FondsGids
Aanbodoverzicht evenementen
Fonds Vrijetijdsparticipatie 1ste helft 2019

Hallo!
Graag bieden we je de nieuwe FondsGids aan: dé bundel van het
bovenlokale aanbod aan evenementen van het Fonds
Vrijetijdsparticipatie. Of je nu graag met je gezin, een vriend of
vriendin of met een grote groep op uitstapt wil: er is voor ieder wat
wils.
In deze bundel kun je zeer beknopt ontdekken welke evenementen
er in het bovenlokale aanbod van het Fonds Vrijetijdsparticipatie
zitten. Op onze website vind je meer informatie en kunnen sociale
welzijnsorganisaties namens jou tickets reserveren.
Zoals je weet:
➢

Mag iedere lidorganisatie van het Fonds tickets bestellen voor
de activiteiten in deze bundel!

➢

Kan je voor alle activiteiten een vervoerstussenkomst van 60%
aanvragen.

Tip:

Houd regelmatig onze website en nieuwsbrief in het oog:
wekelijks komt er nieuw aanbod bij!

Vragen over evenementen?
Irene beantwoordt ze graag!

02 204 07 08 / 0468 11 60 43

irene.wensveen@fondsvrijetijdsparticipatie.be
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Aanbodoverzicht 2019
Evenementen met korte looptijd 1ste helft 2019
Concerten

Wanneer

Waar

Prijzen

Aangeboden
door

Scala & Kolacny Brothers Meisjesnamen (Brugge)
U kent ze ongetwijfeld, de dames van
Scala met hun engelachtige stemmen.
Ze wijken af van het traditionele
parcours en banen zich al jarenlang een
weg doorheen het muzieklandschap
met een indrukwekkend repertoire van
pop- en rockarrangementen. Geliefd
van Duitsland tot China. Maar nu, met
"Meisjesnamen" terug in de Vlaamse
theaters. En voor het eerst helemaal in
het Nederlands.
ACinDC Tribute
ACinDC is de ultieme tribute aan AC/DC
met decennia lange ervaring en op de
teller optredens in onder meer
Nederland,
Duitsland,
Frankrijk,
Zwitserland, Engeland en zelfs Australië.
Verwacht een show met alle hits, maar
natuurlijk ook met het nodige
spektakel. Als je het Kursaal eens wil
zien daveren op haar grondvesten, zorg
dan dat je er zeker bij bent!
Antwerp Symphony Orchestra,
Nicholas Collon - Boris Giltburg
Rachmaninov piano concerto nr. 4
Emre Yavuz
BOZAr Next Generation - pianoconcert
Code P
Sergey Khachatryan & Lusine
Khachatryan
Broer en zus brengen drie vioolsonates,
drie absolute meesterwerken van het
genre uit de 18e, 19e en 20e eeuw.

4 januari
om 20u00

Concertgebouw
Brugge
WestVlaanderen

€9
€8
€7

Concertevents

5 januari
om 20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 7,80
€ 6,80
€ 5,40

Comedyshows

12 januari
om 20u00

BOZAR
Brussel

€ 3,20
€2

BOZAR

13 januari
om 15u00
15 januari
om 20u00

BOZAR
Brussel
BOZAR
Brussel

€ 2,40

BOZAR

€ 3,20

BOZAR
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Rock Legends
De reïncarnatie van iconen als Jim
Morrison, Ray Manzerek, en Freddie
Mercury is een feit. Maar ook levende
legendes als Robert Plant en Jimmy
Page worden gelauwerd. Met The Doors
Alive, Letz Zep en One Night Of Queen
staan er muzikanten op het podium die
net zo getalenteerd zijn als hun iconen
zelf. Met hun optredens willen ze de
grote concerten van weleer laten
herleven en jong en oud doen bewegen
op de sound van ‘Riders On The Storm’,
‘Whole Lotta Love’ en ‘We Are The
Champions’!
The Grand Chinese New Year Concert
2019
Kom samen met ons Chinees Nieuwjaar
vieren en ontdek enkele pareltjes uit
het repertoire van het Rijk van het
Midden.
Tsjaikovski's Vioolconcerto
De Slavische ziel is een passionele ziel.
Dat zullen dirigent Daniel Blendulf en
sterviolist Josef Špaček geweten
hebben. Tsjaikovski mag dan wel de
meest Europese onder de Russen
worden genoemd, aan gevoeligheid
ontbreekt het zijn Vioolconcerto
allerminst. Op slechts elf getroebleerde
dagen tijd spatte dit meesterwerk uit
zijn pen, met duizelingwekkende
uitbundigheid, weemoed en lyriek tot
gevolg.
Belgian National Orchestra, H. Wolff
Re: Beethoven - Onderdrukking en
verzet (in antwoord op Beethovens
Vijfde symfonie, "De
noodlotsymfonie")

20 januari
om 20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 9,80
€ 8,60
€ 7,00

Kursaal
Oostende

21 januari
om 20u00

BOZAR
Brussel

€2

BOZAR

20 januari
om 15u00

deSingel
Antwerpen

€ 6,40

Symfonieorkest
Vlaanderen vzw

24 januari
om 20u00

Concertgebouw
Brugge
WestVlaanderen

€ 5,80

25 januari
om 20u00

BOZAR
Brussel

€2

BOZAR
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Tina Turner Tribute - The Greatest Hits
Tour
Tina Turner is met 180 miljoen
verkochte platen de bestverkopende
vrouwelijke rockartiest! Tina verkocht
de meeste concerttickets van alle
soloartiesten ter wereld! Tina Turner
imitator Tess “Dynamite” Smith (USA)
wordt beschouwd als ‘s werelds beste
eerbetoon. In een show van 2 uur en 30
minuten neemt ze je mee met vurige
passie & een explosief optreden!
De Notenkraker en ik (familieconcert)
Dit spektakel combineert dans,
animatie en livemuziek en dompelt je
met het hele gezin onder in de magie
van het bekende sprookje De
Notenkraker.
De
jonge
en
getalenteerde Roemeense pianiste
Alexandra
Dariescu onthult
de
sprookjeswereld die schuilgaat achter
de muziek van Tsjajkovski.
Phronesis & Frankfurt Radio Big Band
Voor
The
Behemoth
komen
recensenten lovende woorden tekort.
De geraffineerde, coole sound van
Phronesis, het trio rond de Deense
bassist Jasper Høiby, gaat wonderwel
samen met de rijke, warme klanken van
de Frankfurt Radio Big Band.
Lord of the Dance
Met Lord Of The Dance: Dangerous
Games weet Michael Flatley een uiterst
precieze choreografie samen met een
indrukwekkende set design en een
visuele complexiteit te combineren.
Samen met zijn 40 topperformers geven
ze het beste van zichzelf. Kortom, de
gedroomde combinatie van traditie,
nieuwe muziek en dans.

26 januari
om 20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 13,80

Comedyshows

27 januari
om 14u00

BOZAR
Brussel

€ 2,80

BOZAR

30 januari
om 20u30

BOZAR
Brussel

€ 4,40

BOZAR

25 januari
om 20u00

Vorst
Nationaal
Brussel

€ 16,40
€ 14,20
€ 13,00

Gracia Live

28 januari
om 20u00

Capitole Gent
OostVlaanderen

31 januari
om 20u00

Lotto Arena
Antwerpen
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Eötvös dirigeert Concerto voor orkest
Met zijn beroemde Concerto voor
orkest schreef Béla Bartók meer dan
alleen virtuoze orkestmuziek voor de
spelers van het Boston Symphony
Orchestra. De Hongaarse componist,
die vanuit het oorlogszuchtige Europa
naar New York verhuisde, bedacht
levenslustige en kleurrijke muziek die
paste
bij
het
onverwoestbare
optimisme dat hij in Amerika aantrof.
Bart Peeters - Brood voor Morgenvroeg
Met zijn Theatertournee 'Brood voor
Morgenvroeg' brengt Bart in 2019 niet
alleen in Brugge een schitterend
concert zijn maar deze keer kunt u ook
genieten van zijn muziek in het Kursaal
van Oostende! Voor Bart is het doel heel
simpel: er iedere avond het concert van
ons leven van maken.
Maya Youssef
De Syrische Maya Youssef wordt
beschouwd als de “koningin van de
qanun” en verdiepte zich in de
Arabische, Turkse, Armeense en
Azerbeidzjaanse muziektradities.
Collegium Vocale Gent & Philippe
Herreweghe
Lebenslicht, een film op Bach.
Koor en Orkest Le Concert Spirituel olv.
Hervé Niquet
Klassiek concert in het kader van Bach
& hoogdagen.

1 februari
om 20u00

Koningin
Elisabethzaal
Antwerpen
Antwerpen

€2

Antwerp
Symphony
Orchestra

1 februari
om 20u00

Concertgebouw
Brugge
WestVlaanderen

€ 7,60
€ 6,60
€ 5,60

Concertevents

2 februari
om 20u00

BOZAR
Brussel

€ 3,20

BOZAR

6 februari
om 20u00

BOZAR
Brussel

€2

BOZAR

7 februari
om 20u00

deSingel
Antwerpen

€2

deSingel
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Natalia & Jef Neve - Theatertournee
Hoever kan je uit je comfort-zone
getrokken worden? Het lijkt misschien
één of andere uitdaging voor een
spectaculair nieuw tv-format, maar niks
is minder waar. Deze twee Kempenaren
kwamen elkaar al een paar keer per
toeval tegen op het podium en steeds
spatte het plezier, de humor, maar
vooral de positieve muzikale verrassing
er vanaf. In die mate dat ze besloten om
dit in een nieuw project te gieten.
Antwerp Symphony Orchestra &
Richard Galliano
Samen met dirigent Wayne Marshall en
het Antwerp Symphony Orchestra
neemt
de
briljante
Franse
accordeonvirtuoos Richard Galliano je
mee
op
trektocht
door
het
niemandsland tussen Piazzolla, caféchanson,
vooroorlogse
swing,
improvisaties à la Coltrane en nieuwe
jazz. Een onvergetelijk concert vol
gedurfde artistieke cross-overs.
Magic Shadows by Catapult
Begin februari brengt het Amerikaanse
dansgezelschap
Catapult
zijn
indrukwekkende
silhouettenshow
"Magic
Shadows”
naar
Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent
en Ethias Theater Hasselt. Catapult was
met “Magic Shadows” één van de
revelaties en finalisten van America’s
Got Talent in 2013 en brengt een
ongezien spektakel voor jong en oud.

8 februari
om 20u00

Concertgebouw
Brugge
WestVlaanderen

€ 8,80
€ 7,80
€ 6,80

Concertevents

8 februari
om 20u00

Koningin
Elisabethzaal
Antwerpen

€2

Antwerp
Symphony
Orchestra

7 februari
om 20u00

Stadsschouwburg
Antwerpen
Antwerpen

€ 7,80
€ 6,70
€ 5,60

PSE Belgium

8 februari
om 20u00

Capitole Gent
OostVlaanderen

9 februari
om 20u00

Ethias
Theater,
Hasselt
Limburg
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Bram De Looze plays Bach
Tijdens het Bach Heritage Festival gooit
improvisatietalent Bram De Looze zich
vol overgave op de rechtsnarige
Barenboim-Maene-piano. Met zijn
transparante klank is het instrument
uiterst geschikt voor het subtiele,
verfijnde spel van de jazzpianist.
Firebird
Zoals de feniks uit zijn as herrijst, zo
betekende
Debussy’s
radicaal
vernieuwende Prélude à l'après-midi
d'un faune een nieuwe start voor de
westerse kunstmuziek. Het nieuwe
vogeltje
bleek,
ondanks
zijn
bokkenpoten,
bijzonder
kleurrijk
gebekt. Ook in Stravinski’s ballet De
Vuurvogel staat het orkestrale palet
centraal.
Il Pomo d'Oro & Ann Hallenberg
Het carnaval van Venetië van 1729 was
zonder meer een buitengewone
gebeurtenis. Maandenlang leverden de
operahuizen van de stad een uitzinnige
strijd om hun beste zangers en
zangeressen op de podia te laten
schitteren. Een kleine drie eeuwen later
blazen mezzosopraan Ann Hallenberg
en het ensemble Il Pomo d’Oro, onder
leiding van Stefano Montanari, deze
historische gebeurtenis nieuw leven in
met een repertoire van superieure
aria’s.
Focus Antoine Pierre
'NextApe’ is het gloednieuwe project
van de virtuoze Belgische drummer
Antoine Pierre. In BOZAR neemt hij je
mee op een fascinerende klankwereld
waar invloeden uit de jazz en rock zich
vermengen met elektro en zang. Special
guest: de eigenzinnige Canadese
saxofonist Ben Wendel.

10 februari
om 11u00

BOZAR
Brussel

€ 2,40

BOZAR

7 februari
om 20u00

Concertgebouw
Brugge
WestVlaanderen

€ 5,80

Symfonieorkest
Vlaanderen vzw

10 februari
om 15u00

deSingel
Antwerpen

€ 6,40

11 februari
om 20u00
12 februari
om 20u00

BOZAR
Brussel
BOZAR
Brussel

€ 3,60
€ 3,20

BOZAR

13 februari
om 20u30

BOZAR
Brussel

€ 3,60

BOZAR
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Le Poème Harmonique o.l.v. Vincent
Dumestre
In de 17e eeuw trouwde de Franse
Lodewijk XIII met de Spaanse Anna van
Oostenrijk. Dat zorgde ervoor dat de
muziek en dans aan het Franse hof
beïnvloed werd door Spaanse muziek,
met veel zuiderse klanken. Le Poème
Harmonique, een orkest dat al veel
prijzen won, speelt deze muziek als
opening van het Festival Kortrijk 2019.
A Tribute to George Michael - Edge Of
Heaven tour
The 'Edge Of Heaven'-tour, een ode aan
één van de allergróótste artiesten ooit,
'George Michael'. Herbeleef zijn muziek
op 15 februari 2019 in Kursaal
Oostende. Jarenlang was de op 25 juni
1963 in Griekenland geboren zanger
Georgios Kyriacos Panayiotou, beter
bekend als 'George Michael' één van de
meest succesvolle popartiesten ter
wereld.
Kate Ryan - 80 was machtig
Met haar 80 Was Machtig tournee
bewijst Kate Ryan dat ze niet alleen een
geweldige performer en verteller is,
maar ook dat ze samen met haar band
de beste muziek uit de jaren 80 live tot
leven kan wekken. Nostalgie en
(her)beleving, een niet te missen
concert!
Operette Gala
Wat dacht u van een reisje naar Wenen?
Voor de reisliefhebbers onder u hebben
wij alvast de beste Weense muziek op
het programma gezet. Bereid je voor op
een namiddag met Strauss en Straus:
vader Johann Strauss, zoon Johann
Strauss, Josef Strauss, Eduard Strauss,
Oscar Straus en Richard Strauss. Hoewel
zij niet allen familie van elkaar zijn,
hebben zij één ding gemeen: het zijn elk
stuk voor stuk topcomponisten!

15 februari
om 20u15

Schouwburg
Kortrijk
WestVlaanderen

€ 4,80

Festival van
Vlaanderen
Kortrijk

15 februari
om 20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 9,90
€ 8,90
€ 7,90

Concertevents

16 februari
om 20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 7,90
€ 7,50
€ 6,30

Concertevents

24 februari
om 15u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 8,60
€ 7,60
€ 6,60

Kursaal
Oostende
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Rosalba (-6) familieconcert
Rosalba… is een concert voor kleuters
geinspireerd door de 'ballad tunes' van
componist John Dowland en een
schilderij van Sandro Botticelli. Rosa en
Alba zijn zussen, twee tegenpolen. Alba
wacht, als een ijsschots in de branding.
Alba is triest, ze heeft het koud, haar
glimlach is bevroren. Rosa leert haar
een lied. Het lied van de luit van John
Dowland. Muziek als een pluizige
pompon dus, en een zintuiglijke
belevenis die je kinderen aanraking
brengt met de kracht van klassieke
muziek.
Brussels Philharmonic - Stéphane
Denève
•
Flammenschrift Guillaume
Connesson
•
Concerto voor viool en orkest
nr. 1, op. 26 Max Bruch
•
Bacchus et Ariane, suite n° 2,
op. 43 Albert Roussel
•
La valse Maurice Ravel
René Froger - Favourites in Concert
In het seizoen 2018/2019 keert René
Froger na 3 jaar terug in de theaters.
Een theatershow van René Froger staat
altijd borg voor kwaliteit, een avond
lang zingen, swingen en genieten van
deze rasentertainer nummer 1. Van de
Engelstalige
powerballades
en
swingende evergreens tot aan de
Nederlandstalige meezingers... alle
muzikale pareltjes passeren in zijn
bijzondere nieuwe tournee de revue.
Het ultieme feest der herkenning!

24 februari
om 14u00

BOZAR
Brussel

€1

BOZAR

2 maart om
20u00

BOZAR
Brussel

€2

BOZAR

2 maart om
20u00

Stadsschouwburg
Antwerpen
Antwerpen

€ 15,82
€ 13,09
€ 10,36

House of
Entertainment
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ABBA Gold Europe
Abba Gold Europe is een hommage aan
de muziek van Abba in zijn originele
vorm: twee vrouwen, fantastische
liedjes en een rock-'n-rollband die niet
te versmaden is! Met originele leden uit
de cast van de Mamma Mia Musical
London! Voor Abba: Thank You For The
Music! Het wordt een waar feest met
alle klassiekers 'Dancing Queen', 'The
Winner Takes It All', 'Waterloo', 'Take A
Chance On Me' ... en zoveel meer!
Rafaela Carrasco
Ter gelegenheid van Internationale
Vrouwendag brengt de beroemde
danseres en choreografe Rafaela
Carrasco haar nieuwste creatie.
The Magic Of Motown
2 uur lang word je ondergedompeld in
de sfeer van toen en kan je genieten van
meer dan 40 klassieke motown hits,
prachtige kostuums, groovy dansacts,
top muzikanten en duizelingwekkende
stemmen. Tijdens dit concert wordt de
tijdloze muziek gevierd van Marvin
Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, The
Temptations, The Supremes, The Four
Tops, Martha Reeves, Jackson 5 en vele
anderen.
Fleetwood Mac Tribute
De Fleetwood Mac Greatest Hits Band
"Mirage" blaast de gouden hits van
weleer nieuw leven in. De songs worden
weergaloos vertolkt, met klassiekers als
"Dreams", "Rhiannon", "Gipsy" of
"Sarah". Dit alles gehuld in de bekende
mysterieuze
zwierige
kledij
en
kachelpijp hoeden waarvoor Fleetwood
Mac bekend is.

8 maart om
20u00

c.c. Casino
Koksijde
WestVlaanderen

€ 9,90
€ 9,30
€ 8,50
€ 7,90

Concertevents

8 maart om
20u30

BOZAR
Brussel

€2

BOZAR

8 maart om
20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 9,30
€ 8,10
€ 6,90

Kursaal
Oostende

9 maart om
20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 7,80
€ 6,80
€ 5,40

Comedyshows
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Flamenclown
De clown en de zangeres vinden de
slapende danseres en besluiten haar te
wekken met trucjes en liederen. Een
gitaar balanceert op de neus van de
clown, uit zijn bollendoek vliegen
pluimpjes en kijk! De danseres wordt
wakker. Luister hoe haar castagnetten
klepperen en dans mee op het ritme van
de alegrias, fandangos, olés, tangos,
martinetes, sevillanas, trilla, pregones
en tanguillos.
Antwerp Symphony Orchestra Collegium Vocale Gent - Philippe
Herreweghe
Kraaiende hanen, drukkende hitte,
kwetterende vogeltjes, kabbelende
beekjes en een voorbijtrekkende storm:
in Die Jahreszeiten toont de oude
Joseph Haydn zich een eersteklas
filmcomponist.
Immer Wieder Sonntags Unterwegs
Immer wieder Sonntags is al 23 jaar een
van
de
meest
geliefde
muziekprogramma’s op de Duitse
televisie. Sinds 1995 komen de grote
sterren van de Schlager en Volksmusik
iedere
zondagochtend
in
de
zomermaanden LIVE om 10 uur ‘s
morgens bij vele miljoenen kijkers thuis
op de buis wanneer presentator Stefan
Mross zijn show opent met de bekende
titelmelodie. Tel daar vervolgens het
bekende geel-blauwe decor bij op, de
bloemen, planten en het uitbundige
publiek.

10 maart
om 14u00

BOZAR
Brussel

€ 0,80

BOZAR

10 maart
om 19u00

BOZAR
Brussel

€2

BOZAR

14 maart
om 20u00

Ethias
Theater,
Hasselt
Limburg

€ 15,82
€ 13,09
€ 10,36

House of
Entertainment
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The Analogues - The White Album
The Analogues toerden afgelopen
seizoen langs uitverkochte zalen met
het theaterconcert ‘The White Album’.
Publiek en critici waren opnieuw
unaniem
enthousiast
over
de
voorstelling. Na een aantal shows in
Duitsland, België en Engeland zullen de
Analogues
wegens
de
grote
belangstelling vanaf oktober opnieuw
een reeks theaters in Nederland en
België aandoen met ‘The White Album’.
Euroschlagerparade
In De Mast in Torhout zal in 2019
opnieuw
de
Euroschlagerparade
plaatsvinden. 7 topartiesten zijn van de
partij: De Romeo's - Sergio - Swoop Gebroeders Ko - Lindsay - Jo Vally Jettie Pallettie.
Festa Italiana!
Beethoven was geen onverdeeld
liefhebber van Italiaanse muziek.
Eenvoudigweg niet in staat tot ernst,
vond hij, al moest ook hij toegeven dat
Rossini niet van enig melodieus genie
was gespeend. Diens bescheiden, maar
pittige ouverture uit L’Italiana in Algeri
kan dus gerust naast het heroïsche
Derde Pianoconcerto staan.
Gers Pardoel - Vuurwerk
De Lotto Arena liep op 17 en 18 maart
2018 helemaal vol voor de eerste grote
arenaconcerten van Gers Pardoel. In
totaal bouwden zo’n 13.500 fans een
feestje met de Nederlandse rapper. Een
vervolg kan niet uitblijven. Daarom
komt Gers op zaterdag 23 maart 2019
terug naar de Lotto Arena.

16 maart
om 20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 7,20
€ 6,20
€ 5,40

Kursaal
Oostende

16 maart
om 18u30

De Mast,
Torhout
WestVlaanderen

€ 12,40
€9
€7

Concertevents

19 maart
om 20u00

Concertgebouw
Brugge
WestVlaanderen

€ 5,80

Symfonieorkest
Vlaanderen vzw

24 maart
om 15u00

deSingel
Antwerpen

€ 6,40

23 maart
om 20u00

Lotto Arena
Antwerpen

€7

PSE Belgium
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Bart Peeters - Brood voor
Morgenvroeg
Met zijn Theatertournee 'Brood voor
Morgenvroeg' brengt Bart in 2019 niet
alleen in Brugge een schitterend
concert zijn maar deze keer kunt u ook
genieten van zijn muziek in het Kursaal
van Oostende! Voor Bart is het doel heel
simpel: er iedere avond het concert van
ons leven van maken.
Belle Perez - Fiesta Perez
De bekende klasse en kwaliteit, in het
spannende pakje van een party animal.
Dàt is Fiesta Perez, Belle Perez in feestuitvoering. Natuurlijk krijg je Belle's
beste
in
pure
danspop-stijl
voorgeschoteld, snediger, sensueler en
stoerder dan ooit: Enamorada, El
Mundo Bailando... En dan knalt daar
een extra lading Spaanse peper de zaal
in op de bloedhete vibes van Born to be
Alive en de strakke reggaeton van
Despacito.
Steinway Piano Competition for the
Youth
De Steinway Pianowedstrijd voor de
Jeugd brengt de beste en meest
verrassende jonge pianisten uit België
samen op het podium van BOZAR.
Natalia & Jef Neve - Theatertournee
Hoever kan je uit je comfort-zone
getrokken worden? Het lijkt misschien
één of andere uitdaging voor een
spectaculair nieuw tv-format, maar niks
is minder waar. Deze twee Kempenaren
kwamen elkaar al een paar keer per
toeval tegen op het podium en steeds
spatte het plezier, de humor, maar
vooral de positieve muzikale verrassing
er vanaf. In die mate dat ze besloten om
dit in een nieuw project te gieten.

30 maart
om 20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 8,50
€ 7,45
€ 6,45

Concertevents

30 maart
om 14u00

Erehal Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 7,90
€ 6,90

Concertevents

31 maart
om 15u00

BOZAR
Brussel

€3

BOZAR

31 maart
20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 8,80
€ 7,80
€ 6,80

Concertevents
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The Show - A Tribute to ABBA
ABBA heeft zijn plaats in de
muziekgeschiedenis
meer
dan
verdiend. Vandaag, 45 jaar na de
release van hun eerste single, leeft en
groeit hun muziek nog steeds, en
worden er elk jaar nog meer dan 2
miljoen platen verkocht.
THE SHOW trakteert het publiek op de
grootste hits van ABBA in een 2 uur
durend spektakel. Het is een liveconcert
dat de evolutie van ABBA volgt, van vóór
het Eurovisiesongfestival tot hun grote
internationale succes.
Willy Sommers - Het erfgoed 19912001
De jaren '90 zijn Willy's decennium van
de vrouw. En van Tien om te zien?
Jazeker! Maar ook van Hartenbreker of
Een liedje op de radio. En vooral van één
weergaloze Willy Sommers om te
horen, straks met Erfgoed 1991-2001
op jouw podium.
Belgian National Orchestra, H. Wolff
Re: Beethoven - Pride and Persistence
(in antwoord op Beethovens Zevende
Symfonie)
Claude François Hommage
Vorig jaar was het exact 40 jaar geleden
dat Claude François op dramatische
wijze aan z'n einde kwam toen hij een
lampje recht zette terwijl hij aan het
douchen was. Drie dagen later, op zijn
begrafenis, kwam de single "Alexandrie,
Alexandra" uit. Het Kursaal ging toen,
samen met de dochter van Claude
Francois, zodanig uit de bol dat we
direct besloten het feest te herhalen en
nog beter te maken!

6 april om
20u00

Vorst
Nationaal
Brussel

€ 13
€ 12
€ 11
€ 10
€9

Gracia Live

12 april om
20u00

CC de
Brouckère,
Torhout
WestVlaanderen

€ 7,60

Concertevents

26 april om
20u00

BOZAR
Brussel

€2

BOZAR

27 april om
20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 7,40
€6
€5

Comedyshows
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The Scabs - 40 years
Vandaag is de beste rockband van het
land meer levend dan ooit! Na veel
successen en een paar sabbatjaren
zullen The Scabs er in 2019 opnieuw
staan in een ijzersterke bezetting: Guy
Swinnen, Frankie Saenen en Willy Willy
worden voor deze tour bijgestaan door
Patrick Cuyvers (keys), Geert Schurmans
(bass) en David Piedfort (guitar/vocals).
Belgian National Orchestra, H. Wolff
Re: Beethoven - Pride and Persistence
(in antwoord op Beethovens Zevende
Symfonie)
Totentanz - An evening between
frenzy and contemplation
Al meer dan 20 jaar bejubelen pers en
publiek de muziektheatergroep Nico
and the Navigators om zijn poëtische
producties, waarin meesterwerken van
de klassieke muziek plots in een ander
daglicht komen te staan dankzij een
intelligente integratie van de muziek
met andere kunstvormen.
The Hollies - A Highway of Hits
The Hollies zijn één van de meest
succesvolle en geliefde bands uit de
Britse Pop Invasie van de jaren 60. Hun
stijgende
onderscheidende
harmonieën, briljant gemaakte liedjes
en gecultiveerde muzikaliteit heeft
gezorgd voor de levensduur van één van
de meest geliefde groepen sinds The
Rock Revolution. Vooral in combinatie
met de uitgebreide back catalogus van
hits van The Hollies.

27 april om
20u00

Concertgebouw
Brugge
WestVlaanderen

€ 7,80
€ 6,80
€ 5,80

Concertevents

28 april om
20u00

BOZAR
Brussel

€2

BOZAR

29 april om
20u00

BOZAR
Brussel

€ 3,20

BOZAR

30 april om
20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 12,90
€ 10,90
€ 8,90

Concertevents
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Accademia del Piacere olv. Fahmi
Alqhai
In 2016 gaf de Flamenco Biënnale van
Sevilla aan gambist Fahmi Alqhai en
flamencozangeres Rocío Márquez de
opdracht voor dit programma, dat op
zoek gaat naar de interactie tussen
oude
roots
en
de
nieuwe
ontwikkelingen van de flamenco.
Le Concert Spirituel & Hervé Niquet
Hervé Niquet en zijn Concert Spirituel
schitteren op ons podium met Armide,
de meest afgewerkte opera van de elf
lyrische treurspelen die volgden uit de
samenwerking tussen componist JeanBaptiste Lully en librettoschrijver
Philippe Quinault.
Juan Pablo Navarro sextet
Het Juan Pablo Navarro Sexteto bewijst
dat tango vitaler is dan ooit. Het Sextet
van de Argentijnse contrabassist speelt
met genres, zorgt voor vernieuwing en
eert de traditie. Op hun ‘Tango-Jazz’
zwierden al velen de kamer rond, en
binnenkort is het aan ons!
Storioni Trio brengt wereldcreatie van
Aho
Je krijgt te horen: Prokofjev - De liefde
voor drie sinaasappelen, opus 33a
(suite),
Aho
Tripelconcerto
(wereldcreatie)
en
Brahms
Pianokwartet nr. 1 in g, opus 25
(orkestratie door Arnold Schönberg).
Martyn Brabbins dirigeert beide
werken, met als brugstuk het
fonkelnieuwe tripelconcerto dat Kalevi
Aho voor het Storioni Trio schreef.

8 mei om
20u00

deSingel
Antwerpen

€2

deSingel

8 mei om
20u00

BOZAR
Brussel

€ 3,20

BOZAR

8 mei om
20u00

BOZAR
Brussel

€ 2,80

BOZAR

11 mei om
15u00

Koningin
Elisabethzaal
Antwerpen

€2

Antwerp
Symphony
Orchestra
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Die Rheinische
Ben je componist, Duitstalig en geboren
in de negentiende eeuw? Dan is de kans
behoorlijk groot dat je gedichten van
Friedrich Rückert op muziek hebt gezet.
Gustav Mahler, misschien wel Rückerts
grootste fan, was zeker geen
uitzondering. Beide heren delen een
quasi-oosters gevoel voor onthechting.
Maar
zo
vergeestelijkt
als
mezzosopraan Christianne Stotijn de
Rückert-Lieder zal vertolken, zo van
aardse levenskracht getuigt Robert
Schumanns Derde Symfonie.
Xander De Buisonjé
Xander leerden we kennen als frontman
van Volumia! Hij schreef oa de
nummers 'Hou Me Vast', 'Het Is Over' en
'Afscheid'. Inmiddels Nederlandstalige
klassiekers. In 2002 nam Xander
afscheid tijdens een memorabele,
laatste show in de Heineken Music Hall.
Bijna 15 jaar, vijf solo-albums, één
akoestisch album en een aantal singles
verder, is hij nog steeds één van de
meest
populaire
artiesten
van
Nederland.
Ardemus Quartet
BOZAR Next Generation blaasinstrumenten
Evgeny Sviridov & Justin Taylor
BOZAR Next Generation:
•
Suite en la, uittreksels
(Troisième livre de pièces de
clavecin) Jean-Philippe
Rameau
•
Sonate voor viool en klavier
nr. 4, BWV 1017 Johann
Sebastian Bach

9 mei om
20u00

Concertgebouw
Brugge
WestVlaanderen

€ 5,80

Symfonieorkest
Vlaanderen vzw

12 mei om
15u00

deSingel
Antwerpen

€ 6,40

14 mei om
20u00

BOZAR
Brussel

€ 3,60

17 mei om
20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 9,60
€ 8,60
€ 7,60

Concertevents

19 mei om
11u00

BOZAR
Brussel

€ 2,40

BOZAR

26 mei om
11u00

BOZAR
Brussel

€ 2,40

BOZAR
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Scala & Kolacny Brothers Meisjesnamen
U kent ze ongetwijfeld, de dames van
Scala met hun engelachtige stemmen.
Ze wijken af van het traditionele
parcours en banen zich al jarenlang een
weg doorheen het muzieklandschap
met een indrukwekkend repertoire van
pop- en rockarrangementen. Geliefd
van Duitsland tot China. Maar nu, met
"Meisjesnamen" terug in de Vlaamse
theaters. En voor het eerst helemaal in
het Nederlands.
Mahler 4
Twee kinderen richten hun ogen op de
hemel. In Samuel Barbers Knoxville
(Summer of 1915) geniet het ene kind
van een volmaakte zomeravond in het
zuiden van de Verenigde Staten. Tussen
de
geluiden
van
een
koets,
voorbijgangers en een zeldzame auto
dwalen zijn gedachten af naar zijn
dierbare familieleden. Biddend voor
hun bewaring valt het in slaap. Het
tweede kind luistert omstreeks dezelfde
tijd naar de klanken van een
onwerkelijke hemel in Mahlers Vierde
symfonie.
B'Rock - René Jacobs - Sophie
Karthäuser
•
Symfonie nr. 2, D 125 Franz
Schubert
•
Symfonie nr. 4, D 417,
"Tragische" Franz Schubert
•
Aria's te bepalen Wolfgang
Amadeus Mozart
Belgian National Orchestra, A. Hermus
•
Dansen van Galanta Zoltan
Kodaly
•
Concerto voor viool en orkest
nr. 2, op. 7 (La Campanella)
Niccolò Paganini
•
Assepoester (uittreksels)
Sergej Prokofjev

31 mei om
20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 9,20
€ 8,20
€ 7,20

Concertevents

2 juni om
11u00

Koningin
Elisabethzaal
Antwerpen

€2

Antwerp
Symphony
Orchestra

13 juni om
20u00

BOZAR
Brussel

€2

BOZAR

14 juni om
20u00

BOZAR
Brussel

€2

BOZAR
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Franco-Belge
De Belgische componist Guillaume
Lekeu, afkomstig uit Verviers en veel te
jong gestorven, was een leerling van de
Franse grootmeester César Franck, al
doet zijn beklijvende Adagio pour
Quatuor d’Orchestre ons—sacrebleu—
meer dan een tikje Wagneriaans aan.
Daarna onttrekken we ons aan de
Germaanse invloeden met een streepje
klassiek Frans strijkersvuurwerk.
Salvatore Adamo
Adamo staat bij iedereen van ons
synoniem voor "Tombe la neige" en
andere "Filles du bord de mer" -songs,
veelal
romantisch
omfloerste
meezingers die sinds de jaren 60 voor
altijd in ons geheugen gegrift staan.
Maar er is ook een nog weinig gekend
kantje aan de Italiaans-Belgische
internationale vedette. Een Adamo à la
Johnny Cash, een versie van zichzelf die
hij tijdens deze nieuwe tournee ook
voor het Vlaamse publiek zal
openbaren.
One night of Elvis
Lee Memphis King, Europa’s meest
succesvolle Elvis Presley-tribute-artiest,
creëert de essentie van ‘The King’ met
een combinatie van nauwkeurige zang
en een ongelooflijke passie in elke
voorstelling van ‘One Night Of Elvis’.
Deze gloednieuwe productie is geheel
gewijd aan de jaren dat Elvis optrad in
Las Vegas en toerde doorheen de
Verenigde Staten en Canada van 1969
tot 1977.

6 juni om
20u00

Concertgebouw
Brugge
WestVlaanderen

€ 5,80

Symfonieorkest
Vlaanderen vzw

16 juni om
15u00

deSingel
Antwerpen

€ 6,40

7 juni om
20u00

Concertgebouw
Brugge
WestVlaanderen

€ 13
€ 11
€9

Concertevents

7 juni om
20u00

Stadsschouwburg
Antwerpen
Antwerpen

€ 13,36
€ 10,64

House of
Entertainment
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One Night of ELVIS
Lee Memphis King, Europa's meest
succesvolle Elvis Presley tribute artiest
creëert de essentie van "The King" met
een combinatie van nauwkeurige zang
en een ongelooflijke passie in elke
voorstelling van 'One Night of Elvis'.
Deze gloednieuwe productie is geheel
gewijd aan de jaren dat Elvis optrad in
Las Vegas en toerde doorheen de
Verenigde Staten en Canada van 1969 1977.
The Michael Jackson Tribute
10 jaar na zijn plotselinge overlijden
wordt Michael Jackson herdacht met
een wervelende voorstelling die in
Groot-Brittannië lovende recensies
kreeg en waarin alle grote hits oor en
oog passeren. Dit choreografische
theaterspektakel wordt uitgevoerd
door een geweldige band en dansers
achter de fantastisch dansende en
zingende Michael Jackson-vertolker
BEN (Ben Bowman). Een reis langs meer
dan 30 jaar van zijn muziek met de
grootste hits van Michael Jackson en
The Jackson 5.
Nick & Simon
Om de aanhoudende vraag van de fans
te voldoen keren Nick & Simon op 14
juni 2019 terug naar het sfeervolle
Kursaal in Oostende. Tijdens dit
theaterconcert spelen zij met hun
geroutineerde band naast
hun
allergrootste hits natuurlijk ook
recenter
werk
van
hun
laatstverschenen album "Aangenaam".

8 juni om
20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 9,90
€ 7,90
€ 6,90

Concertevents

9 juni om
20u00

Stadsschouwburg
Antwerpen
Antwerpen

€ 13,36
€ 10,64

House of
Entertainment

14 juni om
20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 9,70
€ 7,90

Concertevents
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Salvatore Adamo - Si vous saviez
Adamo staat bij iedereen van ons
synoniem voor ‘Tombe la neige’ en
andere ‘Filles du bord de mer’-songs,
veelal
romantisch
omfloerste
meezingers die sinds de jaren 60 voor
altijd in ons geheugen gegrift staan.
Maar er is ook een nog weinig gekend
kantje aan de Italiaans-Belgische
internationale vedette. Een Adamo à la
Johnny Cash, een versie van zichzelf die
hij tijdens deze nieuwe tournee ook
voor het Vlaamse publiek zal
openbaren.
Die Helene Fischer Tribute-Show
Duizenden fans vullen de reuzemuziekarena's en stadiums als deze
uitmuntende musical-actrice er komt
optreden. Haar songs zijn wereldwijd
meer dan 10 miljoen keer over de
toonbank gegaan. In België kwam zij
nog niet vaak, maar dankzij HELENE Die HELENE FICHER Tribute-Show, kan u
ook bij ons een showavond meebeleven
die helemaal aan deze Duitse
schlagerkoningin gewijd is. "Een show
die zelfs Helene Fischer van haar sokken
blaast", verwoordde de Duitse zender
SWR.
Pianorecital Liebrecht Vanbeckevoort
Een uniek release-concert voor de
nieuwe cd van de laatste Belgische
piano-laureaat
Liebrecht
Vanbeckevoort. Zijn passie en liefde
voor de pianomuziek van Liszt
gecombineerd met de transparantie
van de rechtsnarige vleugelpiano van
Chris Maene zorgen ervoor dat Liszt’s
pianomuziek in een veelkleurig palet
glorieus tot zijn recht komt.

15 juni om
20u00

Stadsschouwburg
Antwerpen
Antwerpen

€ 17,73
€ 15
€ 12,27

House of
Entertainment

15 juni om
20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 10,90
€ 9,90
€ 7,90

Concertevents

16 juni om
17u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 5,60
€ 4,60
€ 4,00

Kursaal
Oostende

22

Rob de Nijs - Niet voor het laatst
Een artiest met een oeuvre zoals Rob de
Nijs dat in jaren heeft opgebouwd, zou
makkelijk op zijn lauweren kunnen
rusten en de hits van weleer het werk
laten doen. Toch maakt hij diep in zijn
zesde decennium als artiest gewoon
weer een nieuw album, Niet voor het
Laatst, én komt hij met een nieuw,
gelijknamig, theaterprogramma waar
de bevlogenheid en ambitie vanaf
spatten.
Rob de Nijs - Niet voor het laatst
Een artiest met een oeuvre zoals Rob de
Nijs dat in jaren heeft opgebouwd, zou
makkelijk op zijn lauweren kunnen
rusten en de hits van weleer het werk
laten doen. Toch maakt hij diep in zijn
zesde decennium als artiest gewoon
weer een nieuw album, Niet voor het
Laatst, én komt hij met een nieuw,
gelijknamig, theaterprogramma waar
de bevlogenheid en ambitie vanaf
spatten.
Michael Jackson Tribute
Michael Jackson imitator Christ’OF
bracht reeds een optreden voor de King
of Pop zelf in de Webster Hall in New
York, juli 2002 waarna hij de hoogste
complimenten verkreeg van Michael
Jackson zelf: “You must practice every
day to be so good”! Verwacht je aan een
grote live show van 2x 60min! Live
vocals, live band, live backing vocals,
fantastische
dansers/danseressen,
indrukwekkende stunts!

23 juni om
20u15

Schouwburg
Kortrijk
WestVlaanderen

€ 9,20
€ 7,20

Concertevents

28 juni om
20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 9,80
€ 8,80
€ 7,80

Concertevents

29 juni om
20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 13,80
€ 9,80
€ 7,80

Comedyshows
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Festivals

Wanneer

Waar

Prijzen

Aangeboden
door

BAD, belevingsfestival voor iedereen
Dranouter-Bad is een festival voor
mensen met eender welke beperking.
Dranouter-Bad zal ook dit jaar bestaan
uit een mix van pop tot schlager en van
rock tot kleinkunst.
Graspop Metal Meeting
Zowat elk subgenre uit de metal en
heavy rock is vertegenwoordigd op dit
festival. Met een affiche die meerdere
generaties van liefhebbers van het
zwaardere werk kan bekoren, valt er
heel wat te beleven voor jonge en niet
zo jonge metalheads.
Fire is Gold…
…is een hiphopfestival met veel
animatie waaronder street sports zoals
skateboarding.
Couleur Café…
…vindt plaats in het prachtige
Ossegempark aan de voet van het
Atomium, een van de symbolische
plekken in de hoofdstad.
Rock Zottegem
Rock Zottegem is een jaarlijks rock &
dance festival en werd voor het eerst in
1994 georganiseerd. Het festival gaat
door op de terreinen van de Bevegemse
Vijvers.
Circusfestival PERPLX…
…maakt Zuidwest-Vlaanderen, met als
uitvalsbasis het sfeervolle festivalpark
in Kortrijk-Marke, terug even het
Europees
circuswalhalla
met
uitzonderlijke voorstellingen!
Cactusfestival
Hear, see, feel the world! Cactusfestival
profileert zich als een muziekfestival
met een antenne op de wijde
muziekwereld.

25 april

Strand van De
Panne
WestVlaanderen

20%

Muziekcentrum
Dranouter

21 juni tot
en met 23
juni

Dessel
Antwerpen

20%

Graspop Metal
Meeting

Juni

Vilvoorde
VlaamsBrabant

20%

Atmosphere
Architects

28, 29 & 30
juni

Brussel

20%

ZigZag vzw

Juni/juli

Zottegem
OostVlaanderen

20%

Rock Zottegem

Juni/juli

KortrijkMarke
WestVlaanderen

20%

Circusfestival
PERPLX

5, 6 & 7 juli

Brugge
WestVlaanderen

20%

Cactus
Muziekcentrum
vzw
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Zandsculpturenfestival
Artiesten uit de hele wereld creëren een
sprookjeswereld in zand.
Lokerse Feesten
De Lokerse Feesten is een 10-daags
muziekfestival in het centrum van
Lokeren. Verwacht een eclectische mix
van metal en hard(e) rock tot dance,
roots en urban tot pure pop.
Dranouter Festival of New Traditions
Eén van de oudste zomerfestivals in
België. Het begon als een leuk tuinfeest
en is uitgegroeid tot één van de meest
kleurrijke festivals in Europa, met een
zeer uniek en breed programma.
WECANDANCE…
…is hét Zeebrugse elektronische
muziek- en fashionfestival.
Reggae Geel
Door de unieke ligging, de relaxte sfeer,
de diversiteit en de democratische
prijzen is Reggae Geel zonder meer een
uitzonderlijk gebeuren.
Laundry Day
Met meer dan 60.000 festivalgangers,
elf podia en meer dan 120 deejays
bouwt Laundry Day een gigantisch
feestje in het grootste waskot van 't
land.
Crammerock
Wat in 1991 begon als een feestje om
het tienjarige bestaan van jeugdhuis De
Cramme, is anno 2018 uitgegroeid tot
een top-evenement dat in België,
festivalland naast de grote jongens kan
staan.
*Verwacht*
Schlagerfestival
Ook in 2019 wordt er weer
‘geschlagerd’ in Ethias Arena Hasselt.
Het Schlagerfestival kiest voor een
gezonde muzikale mix van vaste
waarden en nieuwkomers die live hun
grote hits vertolken.

Juni, juli,
augustus &
september
Augustus

Oostende
WestVlaanderen
Lokeren
OostVlaanderen

20%

Sculpture.be

20%

Lokerse Feesten

2, 3 & 4
augustus

Dranouter
Heuvelland
WestVlaanderen

20%

Muziekcentrum
Dranouter

10 & 11
augustus

Zeebrugge
WestVlaanderen
Geel
Antwerpen

20%

Atmosphere
Architects

20%

Reggae Geel

31 augustus

Antwerpen
Antwerpen

20%

Atmosphere
Architects

6&7
september

Stekene
OostVlaanderen

20%

Crammerock

Maart

Ethias Arena,
Hasselt
Limburg

20%

Sportpaleis
Group

Augustus
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*Verwacht*
Suikerrock…
…zal opnieuw het allerzoetste van
zichzelf geven: schitterende muzikale
acts, lekkere gerechten en dranken, en
uiteraard sweet vibes!

Juli/
augustus

Tienen
VlaamsBrabant

20%

Suikerrock
Tienen vzw

*Verwacht*
Klarafestival
Selectie van concerten

Maart

Antwerpen,
Brussel en
Brugge

20%

Festival van
Vlaanderen –
Klarafestival

*Verwacht*
MOOOV Filmfestival
Films naar keuze

23 april tot
en met 5
mei

Verschillende
locaties

20%

MOOOV
Filmfestival
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Theater & comedy

Wanneer

Waar

Prijzen

Aangeboden
door

Ann Helena Kenis - Op het randje
De knotsgekke cabaretière Ann Helena
Kenis brengt haar derde humoristische
en muzikale onewomanshow: Op het
Randje. Ze vertelt over boezems en
ontboezemingen, over het ontstaan
van de “all you can eat”-restaurants,
over sociale stress in de supermarkt en
over hoe het voelt om een stofzuiger te
zijn.
Xander De Rycke - Quarter Life Crisis
Een decennium is voorbij gevlogen en
zijn dertigste levensjaar kruipt langzaam
dichterbij. Maar heeft Xander De Rycke
wat geleerd die afgelopen jaren? Is hij
effectief volwassen geworden of denkt
hij dat maar? De beste observatiecomedian van Vlaanderen is terug en
klaar voor de volgende stap. Met een
hoofd vol kronkels, een hoop kleurrijke
referenties en met blik op de toekomst
staat Xander De Rycke er opnieuw met
Quarter-life crisis. Een voorstelling met
herkenbaarheden over het leven.
Jens Dendoncker - Bang van
Dendoncker
Soms met een kinderlijke naïviteit, dan
weer met de allure van een echte
"angry young man" wordt in "Bang van
Dendoncker" een persoonlijk verhaal
verteld. Een verhaal over het schijnbaar
eindeloos
geklungel
die
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 grote
publiek.

10 januari
om 20u15

Arenbergschouwburg
Antwerpen

€3

12 januari
om 20u00

CC De
Woeker,
Oudenaarde
OostVlaanderen

€ 3,42

Comedyshows

26 januari
om 20u00

Capitole Gent
OostVlaanderen

€ 3,77

Comedyshows

9 maart om
20u00

Theatrium
Mechelen
Antwerpen

€ 3,80

29 maart
om 20u00

CC Den
Hoogen Pad
Maldegem
OostVlaanderen

€ 3,82

Arenbergschouwburg
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Urbanus ‘Trecto Pnix’
Na drie jaren toeren met een luidruchtig
rockbandje langs de zomerfestivals,
heeft Urbanus weer zin in het knusse
van de theaters. Of de wereld plots
beter wordt van de nieuwe show valt te
betwijfelen, maar dat het publiek met
een opgelachen kaartje naar buiten
gaat, dat staat vast. Absurde verhalen,
grove leugens en gênante situaties
zullen afgewisseld worden met een
broos of kinderlijk naïef liedje.
Arnout Van Den Bossche 'Burn-out
voor beginners'
Als je denkt dat jij het slecht getroffen
hebt op je werk, kom dan zeker kijken
naar de nieuwe zaalshow “Burn-out
voor Beginners” van Arnout Van den
Bossche. Tijdens deze voorstelling maak
je kennis met Arnouts verleden op de
werkvloer waar hij naar eigen zeggen
“meer komedie moest spelen dan op
het podium”.
Die Verdammte Spielerei - Nachtvorst
Een dag met Stefaan is pure
transcendentie. Lang dwaalde hij langs
straatfeesten en braderijen. En dan nu...
een programma voor cultuurminnend
Vlaanderen. Kuier, pikkel, flaneer of
stiefel mee in de schedelpan van
Stefaan en laat je behagen door de
hormonale kruisbestuiving tussen
toonkunst en onzin met grote O.
Feestelijk omkaderd door mooie
instrumenten als alt-, tenor- en
baritonsax, dwarsfluit en klarinet.

2 februari
om 20u00

GC De
Bunder,
Moorslede

€ 7,84
€ 6,78

Comedyshows

13 april om
20u00

Kursaal
Oostende
WestVlaanderen

€ 7,60
€ 6,60

2 februari
om 20u00

Staf Versluyscentrum,
Bredene
WestVlaanderen

€ 2,80

Comedyshows

8 februari
om 20u00

Staf Versluyscentrum,
Bredene
WestVlaanderen

€3

Comedyshows
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Henk Rijckaert - Maker
Wanneer was de laatste keer dat u iets
gemaakt hebt? Iets dat kapot was, weer
gefixt. Gemaakt. Kunnen we dat nog?
Zijn we allemaal collectief onhandig
geworden? Of geven we het gewoon
van tevoren al op? Want dingen
repareren is tijdverspilling! Henk
Rijckaert vertelt over uitvinden en
maken, over oplossingen bedenken,
over de kracht van uw handen, over
prutsen en proberen, over bijna uw
vinger afzagen en over brandwonden
verzorgen.
Bas Birker - JE MOEDER!
In JE MOEDER! beseft Bas nog maar
eens dat stappen wandelen is, terwijl
wandelen eigenlijk lopen is, lopen
rennen, een kop een tas en een tas een
sacoche. Alsof hij het moet uitleggen
aan een kind. Zijn kind. Een verknipt
kind. Je blijft tenslotte de dochter van
nenollander en JE MOEDER! Nog nooit
ging je zo graag naar JE MOEDER!
Logisch ook. Want JE MOEDER! was nog
nooit zo grappig.
Radio Oorwoud - De Bende van Radio
Oorwoud
Radio Oorwoud brengt muziek voor
jong en oud. De natuur en haar
problemen op kindermaat … maar dan
wel dansbaar, een beetje stout en vol
humor. Radio Oorwoud is rock-'n-roll
voor kinderen, hun eerste rockshow,
hun
eerste
heerlijk
swingende
theatervoorstelling.
Muziektheater
boordevol meeslepende liedjes, met
heel veel inhoud, een berg humor en
genoeg knipogen om ook de ouders te
laten
smullen
van
deze
kindervoorstelling.

22 februari
om 20u15

Schouwburg
Ieper
WestVlaanderen

€ 3,20

Comedyshows

23 februari
om 20u00

CC De
Kaekelaar,
Schoten
Antwerpen

€ 3,32

Comedyshows

6 maart om
15u00

Arenbergschouwburg
Antwerpen

€3

Arenbergschouwburg
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Rob Vanoudenhoven - Het XIII° werk
van Rob Vanoudenhoven
Rob Vanoudenhoven, Wie kent hem
niet. Over zijn eerste 50 jaar op deze
planeet. Ups en downs, lief en leed,
vriend en vijand, berg en dal, top en
flop. Maar ook hoe mooi en leerrijk die
eerste 50 jaren zijn geweest. Ga met
hem maar eens op een terras zitten....
Nu wil hij het eindelijk delen, in de zaal.
Met iedereen.
Mixed Kebab
Bram heet eigenlijk Ibrahim. Bram is
een Turkse moslim maar woont al heel
z’n leven in Antwerpen. Bram is homo,
maar hij houdt dit nog steeds geheim
voor zijn familie. Kevin is Belg. Hij werkt
samen met zijn moeder in een snackbar.
Ze vermoedt wel dat haar zoon
homoseksueel is. Wanneer Bram weer
eens iets komt drinken, besluit ze de
twee in de juiste richting te duwen.
Naar elkaar dus. Wanneer Bram en
Kevin hun ware gevoelens voor elkaar
uiten, verandert dit het leven van alle
mensen rondom hen.
Han en Grietje - Han Coucke en Griet
Dobbelaere
Met deze voorstelling vieren ze hun 20
jarige vriendschap. Ze studeerden
samen aan de toneelschool waar 1
theaterkus hun nog steeds in de war
brengt. Hij kreeg later het peterschap
van haar kind. Zij krijgt jaarlijks
courgetten uit zijn eigen moestuintje.
Nu vormen ze samen het eerste
gemengde humoristische duo van
Vlaanderen. Een vrouw die grappig is,
een man die huilt. Alle zekerheden
vallen weg.

9 maart om
20u15

Arenbergschouwburg
Antwerpen

€3

Arenbergschouwburg

Tussen 9 en
30 maart

Fakkeltheater
Antwerpen

€5

Vreak
Holebitheater
Vzw

16 maart
om 20u00

De Biekorf,
Brugge
WestVlaanderen

€ 3,42

Comedyshows
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Josse De Pauw, Kris Defoort Trio &
LOD (muziektheater)
Na het succes van ‘An Old Monk’ gaan
Josse De Pauw, Kris Defoort, Lander
Gyselinck en Nicolas Thys opnieuw
samen op het podium. Josse De Pauw
geeft een stem aan ‘ons landschap’.
't Schoon Verdiep
De actie vindt plaats in Antwerpen in
een hotelsuite (of schoon verdiep) van
een chique hotel en draait om een
gevonden lijk veroorzaakt door een
defect schuifraam. Mocht dat lijk niet
uit het raam van de suite hangen, dan
zou de nacht gevuld zijn met gelach,
drank en seks. Maar gelukkig is er nog
altijd de persoonlijke assistent van de
burgemeester, die de verkeerde man op
de juiste plek is om de puinhoop op te
ruimen, letterlijk en figuurlijk!
Erhan Demirci - Wa make?
Wa make? Ooit al eens verdwaald in
een van de cités van Limburg. Dan is dit
waarschijnlijk het eerste zijn wat u
hoorde. De meest gestelde vraag onder
vrienden en buren. Bij vrienden
betekent het eerder: hoe gaat het? Wat
ben je aan het doen of gewoon, heb je
eigenlijk al werk?
Bruno Vanden Broecke & Peter De
Graef - NIET DOEN!
Meestervertellers
Bruno
Vanden
Broecke en Peter De Graef staan voor
het eerst samen op de planken. Dit
belooft naar eigen zeggen iconisch
toneel te worden. Een clash tussen
archetypen. Een mythisch treffen, zeg
maar… Van emotie versus ratio, fantasie
versus werkelijkheid. Het vragen wordt
in vraag gesteld.

23 april om
20u00

deSingel
Antwerpen

€2

deSingel

Tussen 26
april en 19
mei

Theater
Elckerlyc
Antwerpen

€ 5,60
€ 4,80
€ 3,80

De Komedie
Compagnie

27 april om
20u00

De Biekorf,
Brugge
WestVlaanderen

€ 2,92

Comedyshows

31 mei om
20u15

Arenbergschouwburg
Antwerpen

€3

Arenbergschouwburg
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Musical/opera

Wanneer

Waar

Prijzen

Het Ei van Oom Trotter
Alexander groeit op onder het strenge,
alziende oog van huishoudster Rosine.
Zijn ouders ziet hij haast nooit. Alleen bij
de vijver komt hij tot rust. Op een dag
duikt oom Trotter op in zijn rijdende
museum. Zijn gekke invallen zetten
Alexanders' omgeving op stelten, maar
Alexander zelf kikkert er helemaal van
op. Wanneer oom Trotter onverwachts
vertrekt, geeft hij Alexander een groot
krokodillenei als afscheidscadeau. Nu
beginnen de avonturen pas goed...
Zomeropera L'Italiana in Algeri'
Het prachtige kasteel in Alden Biesen is
traditiegetrouw het decor voor
"Zomeropera". Mis dit spektakel niet!

30 april om
20u00
1 mei om
14u00
3 mei om
10u00
3 mei om
13u30

CC De
Valkaart,
Oostkamp
WestVlaanderen

€ 4,40

Zondag 26
mei &
zaterdag 1
juni om
20u30
Zondag 7
april om
15:00 en om
19u00
Maandag 8
april om
15:00 en
om 19:00
Dinsdag 9
april om
15:00
Augustus &
september

Landcomman
derij Alden
Biesen, Bilzen

€9
€7

Kursaal
Oostende

€ 5,80
€ 4,80
€ 3,80

Donkmeer,
Berlare

20%

De Efteling Aan Zee - De
Sprookjessprokkelaar
Leef mee met de 12-jarige Sterre, die
met haar opa aan de rand van het bos
woont. Als haar enige boek letterlijk
stuk is gelezen, wijst opa haar op de
verborgen sprookjesbibliotheek in het
verlaten kasteel. Daar, achter de juiste
deur, wachten eindeloos veel verhalen
die gelezen en verteld moeten worden.
*Verwacht*
Titanic, de musical
Festivaria,
pionier
in
grootse
openluchtspektakels in Vlaanderen,
kiest in 2019 resoluut voor een
uitdaging van jewelste: ‘Titanic, de
musical’.

Aangeboden
door
Team-Jacques
vzw

Atmos
Productions

Kursaal
Oostende

Festivaria
(Pretoria vzw)
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*Verwacht*
Rupsje Nooitgenoeg (2+)
De
hartverwarmende
familievoorstelling
‘Rupsje
Nooitgenoeg’ is gebaseerd op vier
spannende verhalen van Eric Carle.
*Verwacht*
Roodkapje, de musical (3+)
Het eeuwenoude sprookje over een lief
meisje dat koekjes gaat brengen naar
haar zieke oma werd bewerkt tot een
interactieve en humoristische
voorstelling.
*Verwacht*
Stilte, we draaien!
Een heerlijke komedie van Patrick
Haudecoeur en Gerald Sibleyras.

Maart &
mei

In
verschillende
theaters

20%

Event-Team vzw

April, mei &
juni

Op tournee in
Vlaanderen

20%

Event-Team vzw

Zaterdag 9
februari om
20u15

Groenzaal,
Gent

20%

Event-Team vzw
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Evenementen met langere looptijd 1ste helft 2019

Concerten

Wanneer

Waar

Prijzen

Aangeboden
door

Concerten naar keuze in De Casino
De Casino werd in 1852 in opdracht van
lokale notabelen gebouwd als centrale
concertzaal voor Sint-Niklaas. De
Spiegel vzw renoveerde in 2011 met
veel zorg het volledige pand en stelt
sindsdien een eigentijds en breed
muziekprogramma voor. Geniet van
een concert naar keuze in dit prachtige
gebouw!
Concerten naar keuze van Democrazy
Vzw Democrazy is een Muziekclub met
activiteiten op een aantal plaatsen in de
stad Gent. Democrazy is voornamelijk
actief in Kunstencentrum Vooruit,
Charlatan,
Handelsbeurs,
Minardschouwburg, DOK, de Centrale,
Club De Loge en PIMPZ. Hierbij wordt
nauw samengewerkt met Gentse
culturele spelers (KC Vooruit, NTGent,
Boomtown, de Beloften,...).
Concerten van AMUZ (Festival van
Vlaanderen - Antwerpen)
AMUZ
is
een
internationaal
muziekcentrum
waar
culturele,
educatieve
en
wetenschappelijke
activiteiten plaatsvinden. De muziek
treedt geregeld in dialoog met andere
kunstvormen. Die doelstelling wordt
gerealiseerd
in
een
historisch
monument – de voormalige St.Augustinuskerk – dat werd uitgerust
met de infrastructuur van een
volwaardige, moderne concertzaal en
beschikt over een onovertroffen
akoestiek.

Zie concertagenda op
de website

De Casino,
Sint-Niklaas
OostVlaanderen

20%

De Casino

Zie concertagenda op
de website

Gent
OostVlaanderen

20%

Democrazy

Zie concertagenda op
de website

AMUZ
Antwerpen

€4

AMUZ (Festival
van Vlaanderen
- Antwerpen)

Zaalhuurconcerten
komen niet
in
aanmerking
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Expo’s & musea

Wanneer

Waar

Prijzen

Aangeboden
door

Van Gogh: the immersive experience
Dankzij de meest recente virtuele
projectietechnologie
wordt
je
ondergedompeld in het spectaculaire
universum van Vincent Van Gogh. Je
volgt een parcours dat je het leven van
de artiest op een nieuwe manier laat
ontdekken: zijn tijd in het klooster en in
Arles, de geheimen uit de brieven die hij
schreef aan zijn broer en nog veel meer.
Je maakt een groots klank- en
lichtspektakel mee, dat je op sleeptouw
neemt aan de hand van de
wereldbekende en vertrouwde beelden
van Van Gogh.
Wreed schoon. Volkssprookjes op reis
Een tentoonstelling met rauwe,
ongecensureerde volkssprookjes uit 40
cultuurgroepen die in België en
Nederland te vinden zijn. In filmpjes
vertellen mensen van verschillende
culturen hun favoriete sprookje. Maak
kennis met Cinderella’s uit alle
continenten, ghouls, duivels en heksen,
slimme dappere meisjes en vrouwen,
liefde en lust in alle tinten van de
wereld. Met verhaalfragmenten uit het
boek Wreed schoon.
Chris Marker
BOZAR en La Cinématèque française
slaan de handen in elkaar voor een reis
door het universum en de archieven van
Chris Marker (1921-2012), de militante
filmmaker van La Jetée (1962), maar
ook schrijver, fotograaf, tekenaar,
muzikant,
mediakunstenaar
en
globetrotter.

Expo loopt
tot 6 januari

De Beurs
Brussel

€ 2,90

MB Presents

Expo loopt
tot 6 januari

Villa
Verbeelding,
Hasselt
Limburg

€1

Villa
Verbeelding

Expo loopt
tot 6 januari

BOZAR
Brussel

€ 1,60

BOZAR
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Expo ‘Vissen in het verleden'
Als we denken aan de kust, denken we
tegenwoordig aan het strand, een frisse
duik in de zee, een felgekleurd ijsje op
de dijk. Maar tot in de jaren ’50 van de
vorige eeuw bepaalde de zeevisserij het
beeld van de Vlaamse kust. ‘Vissen in
het verleden’ toont 16e-eeuwse
kunstwerken en laat ze in dialoog gaan
met
schatten
uit
de
scheepvaartcollectie van het MAS, het
Abdijmuseum en het NAVIGO-museum.
De mooisten van het land. Een
portrettengalerij
Alle gezichten hetzelfde? Niets is
minder waar. Ontdek de verhalen
achter de intieme portretten van
illustrator Ingrid Godon en de kleurrijke,
beweeglijke figuren van Fatinha Ramos.
Een unieke galerij met zelfportretten
geeft je een kijkje in de hoofden van 35
illustratoren uit binnen- en buitenland.
Teken elkaar met een camera obscura
of kruip in de portretmachine: lachen
naar het vogeltje en klaar!
Theodoor van Loon
Theodoor van Loon was een van de
eerste schilders uit de Zuidelijke
Nederlanden die zich verregaand liet
beïnvloeden door de kunst van
Caravaggio. Net als zijn tijdgenoot
Rubens ontwikkelde Van Loon een
krachtige, originele stijl en liet hij zich
zijn hele schildersleven lang inspireren
door de meesters uit Italië.

Expo loopt
tot 6 januari

NAVIGO,
Oostduinkerke
WestVlaanderen

€3
€2
€ 0,50

Expo loopt
tot 12
januari

Villa
Verbeelding,
Hasselt
Limburg

€1

Expo loopt
tot 13
januari

BOZAR
Brussel

€ 3,20

NAVIGO
Nationaal
Visserijmuseum

Villa
Verbeelding

BOZAR
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Beyond Klimt
Het einde van WOI en het OostenrijksHongaarse Rijk betekende ook de
revival van omvangrijke ontwikkelingen
in de kunst. In deze tentoonstelling
bekijk je de Centraal-Europese
gebieden in volle verandering door de
blik van Gustav Klimt, Josef Capek, Egon
Schiele, Oskar Kokoschka, László
Moholy-Nagy
en
75
andere
kunstenaars.
De Arenbergs (M Leuven)
2018 is het jaar van de Arenbergs. Dit
iconische adellijke geslacht heeft de
voorbije vijf eeuwen onmiskenbaar zijn
stempel gedrukt op Leuven, België en
Europa. Deze grootse tentoonstelling
vertelt het verhaal van de familie, maar
vooral dat van hun kunstcollectie. Je kan
er terecht voor een bijzondere reünie
van de kunstwerken van de Arenbergs.
Zo komen topstukken van Rubens,
Veronese, Brueghel, Dürer en vele
anderen samen in M.
Higher Ground
Vanaf 31 oktober 2018 kan je in de
vernieuwde Loods de tentoonstelling
‘Higher Ground’ van de Belgische
fotograaf Carl De Keyzer bekijken.De
Keyzer beeldt zich het dagelijkse leven
in van mensen die, weggejaagd door het
wassende water, hun toevlucht zoeken
in de bergen. De schoonheid van zijn
beelden staat in schril contrast met het
onderliggende verhaal van deze nieuwe
vluchtelingen.

Expo loopt
tot 20
januari

BOZAR
Brussel

€ 3,20

BOZAR

Expo loopt
tot 20
januari

M Leuven
VlaamsBrabant

€3

M Leuven

Expo loopt
tot 27
januari

Red Star Line
Museum
Antwerpen

€2

Red Star Line
Museum
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Lichtmis Huis van Alijn + Pierke
Op zaterdag 2 februari vieren we
lichtmis. Naar jaarlijkse gewoonte kan
iedereen bij Huis van Alijn dan een
lekkere pannenkoek eten en genieten
van een vuurartiest of ander spektakel.
Aangezien lichtmis volgend jaar op een
zaterdag valt, richten we ons op
gezinnen met kinderen. Niemand
minder dan Pierke zal deze namiddag
opvrolijken. Daarna is iedereen welkom
voor een pannenkoek en een drankje.
René Heyvaert (M Leuven)
René Heyvaert (1929-1984) koos na een
korte loopbaan als architect voor het
kunstenaarschap. Hij zag kunst als een
noodzaak in zijn leven, een manier om
met de wereld rondom hem om te gaan.
Heyvaert werkte met tekeningen, foto’s
en mail art, maar is vooral gekend voor
zijn werk met gevonden objecten. Met
een minimale ingreep ontnam hij
alledaagse voorwerpen hun functie en
gaf ze een nieuwe lezing. In twee
autonome zalen brengt M een
honderdtal werken samen.
Bieke Depoorter
Bieke Depoorter is sinds 2012
verbonden aan het gerenommeerde
fotoagentschap Magnum Photos. Als
jonge fotografe legde ze al een
indrukwekkend parcours af. Dit is haar
eerste solotentoonstelling in het FOMU.
We tonen een ongekende Depoorter op
een kantelpunt in haar carrière.
Claude Samuel Zanele
Claude, Samuel, Zanele. Drie fotografen
die de lens op zichzelf richten als
venster op de wereld. Ze kaarten elk op
een persoonlijke manier kwesties aan
over politiek, ras, gender en identiteit.

2 februari
van 14u30
tot 16u00

Huis van Alijn,
Gent
OostVlaanderen

€2

Huis van Alijn

Expo loopt
tot 10
februari

M Leuven
VlaamsBrabant

€3

M Leuven

Expo loopt
tot 10
februari

FOMU
Antwerpen

€2

Provinciaal
Fotomuseum

Expo loopt
tot 10
februari

FOMU
Antwerpen

€2

Provinciaal
Fotomuseum
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Instinct - Een brutale blik op de
collectie
Vanaf 25 oktober 2018 nemen de
jongeren van MAS in Jonge Handen een
verdieping van het museum over. Laat
je instinctief leiden in deze unieke expo
die de dierlijke kant van de
museumcollectie toont aan de hand van
creatieve materialen en een wild
programma.
Flanders Horse Expo
De grootste beurs voor ruiter, menner,
fokker en paardenliefhebber. De 12e
editie van het grootste en meest diverse
paardenfestival van de Benelux is in
volle ontwikkeling. Zoals steeds is er
weer volop plaats voor expo, vorming,
spektakel, en competitie.
Museum Night Fever
Brussels Museums stelt graag Museum
Night Fever 2019 aan jullie voor.
De onvergetelijke museumnacht is
terug op zaterdag 23 februari 2019.
AnimalZ Dieren-event 2019
AnimalZ dieren-event komt terug op 9
en 10 maart 2019. We hebben een
uitgebreid programma voor jullie in
petto! Er gaan demonstraties en
lezingen door op verschillende locaties.
Aan enkele demonstraties kan je als
bezoeker (en hond) deelnemen. Je
hoeft niet op voorhand in te schrijven
om deel te nemen.

Expo loopt
tot 17
februari

MAS
Antwerpen

€2

MAS (Museum
aan de Stroom),
Antwerpen

22, 23 & 24
februari

Flanders
Expo, Gent
OostVlaanderen

€4

Flanders Horse
Expo

23 februari
van 19u00
tot 02u00

Musea in het
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Nekkerhal,
Mechelen
Antwerpen

€2

Brussels
Museums

9 & 10
maart van
10u00 tot
18u00

€ 1,80
€1

AnimalZ
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Limburg tussen staf en troon...
... 1000 jaar graafschap Loon.
Het
graafschap
Loon
ontstond
omstreeks 1018 – duizend jaar geleden
- en eindigde in 1795: een grote brok
Limburgse geschiedenis, die zich niet in
de Nederlanden afspeelde: anders en
daarom zo interessant. Vanuit talrijke
musea in binnen- en buitenland komen
topstukken die een overzichtelijk,
toegankelijk en aantrekkelijk beeld
geven van deze geschiedenis. Digitale
en interactieve toepassingen omringen
het geheel: een moderne opstelling in
een eeuwenoud kasteel.
Gallo-Romeins Museum - Stonehenge
2500 v.Chr. In het zuiden van Engeland
verrijst een indrukwekkend bouwwerk.
Cirkelvormig, zoals de zon. Met
gigantische rechtopstaande stenen.
Vandaag staat de constructie bekend als
Stonehenge. Wat is Stonehenge
eigenlijk? Waarom ligt het net daar?
Wie liet het grootse monument
optrekken? En hoe gingen de bouwers
concreet te werk? Ontdek er alles over
in een intrigerende tentoonstelling.
ROOK
Rokers vandaag hebben de tijdgeest
tegen. Het rookverbod maakt dat je
haast nergens nog een sigaret kan
opsteken. Toch gaat tabak nog vlot over
de
toonbank
en
valt
de
aantrekkingskracht ervan niet te
ontkennen. Achter de hedendaagse
sigaret gaat een boeiende geschiedenis
schuil. De expo ROOK brengt de
mentaliteitsverandering in beeld en
toont hoe en waarom we anders tegen
roken zijn gaan aankijken.

Expo loopt
tot 10
maart

Landcommanderij Alden
Biesen, Bilzen
Limburg

€ 2,40
€1

Landcommanderij Alden
Biesen

Expo loopt
tot 21 april

GalloRomeins
Museum,
Tongeren
Limburg

€1

Gallo-Romeins
Museum

Expo loopt
tot 22 april

Huis van Alijn,
Gent
OostVlaanderen

€ 1,20

Huis van Alijn
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Holocaust en strips
Feit en fictie. Ze lijken elkaars
tegenpolen. Maar hoeft dat altijd zo te
zijn? De geschiedenis krijgt steeds vaker
een fictief jasje, en daar ontsnapt de
Holocaust ook niet aan. Sinds de jaren
1970 wagen graphic novelists zich aan
het thema: onzeker, met enige schroom
maar ook met respect. ‘Maus’ van Art
Spiegelman wist zich een weg te banen
naar de literatuurcanon, maar ook vele
andere striptekenaars slaagden in hun
ambitie om de Holocaust te vatten in
beelden.
ID#2018. A Circular Journey.
ID (Innovative Display) is een originele
creatie die de bezoeker onderdompelt
in een dromerig universum. Alle
zintuigen worden aangesproken. Visual
System palmt in 2018 de bol in van de
tijdelijke tentoonstellingen voor een
nieuwe ervaring (6de editie), gebaseerd
op hun jarenlange werk met klank en
licht. Deze monumentale installatie
ontvouwt zich zoals een spinnenweb
onder de boog en in het hart van de
structuur.
Bernard van Orley - Brussel en de
renaissance.
Bernard van Orley was een van de
absolute spilfiguren van de renaissance
in de Lage Landen. BOZAR en de grote
Belgische instellingen slaan de handen
in elkaar voor de allereerste belangrijke
tentoonstelling rond deze 16de eeuwse
kunstenaar. Van Orley was schilder aan
het hof van Margaretha van Oostenrijk
en Maria van Hongarije, werd overladen
met opdrachten en kwam al erg jong
aan het hoofd van een van de grootste
ateliers van zijn tijd.

Expo loopt
tot 22 april

Kazerne
Dossin,
Mechelen
Antwerpen

€2

Expo loopt
tot 5 mei

Atomium
Brussel

€3
€ 1,60

Expo loopt
van 20
februari tot
26 mei

BOZAR
Brussel

20%

Kazerne Dossin

Atomium

BOZAR
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Prenten in de eeuw van Bruegel
De tentoonstelling Printed Images in the
Age of Bruegel, een samenwerking
tussen BOZAR en de Koninklijke
Bibliotheek van België, schetst een
beeld van de prentproductie in de
Zuidelijke Nederlanden in de eeuw van
Bruegel. Zijn grafisch oeuvre is maar het
topje van de ijsberg: in de schaduw van
deze reus zijn nog vele andere pareltjes
op papier te ontdekken.
Lang leve de muziek!
Lang leve de muziek! biedt je een
wonderlijke trip langs 60 jaar
Nederlandstalige liedjes uit de Lage
Landen.
De
grootste
muziektentoonstelling
ooit
in
Vlaanderen. Een eerbetoon aan meer
dan 200 artiesten en groepen. Van Will
Tura tot Bazart en van Boudewijn de
Groot tot de Jeugd van Tegenwoordig.
Met de mooiste liedjes, de leukste
verhalen,
en
memorabele
televisiefragmenten.
James Ensor - Dromen van parelmoer
James Ensor is wereldwijd gekend:
overal ter wereld hebben musea,
verzamelaars
en
liefhebbers
belangstelling
voor
zijn
grensverleggende kunst. Lang voor de
term een modieus cliché werd, was
Ensor wel degelijk een game changer.
Toch staat zijn kunst zelf nog al te vaak
in de schaduw van de populaire
legende: die rare, mensenschuwe
snuiter achter zijn piano in zijn
Oostends schelpenwinkeltje.

Expo loopt
van 27
februari tot
26 mei

BOZAR
Brussel

20%

Expo loopt
tot 9 juni

SintPietersabdij,
Gent
OostVlaanderen

€ 2,80

Expo loopt
tot 16 juni

Mu.ZEE,
Oostende
WestVlaanderen

€1

BOZAR

Historische
Huizen Gent

Mu.ZEE
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KANAL - Centre Pompidou
Nog voor de Citroëngarage zal worden
omgebouwd tot de grootste culturele
instelling van Brussel, met een
oppervlakte van 35.000 m2 gewijd aan
alle vormen van creatie, biedt KANAL –
Centre Pompidou een heel jaar lang een
rijk gevuld programma van culturele
activiteiten.
Mummies in Bruges - Secrets of
Ancient Egypt
Xpo Center Bruges brengt een nieuwe
tijdelijke tentoonstelling over de
opmerkelijke rituelen van de oude
Egyptenaren rond de dood en het
hiernamaals. Deze fascinerende expo
bevat meer dan 200 archeologische
objecten en 9 menselijke én dierlijke
mummies van meer dan 2.000 jaar oud!
Murillo, De Mena en Zurbaran.
Meesters van de Spaanse Barok
Het Sint-Janshospitaal vormt het decor
voor prachtige Spaanse kunst uit de 17e
eeuw. In de monumentale ziekenzalen
worden ruim 20 religieuze sculpturen
en
schilderkunst
tentoongesteld,
boordevol passie. Een zeldzame
gelegenheid om kennis te maken met
een weinig bekend aspect van Spanjes
Gouden Eeuw. Hoogtepunt van de
tentoonstelling, naast schilderijen van
beroemde meesters als Murillo en
Zurbaran, zijn de 7 sculpturen van de
grootste beeldhouwer van de Spaanse
barok, Pedro De Mena.

Diverse
expo’s te
bezoeken
tot 30 juni

Kanal —
Centre
Pompidou,
Brussel

€2

Kanal — Centre
Pompidou

Expo loopt
tot 1
september

Xpo Center
Bruges,
Brugge
WestVlaanderen

€ 2,80

Xpo Center
Bruges

Expo loopt
van 8 maart
tot 6
oktober

SintJanshospitaal,
Brugge
WestVlaanderen

€ 2,40

Musea Brugge
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The Grand Place To Be
Naar aanleiding van de 20ste verjaardag
van de inschrijving van de Brusselse
Grote Markt op de werelderfgoedlijst
van de Unesco, pakken het Museum van
de Stad Brussel en de Cel Historisch
Erfgoed uit
met
een
unieke
tentoonstelling rond dit pareltje van
Brusselse architectuur. Met virtual
reality wordt de bezoeker visueel
ondergedompeld in de Grote Markt van
voor het bombardement van 1695.
Alsof hij werd teruggeflitst door een
teletijdmachine bevindt hij zich op de
Grote Markt van de 17de eeuw.
85j Kaasmaken in Passendale
Een opmerkelijke tentoonstelling over
85 jaar Kaasmakerij Passendale.
Ontdek onuitgegeven foto's, een
cinema uit vervlogen tijden en
authentieke voorwerpen uit ons lokale
kaasverleden. De expo brengt de rijke
geschiedenis van "De Oude
Kaasmakerij" en van Passendale, een
100 % Belgisch product, helemaal terug
tot leven.

Expo loopt
tot 29
december

Museum van
de Stad
Brussel
(Broodhuis)
Brussel

€ 1,60

Museum van de
Stad Brussel

Expo loopt
tot 31
december

De Oude
Kaasmakerij,
Passendale
WestVlaanderen

€ 1,80
€ 1,20

De Oude
Kaasmakerij
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Theater & comedy

Wanneer

Waar

Prijzen

Aangeboden
door

Toneelhuis: kom naar een
voorstelling!
Zelf een voorstelling uitzoeken die je
graag wilt bekijken in de prachtige
Bourlaschouwburg? Dat kan! Kies op de
website van Toneelhuis een voorstelling
uit.
NTGent: kom naar een voorstelling!
Zelf een voorstelling uitzoeken die je
graag wilt bekijken in de prachtige
Schouwburg, in Minnemeers, Arca of
Minard? Dat kan! Kies op de website
van NTGent een voorstelling uit. Let op:
enkel eigen producties van NTGent
komen in aanmerking.

Kies zelf een
voorstelling

Toneelhuis/
Bourla
Antwerpen

€2

Toneelhuis

Kies zelf een
voorstelling

NTGent
Schouwburg

€5

NTGent

NTGent
Minnemeers,
NTGent Arca
& NTGent in
Minard
OostVlaanderen

€3
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Jeugd

Wanneer

Waar

Prijzen

Aangeboden
door

Schorremorrie
Tijdens Schorremorrie wordt de
Deltaweide omgetoverd tot een
openlucht speelparadijs met meer dan
50 activiteiten voor kinderen van 3 tot
12 jaar. Breng met hele gezin een
bezoekje aan De Schorre en beleef een
onvergetelijke dag! Leef je uit op de
springkastelen,
trampolines,
volksspelen, ponyritjes en go-carts. Ga
aan de slag in leuke knutselworkshops
of dompel je onder in de
waterspelletjes.
De Sage van de Eenhoorn
Beleef op Pinksterzondag de volgende
editie van het familiespektakel 'de Sage
van de Eenhoorn'. Zet je schrap voor
een magische dag vol spektakel en
betovering! Kruip in de huid van een
stoere ridder of jonkvrouw, bewonder
een echte eenhoorn, geniet van
spectaculair theater en leef je uit tijdens
de workshops. Ondertussen ontdek je
de geheimen van de eeuwenoude abdij
van Herkenrode.
Kindernamiddag Breugelhoeve
Op Pinkstermaandag is Breugelhoeve
DE place to be voor gezinnen en
kinderen! Je kan genieten van de
fantastische
speeltuin:
klimmen,
klauteren, schommelen, spelen met
water, glijden, zwieren, wipwappen,…
en knuffelen want… ook de
knuffelboerderij zal haar deuren
wagenwijd open zetten. Maak die dag
dus zeker kennis met de nieuwste
inwoners van Peer: geitjes, schaapjes,
cavia’s, konijntjes, kleine pony’s,…

Mei

Provinciaal
Recreatiedomein De
Schorre,
Boom
Antwerpen

€1

Provinciaal
Recreatiedomein De
Schorre

Mei

Abdijsite
Herkenrode,
Hasselt
Limburg

€3

Abdijsite
Herkenrode

Mei

Breugelhoeve,
Peer
Limburg

€2

Breugelhoeve
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Kinderopera Alden Biesen 2019
Het prachtige kasteel in Alden Biesen is
traditiegetrouw het decor voor de
"Kinderopera". Mis dit spektakel niet!

Zaterdag 22
juni om
16u00

Landcommanderij
Alden Biesen,
Bilzen
Limburg
Peer
Limburg

€ 2,40

Maïsdoolhof
Dit evenement bestaat uit een
maïsdoolhof (3 ha), een speelweide met
stroberg
om
te
beklimmen,
fietsparcours, touwslinger, zandbak, …
en een dierenhoek met allerhande
boerderijdieren (koe, kalf, varkens,
kippen, konijnen, cavia’s, kuikens,…).
Ook is er een buitenterras (gedeeltelijk
in tent) waar drank en ijs te koop zijn.
Zomerzoektochten Gezinssport
Vlaanderen
Het is traditie geworden: tijdens de
zomermaanden neemt Gezinssport
Vlaanderen je mee voor een zoektocht
in een Vlaamse stad. Te voet of met de
fiets ontdek je deze zomer de mooiste
troeven van Roeselare.
*verwacht*
Disney on Ice
Herontdek de kracht, moed en
zachtaardigheid waarmee Jasmine,
Ariël,
Doornroosje,
Belle
en
Assepoester generatie na generatie
weten te betoveren.

Juli &
augustus

Atmos
Productions

€2

Breugelhoeve

Van juli tot
eind
september

Onder
voorbehoud
in Roeselare
WestVlaanderen

20%

Gezinssport
Vlaanderen

Februari

Lotto Arena
Antwerpen

20%

Gracia Live
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Sport

Wanneer

Waar

Prijzen

Aangeboden
door

Cavalluna - World of Fantasy
NEDERLANDS gesproken
De populaire paardenshow die al vele
jaren Antwerpen aandoet en sinds 2018
ook Brussel pakt uit met een nieuw
programma én een nieuwe merknaam!
Het populaire showformaat kreeg
vanwege de nóg hogere kwaliteit en de
verdere ontwikkeling van de gehele
organisatie een nieuwe naam en gaat
voortaan als “CAVALLUNA” op tournee.
Sidi Larbi Cherkaoui & Eastman
Fractus V (dans)
‘Fractus V’ wordt gebracht door vijf
mannelijke dansers met een andere
nationaliteit en achtergrond, inclusief
de choreograaf zelf. Hun dansopleiding
is heel divers: van lindy hop over
flamenco tot hiphop en breakdance. Zij
belichamen het ‘anders zijn’ dat leidt tot
gewelddadige conflicten. Toch is er
hoop: uiteindelijk zullen de dansers zich
verenigen tot één weerbaar lichaam.
Een
meer
dan
ooit
actuele
dansvoorstelling!
Cavalluna - World of Fantasy
FRANS gesproken
De populaire paardenshow die al vele
jaren Antwerpen aandoet en sinds 2018
ook Brussel pakt uit met een nieuw
programma én een nieuwe merknaam!
Het populaire showformaat kreeg
vanwege de nóg hogere kwaliteit en de
verdere ontwikkeling van de gehele
organisatie een nieuwe naam en gaat
voortaan als “CAVALLUNA” op tournee.

2 februari
om 15u00
en om
20u00

Sportpaleis
Antwerpen

Volw.
€ 12,80
€ 10,60
€ 8,40

PSE Belgium

3 februari
om 15u00

Kind
€ 7,00
€ 5,80
€ 4,60

10 maart
om 15u00

deSingel
Antwerpen

€2

16 maart
om 15u00

Vorst
Nationaal,
Vorst
Brussel

Volw.
€ 12,90
€ 10,70
€ 8,50

17 maart
om 15u00

deSingel

PSE Belgium

Kind
€ 7,10
€ 5,90
€ 4,70
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Out of the Toolbox – Workshopfestival
Out of the Toolbox, dat is vijf dagen
ondergedompeld worden in dans,
choreografie, beweging, stijlen en
methodes. Op dit festival vol creatieve
en pedagogische workshops doe je
inspiratie op, leer je alles over nieuwe
technieken, en sta je nadien vol
zelfvertrouwen en met vernieuwde
energie op de vloer of voor de klas.
*verwacht*
Let's Go PillLow
Uitdagende
opblaasbare
springattracties met bijbehorende teamopdrachten! Het hindernissenparcours
bestaat uit verschillende, uitdagende en
toch toegankelijke posten waar 30
teams van 5 tot 8 personen zich, in
groepjes, aan mekaar kunnen meten en
dit in verschillende sessies (ideale
teambuilding!).

Augustus

Gent
OostVlaanderen

20%

Danspunt

April of mei

Gent
OostVlaanderen

20%

De Sleutel – vzw
Weerwerk
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