 jazz...) 
•  de abonnementsprijs binnen    
 respectievelijk ABO6,  ABO10 en   
 familieABO 

REDUCTIES
groepen
CCHA kan terugvallen op een jarenlange 
ervaring met betrekking tot de ontvangst  
van groepen. Groepen (minimum 20 
personen) genieten de ABO6-prijs.  
Op aanvraag kunnen ook speciale 
arrangementen uitgewerkt worden zoals 
een receptie na de voorstelling of een diner 
voor de voorstelling. Meer inlichtingen en 
informatie bij Inge Houben (011 77 15 19 
of inge.houben@ccha.be).

groepen jongeren
Groepen jongeren (minstens 20 personen) 
genieten de -25 reductieprijs (50% met 
een minimum van 8 euro voor heel wat 
voorstellingen). Anders genieten zij 
het ABO6-tarief.

leden Motives for Jazz
Leden van Motives for Jazz betalen 
de ABO6-prijs voor de jazzconcerten mits 
het voorleggen van een lidkaart. 

leden Gezinsbond
Leden van de Gezinsbond kunnen 
gebruik maken van hun Gezinsspaarkaart 
bij aanschaf van kaarten voor
familievoorstellingen. Per ticket aan 
basisprijs wordt 1 euro op de kaart geladen. 

UITpas Hasselt
Op een selectie voorstellingen geven we in 
de loop van het seizoen korting op vertoon 
van een geldige UITpas Hasselt.
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BEREIKBAARHEID
met de auto
Kunstlaan 5, 3500 Hasselt
GPS-coördinaten:
latitude: 50.92679 - 
longitude: 5.34725

met het openbaar vervoer
Aan het station neem je
•  de Boulevardpendel, die rijdt op   
 weekdagen van 7.30 tot 19 u. Je stapt af  
 aan de halte Kunstlaan en moet dan nog  
 100 m te voet naar CCHA.
•  de lijnbus H1, die om het half uur richting  
 CCHA rijdt, halte Kunstlaan. De laatste   
 bus vertrekt omstreeks 19.20 u aan het  
 station. 

Op delijn.be kan je terecht voor meer 
informatie over de uurregelingen van 
De Lijn. 

Meer informatie over de trein vind je op 
belgianrail.be.

LOCATIES
Een aantal activiteiten worden 
georganiseerd op locatie in Hasselt: 
—  Bibliotheek Hasselt Limburg
 Martelarenlaan 17
— boekhandel Grim, 
 Maastrichterstraat 83
—  De Nieuwe Zaal
 Maastrichterstraat 96
—  oud stadhuis,
 Groenplein 1
— RC Hades
 Putvennestraat 81
—  Sint-Quintinuskathedraal,    
 Vismarkt/Fruitmarkt z/n
—  Smaaksalon,     
 Maastrichterstraat 61
—  Stedelijk Conservatorium,    
 Kunstlaan 12

PARKING
Aan de achterzijde van CCHA vind je 
een gratis parking. Overdag is een deel 
van deze parking met een slagboom 
afgesloten en exclusief toegankelijk voor 
bezoekers van CCHA. 

Als de parking aan CCHA volzet is kan je 
terecht in één van de betaalparkings op 
wandelafstand:
—  Parking Luikerpoort, Welvaartstraat z/n
—  Parking TT-wijk, Capucienenstraat z/n
—  Easy Parking, Guffenslaan 16
—  Parking Dusart, Kolonel Dusartplein z/n

TOEGANKELIJKHEID 
ANDERSVALIDEN
De concertzaal en de theaterzalen, deuren 
en liften zijn aangepast voor andersvaliden. 
 
Het zaalpersoneel begeleidt andersvaliden 
graag naar hun plaats. Zowel bij de 
hoofd- als achteringang zijn er enkele 
parkeerplaatsen voor andersvaliden 
voorzien. 

In de concert- en theaterzaal zijn extra 
plaatsen voorzien voor rolstoelgebruikers. 
Begeleiders krijgen op vertoon van hun 
begeleiderpas een gratis ticket. Vooraf 
reserveren is noodzakelijk. 

VERSTAANBAARHEID VOOR 
SLECHTHORENDEN
De concertzaal en de theaterzalen 
zijn uitgerust met een ringleiding voor 
slechthorenden. Personen met een 
hoorapparaat met een T-stand kunnen 
hiervan gebruik maken. 

Aan het onthaal zijn, mits afgifte 
van je identiteitskaart, ook enkele 
ontvangsttoestellen beschikbaar voor 
mensen zonder hoorapparaat of met 
een hoorapparaat zonder T-stand.

JONGE BEZOEKERS
Speciaal voor de allerkleinsten heeft 
CCHA een aantal stoelverhogers zodat ze 
alles goed kunnen meemaken tijdens de 
voorstelling. Af te halen aan het onthaal 
mits afgifte van je identiteitskaart.

Niet elke voorstelling is geschikt voor 
(jonge) kinderen. Kinderen beneden 
de aangeduide leeftijdsgrens worden 
niet toegelaten tot de voorstelling.

GELUIDSNORMEN
Conform de regelgeving met betrekking 
tot elektronisch versterkte (muziek)
activiteiten beschikt CCHA in de concert- 
en theaterzaal en de kleine theaterzaal 
over een klasse 2 meettoestel dat 
permanent de geluidsdruk in de ruimte 
meet en registreert. 

CCHA stelt ook oordopjes ter beschikking 
van het publiek. 
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‘THEATERCAFÉ
Voor en na de voorstelling en tijdens de 
pauzes kan je terecht in het ’Theatercafé 
om iets te drinken en/of te eten. Eten en 
drinken in de zalen is niet toegestaan.
 
theatercafe.be
info@theatercafe.be
011 85 90 75

ZAALHUUR
CCHA beschikt over een functionele 
accommodatie en een servicedienst voor 
zaalhuur waarop je een beroep kan doen 
voor de begeleiding en ondersteuning van 
al je activiteiten en bijeenkomsten. 

Onze centrale ligging in de 
provinciehoofdplaats, ruime bekendheid 
en culturele uitstraling krijg je er gratis bij. 

Voor meer informatie kan je terecht bij 
Greet Claes (011 77 15 18 of 
zaalhuur@ccha.be). 

RONDLEIDINGEN
Wens je persoonlijk kennis te maken met 
de werking van CCHA? Voor groepen 
organiseren wij graag rondleidingen voor 
en achter de schermen waarbij uitvoerig 
uitleg wordt gegeven over de werking en 
de programmering van CCHA. 

Een groepsbezoek aan een voorstelling 
kan ook gecombineerd worden met 
een rondleiding vooraf. 

Meer inlichtingen en informatie bij 
Inge Houben (011 77 15 19 
of inge.houben@ccha.be). 

HUISREGLEMENT
vestiaire
Jassen mogen omwille van de algemene 
veiligheidsvoorschriften niet mee de zaal 
in. De gratis bewaakte vestiaire is dan ook  
verplicht.

laatkomers
Bij aanvang van de voorstelling worden 
de deuren van de concert- en theaterzaal 
automatisch gesloten. 
 
Voor zover de voorstelling het toelaat 
begeleidt het zaalpersoneel laatkomers 
naar het zijbalkon.  
 
Bij voorstellingen in de kleine theaterzaal, 
in de parketzaal, podium op podium 
theaterzaal en op speciale locaties worden 
laatkomers niet meer toegelaten. Enkel 
tijdens eventuele pauzes kan je alsnog 
plaatsnemen op je eigen stoel.  
 
Tickets worden niet terugbetaald.

foto’s
Het maken van foto’s, film-, video- of 
geluidsopnames is absoluut verboden 
tijdens de voorstellingen, ook met gsm’s, 
tablets en smartphones.

digitaal
Gelieve gsm’s, smartphones, tablets en alle 
andere geluidssignalen uit te schakelen 
vóór aanvang van de voorstelling.

zaalpersoneel
Voor de opvang bij en de begeleiding van  
de voorstellingen heeft CCHA een 
uitgebreide ploeg zaalpersoneel. Naast  
de ticketcontrole begeleiden ze je naar je 
stoel en staan ze in voor de gratis vestiaire.

PUBLICATIES
lezingen & nabesprekingen
Sommige voorstellingen worden vooraf of 
nadien toegelicht door deskundigen. Deze 
gratis inleidingen/nabesprekingen worden 
aangekondigd in het programmaboek 
en op ccha.be.

programma’s
Naast de programmaflyers van de 
gezelschappen maakt CCHA voor heel 
wat voorstellingen eigen programma’s 
met achtergrondinformatie over het 
gezelschap en/of de voorstelling. Deze 
gratis brochures worden de avond zelf 
uitgedeeld aan het publiek en zijn ook 
enkele dagen op voorhand beschikbaar 
op ccha.be.

catalogi
Bij een aantal tentoonstellingen realiseert 
CCHA een catalogus.

nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven 
van de activiteiten van CCHA, het laatste 
nieuws en eventuele wijzigingen? Schrijf 
je dan zeker in op onze tweewekelijkse 
digitale nieuwsbrief.

facebook & instagram
Like ons en volg de laatste informatie, 
fotoverslagen van activiteiten en veel meer.
#cultuurcentrumhasselt
#CCHA
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PROJECTEN  

 
 26 AMP
 31 Get the buzz
 33 Quintessence
 50 Club classique
 90 Kunstendag voor Kinderen  
 130 pro-portie 
 215 Dag van de Dans

 
FESTIVALS 

 
 51 Nordic night(s)
 67 IMPACT
 165 Krokusfestival
 191 Piano day(s)

DANS 

 23 Michèle Anne De Mey & Jaco Van Dormael/  
  Astragales Kiss & cry 
 54 Jefta van Dinther/Cullbergbaletten Protagonist
 72  fuse* Dökk
 78 Company Wayne McGregor Autobiography
 108 Garry Stewart/Australian Dance Theatre 
  The beginning of nature  
 112 Wim Vandekeybus/Ultima Vez TrapTown  
 121 Nationale Ballet Odessa De notenkraker 
 127 Alessandro Sciarroni Augusto 
 138 Anne Teresa De Keersmaeker, Louis Nam Le 
  Van Ho & Alain Franco/Rosas Zeitigung
 153 Meg Stuart/Damaged Goods VIOLET
 174 Cas Public Minuit et des possibles
 179 Cindy Van Acker & Marcos Morau Dukowshka/ 
  CCN Ballet de Lorraine ELEMENTEN I - Room & 
  Le Surréalisme au service de la révolution 
 190 Jan Martens/GRIP RULE OF THREE
 215 Anabel Schellekens/inti Bewogen
 217  Judith Clijsters Bored to death
 218 Koen De Preter Dancing
 234 Lisbeth Gruwez/Voetvolk The sea within
 
 

 THEATER 

 
 32 Aurore Fattier Othello
 35 Toneelgroep Maastricht King Lear 
 40 Milo Rau/NTGent Compassie - De geschiedenis  
  van het machinegeweer 
 44 Maelstrom Solidariteit
 75 Ulrike Quade Company & Silbersee Dorian Gray
 80 Kevin Trappeniers Ellipsis
 92 Anne-Cécile Vandalem/Das Fräulein [Kompanie] 
  Arctique
 95 Laika & Theater FroeFroe De meester en Margarita
 99 Lies Pauwels/hetpaleis & Sontag Truth or Dare,  
  Britney or Goofy, Nacht und Nebel, Jesus Christ or  
  Superstar   
 104 Hotel Modern De grote oorlog
 109 De Nwe Tijd Heimat 3 - How to built a home
 128 SKaGeN Sue me modderfokker - Een wraakoefening
 132 Annelies Van Hullebusch & Katharina Smets  
  KOPFKINO fm
 136 Benjamin Verdonck/Toneelhuis AREN
 142 Abattoir Fermé Gonzo
 144 Annelies Van Hullebusch TIJDinKAART
 152 Zuidpool Drie zusters
 154 Agrupación Señor Serrano Birdie
 162 Johan Simons/Theater Rotterdam Heisenberg
 163 BOG./Het Zuidelijk Toneel Een man die slaapt
 173 Sarah Vanhee/CAMPO Unforetold
 176 Atelier Bildraum In between violet and green 
 177 La Conquesta del Pol Sud Claudia
 180 De Spelerij La musica II
 182 Atelier Bildraum Bildraum
 184 Fien Leysen Wat (niet) weg is
 185 Ivo van Hove/Toneelgroep Amsterdam Scènes  
  uit een huwelijk
 207 Luk Perceval/NTGent Black - The sorrows of   
  Belgium I: Congo
 213 Suze Milius/Het Zuidelijk Toneel & House Crying  
  Yellow Tears The world according to Kubrick - 
  De mens als (geboren) beest
 225 Jakop Ahlbom Le bal
 229 Guy Cassiers/Toneelhuis & ARSENAAL/LAZARUS 
  Bagaar
 233 Tristero Altijd ‘t zelfde
 

OVERZICHT
PER GENRE
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 28 Tussen 2 lijnen - Rick De Leeuw & Rombout   
  Nijssen Verbeter de wereld  
 28 Tussen 2 Lijnen - Ine Roox Mijn jaar met Trump
 43 ZondagGasten #1 met o.a. Anniek Gavriilaki, Khalid  
  Benhaddou & Astronaute
 53 Vooruit Gent Uitgelezen Hasselt - Nordic reading
 57 Tussen 2 lijnen - Toni Coppers Nordic noir &   
  Vlaamse voldbloedthriller     
 28 Tussen 2 Lijnen - Otmars zonen
 43 ZondagGasten #2 met o.a. Patrick Ceyssens, 
  Daan Esch & Thomas Hertog
 94 Tafelrede #7 - Bernard Dewulf De kracht   
  van verbeelding    
 28 Tussen 2 lijnen - Toon Horsten De pater en 
  de filosoof     
 43 ZondagGasten #3 met o.a. Barbara Raes & 
  Walter Van Steenbrugge
  43 ZondagGasten #4
 49 Vooruit Gent Uitgelezen Hasselt - Rituelen
 28 Tussen 2 lijnen
 28 Tussen 2 lijnen Mijn punt is eigenlijk 
 28 Tussen 2 lijnen
 94 Tafelrede #8 - Jan De Smet De kracht van   
  verbeelding   
 28 Tussen 2 lijnen
 43 ZondagGasten #5 met o.a. Sarah Van Marcke 
 94 Tafelrede #9 De kracht van verbeelding  
 49 Vooruit Gent Uitgelezen Hasselt - Over kunstenaars  
 196 Tussen 2 lijnen Pianoboek - Het pianokerkhof van  
  José Luís Peixoto

FAMILIE

 
 30 L’Anneau Théâtre Nox (4+)
 36 Tal en Thee Figurentheater  De roofkes (6+)
 41 Tuning People & MAAS theater en dans  
  ChitChat (4+)
 45 BonteHond Legends (8+)
 60 Teater Refleksion& Teater My Himmelsange/  
  Hemelse liederen (2+)
 76 NTjong Robotje (6+)
 85 Het Zuidelijk Toneel & Theater Artemis 
  Het verhaal van het verhaal (8+)
 90 Katrien Oosterlinck Imagine moving rocks (6+)
 91 La Tête à L’Envers Shoes (3+)
 98 Walpurgis Drie sterke vrouwen (6+)
 102 Tg. Winterberg/STIP In de kelder staat een huis,   
  met fantasie ben je nooit alleen (2+)
 113 Sprookjes enzo Wit (2+)
 129 Malou van Sluis VaarWel (2+)
 134 Antwerp Symphony Orchestra KIDconcert: Moby  
  Dick (6+)
 135 Esther de Koning  Ping (8+)
 147 Daniël van Klaveren/STIP Zus van Mozart (7+)
 148 Teatro delle Briciole Pop-up (3+) 
 173 Sarah Vanhee/CAMPO Unforetold
 174 Cas Public Minuit et des possibles
 166 Hop Signor Puppet Theatre Tabula rosa (6+)
 167 tout petit Luid (3+)
 168 Compagnie Frieda Tattarrattat! (3+)
 169 Hop Signor Puppet Theatre Giraffe (6+)
 170 Teater Refleksion & Andy Manley Night light/  
  Nachtlampje (3+)
 171 BonteHond Vadertje & moedertje (6+)
 197 Dimitri Leue & Kiyotaka Izumi Wolinoti, het houten  
  kind (8+)
 208 Simone de Jong Kluizelaar (2+)
 215 Anabel Schellekens/inti Bewogen
 216 Dadodans/Gaia Gonnelli Papier (3+)
 219 Miet Warlop/hetpaleis Big bears cry too (6+)
 223 Theater De Spiegel Boks (1,5+)
 231 Compagnie barbarie Gratis chips! (5+)

OVERZICHT PER GENRE
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KLASSIEKE MUZIEK
 
 34 De Nieuwe Philharmonie o.l.v. Johannes   
  Leertouwer & Julien Libeer (piano)  Een idyllisch  
  begin - Beethovens 2de pianoconcerto
 37 Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Philippe   
  Herreweghe & Stefan Jackiw (viool) Troost, liefde  
  & een massief vioolconcerto
 58 Mari Samuelsen & Casco Phil Nordic noir
 61 Vocal Art Nordland 
 64 Grieg Trio Trio’s uit het Noorden
 65 FuRua Soetkins Saga 
 83 Gwen Cresens (accordeon) Solorecital  
 88 Belgian National Orchestra o.l.v. Hugh Wolff &  
  Nelson Freire (piano) Schandalig - Beethovens 
  5de pianoconcerto
 101 Vox Luminis Bach dynastie 
 106 Werner Van Mechelen (bas-bariton) & 
  Stefaan Degand (recitant) In Flanders Fields
 114 Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Philippe   
  Herreweghe & Nelson Goerner (piano) Keulen, 
  de Rijn & Brahms
 117 Opera Vlaanderen De parelvissers van Georges   
  Bizet 
 120 il Gardellino o.l.v. Peter Van Heyghen  
  Bachs Weihnachtsoratorium
 124  Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Philippe   
  Herreweghe & Florian Boesch (bariton)  
  Nieuwjaarsconcert
 134 Antwerp Symphony Orchestra KIDconcert: Moby  
  Dick (6+)
 140 Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Kazuki   
  Yamada & Steven Osborne (piano) An American 
  in Paris & Cuba
 150 symphoniaASSAI o.l.v. Wouter Lenaerts & 
  Cedric Honings (gitaar) Embrujo español  
 158 Belgian National Orchestra o.l.v. Hugh Wolff &  
  Kit Armstrong (piano) Wonderen der natuur - 
  Beethovens 3de pianoconcerto
 160 Le Concert Olympique o.l.v. Jan Caeyers &   
  Alexander Melnikov (piano) Beethovens noodlot -
  Beethovens 4de pianoconcerto
 164 Voces Suaves & Jörg-Andreas Bötticher   
  (organist/dirigent) Stabat mater van Scarlatti,   
  Miserere van Allegri e.a. 
 178 Solisten Concertgebouw Kamerorkest Soirée 
 193 Eliane Rodrigues (piano) Chopin 
 200 Orchestre Royal de Chambre de Wallonie & 
  Frank Braley (piano) De prerevolutionair & 
  de poëet - Beethovens 1ste pianoconcerto 
 203 Claire Chevallier & Sergei Istomin (piano) Twee  
  reuzen - Tsjaikovski & Moessorgski   

 204 BL!NDMAN [SAX] +[DRUMS]+ [STRINGS] piano en   
  Decap orgel 30 jaar BL!NDMAN -
  Dubbel feest met MINIMAL-MAXIMAL & 
  Water & fire
 209 Octopus koor & Le Concert d’Anvers 
  o.l.v. Bart van Reyn Bachs Mattheüspassie
 214 symphoniaASSAI_strijkers o.l.v. Wouter   
  Lenaerts & Emma Van Den Ecker (hoorn) & 
  Gilles Van Der Linden (tenor) The English   
  connection
 220 ChampdAction, Stedelijk Conservatorium Hasselt  
  & CCHA In C van Terry Riley 
 224 Cuarteto Quiroga Spaanse lente
 226 Brussels Philharmonic o.l.v. Jun Märkl &   
  Anneleen Lenaerts (harp) La Strada & tragische  
  liefdes 
 232 Opéra Royal de Wallonie La clemenza di Tito van  
  Wolfgang Amadeus Mozart. 
 236 Anima Eterna o.l.v. Jos Van Immerseel & 
  Jane Gower (fagot) Genie zonder grenzen
 237 Georgina Sánchez Torres (cello) Canto de los   
  pajaros
 238 Belgian National Orchestra   
  Laureatenconcert Koningin Elisabethwedstrijd voor  
  Viool (1ste laureaat) 
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CONCERTEN
 
 27 José González & The String Theory 
 38 Scala Meisjesnamen
 48 JackoBond zingt Marva Rode rozen in de   
  sneeuw 
 46 Het Zesde Metaal Calais
 56 Wooden Elephant plays Homogenic
 57 Merope 
 58 Mari Samuelsen & Casco Phil Nordic noir
 62 Snorri Halgrímsson & Sun*Sun*Sun Orkestra +  
  Hugar + Rebekka Karijord 
 86 Niklas Paschburg + Hior Chronik + Echo   
  Collective plays Amnesiac 7K! label night
 93 Koen Buyse My works, classics & heroes
 97 Mísia Do primeiro fado ao último tango 
 100 Axelle Red Exil
 103 Bjorn Eriksson, Axl Peleman, Patrick Riguelle,  
  Guy Swinnen e.a.  50 jaar Neil Young 
 116 Wolfert Brederode + Saskia Lankhoorn  
  Musings from the Lowlands 
 118 Mich Walschaerts ZINGT (een bruisende avond   
  Nederlandstalige muziek)
 119 Guido Belcanto De zoete smaak der zonde 
 133 Wim Opbrouck & Ron Reuman TV-tunes KNT   
  revisited 
 141 Johan Verminnen Plankenkoorts - 50 jaar   
  podium 
 146 Jasper Steverlinck Night prayer
 151 Filip Jordens Hommage à Brel 
 157 Grim + Illuminine 
 194 De Beren Gieren  
 198 James Heather + Luke Howard + Martin   
  Kohlstedt
 210 Liliane Saint-Pierre & Marijn Devalck  
  Compagnons de la chanson 
 211 LABtrio 
 221 Van Geel & Van den Begin In concert 
 222 The Scabs 40 years
  228 Frank Boeijen  
 
 
 

CABARET & COMEDY
 
 39 Raf Walschaerts Biecht
 84 Han solo Jubilee!
 111 Michael Van Peel  Van Peel overleeft 2018 - 
  De 10de eindejaarsconference
 122 Urbanus Trecto pnix
 126 Meuris Tirade - In blind vertrouwen
 145 Jan Delvaux & DJ Bobby Ewing Belpop Bonanza  
  Quattro - Een dolle rally door het Belgische   
  muzieklandschap
 156 Jens Dendoncker Bang van Dendoncker   
 159 Lieven Scheire Live in Nerdland: DNA  
 181 Bert Kruismans De blote Belg
 212 Pieter Verelst Mijn broer en ik
 230 Adriaan Van den Hoof Ja, maar eerst een diploma
 
 

BEELDENDE KUNSTEN

 
 24 Patrick Ceyssens Van kijken naar beelddenken
 27 FRAME AZIMUTH - Een beeld gedacht tussen   
  kustlijn en horizon
 69 FRAME BIT ROT: digitaal gedragen    
 70 Patrick Ceyssens Round a roundabout #2 [RAR]  
 74 Max Cooper & Architecture Social Club Aether  
 186 Sarah Van Marcke Festival van de Controle   
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COLOFON

SAMENSTELLING PROGRAMMERING & 
(EIND)REDACTIE 

— Gerhard Verfaillie 
algemene leiding, familie & Krokusfestival  

 — Laurent Pitsi 
dans, concerten, Nordic night(s) & eindredactie

 — Riet Jaeken
klassiek, letteren & Piano day(s)

 — Beatrice Henckaerts 
theater, cabaret & comedy

— Emely Alders & Kristien Picard

ADVERTENTIEWERVING 
Kristien Picard

GRAFISCH ONTWERP 
Monique Rutten & Ludovic Driessen

OPLAGE
20.000 ex.

DRUK
Drukkerij Moderna nv.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Gerhard Verfaillie, 

p.a. Kunstlaan 5, B-3500 Hasselt

DISCLAIMER 
Alle informatie m.b.t. de voorstellingen is 

gebaseerd op de gegevens zoals per april 2018 
verstrekt door producenten, gezelschappen en 

artiesten. Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

ADRESGEGEVENS PUBLIEK 
Cultuurcentrum Hasselt is begaan 

met je privacy, respecteert die ook én neemt 
de nodige voorzorgen om je gegevens 

te beveiligen tegen misbruik.
 

Alle persoonsgegevens die je via mail, 
online formulieren, telefoon of reguliere post 

verstrekt worden opgenomen in de bestanden 
van cultuurcentrum Hasselt. Deze gegevens 

worden gebruikt om je bestelling te verwerken, 
je te verwittigen in geval van wijzigingen en 

je op de hoogte te houden van het programma.

Conform de privacywet van 8 december 1998 
en de General Data Protection Regulation (GDPR) 
of Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) van 25 mei 2018 onderneemt CCHA 
de nodige stappen inzake transparantie, juistheid 

en integriteit van je gegevens en het eventuele 
gebruik ervan. Meer info op ccha.be/privacy.

SUBSIDIËNTEN 
Het seizoen 18-19 wordt mee mogelijk gemaakt 

dankzij de steun van de stad Hasselt,  
de Vlaamse Gemeenschap 

en de Europese Unie (Creative Europe 
en Interreg V-A Euregio Maas-Rijn).

DANK
Met dank aan alle medewerkers 
en raad van bestuur van CCHA.

SUBSIDIENTEN

STRUCTURELE SPONSORS SAMENWERKINGSVERBANDEN MEDIASPONSOR
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#cultuurcentrumhasselt
#CCHA

cultuurcentrum Hasselt  vzw. 
Kunstlaan 5, B-3500 Hasselt 
+32 11 22 99 33 
kaartverkoop@ccha.be

ccha.be




