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Halverwege ons zesde seizoen, en we blijven er met volle goesting voor 
gaan. Met steun van het district Borgerhout kunnen we jullie van weer heel 
wat moois voorzien. (Welk zaaltje in jouw buurt mag Kommil Foo maar liefst 3x 
plaatsen?)

We blijven onze erg democratische prijzen aanhouden, inzetten op acties 
voor de buurt en jonge talenten kansen bieden.

Over kansen gesproken: wist je dat je steeds bij ons terecht kan voor een 
kansentarief? Dat kan aan de kassa, al is op voorhand even aanvragen zekerder 
- zo sta je nooit voor een uitverkochte voorstelling. Ook doen wij mee met de cul-
tuurshockcheques. Voor maar 5 euro koop je op het secretariaat van je middelba-
re school een boekje met 3 cultuurcheques die je kan inruilen bij alle Antwerpse 
cultuurhuizen. Mail of bel ons om te reserveren.

Je weet wellicht al dat we een coöperatieve zijn. Dat wil zeggen dat jullie 
als buurtbewoners eigenaars zijn van de zaal, en dit voor slechts 100 euro. We 
gaan dit jaar proberen het volledige bedrag op te halen, zodat we enkele win-win 
leningen kunnen aflossen. Schrik dus niet als je rond maart iemand aan de deur 
krijgt die zal vragen of je een Aandeel in jouw Buurt wil zijn...

En vergeet zeker niet je agenda erbij te nemen bij het doorbladeren van deze 
brochure. Tot kijk, in jullie zaal! 

Welkom beste buurtbewoner van de Theatergarage. 4
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GET UP STAND UP  
EDITIE 2022-2023
______
Get Up Stand Up is terug! Na vier geweldige edities 
met onder meer Soe Nsuki, Lukas Lelie en Kamal 
Kharmach als nieuwbakken debutanten, wordt het 
hoog tijd dat we een flinke portie vers talent naar 
boven scheppen. Wie wordt de nieuwe queen/king/x 
of comedy? Na een reeks workshops onder leiding 
van übercomedians zoals Michael Van Peel, Jeroen 

Leenders en Thomas Smith spelen we met een reeks shows heel Antwer-
pen plat. Benieuwd naar al dat nieuw talent? Get your tickets! 
De deelnemers van editie 2022-2023 zijn:
Sayira Maruf,  Quinten Friederichs, Karim Shatla, Reinart Belpaire, Sieber 
Marly, Mieke De Backer, Tae-Yoon Michielsens, Sudesh Roman, Youssef 
Ouzaiou en Iris Costrop.
MC van de avond is niemand minder dan Erhan Demirci!
Erhan Demirci is een aimabele Limburger die geen enkel onderwerp 
schuwt. Zijn comedy zoekt hij in zijn eigen uittocht van het harde Lim-
burgse dorpsleven naar het nog hardere ‘life in the ghetto’ van Brussel. 
Niet enkel politiek en integratie vormen zijn inspiratie, ook het alledaagse 
leven van de gemiddelde Belg frappeert hem. Gegarandeerd positieve 

energie en goed lachen!
 

www.getupstandup.bevr 6/1/2023 |||
19u30 |||
5 euro |||

COMEDY

Kommil Foo 
GRIND
______
Een huis in een straat. Een vrouw op een 
stoel. Wachtend, ingespannen luisterend, 
hopend op het flinterdunne geluid van voet-
stappen op het grind. Al jarenlang.
Splinternieuwe voorstelling van de broers 
Walschaerts. Een familiesaga. Raf en Mich 
waden door de verzonken moerassen van 
hun eigen familieverleden, spitten de oude 
verdoken geheimen op. De groteske, hart-
verscheurende verhalen, soms gebulderd 

aan de met bier overgoten feesttafel, soms gefluisterd in een hoekje 
van de keuken, vaak verzwegen uit schaamte. 

Doorheen de jaren ontwikkelde Kommil Foo een volstrekt unieke ma-
nier van voorstellingen maken: ontroering, hilariteit, prachtige songs 
en een absurde beeldtaal vechten om voorrang. Voorstellingen over 
de mens en zijn alledaagse tragiek. De toeschouwer wordt daarbij 
steevast op het puntje van zijn stoel gedwongen: lachen of huilen?
Grind.    

 
 

Licht en geluid: Koen Bellens
Foto’s: @michel goessens 

www.kommilfoo.be

THEATER
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UITVERKOCHT

do 22/10/20 |||
19u30 |||

12 euro |||

vr 11 - za 12 - zo 13/1/2023  |||
19.30 uur |||

15 euro |||
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COMEDY

Garagekoor  
CONCERT
______
Het Garagekoor is een plek van ontmoeting en 
verbinding zonder drempel waar een vrolijke 
mix van zangers en zangeressen een al even 
bont repertoire zingt. Wekelijks op dinsdag-
avond komen buren met verschillende achter-
gronden naar de Theatergarage om er samen te 
zingen onder deskundige begeleiding. Iedereen 

is welkom, deelnemen gratis en muzikale voorkennis niet nodig.
Op 28 januari laat het Garagekoor zien wat het in zijn mars heeft met een 
mooi concert.
Na afloop klinken zangers en publiek op een verbonden 2023 vol muziek. 
U kunt dan ook op een marktje kennis maken met de vele creatieve ta-
lenten van koorleden! Het koor hoopt op deze gezellige, muzikale benefiet 
wat extra centen te verzamelen om toegankelijk te blijven voor minder 
draagkrachtige leden. 

Contact: garagekoor@hotmail.com  U kunt hier ook terecht als u niet kunt 
komen en toch het Garagekoor wilt steunen.

The Best Of Don Vitalski
GEWOON BLIJVEN ADEMEN
______
Het àllerbeste van 35 jaar Don Vitalski!
De Antwerpse Nachtburgemeester Don Vital-
ski komt naar de Theatergarage, speciaal om 
het allerbeste van zichzelf te geven, met een 
doortastende roetsjbaan van conferences over 
het leven zoals het is, een zuivere best-of van 
al zijn voorbije jaren op duizenden podia in 
Vlaanderen, Nederland, Canada en Suriname. 

Alleen voor slimme, sexy mensen met een zeer goeie smaak en durf.
Hoe kan een mens met twee gebroken benen toch nog de straat over-
steken? Waarom is het soms goed als er, in de keuken, een broodroos-
ter ontploft? Is er leven voor de dood? Waarom zijn relaties dikwijls 
beestachtig moeilijk? Al deze vragen worden één voor één beantwoord 
in een wervelende one man show, waar je ondersteboven van terug 
naar buiten komt… Van poëzie tot suspense, van romantiek tot reflectie, 
van taalgymnastiek tot dramatische expressie, van filosofie tot interac-
tie, van dijenkletsers tot doordenkers. Wervelend vertolkt, sappig en 
solide…

 
 
 

THEATER
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do 22/10/20 |||
19u30 |||

12 euro |||

vr 3/2/2023 |||
19.30 uur |||

12 euro |||

za 28/1/2023 |||
15 uur |||
5 euro |||

KOOR
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Sofie Palmers
IN DE COULISSEN 
______
Een muzikale mix van grote mislukkingen, 
diepe gedachten en filosofische inzichten – of 
het gebrek daaraan…
Het gaat super goed met Sofie. Nee, echt. Ze 
heeft veel bereikt op en naast het podium. Ze 
is goed bezig. Maar eerlijk? Je zou eens in 
haar hoofd moeten kijken. Een overgevoelige 

workaholic, full-time people pleaser en immer onzeker. Tijd voor de waarheid! Gedu-
rende een jaar legt Sofie zich op om iedere dag te schrijven en te blijven schrijven, 
tot enkel het eerlijkste overblijft. Met dat materiaal gaat ze aan de slag – vastberaden 
zich open en bloot te tonen met al haar getwijfel, gestuntel, overambitieuze dromen en 
zware flops. Ze schrapt en schrijft. Zingt en zoekt. Tot haar eigen stem door de boxen 
klinkt. Want wat doet een actrice zonder tegenspel? 
In De Coulissen is een lichte voorstelling over onze donkere kant. Dat wat normaal 
gezien in de kleedkamer achterblijft, ziet u nu op het toneel in een mix van stand-up, 
theater en muziek. Met enkel een piano en microfoon stort Sofie zich in een gevoelig en 
humoristisch zelfportret. Een pleidooi voor mildheid. We modderen, immers, allemaal 
maar wat aan…

Van en met: Sofie Palmers
Dramaturgisch advies: Louise Van den Eede

Coach: Scarlet Tummers
sofiepalmers.com/in-de-coulissen/

Chor-Rus
CHOR-RUS ZINGT
______
Chor-Rus is een amateurkoor dat in 
2008 ontstaan is op initiatief van enkele 
studenten en leerkrachten Russisch van 
LBC avondschool. De naam komt van het 
Russische woord Chor voor koor en Rus.
Chor-Rus is in de loop der jaren uitgebreid 
tot een heel diverse groep mensen met 

een gedeelde interesse voor de Russische muziek en een passie voor het 
samen zingen.
Ons repertorium bevat zowel eeuwenoude als recente liederen. We zingen 
vooral in het Russisch, maar ook in het Oekraïens en het Wit-Russisch, 
over thema’s als de weidse natuur, de ruwheid en schoonheid van het 
leven, tomeloze vreugde en verdriet, vriendschap en liefde.

Dirigent: Isa Van Acker
Jonathan Dupont: gitaar

Bernard Van Lent: accordeon  (accordeonist van Wannes van de Velde)
Lief Verbeek: viool

 Meer info: Greet Jacobs, leerkracht Russisch LBC: lajacobs@telenet.be of 
0479301089

KOOR COMEDYTHEATER

do 22/10/20 |||
19u30 |||

12 euro |||

vr 10/2/2023 |||
19.30 uur |||

12 euro |||

THEATER

za 4/2/2023 |||
19.30 uur |||

10 euro |||
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THEATER

Evi Rosiers
UPPERDARE LITTERAIRE
______
Evi snapt er niks van. Waarom is het huwelijk geen 
garantie op frequente seks? Waarom zijn vrouwen die 
graag veelvuldig de koffer induiken ‘goedkoop’ en niet 
‘onvolprezen’?
In humor en erotische verhalen onderzoekt Evi 
Rosiers onze kijk op seksualiteit en prikkelt ze de 
erotische verbeelding. Voor haar is erotiek meer 

dan verhitting van bepaalde zones; het is een spel tussen de mythische 
minnaars Psyche en Eros.

 www.evirosiers.be
 

Boris -Johannes De Keyser 
NIETS DAN GOEDS 
______
Boris-Johannes begrijpt het leven niet. 
Althans, hij probeert wel, maar snapt er na 
33 jaar schuren en schaven nog steeds niets 
van. Soms slaat het leven, dan weer zalft het, 
soms is het gul en dan weer zo gierig als een 
krenterige oma in de Lidl. Eén ding is zeker: 
Ooit gaan we dood en dan worden er mooie 

dingen over je gezegd, want: over de doden niets dan goeds. Als het allemaal even niet 
meer gaat, trekt Boris-Johannes deze gedachte als een warm dekentje over zich heen.

Alleen vindt hij het zo jammer dat hij die woorden niet zal kunnen horen eens het zo 
ver is. De enige oplossing daartegen is zelf je begrafenis te houden en dat doet hij. 
Kom mee lachen en huilen over het leven op de begrafenis van Boris-Johannes De 
Keyser.

Tekst en spel: Boris-Johannes De Keyser
Regie: Raf Walschaerts (Kommil Foo) en Bertram van Alphen

Dramaturgie: Suzanne Kooloos

COMEDYTHEATERTHEATER

© Jaap Reedijk

do 22/10/20 |||
19u30 |||

12 euro |||

do 16/2/23 |||
19.30 |||

10 euro |||

za 11/2/2023
19.30 uur

12 euro |||
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Mathijs Deheegher
DÍDYMO MISÓ 
______
Ik heb mijn ogen dicht gedaan
en ze is er niet meer.
Al weken enkel leegte.
Ogen dicht,
leegte
Dídymo misó is de monoloog van de twee-
linghelft Dídymo die nooit het verlies heeft 

kunnen verwerken van zijn tweelingzus Misó. Hij vecht tegen zijn innerlijke demonen, 
om niet de controle over zichzelf te verliezen.
Mathijs Deheegher verloor zijn tweelingzus kort na hun geboorte. Deze voorstelling 
was zijn bachelorproef aan LUCA Drama. Hij onderzocht wat het is om twinless twin te 
zijn en welke impact verlies op een leven kan hebben. De voorstelling is toegankelijk 
voor een breed publiek, omdat de rauwe emoties van Dídymo het verhaal overstijgen 
en van verlies iets universeel maken.
Een fijne extra: Mathijs woont in onze Bouwhandelstraat...
 

concept & spel: Mathijs Deheegher • tekst & regie: Mats E.
compositie en muziekregie: Noah Bots

livemuzikanten: Liselotte Van Eyck, Bert Dewinter, Torben Vancrayenest / Robrecht 
Lasoen

coaching: Nico Boon, Steven Beersmans
productie: LUCA Drama

do 22/10/20 |||
19u30 |||

12 euro |||

do 22/10/20 |||
19u30 |||

12 euro |||

korte voorstelling (35 min.) |||
14+ |||

 vr 3/3/2023 |||
19.30 uur |||

12 euro |||
 

MUZIEKTHEATER

FLEUR PIERETS in gesprek met 
ESOHE WEYDEN
______
Fleur Pierets is schrijver, kunstenaar en activist. Van 
haar boek Julian (2019) zijn meer dan 10.000 exem-
plaren verkocht. Het wordt momenteel verfilmd. Ook 
schreef ze de kinderboeken Love around the World en 
Love is Love (2020) in opdracht van het MoMa.
Fleur geeft wereldwijd lezingen, maar komt naar ons 
in de Theatergarage om te praten over haar nieuw 
boek, “Heerlijk monster”. 

Esohe Weyden is spoken word kunstenaar, dichter en presentator.
In haar dichtbundel “Tussentaal” komt spoken word tot leven op papier. 
Ze neemt je op ritmische wijze mee in grenzeloze twijfels en openhartige 
bekentenissen.
Nog net voor vrouwendag belooft dit een opwarmer te worden van 
formaat. Twee boeiende stemmen van makers die erin slagen om met hun 
woorden begrip en liefde in de wereld te brengen.

inschrijven verplicht: bibDeurne@antwerpen.be
organisatie: bibliotheek Arena

 

AUTEURSLEZING

za 4/3/2023 |||
15 uur |||
gratis |||
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Dilles/Proesmans/ 
Bekaert/Wauters
DIT IS ALLES
______
Cordelia Kenn is negentien en zwan-
ger. Ze maakt een portret van zichzelf 
voor haar ongeboren dochter waarin 
ze haar eigen ik in vraag stelt. Cordelia 
houdt van dichten, Shakespeare, filo-
sofie en William Blacklin.

‘Dit is alles’ is een voorstelling over dromen, verliefdheid, seks, de 
dood en boeken, en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Aidan 
Chambers en de theaterbewerking van Marieke Dilles. Het is een 
herkenbare theatervoorstelling voor pubers in hun zoektocht naar hun 
identiteit.

Tekst: Aidan Chambers / Vertaling: Annelies Jorna
Theaterbewerking: Marieke Dilles, Femke Heijens

Muziektheaterbewerking: Ellen Dilles, Sam Wauters
Regie: Mathieu Bekaert

Spel: Ellen Dilles, Stijn Proesmans
Visuals: Ana Van Liedekerke 

do 22/10/20 |||
19u30 |||

12 euro |||

wo 15/3/23|||
19u30 |||

12 euro |||

vr 10/3/2023 |||
19.30 uur |||

15 euro |||

Guy Van Nueten
DECENT MUSIC 
______
Decent Music is de nieuwe plaat van pianist 
Guy Van Nueten, een avontuur in de buitenwe-
reld. Het is een bloemlezing die ongrijpbaar 
wil blijven, van kleur verandert, danst, huivert 
en treurt met u. Het is een verslag van Guy’s 
bestaan als kameleon, hij schrijft al meer dan 
20 jaar muziek voor uiteenlopende artistieke 

contexten. Een unieke avond pianomuziek van een unieke componist en uitvoerder.
Guy laat u meegenieten van de verscheidenheid van de nummers: soms bezwerend, 
met hartvervoeringen, dan weer romantisch of koud en dreigend. De melancholische 
kant van de Renaissance, polyfonie, een raam op het verleden, een wagen door een 
duister woud, alles komt aan bod. Maar er volgt meer: een transformatie die ijl en laag 
begint en abrupt eindigt in Guy’s hoofd, een pianobewerking van een trio, vol aarzeling 
of een herwerking van een nachtmerrie. Eindigen doet Guy met waanzinnige strijkers-
partijen en een cellolijn als opening naar een canon.

COMEDYTHEATERMUZIEK MUZIEK, THEATER
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OXFAM | CINECAFÉ:  
“SONO COSA NOSTRA”
______

Sociale antimaffia-vereniging BASTA! en Oxfam 
Wereldwinkel Deurne organiseren ter gelegenheid 
van de dag ter nagedachtenis van alle onschuldige 
maffiaslachtoffers een filmscreening met nabespre-
king.

Het verhaal van “Sono Cosa Nostra” begint in 1996, wanneer de Italiaanse 
regering wet nr. 109/96 goedkeurt: de wet rond de publieke en sociale herbe-
stemming van geconfisqueerde eigendommen die vroeger toebehoorden aan de 
maffia. 

De documentaire vertelt het verhaal van antimaffia-netwerk Libera, dat door de 
inzameling van een miljoen handtekeningen de goedkeuring van deze wet mo-
gelijk maakte. Nu ook in België de eerste stemmen opgaan rond zo’n wetgeving, 
willen we stilstaan bij hoe ze ook in onze stad en ons land de sociale cohesie zou 
kunnen bevorderen.

Ter afsluiting van de avond volgt een 
degustatie van (h)eerlijke Libera Ter-
ra-producten, gemaakt door sociale 
coöperatieven die gronden beheren 
in Zuid-Italië die vroeger toebehoor-
den aan criminele organisaties.

 

FILM

Toneelgroep Streven  
WATTMAN!!!
______
Een bewogen rit die sporen nalaat.

Een wattman draagt een grote verantwoordelijkheid. 
Hij moet sociaal zijn, psychologisch inzicht en gevoel 
voor humor hebben. En verdriet kunnen inschatten. 
Maar denkt de reiziger ook wel eens aan de gemoeds-
toestand van de wattman? Staat een reiziger wel 

eens stil bij het feit dat een wattman ook met gedachten zit en gevoelens 
heeft? Zeker tijdens die ene memorabele rit op 10 mei 1940 wanneer een 
ingrijpende gebeurtenis zijn verdere leven bepaalt: het bombardement op 
het Sint-Amadeusgesticht in Mortsel.

van Erik Vlaminck
met Raymond De Bruyne
Regie: Rikkert Van Dijck

meer info : www.streven.be

 

MUZIEK

za 25/3/2023 |||
19.30 uur |||

12 euro |||

do 22/10/20 |||
19u30 |||

12 euro |||

wo 29/3/2023 |||
19.30 uur |||

5 euro |||

za 25/3/2023 |||
19.30 uur |||

12 euro |||
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Elena Peeters
BEGIN
______
Is er een juiste manier om aan het leven te begin-
nen? Wat zegt de start over het vervolg? En als het 
niet ging zoals gehoopt, bestaat er dan zoiets als 
opnieuw beginnen? 
‘Begin’ is het eerste deel van een trilogie waarin 
Elena Peeters bekijkt door welke handen een men-
senleven gaat. Ze volgt mensen waar iedereen in het 

leven mee te maken krijgt; een dokter, een buschauffeur, een leerkracht, 
iemand die ondersteunt en begeleidt aan het einde van een leven, …
Voor ‘Begin’ volgde Elena een vroedvrouwenpraktijk, woonde ze een 
aantal bevallingen bij, sprak ze met wensouders, grootouders en ouders, 
met kinderen en met gewone mensen. Allemaal zijn ze ooit begonnen. Of 
dat begin nu bij de geboorte ligt of ergens anders. 
Elena Peeters gebruikt haar stem, als verteller, als presentatrice en als 
audiomaker. Ze kijkt, luistert en toont. 

Concept, tekst, spel: Elena Peeters
Muziek: Bert Hornikx

Coach: Rosa Vandervost
www.gewoonslak.be   

.

 

THEATER

do 13/4/2023 |||
19.30 uur |||

12 euro |||

Samenwerkingen 

De Theatergarage is een zaal met vele 
onderdelen. Naast onze sociale insteek, 
de schoolvoorstellingen, verhuur of ... 
zijn we fier op onze partnerships. Een 
selectie:

1. Academie
De Academie Woord & Muziek Bor-
gerhout wil bij heel wat projecten haar 
studenten, dikwijls voor het eerst, voor 
publiek laten optreden. 
Ook zij kampen soms met plaatsge-
brek, en kunnen onze zaal gebruiken 
voor hun toonmomenten. Heerlijk om 
te zien, die zenuwachtige kinderen 
of zelfbewuste volwassen amateurs, 
die het beste van zichzelf geven voor 
ouders en vrienden. De intieme sfeer, 
de nabijheid van podium en tribune, de 
professionele klank- en lichtinstallatie: 
het maakt dat hun eerste ervaring om 
voor publiek te spelen onvergetelijk 
wordt. Iedereen is welkom!

En leuk om weten: dankzij de fijne 
mensen van de Academie kunnen wij 
het hele seizoen een vleugelpiano 
gebruiken. 

2. Garagekoor
Het Garagekoor is een grote groep 
mensen die in principe elke dinsdagavond 
bij elkaar komen om onder kundige 
leiding samen te zingen. Er is geen enkele 
druk of verwachting, maar het gezellige 
samenzijn en de slimme stembandoefe-
ningen zorgen ervoor dat iedereen zich 
meteen thuisvoelt in de groep. Enekel 
keren per jaar zijn er ook ‘toonmomen-
ten’, waar iedereen kan komen kijken - en 
wie weet beginnen meezingen. 
Iedereen welkom! Stuur een mailtje met 
je vraag naar garagekoor@hotmail.com.

3. Theaterworkshop
Op woensdagmiddagen is er steeds een 
Theaterworkshop voor kinderen, waar 
kids tot 12 jaar samen een stuk bedenken 
en zelf in acteren. Indien je interesse hebt, 
mail naar info@theatergarage.be.



7. Koninklijk Conservatorium Antwerpen
En dan is er nog het Conservatorium Antwerpen waarvoor wij met plezier onze zaal 
openstellen voor de eindejaarsstudenten. Een zeer bonte selectie van nationaliteiten die 
op de rand van hun professionele carrière staan, worden geacht hun eindproject van A 
tot Z zelf samen te stellen. Ze gaan op zoek naar een geschikte zaal - en velen kiezen 
natuurlijk voor ons :-)
Als toeschouwer krijg je een exclusieve inkijk in het jonge talent dat op een zucht van 
doorbraak staat. De ware muziekliefhebber komt hier aan zijn (M/V/X) trekken.
Dit seizoen stellen we maar liefst 8 concerten voor! 
Ga zeker op tijd en stond naar onze ticketwebsite en/of Facebook kijken (slechts €10!), 
hieronder alvast de namen van 2023. Ze starten allemaal zoals gewoonlijk om 19.30 uur.

SOLSTICE | do 20 april | piano, klarinet, fluit, stem, cello  
Patricija Ciemese, Miguel Lopez Sanchez  

SCHUBERTIADE: EEN INZICHT IN HET LEVEN VAN EEN ROMANTICUS | ma 24 april 
cello | Joseph Eisinger  

XXXXX  | di 25 april | altviool, piano, viool 
José Azevedo, Francisco Ferreira, Nuno Basílio

TRADITION AS AN EXPERIMENT | wo 26 april  
piano, fluit, percussie, zang, gitaar, cello | Maria Leiva , Bernardo Beirao  

XXXXX | vr 28 april | piano | Jens Vermeiren

DRINKING MUSIC, PLAYING BEERS! | za 29 april | piano, klarinet, ...    
Eric Chung, Michael Wong 

MALAQ AIRLINES. STORY OF AN HILARIOUS FLIGHT | vr 2 juni  
sopraan, mezzo, bariton, piano | Juan Tello, Maria Kosovitsa, Jane Swan  

BRECHT VALCKENAERS SOLO | za 10 juni | piano | Brecht Valckenaers 

4. Yogalessen
Woensdagavonden zijn er ook onze vaste 
yogalessen van Lies Heirbaut. Die lessen 
in de Theatergarage staan open voor 
iedereen: jong of ouder, met of zonder 
beperkingen. Niet zweverig, wel pittig en 
rustgevend, met een focus op precisie en 
juist in de houding te komen. En neen: je 
hoeft niet lenig te zijn voor yoga. En ja: 
ook mannen doen mee.   

5. Onder Den Douche
Op initiatief van buurtbewoners wordt er 
gezongen en gelachen dat het een lieve 
lust is. Een soort mega-karaoke maar 
dan echt en mooi en leuk. Je krijgt je kans 
om eigen nummers die je graag Onder Je 
Douche zingt, in te dienen. Dit voorjaar 
zingen we samen op 21 april ‘23!

6. Bib Arena
De Bib Arena organiseert regelmatig au-
teurslezingen. Onze rode zetel is de rode 
draad: vele gevestigde namen nestelen 
zich gezellig in het pluche om met een 
onderlegde interviewer van gedachten te 
wisselen over het meest recente boek. 
Inschrijven via de bib Arena.

7. Zomerkampjes
De Theatergarage biedt nog steeds zo-
merkampjes aan.
Op het moment van lay-out van deze 
brochure hebben we nog niet alle datums 
en afspraken met onze aanbieders vast-
gelegd. 
Hou daarom zeker onze Facebook, maar 
vooral de website in de gaten. 
Surf naar www.theatergarage.be/jaarpro-
gramma, daar vind je ons aanbod zodra de 
kampjes definitief vastgelegd zijn.

p 21p 20
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Sprookjes enzo
KAT MET LAARZEN 
______
Een ondeugend verhaal op kousenvoeten
Hé jij .., ja jij .., ik heb het tegen jou! Zou jij 
een kat vertrouwen die laarzen aan heeft 
en die kan praten? Wij niet, of wacht… mis-
schien toch wel?
Deze kat is wel een ongelofelijk beest: hij 
kan toveren! Ik heb horen zeggen dat hij een 

bedelaar in een prins veranderde en een reus in een muisje…
En dan heeft hij er ook voor gezorgd dat zijn baas een kasteel kreeg en met de 
dochter van de koning kon trouwen!
Die kat dus… die met laarzen!
We verwachten je tussen het stuivende meel van onze windmolen en vertellen je 
een verhaal dat je misschien al gehoord hebt, maar dat je nog nooit gezien hebt  
zoals wij het jou laten zien.
Miaaauw!

Hanafubuki
HET EILAND 
______

Op het eiland ligt een verborgen feit.
Hier verdwijnen de dingen en wat verdwijnt, 
laat geen herinnering achter.
De seizoenen verdwenen eerst. Nu zijn alle 
bomen verward. Sommige laten hun bladeren 
vallen, andere krijgen knopjes of staan in 
volle bloei.

De dingen die verdwenen, laten gaten na op het eiland  die je niet ziet maar voelt.
Sinds de rustplaats van de maan verdween, komen de zon en de maan samen op.
Nu de vissers de vissen vergeten zijn, hebben ze zeeën van tijd.Toen de seconden 
verdwenen, gingen minuten sneller.
Vanuit een strandstoel kijken een vrouw en een steen naar de golven. Een paar dagen 
geleden verdwenen ook de woorden.  Nu is het stil op het eiland.
Ze denken na.
De schemering komt eraan.
Iedereen kijkt uit naar de nacht.
‘s Nachts kan alles.
s Nachts komen de dingen die verdwenen voor even terug.

TRY-OUT

Object- en figurentheatervoorstelling 
over invloed van buitenaf

Van en met: Hanne Holvoet, Samuel 
Baidoo, Sari Veroustraete

www.hanafubuki.be

Kat met laarzen is een poëtische theatervoor-
stelling vol verbeelding.

Concept & scenografie:  Marcello Chiarenza
Spel: Jo Jochems

Regie & licht: Pietro Chiarenza
Grafisch ontwerp en kostuums:  

Lieve Wouters
www.sprookjes.be

wo 21/10/20 |||
15u |||

6 / 10 euro |||

FAMILIE

zo 29/1/2023 |||
15 uur |||

12 euro, kinderen 6 euro |||
6 - 10 jaar |||

zo 22/1/2023 |||
15 uur |||

12 euro, kinderen 6 euro |||
7-10 jaar |||

FAMILIE
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Brutaal Jong
#RDKPJE
______
Als Roodkapje koekjes gaat brengen naar 
oma en mama voor de 1.000ste keer 
zegt: “Op het pad blijven, hé Roodkapje!”, 
heeft ze daar echt geen zin meer in. Ze is 
nieuwsgierig naar iets anders. Ze wil een 
rol spelen in een ander sprookje, waar ze 
niet enkel het lieve, mooie, koekjesbren-
gende meisje is, maar slim en moedig kan 
zijn zoals de jager, of sterk en gevaarlijk 
zoals de wolf. 

In ieder van ons zit een Roodkapje, een Wolf en een Jager. We kunnen allemaal mooi 
en lief zijn, maar ook slim en moedig en zelfs sterk en gevaarlijk. Ontdek hoe Rood-
kapje, de Wolf en de Jager zichzelf heruitvinden op hun tocht naar andere sprookjes.
#RDKPJE is een theatervoorstelling met nieuwe, zelfgeschreven muzieknummers, 
geïnspireerd op het bekende sprookje Roodkapje.

Ministerie van  
Fantasiebevordering
OEZIEBOEZIELAND
______
Er is een geheim land, je mag er met nie-
mand over praten.
Ja, natuurlijk wel met je papa en mama en 
je broer en je zus, maar verder met hele-
maal niemand want het is GEHEIM!
Het is… Oezieboezieland en we gaan het 
samen helemaal zelf maken, met Oezieboe-
zie muziek, Oezieboezie kleren, Oezieboezie 

kunst, taal, wetenschappelijke proefjes. 
Wat is jouw talent? Op vrijdag hebben we ook een toonmoment.
Dus als je daar zin in hebt…Akanabiebie Oezieboezie.Dat is Oezieboezie taal en 
betekent:
Tot ziens in Oezieboezieland.

wo 21/10/20 |||
15u |||

6 / 10 euro |||

FAMILIE VAKANTIEKAMP

van ma 20/2/23 t/m  vr 24/2/23 |||
10-16 uur|||

opvang vanaf 9.30 en tot 17 uur |||
145 euro |||

6-11 jaar |||

zo 12/2/2023 |||
15 uur |||

12 euro, kinderen 6 euro |||
8-12 jaar |||

Muzikale theatervoorstelling

Spel, tekst en muziek: Lieve Cornelis, 
Steve De Schepper, Walter Janssens

Regie en concept: Walter Janssens
Vormgeving: Kris Van Oudenhove, 

Jan Mergaert
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Tsunami Tsunami
PONCHO PANTER
______
Panter moet op pad. De wijde wereld 
in. Voor het eerst. Alleen.
Van zijn mama krijgt hij vier boterham-
men en een kus.
En een poncho. Tegen de wind en de 
regen.
Maar waar te beginnen?
Wie wijst hem de weg?
En is die weg wel veilig? 
 

‘Poncho Panter’ is een avontuurlijke muziektheatervoorstelling bar-
stensvol liedjes.
Over vertrekken én thuiskomen.
Over vinden als je niet zoekt.
Over toch doen als je niet durft.
Over per ongeluk geluk.
Over een kleine panter met een grote poncho.

Een avontuurlijke
muziektheatervoorstelling

Kip met Kop
GRASLAND
______
We kijken in de koffer van de schildpad, 
kietelen de slak tot ze giert van het 
lachen en schuiven samen van de lange 
nek van de giraf. Onder begeleiding 
van mevrouw olifant en het plaatselijke 
eekhoorntjesorkest toeteren we een 
lied voor kleine egel en dansen we 
samen met het hele lieve heersbeestje 
de stippen van ons lijf!

Tussen vrolijk fladderende vlinders en kleurrijke bloemen maken we 
kennis met een schuchtere schildpad, een slijmerig slakje, een olijke 
olifant en een heel lief lieveheersbeestje.
Grasland is een project van acteur Wim Van de Velde en grafisch 
kunstenaar Pieter De Decker. Wim neemt de kleuters mee naar een 
wereld vol lieve krioelende beestjes  met sprookjesachtige illustraties 
en bewegende animatiebeelden.

Sprookjesachtig theater voor, tussen en 
samen met kleuters

Spel: Wim Van de Velde
Decor/poppen/rekwisieten: Lutgart 

Bonnaerens
Animaties/illustraties: Pieter De Decker

Kipmetkop.be

wo 21/10/20 |||
15u |||

6 / 10 euro |||

FAMILIEFAMILIE

zo 19/3/2023|||
15 uur |||

12 euro, kinderen 6 euro |||
5+ jaar |||

zo 5/3/2023 |||
15 uur |||

12 euro, kinderen 6 euro |||
2-6 jaar |||
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