
31 JANUARI en 1 FEBRUARI - 20u305 zondag 10 februari - 14u

Monty THEATER cc Deurne THEATER

Look on the Bright Side - Etuwe Bright Junior Gedachtegang - Kopseer

naar de webpagina naar de webpagina

1 en 2 FEBRUARI - 20u 13, 15, 16, 21 en 22 februari - 20u

De Studio THEATER Het Paleis DANS

Wachten op Gorro - NoMoBS ism SINCollectief 8.2 - Radouan Mriziga

naar de webpagina naar de webpagina

ZONdag 3 februari - 11u vrijdag 15 februari - 20u15

AMUZ MUZIEK 252cc HUMOR

Cinema Pianola - Stille films met pianobegeleiding Soe Nsuki & Thomas Smith - Comedy Café

naar de webpagina naar de webpagina

donderdag 7 februari - 20u15 vrijdag 15 februari - 20u15

Nova THEATER cc Merksem THEATER

Salut Copain - Dounia Mahammed Tsjick - BRONKS & SKaGeN

naar de webpagina naar de webpagina

vrijdag 8 februari - 20u 15, 16 en 17 februari - 20u

coStA HUMOR cc Merksem THEATER

Thomas Smith - De jaren van verstand Bloemen van een autist - Tutti Fratelli 

naar de webpagina naar de webpagina

8, 9, 10, 15, 16 en 17 februari woensdag 20 februari - 20u15

Permeke THEATER Arenberg THEATER

In het tuinhuis - Theater Vonk De Mannschaft - Dethleff

naar de webpagina naar de webpagina

naar het filmoverzicht klik hier

Kies je voorstellingen uit onze must-sees van dit voorjaar:

Madame Gertrude Stein stort haar hart uit. Haar woorden 

verpletteren - zoals altijd - haar dochter Molly die - ook zoals altijd - 

in een tuinhuis wegvlucht om te dromen.

Dan komt Vivian als kostganger inwonen. 

Etuwe Bright Junior is voorbestemd om een ster te worden. Dat ziet 

iedereen. Eén ding staat er in de weg. Junior is een economische 

migrant. Hij heeft moeite met het Nederlands en geen opleiding. 

Hoe geraakt hij aan de top?

Vier gasten, vier krukken, vier paar blikken turen, staren en kijken in 

de zaal. Ze wachten. Een schijnbare stilte om dan te veranderen in 

een spraakwater waar seksisme, racisme, moederliefde en 

revoluties worden besproken

Filmconcertpianist Yvo Verschoor stelt een programma samen over 

de bijzondere relatie tussen de stille film en de pianola op 

fragmenten uit onder andere Ballet mécanique en Tour au large.

Ik denk vragen te stellen, maar de vragen stellen mij.

Een verwonderde voorstelling over het zelf en het andere.

Over zoeken naar verbinding tussen de dingen.

Over samen zijn of samen niet zijn.

Hoe is het mogelijk? Je alleen voelen in een oase van plezier? Alles 

ruikt hier naar blij, naar happy, naar plezant. Hier is het te doen, 

nu. Overal waar ik kijk: groepjes van plezier. Smile!

Acht jonge dansers proberen grip te krijgen op Rap, een muziekstijl 

die generaties overleeft en trends overstijgt door zich telkens 

opnieuw uit te vinden.

Ekerenaar Johan Lambrechts neemt de micro weer in handen om 

de avond aan elkaar te praten. Naast jong – opkomend 

comedytalent staan er ook twee kleppers van formaat op het 

programma.

Twee veertienjarige, verwaarloosde jongens slaan de deur achter 

zich dicht, stelen een aftandse jeep en rijden richting zuiden. 

Zonder kaart of blikopener, maar met een duidelijke bestemming: 

Wallocheië.

Blijkbaar vind ik de wereld beangstigend en bedreigend …

Ge moet de gazet eens openslaan.

Vindt gij de wereld niet beangstigend en bedreigend?

Dethleff is een jongen met de lelijkste naam ter wereld. Hij is 

genoemd naar de caravan waarin hij verwekt is. Zijn vader heeft al 

lang een ander gezin en zijn moeder verhuist elke twee jaar. 

Dethleff moet mee. Altijd.

De Jaren Van Verstand, hoe bereik je die, en heb je daar je verstand 

wel voor nodig? Net als artikels in een roddelblad flitsen onze 

gedachten aan hoge snelheid voorbij, maar welke zou je best niet 

lezen en lees je daarom net wel?

FEBRUARI - MAART

Of pik een film mee in een cultuurcentrum: of in De Roma: 

https://www.monty.be/nl/programma/lookonthebrightside_toonmoment
https://www.ccdeurne.be/nl/event/50315/kopseer-premiere
https://www.destudio.com/production/10891/wachten-op-gorro
https://www.hetpaleis.be/agenda/408/hetpaleis_fABULEUS_amp_Moussem_Nomadisch_Kunstencentrum_Radouan_Mriziga/8_2/
https://www.amuz.be/nl/concert/pianola-concert-3/
https://www.252cc.be/nl/event/50414/comedy-caf
https://www.nova-kiel.be/nl/event/51451/dounia-mahammed
https://www.ccmerksem.be/nl/event/49111/tsjick
https://www.cosintandries.be/thomas-smith-de-jaren-van-verstand
https://www.toneelhuis.be/nl/programma/bloemen-van-een-autist/
https://www.permeke.org/nl/event/56849/in-het-tuinhuis-in-the-summerhouse
https://www.arenbergschouwburg.be/programma/detail/dethleff-de-mannschaft
http://www.antwerpsecultuurcentra.be/programma/film
https://www.deroma.be/kalender/


vrijdag 15 februari - 20u 10, 13, 15, 17 en 19 maart - 19u30

Rataplan THEATER Opera Ballet Vlaanderen OPERA

Action Zoo Humain - Le Chicon La Juive - Jacques Fromental Halévy

naar de webpagina naar de webpagina

zaterdag 23 februari - 20u 13, 15,16,20,22,23,27 en 29 maart - 20u

cc De Kern THEATER Het Paleis THEATER

Hof Van Eede - Vanisch Beach Wat is de Wat - hetpaleis/ Simon De Vos

naar de webpagina naar de webpagina

dinsdag 26 februari - 20u vrijdag 15 maart - 20u15

Zuidpool THEATER co Luchtbal THEATER

Koningskloote - de.Ploeg NIET DOEN! - Bruno Vanden Broecke & Peter

naar de webpagina naar de webpagina

27 februari en 1 maart- 20u15 maandag 18 maart - 20u

Arenberg THEATER Cafena/Elisabethzaal MUZIEK

Vuil vel - Het Gevolg Thuringen Philharmonie Gotha - Eisenach

naar de webpagina naar de webpagina

vrijdag 1 maart - 20u30 zaterdag 30 maart - 20u

Vrijetijdscentrum De Schelde HUMOR ccBe DANS

Tom Van Dyck - Het beest in u Yassin Mrabtifi - From Molenbeek with love

naar de webpagina naar de webpagina

zondag 3 maart - 15u 30 en 31 maart 

De Singel Het Stadsmagazijn THEATER

Egged On by Music Wat (niet) weg is - Fien Leysen

naar de webpagina naar de webpagina

naar het filmoverzicht klik hier

Een verhaal over de onaflatende wilskracht van de mens, over de 

hoop op een nieuwe toekomst én over de zoektocht naar het grote 

‘Wat’.

De Graef
Iconisch toneel!

Een clash tussen archetypen,

Een Mythisch treffen, zeg maar ….

of in De Roma: 

In de komische film ‘Egged On’ uit 1926 zien we een man die een 

machine probeert te bouwen om eieren onbreekbaar te maken … 

Muzikanten van verschillende muzikale tradities en klanken gaan in 

dialoog met de film. 

Een voorstelling over gemis, het menselijke geheugen, en wat er 

overblijft van de dingen die voorbij gaan.

Een zoektocht naar troost en antwoorden in de vorm van een 

multimediale voorstelling.

Drie acteurs en één muzikante laten zich inspireren door het verhaal 

van ‘De Schone en het Beest’. Ze gooien Disney’s ‘Belle’ al snel 

overboord. Weg met braaf! Geen gruwel wordt vermeden. Rauwe 

rock’n roll dus!

Een gevarieerd romantisch concert, met o.a. Ein 

Sommernachtstraum  van Felix Mendelssohn Bartholdy en de 6de 

symfonie van Ludwig van Beethoven,

Een vernieuwde kijk op de homo sapiens met

praktische tips die onmiddellijk toepasbaar zijn 

op ieders leven, in gelijk welke situatie.

Dans is Yassins taal én tool. Het is een taal besmet door hiphop, 

vogueing, hedendaagse dans en theater. Een taal voortdurend in 

beweging, precies zoals Yassin zelf. 

Wat werp je van je af en wat wens je te koesteren? Welke offers 

breng je en welke frisse indrukken eigen je jezelf toe? 

 La Juive is  een menselijke tragedie van een Joodse vader

en zijn dochter. Het is een van de grootste opera-

successen uit de eerste helft van de 19de eeuw 

tot het werk verboden werd door de nazi’s. 

Venice Beach, California, 1942. Met opgestroopte broekspijpen, in 

stijve burgerpakken zitten ze op het strand. Vier Grote Duitse 

Cultuurdragers, ontsnapt aan de Naziterreur van hun thuisland. 

FILMCONCERT

Wij brengen u de koningen, zonder aan Shakespeare te denken, de 

arme hond,

Wij mogen niet denken, wij zijn koning.

Of pik een film mee in een cultuurcentrum: 

http://www.rataplanvzw.be/Detail/tabid/193/ArticleId/2569/ACTION-ZOO-HUMAIN-LE-CHICON.aspx
https://operaballet.be/nl/programma/2018-2019/la-juive
https://www.ccdekern.be/nl/event/50930/vanish-beach
https://www.hetpaleis.be/agenda/420/hetpaleis_Simon_De_Vos/Wat_is_de_Wat/
https://www.zuidpool.be/nl/producties/782/koningskloote/de-ploeg
https://www.coluchtbal.be/nl/event/56962/bruno-vanden-broecke-peter-de-graef
https://www.arenbergschouwburg.be/programma/detail/vuil-vel-hetgevolg
http://www.cofena.be/mod_calendar/tharingen-philharmonie-gotha-eisenach/
https://www.vrijetijdscentrumdeschelde.be/nl/event/54400/comedy
https://www.ccbe.be/nl/event/50024/from-molenbeek-with-love
https://desingel.be/nl/programma/muziek/egged-on-by-music-10-filmconcert?id=a0J0N00002nZX6XUAW
https://www.stadsmagazijn.be/nl/event/54446/fien-leysen
http://www.antwerpsecultuurcentra.be/programma/film
https://www.deroma.be/kalender/

