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                              Lieve bezoeker,
Het samenstellen van een nieuw cultuurseizoen heeft écht iets 
fruitigs. De veelheid van kleuren en smaken zoals je die aantreft in 

een goed gevulde fruitmand, vind je ook in deze brochure terug. Zoete 
woorden, pittige beweging, fris jong werk, zachte beelden, volle klank-
en… Welke smaak is jouw favoriet? Met uiterste zorgvuldigheid is een ruim 
aanbod samengesteld, om ons trouw publiek te verwelkomen en ook nieuwe 
bezoekers warm te onthalen. Die rijke diversiteit vind je niet alleen in het  
programma terug, maar ook in onze locaties. Het in verbouwing zijnde cultuur-
centrum blijft in seizoen ’22 – ’23 on tour, niet alleen in Eeklo maar in het hele  
Meetjesland. Bij elke activiteit wordt vermeld waar deze plaatsvindt. Kies 

je voorstelling, kom naar één van onze zalen en geef jezelf een vitamine-
boost! Onderzoeksrapporten tonen aan dat cultuur niet alleen gezond is 

voor maatschappij en mens, maar dat je er persoonlijk ook gelukkiger van 
wordt. We wensen je daarom een fruitig, kleurrijk en gelukkig cultuur-

seizoen bij CC De Herbakker! 

                             Beatrijs Hollebosch                                                         

                       directeur
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 THEATER  
don 15.09 SKaGeN Het gezin Van Paemel 12
zat 15.10 Peter De Graef Henry 23
22-23.10 Studio ORKA Pied de Poule 24
don 27.10 Collectief Elan(d) I think we need to talk 26
vri 18.11 KVS Jonathan 32
vri 25.11 HETGEVOLG/Sien Eggers U bent mijn moeder 35
don 01.12 Ontroerend Goed Funeral 37
vri 02.12 TAZ ON TOUR   38
vri 16.12 de Roovers VLOEK! 43
zat 04.02 Action Zoo Humain Testament van een Journalist 55
don 16.02 DE HOE Vechtstuk 60
vri 17.03 buren Spare Time Work 69
don 27.04 Eva Binon en Jason Dousselaere Catharsis 73
09-10.05 Ellis Meeusen en Bjarne Devolder Faren 77
  
 MUZIEK  
zon 18.09 Raf Walschaerts - Neeka - Venus In Flames Song Circle 13
woe 21.09 Hannah Aldridge   14
don 13.10 Festival van Vlaanderen - B’Rock A Night in Paris 21
zon 30.10 Eva De Roovere Hier en Nu 29
vri 04.11 SONICO Piazzolla - Rovira: The Edge of Tango 30
zat 19.11 MC DIC3 & Co en Young Vision Hiphop Night 33
zat 26.11 Karen Willems Terre Sol Solo - Terre Sol Four 36
zon 04.12 K!oncert   39
zon 11.12 Roel Van Bambost en band De Kleine Revolutie 41
don 12.01 Nele Bauwens & The Whodads Nele Bauwens swingt het jaar in 48
vri 27.01 Spinvis duo Neveldieren 53
vri 10.02 Naima Joris Album Release 58
zon 12.02 Didier François Solo nyckelharpa 59 
zat 18.02 Jelle Cleymans Roubaix - Akoestisch 61
vri 03.03 The Music of Dolly Parton,  Try-out 64
 Emmylou Haris en Linda Ronstadt
zon 12.03 K!oncert   67
zat 25.03 Johan Verminnen Johan Verminnen - Akoestisch 71
zon 23.04 K!oncert   67
vri 28.04 Stefan Dixon en Klaas Delrue AfriVlaams 74
zat 20.05 Liesa Van der Aa   78
  
 HUMOR  
woe 28.09 Comedy line-up met Joost Van Hyfte   16
vri 07.10 Erhan Demirci Doe Rustig 19
woe 26.10 Comedycafé   25
don 17.11 Han solo Retro 31
woe 30.11 Comedycafé   25
don 08.12 Bas Birker In Blijde Verachting 40

INHOUDSTAFEL SEIZOEN 2022-2023
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woe 21.12 Comedycafé  25
woe 25.01 Comedycafé  51
don 02.02 Soe Nsuki Soenami 54
woe 22.02 Comedycafé  51
woe 01.03 Maarten Westra Hoekzema Toen eindelijk alles lukte 63
vri 10.03 Lukas Lelie Kwestie van smaak 66
vri 24.03 Erik Van Looy Verslaafd! 70
woe 29.03 Comedycafé  51
don 04.05 Dena Vahdani Warrior Princess 75
  
 DANS  
vri 28.10 fABULEUS Electric Life 28
don 23.02 granvat Come On Feet 62
don 08.06 Voetvolk  Hunters & Collectors 79
  
 LEZING  
din 04.10 Els Heene Binnenin Beginnen 17
woe 12.10 Lieve Blancquaert Let’s talk about sex 20
don 15.12 Kurt Overbergh I Just Don’t Understand Nick Cave 42
don 26.01 Hertmans, Hertmans en band Open de deur 52
woe 15.03 Rudi Vranckx Oorlogen en problemen van onze tijd 68
  
 FAMILIE  
zon 25.09 Hoge Fronten Heb je mijn zusje gezien? (2,5+) 15
vri 14.10 Tine Embrechts en liveband Kameleonie (8+) 22
zon 20.11 Kunstendag voor Kinderen  34
zon 18.12 Laika STUCK (6+) 44
zon 15.01 Het WOLK Vuil (2,5+) 49
zon 05.02 Compagnie O Quel Dommage Mijn vlek (4+) 56
zon 05.03 Ultima Thule Kom Hier (6+) 65
zon 07.05 Maas theater en dans BullyBully (3+) 76
  
 CIRCUS  
vri 20.01 Tim Oelbrandt en De Studio Spirals 50
zon 26.03 Circumstances EXIT 72
  
KUNSTKLAP  18 en 57
ARTIEST IN RESIDENTIE 27
PUBLIEKSWERKING: Braakland, Club Cultuur, Ha Ha Humor Herstelt, de Bende 82-83
DALTON EN HERBAKKERTV 84
PRAKTISCH      86-90
THEATER EN DANS VOOR SCHOLEN 91
UITPAS  92
UITSCHIETER  93
WIE IS WIE      94-95
COLOFON  96
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JONATHAN 
GOETHALS
SKAGEN
Valentijn Dhaenens vond een manier 
om alle 13 personages zelf op scène te zetten.
Denk hierbij niet aan een sobere, eentonige monoloog, 
maar aan een technisch huzarenstuk.
Hij speelt de voorstelling zó sterk, dat een stuk uit 1903  
je perfect aan het denken zet over vandaag.

JOKE 
WILLEMS
HOGE FRONTEN 
Mijn kinderen zijn verzot op dit heerlijk boek van Joke van 
Leeuwen. Dat Joke zelf op scène staat, is een reden te 
meer om af te komen!

KOEN 
DEBBAUT
COMEDY LINE-UP 
MET JOOST VAN HYFTE
Zelf ben ik grote fan van Joost. Dat hij in deze voorstelling 
het podium deelt met nieuw en opkomend talent lijkt 
mij een zeer geslaagde avond te worden. 

DEBBIE 
SAVELS
LIEVE BLANCQUAERT
Ik zag een paar afleveringen op televisie, maar ik kijk 
uit naar deze lezing omdat haar foto’s en beelden veel 
beter tot hun recht zullen komen in de zaal. En naar 
Lieve luisteren is gewoon ontzettend boeiend! Ze heeft 
zoveel gezien en meegemaakt en ze weet dat steeds op 
een heel authentieke manier te vertellen. 

TIPS NAJAAR 2022



11 

 / NAJAAR / NAJAAR / NAJAAR / NAJAAR / NAJAAR / NAJAAR / NAJAAR

VRIJWILLIGER

CARINE 
VAN HOECKE 
PETER DE GRAEF 
Tijdens een voorstelling van Peter De Graef  
zit ik altijd op het puntje van mijn stoel. Hij  
neemt je mee naar een ongekend niveau,  
kruipt onder je vel, beklijft. Wereldklasse!

DIRECTEUR KUNSTACADEMIE

ROOS
LAUWAERT 
STUDIO ORKA
Dit bont gezelschap maakt steeds locatietheater en 
heeft me nog nooit onbewogen gelaten. De fantastische 
scenografie is een lust voor het oog en de verhaallijnen 
zitten barstensvol magie, verwondering en ontroering. 
Martine Decroos is naast artistiek leider van Studio ORKA 
ook leerkracht Beeldatelier aan de Kunstacademie.

VRIJWILLIGER 

JOKE VAN 
DEN BOSSCHE
EVA DE ROOVERE
Ik was meteen verkocht toen ik in 2006 Eva’s eerste 
soloalbum beluisterde. De poëtische songs van deze  
Belgische artieste weten me steeds te raken. Laat je  
betoveren door haar warme, unieke en ‘fantastige’ stem.

INGRID
COPPENS
SONICO
De passionele muziek van Argentijnse tango raakt 
me telkens weer. De ritmes en klanken zijn nu eens 
opzwepend en vurig, dan weer melancholisch en zacht. 
De muziek brengt je in een roes waar het fijn vertoeven is!

TIPS NAJAAR 2022
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 THEATER 

DON 15 SEP 2022 – 20 UUR

SKAGEN
Het gezin Van Paemel
Wirken moet ne mensch en ni lieglupe. Akkerdjie.

Deze parel uit de Vlaamse theaterliteratuur blijkt nog steeds relevant te zijn 
in het Vlaanderen van vandaag. Waar klassen en gemeenschappen nog 
steeds niet elkaars taal spreken. Waar families tegenover elkaar staan over 
grond en geloof. Waar economische migratie nog steeds een noodzaak is. 

Valentijn Dhaenens reisde de afgelopen 12 jaar de wereld rond met 
verschillende succesmonologen. In ‘Het gezin Van Paemel’ ontdubbelt 
Dhaenens zijn rol door in elk van de vier bedrijven een ander cruciaal 
personage live te spelen. Ook de talrijke antagonisten zijn digitaal vertolkt 
door Dhaenens. 

‘Het gezin Van Paemel’ is géén monoloog, maar het summum van creativiteit 
en vakmanschap waarin Dhaenens doorheen deze enscenering een intensief 
gesprek voert met zijn erfgoed, dat tevens het erfgoed van Vlaanderen is.

DE STANDAARD ****
(…) Van de vrome moeder tot de wantrouwige gendarme, Dhaenens speelt 
alle rollen tot in de perfectie.

Deze voorstelling wordt 
ook opgevoerd als 

schoolvoorstelling voor 3de 
graad secundair.

Bij deze voorstelling wordt 
een nagesprek voorzien.

VAN, MET:
Valentijn Dhaenens

TEKST:
Cyriel Buysse

PRODUCTIE:
SKaGeN en De Studio

MET DE STEUN VAN: 
de Vlaamse Gemeenschap, 
PerPodium, de Tax Shelter 
van de Belgische Federale 

Overheid, De Studio

€ 16 / € 11,50 (-26) / 
 € 4 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
CC Evergem

Deze voorstelling is  
een samenwerking met  

CC Evergem.
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 MUZIEK 

ZON 18 SEP 2022 – 20.30 UUR

RAF WALSCHAERTS / 
NEEKA / VENUS  
IN FLAMES
Song Circle
De opzet van ‘Song Circle’ is even eenvoudig als geniaal: zet drie 
gepassioneerde artiesten samen op een podium, in een intieme  
setting, laat ze om beurten een lied uit hun oeuvre spelen en het  
verhaal achter de muziek vertellen. 

Raf Walschaerts kennen we als de helft van Kommil Foo. Ilse Goovaerts 
(Neeka) is eveneens een vaste waarde in het Belgische muzieklandschap. 
Jan De Campenaere is de man achter Venus In Flames. Zowel Neeka als 
Venus In Flames brengen in 2022 een nieuw album uit, hun nieuw werk zal 
zeker doorsijpelen in dit concert.

Met de kracht van hun muziek, aangevuld met spontane gesprekken over 
het hoe en waarom, zijn Raf, Ilse en Jan hier samen méér dan de som der 
delen in deze unieke samenwerking. 

MET:
Raf Walschaerts 
(zang, gitaar), 
Ilse Govaerts 
(zang, gitaar, piano), 
Jan De Campenaere 
(zang, gitaar)

€ 18 / € 12,90 (-26) / 
€ 4,50 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 MUZIEK 

WOE 21 SEP 2022 – 20.30 UUR

HANNAH ALDRIDGE
Muziek zit Hannah Aldridge in de genen. Ze is de dochter van songwriter 
en producer Walt Aldridge. Als twintiger begon ze songs te schrijven. 
Met hulp van singer-songwriter Jason Isbell bracht ze in 2014 haar 
debuutalbum ‘Razor Wire’ uit. Haar laatste album, ‘Gold Rush’ (2017), 
bevat stevige nummers, mooie sfeervolle ballads en slepende southern 
rock. Het album bereikte de prestigieuze Americana Music Association 
Charts. 

Optredens van Hannah Aldridge zijn doorgaans bijzonder energiek. 
Dit concert speelt ze akoestisch en in duo. Ze serveert, met een 
doorleefd stemgeluid, prachtige songs met sterke teksten en pakkende 
melodieën.

MET: 
Hannah Aldridge,

Gus Sjödin

€ 13 BASISPRIJS CC EN 
VVK N9 /  

€ 3,25 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

€ 16 AVONDKASSA N9 /
 € 4 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE:
muziekclub N9 

Dit concert is  
een samenwerking met 

muziekclub N9.

©
 J

oh
n 

M
or

ga
n



15 

 FAMILIE (2,5+) 

ZON 25 SEP 2022 – 16 UUR

HOGE FRONTEN
Heb je mijn zusje gezien? 
Een meisje zoekt haar grote zus. Ze vraagt aan iedereen die haar pad kruist 
of die persoon haar zusje heeft gezien. Bij elke persoon voegt ze aan haar 
vraag meer kenmerken toe, waaraan haar zusje te herkennen is. Dat levert 
spannende ontmoetingen op, maar haar zusje zit er telkens niet bij. 

‘Heb je mijn zusje gezien?’ is gebaseerd op het gelijknamige en bejubelde 
prentenboek van Joke van Leeuwen, die ook mee op het podium staat. 
Verwacht je aan een beeldende, muzikale en grappige familievoorstelling 
voor de allerkleinsten.

THEATERKRANT  
Wat een feest voor jonge theaterbezoekers om zich zo onder te mogen 
dompelen in de veelkleurige theatrale wereld.

VAN:
Lieke Benders

MET:
Sarah Jonker

VERTELLER: 
Joke van Leeuwen

€ 13 / € 7 (-12)
€ 3,25 / € 1,75 (-12) 
 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE:
Pop-uptheater

Deze voorstelling is  
een samenwerking  
met bibliotheek Eeklo.
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 HUMOR 

WOE 28 SEP 2022 – 20.30 UUR

COMEDY LINE-UP  
MET JOOST VAN HYFTE 
Een heerlijk diverse line-up met het zonnetje van Vlaanderen 
Vakantieland, comedienne Soe Nsuki als gastvrouw. Zij brengt 
Oostendenaar en winnaar van ‘de Friends of Comedy Cup’ Mohsin 
Abbas mee, beginneling Christian Celini, finalist van ‘Lunatics Comedy 
Award’ en ‘Radio 2 Humorklas’ Sergej Lopouchanski. Joost Van Hyfte, 
de comedykoning van het Meetjesland, prijkt als headliner op de 
affiche. Een hilarische avond vol humor.

MET: 
Soe Nsuki,

Moshin Abbas, 
Christian Celini,

Sergej Lopouchanski, 
Joost Van Hyfte

€ 18 / € 12,90 (-26) / 
 € 4,50 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE:
Pop-uptheater
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 LEZING 

DIN 4 OKT 2022 – 20 UUR

ELS HEENE 
Binnenin 
Beginnen
MET EEN VOORWOORD  

DOOR RAF WALSCHAERTS

Ik doe iets met mensen, en mensen doen 
iets met mij.

Els Heene neemt ons mee naar haar 
therapiepraktijk en gunt ons een blik 
achter de schermen. Therapie is geen 
wondermiddel, maar wat is het dan wel? 
“Therapie is het feest van de (h)erkenning, 
vanuit een gedeelde kwetsbaarheid.”

Dit is een boek met eerlijke en authentieke 
verhalen die ons een blik gunnen 
op psychotherapie zoals het is. Met 
schaamteloze gesprekken over zaken 
die elders onuitspreekbaar of toegedekt 
waren. En met humor, om de lont eruit te 
halen.

Els Heene is psychotherapeut en doctor in 
de klinische psychologie. 
Radio 1 journalist Ward Bogaert gaat in 
gesprek met Els Heene. Raf Walschaerts 
schreef het voorwoord voor het boek en 
tekent ook present, met muziek en stem. 

Deze lezing vindt plaats in de tiendaagse 
van de geestelijke gezondheidszorg. Dit jaar 
staat die in het teken van kracht, onder het 
motto ‘samen veerKRACHTig!’  

€ 5 / € 1,25 (UITPAS 
MET KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater

Deze lezing wordt 
ondersteund door Te Gek?! 
en is een samenwerking 
met bibliotheek Eeklo.
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KUNSTKLAP
In de regio van het Meetjesland is héél wat 
creatief en artistiek talent aanwezig. Om lokale 
kunstenaars in de kijker te zetten, introduceerde  
het cultuurcentrum vorig seizoen KunstKlap. 

De disciplines die tijdens KunstKlap centraal 
staan, kunnen heel uiteenlopend zijn. We richten 
ons immers tot artistiekelingen, creatieve 
duizendpoten, geboren vertellers, auteurs, 
beeldend kunstenaars, muzikanten … Kortom, 
mensen met een creatieve passie.

Jaarlijks duidt het cultuurcentrum een lokale curator aan. Kristof Devos, 
auteur en illustrator van bekroonde jeugdboeken, neemt in 2022-2023 
die rol met verve op zich. Vorige lente nodigde Kristof tijdens één van de 
KunstKlappen het publiek uit in zijn tuin in Sint-Laureins om te vertellen 
over zijn werk.

De locatie van KunstKlap kan al even divers zijn als de kunstenaar  
die centraal staat. Warm je handen alvast op, want ze zullen  
gegarandeerd klappen!

WOE 5 OKT
ZAT 10 DEC

Hou onze website en 
sociale media in de 

gaten voor meer info.

GRATIS

Locatie wordt later
bekendgemaakt.

MEER KUNSTKLAP IN HET VOORJAAR, ZIE PAG. 57
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 HUMOR 

VRI 7 OKT 2022 – 20.30 UUR

ERHAN DEMIRCI
Doe Rustig
“Druk, druk, druk” … Het standaardantwoord als je iemand vraagt hoe 
het gaat. Maar doen we dit onszelf niet aan door én carrière te willen 
maken, drie hobby’s te hebben, aan zelfontplooiing te doen en een 
gezin te runnen? Neem even wat gas terug en geniet van anderhalf uur 
quality-time door naar deze voorstelling te komen.

FOCUS KNACK (over ‘Wa Make?’) ****
In ‘Wa Make?’ bewijst stand-upper Erhan Demirci een getalenteerd 
publieksmenner én acteur te zijn. Met het hart op de juiste plaats.

REGIE: 
Han Coucke

€ 16 / € 11,50 (-26) / 
€ 4 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater

VU: Peter Rogiers I een productie van BroedBloeders VZW - Sassevaartstraat 46/206 - 9000 Gent I Ontwerp: Pieter De Poortere
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 LEZING 

WOE 12 OKT 2022 – 20.30 UUR

LIEVE BLANCQUAERT
Lets’s talk about sex
Lieve reist opnieuw de wereld rond op zoek naar pakkende, verrassende 
verhalen en leefwerelden, met als onderwerp: seks … in de breedste zin van 
het woord. Een thema dat Lieve nauw aan het hart ligt. Het gaat niet zozeer 
over ‘de daad’ maar veel meer over onze seksuele moraal, de positie van 
man en vrouw, het belang van trouw, subculturen, gender issues, evoluties, 
revoluties, schoonheid, taboes ...

Ons leven is doordrenkt van seksualiteit. Het is een onderwerp dat iedereen 
een leven lang bezighoudt, overal ter wereld. Het is een relevante thematiek 
die leeft en beweegt, en dat geeft steevast inspiratie voor een sterke 
gedocumenteerde vertelling.

€ 13 / € 9,40 (-26) /
 € 3,25 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 MUZIEK 

DON 13 OKT 2022 – 20 UUR

FESTIVAL VAN 
VLAANDEREN
B’ROCK
A Night in Paris
B’Rock werd opgericht in Gent in 2005 en is één van de meest innovatieve 
periode-ensembles van dit moment. Het ensemble combineert historische 
barokinstrumenten met 21e-eeuwse ideeën.

Voor dit concert begeeft het meest avontuurlijke barokorkest van ons 
land zich op een nieuw pad. De eminente blazers van het ensemble spelen 
muziek die eind negentiende eeuw werd gespeeld door de Parijse ‘Société 
de musique de chambre pour instruments à vent’, het genootschap dat 
zich inzette voor de Franse blaascultuur. B’Rock speelt het allereerste 
concert van deze société: Beethovens Octet voor blazers, Bachs Sonate 
voor fluit in b mineur, de Aubade voor blaaskwintet van Adrian Barthe en 
het Kwintet voor piano en blazers van Anton Rubinstein. De ongekende 
kleurenpracht van dit fantastische repertoire uit de belle époque zal in al 
zijn glorie te horen zijn.

€ 16 / € 11,50 (-26) / 
€ 4 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

RECEPTIE NA CONCERT: € 15

LOCATIE:
Kapel Onze-Lieve-Vrouw 
ten Doorn
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 FAMILIE (8+) 

VRI 14 OKT 2022 – 19.30 UUR

TINE EMBRECHTS  
EN LIVEBAND
Kameleonie
Leonie heeft een speciale ziekte. Ze noemt het “Kameleonitis”. Ze leeft zich 
altijd zo hard in in een verhaal, dat ze even iemand anders wordt. Naar het 
schijnt, is de ziekte besmettelijk.

Tine Embrechts weet de vlam in de pan te krijgen als Leonie. Samen 
met vier livemuzikanten brengt ze tal van verhalen via feestelijke liedjes. 
‘Kameleonie’ is een muzikale reis in tijd en ruimte. Mis dit theatraal concert 
voor jong en oud niet! 

MET: 
Tine Embrechts, Antoon 

Offeciers, Ken Pichal, 
Samuel Vekeman, Semele 

Uyttenbroeck

TEKST, REGIE: 
Dimitri Leue

PRODUCTIE: 
Leue VZW en Koortzz

MET DE STEUN VAN: 
de Tax Shelter van de 

Belgische Federale 
Overheid, CC Deurne, 

het MAS

€ 13 / € 7 (-12)
€ 3,25 / € 1,75 (-12) 

 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 THEATER 

ZAT 15 OKT 2022 – 20.30 UUR

PETER DE GRAEF
Henry
‘k Heb lang gedacht dat ik niet deugde, maar ‘t kwam dan toch goed op het laatst. 

In een suffig dorp zucht een gefrustreerde man tegen het leven aan. 
Zijn vrouw heeft hij harteloos lief, zijn assistente begrijpt niets van haar 
baas. Wankelend tussen ambitie en wanhoop geeft de man toe aan zijn 
onderdrukte ellende. De afloop is catastrofaal. 

Deze monoloog van Peter De Graef is een pareltje uit de podium- 
geschiedenis: een voorstelling die 23 jaar geleden de prijs van de  
theaterkritiek van het Theaterfestival 1997 won en voor staande  
ovaties zorgde.

Peter De Graef weeft een reeks verhaaldraden door elkaar die hij naar een 
punt voert waar de toeschouwer van de ene verrassing in de andere tuimelt.
‘Henry’ omvat de opwinding van het detectiveverhaal, het amusement 
van de conférence, de ontroering van een oprechte bekentenis en het 
intellectuele genoegen van de speelse geest. Wat kan theater mooi zijn.

DE STANDAARD
‘Henry’ is een voorstelling om met open mond en blij gemoed naar te kijken 
en luisteren.

VAN, MET:
Peter De Graef

COPRODUCTIE:
Het TheaterFestival 
Vlaanderen vzw

MET DANK AAN: 
De Stichting vzw, 
De Werf Brugge (1997)

€ 16 / € 11,50 (-26) / 
€ 4 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
CC Evergem 
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 THEATER 

ZAT 22 OKT 2022 – 15 UUR EN 19.30 UUR
ZON 23 OKT 2022 – 15 UUR 

STUDIO ORKA
Pied de Poule

Een kleermakerszaak. Hier worden alle plooien gladgestreken, gaten 
toegedekt en als je met een knoop in je maag zit, lost de kleermaker het 
op. Buiten raast de stad en draait de wereld door. Af en toe klopt er iemand 
aan. Voor een retouche of  ‘iets op maat, als dat gaat’?
 
In een wereld vol gladgestreken en rimpelloze schoonheid toont Studio 
ORKA hoe voor sommige mensen geen enkel pak wil passen. Omdat 
ze worstelen met hun lijf en wie ze willen zijn. Een verhaal over hoe een 
schijnbaar perfecte buitenkant schuurt met een ongelukkige binnenkant. 

DE STANDAARD ****
Het is die magische, troostvolle ruimte tussen wonde en wonder die Studio 
ORKA zo ontroerend goed beheerst. Met ‘Pied de Poule’ bewijzen het 
gezelschap en zijn acteurs andermaal hoe feilloos ze tussen schalkse humor 
en diepmenselijk drama kunnen balanceren. 

Deze voorstelling wordt 
ook opgevoerd als 

schoolvoorstelling voor  
2de graad secundair.

VAN, MET:
Martine Decroos,  

Philippe Van de Velde, 
Titus De Voogdt, Steven 

Beersmans, Ephraim 
Cielen, Greet Jacobs, 
Naomi van der Horst

EINDREGIE: 
Randi De Vlieghe, Peter 

Monsaert

COPRODUCTIE:
De Grote Post, Theater op 

de Markt

MET DE STEUN VAN: 
de Vlaamse Overheid,

de stad Gent, de Tax 
Shelter van de Belgische 

Federale Overheid

€ 17 / € 12,20 (-26) /
 € 4,25 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

Locatie wordt later 
bekendgemaakt.

VOOR JONG(VANAF 13 JAAR)ÉN OUD!
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 HUMOR 

20.30 UUR

COMEDYCAFÉ
De 15de editie van het Comedycafé en de 10de editie van huis-MC Bas 
Birker: er zijn slechtere redenen om humorfeestjes te houden! Wie 
al vaker over de vloer is geweest bij het Comedycafé weet dat het 
een succesformule is: twee beloftevolle talenten en een gevestigde 
mystery guest, een gezellige setting en veel lachsalvo’s! 
We zien je daar?

WOE 26 OKT 2022 
WOE 30 NOV 2022 
WOE 21 DEC 2022 

€ 5 / € 1,25 (UITPAS 

MET KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Jeugdcentrum Kubiek

MEER COMEDYCAFÉ IN HET VOORJAAR,  ZIE PAG. 51
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COLLECTIEF ELAN(D)
I think we need to talk
 WORKSHOP 

WOE 26 OKT 2022 – UUR NTB
Voorafgaand aan de voorstelling ‘I think we need to talk’ vindt 
een open atelier plaats in de publieke ruimte in Eeklo. Deelnemers 
kunnen een plek en rol in de performance krijgen. Meer informatie 
volgt op onze website.

 THEATER 

DON 27 OKT 2022 – 20.30 UUR
‘I think we need to talk’ is een interactieve voorstelling met veel 
wol en weinig woorden. Je wordt uitgenodigd om een plek te 
zoeken in het roze wollen universum dat zich voor je ogen ontrolt. 
In deze collectieve ervaring brei je letterlijk mee aan een verhaal 
over verbinding. Door middel van een roze draad brengt Collectief 
Elan(d) generaties in beweging, verweeft en knoopt hen aan elkaar. 

Collectief Elan(d) is een collectief van drie jonge makers. In 
2022 ontvangt het cultuurcentrum hen als artiest in residentie. 
Deze makers willen met hun creaties bij uitstek mensen 
kunnen aanspreken die zelden of nooit in aanraking komen met 
podiumkunsten.

PRODUCTIE, 
CO-CREATIE:

Collectief Elan(d), Manoeuvre

MET:
Katrijn De Cooman, 

Jitse Huysmans

MUZIEK, GELUID:
Hans Beckers

COPRODUCTIE: 
workspacebrussels, C-takt, 

Kunstencentrum Vooruit, 30CC, 
STUK, Kunstencentrum BUDA, 

DURF2030

MET DE STEUN VAN: 
de stad Gent,  

de Vlaamse Overheid

€ 14 / € 10,10 (-26) /
 € 3,50 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Auditorium Aalter,

busvervoer voorzien
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ARTIESTEN IN RESIDENTIE 
OP HET HERBAKKERSPLEIN
Als cultuurcentrum verbreden wij vanaf dit 
seizoen onze horizon. Tweejaarlijks zal CC De 
Herbakker een veilige thuishaven aanbieden aan 
artiesten die voor een tijdje in residentie komen 
op en rond het Herbakkersplein. Vanuit de ambitie 
om het plein te laten uitgroeien tot dé creatieve, 
bruisende broedplek waar kunstenaars en 
cultuurliefhebbers, passanten en inwoners  
elkaar ontmoeten. 
 
Wat de artiesten zullen realiseren, kan heel 
divers zijn. Sommigen zullen repeteren 
aan bestaand materiaal, anderen zullen 
onderzoeken en experimenteren. Een interactie 
met cultuurliefhebbers staat steeds voorop: 
openstellen van repetities, in gesprek gaan met 
inwoners, ontwikkelen van cultuurprojecten 
in Eeklose buurten, tot zelfs cocreëren met al 
wie interesse heeft. Het CC werkt hierin samen 
met de bibliotheek en de Kunstacademie. 
Die samenwerking zal zorgen voor een grote 
diversiteit aan auteurs, theatermakers, dansers, 
muzikanten, componisten, beeldend kunstenaars, 
enz.

Onze eerste artiest in residentie is een jong 
Gents collectief: Collectief Elan(d). In hun werk 
doorbreken ze bewust de passieve rol van het 
publiek en spelen met alternatieve 

publieksopstellingen. Ontmoeting loopt hierbij 
als een rode draad doorheen hun werk. Tijdens 
hun residentie in 2022 in CC De Herbakker 
werkten ze samen met de jongeren van OBC 
De Waai / Jeugdhulp Don Bosco. Ze doken mee 
in hun rouwproces en haalden mede daaruit 
inspiratie voor het langere traject, de uiteindelijke 
voorstelling ‘RauwRouw’. Het wordt een 
participatieve jongerenvoorstelling rond rouw  
en verlies.

Dat mede-auteurschap tussen jongeren 
en makers is iets wat het Collectief steeds 
vooropstelt. De idee van wie samen met het 
Collectief het werk creëert en hoe, zit sterk 
verweven in hun visie. Hun passage in Eeklo liet 
hen niet onberoerd. Katrijn De Cooman: “We 
zijn super dankbaar dat CC De Herbakker dit 
project mee ondersteunt. Jullie zien de kracht en 
meerwaarde van dit werk. Het heeft een grote 
impact op de groep, één van die jongeren heeft 
voor het eerst het gevoel gehad beter over zijn 
rouwervaring te kunnen praten. Een andere heeft 
een manier gevonden om zijn gevoelens te uiten, 
door zelf beelden te creëren.” Jitse Huysmans: “De 
mensen met wie we werken, inspireren ons en we 
hopen ook iets aan hen te kunnen teruggeven.”
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 DANS 

VRI 28 OKT 2022 – 20 UUR

FABULEUS
Electric Life
Choreografen Elisabeth Borgermans en Thomas Vantuycom 
nemen Stravinsky’s meesterwerk ‘Petrouchka’ als 
inspiratiebron voor een nieuwe danscreatie met negen jongeren 
tussen 15 en 24 jaar.

Niet de oorspronkelijke balletversie uit 1911 is het vertrekpunt, 
maar wel een zoektocht naar de onverkende werelden in de 
muziek. Stravinsky’s compositie zit vol contrasten: zonder 
overgang beland je van de ene sfeer in de andere. Die directheid 
is typerend voor de moderne mens aan het begin van de 
vorige eeuw, waarin elektriciteit en machines het straatbeeld 
veranderen en het leven in alle opzichten onder stroom komt te 
staan. ‘Electric Life’ zoekt uit welke plaats ons lichaam nu nog 
heeft in ons gedigitaliseerde leven.

DE STANDAARD ****
Stravinsky’s 'Petroesjka' is geen hapklare kost met zijn 
snelle tempowissels, kleurrijke contrasten en scherpe 
 dissonanties. Maar wat een lichte, dynamische en intelligente 
dansvoorstelling puurden de choreografen eruit.

Bij deze voorstelling wordt 
een inleiding voorzien door de 

choreografe.

CHOREOGRAFIE: Elisabeth 
Borgermans, Thomas Vantuycom

DANS: Nolan Decreton, Lauryn De 
Ruyck, Kiko Labarque-Persyn, Celien 

Mertens, Louis Staquet, Annabel Van 
Acker, Tess Van der Sanden, Maïté van 

Genugten, Lennert Vanhove

MUZIEK: 
Igor Stravinsky, 

Alain Franco, 
Raphaël Hénard

MET DE STEUN VAN: 
de stad Leuven, de Vlaamse 

Gemeenschap, de Tax Shelter van de 
Belgische Federale Overheid

€ 16 / € 10 (-26) / 
€ 4 (UITPAS MET KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
CC Evergem

Deze voorstelling is een 
samenwerking met CC Evergem.
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 MUZIEK 

ZON 30 OKT 2022 – 20.30 UUR

EVA DE 
ROOVERE
Hier en Nu
Beste tijdreiziger, 

Tijdens de pandemie in 2020 zat Eva 
De Roovere niet stil. Met een aantal 
producers en muzikanten werkte ze aan 
haar nieuwe plaat in de Marmalade Sound 
Factory in Ranst. Allerlei onvoorziene 
omstandigheden, een dozijn obstakels, 
vele lockdowns, Zoomsessies, online 
meetings en Whatsapp-groepen later, 
verschijnt ‘Hier en Nu’: Eva’s zesde 
Nederlandstalige full album.

Nu komt Eva tot bij jou met een band 
vol drums, bas, toetsen en gitaar om 
je te laten meegenieten van oude en 
nieuwe muziek. Dans je zorgen weg op de 
aanstekelijke ritmes en laat je vervoeren 
door de stembanden van Eva De Roovere. 

Welkom, hier en nu!

Eva De Roovere ken je vooral van haar 
solowerk en nummers zoals ‘De jager’  
en ‘Fantastig Toch’.

€ 16 / € 11,50 (-26) / € 4 (UITPAS MET KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 MUZIEK 

VRI 4 NOV 2022 – 20.30 UUR

SONICO
Piazzolla - Rovira: 
The Edge of Tango
Met ‘Piazzolla-Rovira: The Edge of Tango’ brengt het Brusselse ensemble SONICO 
hulde aan ‘tango nuevo’-uitvinder Astor Piazzolla. Via een confrontatie met de 
revolutionaire composities van Eduardo Rovira biedt SONICO een bredere tango-
invalshoek. 

Astor Piazzolla en Eduardo Rovira worden gewoonlijk voorgesteld als de twee 
baanbrekende voortrekkers van de 'tango nuevo'. De vraag wie van hen nu de 
eerste was die de traditionele tango moderniseerde, zorgde naar verluidt voor 
rivaliteit tussen beide componisten. 

Dit vormt het perfecte uitgangspunt voor SONICO’s derde album. Voor het eerst 
wordt de muziek van beide octetten naast elkaar geplaatst. Met deze ensembles 
verkenden de twee protagonisten de grenzen (“the edge”) van het genre. 

SONICO werd door de Argentijnse pers bejubeld als ‘de redder van de tango 
nuevo’. In de magazines Billboard en Rolling Stone worden ze gecatalogeerd in de 
top 10 van meest essentiële hedendaagse tango-ensembles. ‘The Edge of Tango’ 
speelde op het Klarafestival in 2021.

PRODUCTIE: 
El Antitango vzw

MET DE STEUN VAN:
de Vlaamse 

Gemeenschaps- 
commissie, la Fédération 

Wallonie-Bruxelles,  
de Vlaamse Gemeenschap 

€ 18 / € 12,90 (-26) /
 € 4,50 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE:  
Pop-uptheater
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 HUMOR 

DON 17 NOV 2022 – 20.30 UUR

HAN SOLO
Retro
Han solo keert in zijn nieuwe show ‘Retro’ terug naar zijn roots.  
De komische meesterverteller wil instaan voor de bescherming van  
onze Vlaamse levenswijze. 

Europa is op drift en de dolgedraaide Vlaming is de weg kwijt. Nu ook het 
platteland zijn ruk naar rechts heeft ingezet, acht Han solo de tijd rijp om 
orde op zaken te stellen. 

Na Trump, Johnson, Van Grieken en andere Schild-en-Vrienden: tijd voor 
actie, tijd voor nieuwe old-school-wind, tijd voor Han solo. Steeds met een 
knipoog, steeds scherp en kritisch, maar vooral grappig.

MET: 
Han Coucke

COACHING: 
Latif Ait

€ 18 / € 12,90 (-26) / 
€ 4,50 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE:
Pop-uptheater
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 THEATER 

VRI 18 NOV 2022 – 20.30 UUR

KVS
Jonathan
Het overlijden van Claudine – getroffen door corona – luidt de geboorte in 
van Jonathan, haar toegewijde, kunstmatig intelligente verzorger. Jonathan 
is de naam van een palliatieve zorgrobot, ontworpen door een Artificial 
Intelligence-team op het moment dat corona de woonzorgcentra plotseling 
in een lockdown plaatste. Zo konden enkele ouderen alsnog de juiste zorg 
toegediend krijgen, zonder angst voor besmetting. 

‘Jonathan’ belooft een bizar poëtische voorstelling te worden, een af en toe 
bevreemdende conversatie tussen een robot, een mens en het publiek. Het 
is een voorstelling waar botsingen plaatsvinden tussen liefde en vergiffenis, 
vernieling en vernieuwing. 

Een avond vol verwondering en twijfel over wat het betekent om een mens 
te zijn en dus te moeten omgaan met verrassingen en tegenslag.

DE STANDAARD *** 
Even hartverscheurend als hilarisch, en het beroert zowel het hoofd als  
het gemoed.

VAN, MET: 
Bruno Vanden Broecke, 

Valentijn Dhaenens

STEM VAN CLAUDINE: 
Gilda De Bal, 

Anne-Marie Loop

€ 18 / € 12,90 (-26) /  
€ 4,50 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Auditorium Aalter , 

busvervoer voorzien
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 MUZIEK 

ZAT 19 NOV 2022 – UUR NTB 

MC DIC3 & CO  
EN YOUNG VISION
Hiphop Night
Jonge hiphoppers uit Antwerpen, Gent en Eeklo steken deze zomer de 
koppen bij elkaar om jou een hiphopervaring van jewelste te bezorgen. 
Gedreven door datgene wat hen samenbrengt: muziek! 

Verschillende artiesten waaronder 2MILE, ZXNZ, Miserabele Johnny,  
Enge Stijn, KID PANTHER, DIC3 en Young Vision zorgen voor een 
gevulde show met een brede variatie binnen het hiphopgenre.

Het definitieve programma wordt later bekend gemaakt, maar een 
verrassing zal het worden! Hou onze website in de gaten.

Deze avond is een 
samenwerking met 
Jeugdhuis De Route.

€ 5 / € 1,25 (UITPAS 
MET KANSENTARIEF) 

LOCATIE: 
Jeugdcentrum Kubiek
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LOCATIE: 
Kunstacademie

 FAMILIE 

ZON 20 NOV – 13.30-17 UUR

KUNSTENDAG  
VOOR KINDEREN 
Zes Eeklose organisaties slaan de handen in elkaar om kinderen een 
onvergetelijke kunstige namiddag te bezorgen. Kijk uit naar creatieve 
workshops, toffe randanimatie en uiteraard heerlijke pannenkoeken!

Het volledige programma wordt eind september bekend gemaakt. De 
ticketverkoop start op maandag 17 oktober. Hou onze website in de gaten.
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 THEATER 

VRI 25 NOV 2022 – 20.30 UUR

HETGEVOLG /  
SIEN EGGERS
U bent mijn 
moeder

In ‘U bent mijn moeder’ geeft Joop 
Admiraal een eerlijk en aangrijpend beeld 
van het leven van zijn 80-jarige, demente 
moeder. Stefan Perceval bewerkte 
dit verhaal tot een moeder-dochter-
confrontatie, waarbij Sien Eggers beide 
rollen speelt.

‘U bent mijn moeder’ gaat over het verdriet 
dat de kop opsteekt wanneer de moeder 
door de genadeloze tijd wordt ingehaald en 
moet leven in een verzorgingstehuis, zich 
dingen niet meer herinnert en denkt dat 
niemand haar komt bezoeken. Kortom, het 
hardvochtige proces van verdwijnen.

DE STANDAARD  
De verdienste aan deze voorstelling is dat 
ze niet gevoelig wil zijn of dramatiseert. Het 
is een respectvol portret, waar desondanks 
veel humor in zit.

PRODUCTIE: 
HETGEVOLG

VAN: 
Joop Admiraal

MET: 
Sien Eggers

BEWERKING, REGIE: 
Stefan Perceval

€ 17 / € 12,20 (-26) / € 4,25 (UITPAS MET KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
CC Evergem 
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 MUZIEK 

ZAT 26 NOV 2022 – 20.30 UUR

KAREN WILLEMS
Terre Sol Solo -  
Terre Sol Four
Drumster/percussioniste Karen Willems, muzikante uit het Meetjesland, 
speelde jarenlang vooral in dienst van anderen en was daarbij actief in 
de meest uiteenlopende genres. Je zag haar misschien aan het werk met 
Yuko, Zita Swoon Group, Jan Swerts, Arno of talloze andere projecten. Met 
‘Inwolves’ verkende ze al een eigen wereld, maar recent ging ze nog sterker 
op zoek naar de essentie van haar praktijk via een langlopend project ‘Terre 
Sol’. Doorheen het project gaat Karen Willems op zoek naar zichzelf, naar 
haar persoonlijke beweegredenen om muziek te maken en te verbinden met 
anderen. 

De avond start - net als het nieuwe album - met Karen Willems solo. In het 
tweede deel laat ze zich bijstaan door saxofonisten Vincent Brijs, Marc De 
Maeseneer en John Snauwaert. Het kwartet laat een breed en avontuurlijk 
geluid horen en verkent het terrein tussen knoestige jazz en potige rock. 

MET: 
Karen Willems (drums, 
percussie, zang), John 

Snauwaert (tenor-, 
sopraansax), Marc De 

Maeseneer (baritonsax), 
Vincent Brijs (baritonsax)

€ 14 / € 10,10 (-26) /
 € 3,50 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater

Dit concert is een 
samenwerking met 

muziekclub N9 en JazzLab. 
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 THEATER 

DON 1 DEC 2022 – 19 EN 21 UUR

ONTROEREND GOED
Funeral
I don't believe in God but I miss him.
Nothing to be Frightened Of - Julian Barnes 
 
Het zal beginnen, in het donker. 
We zullen elkaar begroeten en we nemen afscheid.  
Er zal gezongen worden en gedaan alsof. 
Dan zal er licht zijn en plaats voor duisternis. 
We zullen kaarsen branden, we zullen eten en drinken  
en samen vieren dat we lang zullen leven. 
En dan zal het eindigen. 
Welkom.  
 
Na de interactieve voorstellingen over economie, democratie en 
online radicalisering kijkt Ontroerend Goed dit keer niet enkel het publiek maar 
ook de dood in de ogen. ‘Funeral’ is een theatrale ceremonie, een nieuw ritueel 
dat mensen samenbrengt, wat ze ook geloven, zijn of denken. Want alles is 
eindig en daar moeten we samen mee leren leven.

REGIE:
Alexander Devriendt

MET:
Giovanni Brand, Karolien 
De Bleser, Charlotte De 
Bruyne, Josse De Pauw, 
Julia Ghysels, Aurélie 
Lannoy, David Roos, Angelo 
Tijssens e.a. 

MUZIEK: 
Joris Blanckaert, 
Hector Devriendt

MET DE STEUN VAN:  
de Vlaamse Gemeenschap, 
de stad Gent, de Tax 
Shelter van de Belgische 
Federale Overheid 

€ 16 / € 11,50 (-26) / 
€ 4 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

Locatie wordt later 
bekendgemaakt.
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 THEATER 

VRI 2 DEC 2022 – 20.30 UUR

TAZ ON TOUR
Wat hebben jonge artiesten, theater en garnaalkroketten 
gemeenschappelijk? Het theaterfestival Theater aan Zee natuurlijk!

Tijdens ‘TAZ ON TOUR’ ontdek je de nieuwe tendensen in theater, gebracht 
door een topselectie uit Jong Werk van TAZ#2022, het programma waar 
beloftevolle jonge makers een podium krijgen. Zo zal je niet één, niet twee, 
maar meerdere voorstellingen op één avond kunnen bijwonen.

‘TAZ ON TOUR’ is een miniversie van Theater aan Zee, maar dan in jouw CC: 
wat een luxe! En na de voorstellingen is er uiteraard nog tijd voor een leuke 
babbel.

De selectie voor de tournee wordt na het zomerfestival bekendgemaakt.

Bij deze voorstellingen 
wordt een nagesprek 

voorzien.

PROGRAMMATOREN-
PLOEG JONG THEATER 

TAZ#2022  
EN TAZ ON TOUR: 

Kobe Chielens, 
Joeri Cnaepelinckx, 

Marijn Lems, 
Jozefien Mombaerts

MET DE STEUN VAN: 
Theater aan Zee Oostende, 

Reik Artist Agency

14 / € 10,10 (-26) / 
€ 3,50 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
CC Den Hoogen Pad
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 MUZIEK 

ZON 4 DEC – 15 UUR

K!ONCERT
De samenwerking tussen CC De Herbakker en de Kunstacademie blijft maar 
groeien! De K!oncerten; een concertcyclus waarbij leerkrachten van de KA! 
optreden met hun meest bedreven leerlingen of andere gastmuzikanten 
kende een groot succes afgelopen seizoen. Met enthousiasme hernemen 
wij deze cyclus ook dit seizoen. 

Opnieuw beiden we een gevarieerd en kwaliteitsvol programma aan van 
klassieke muziek in de meest uiteenlopende stijlen, genres en bezettingen. 
Van barok en classicisme, over romantiek en neoromantiek, tot en met de 
meer moderne klassieke muziek uit de 20ste eeuw, jazz, enz. 

Dat betekent dat je net zoals vorig seizoen de meest intieme bezettingen 
als meer uit de kluiten gewassen ensembles op het podium kan 
verwachten; duo’s, een trio of kwartet, maar evengoed een uitgebreide 
combo, een grotere kamerbezetting of wie weet zelfs een meer 
symfonische orkestsamenstelling. 

Kom langs en laat je verrassen door regionaal toptalent!

GRATIS

Locatie wordt later 
bekendgemaakt.

MEER K!ONCERT  
IN HET VOORJAAR, ZIE PAG. 67
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Bas Birker is best sympathiek voor een Hollander. Maar schijn bedriegt. Diep 
vanbinnen zit een dik drammerig Duitsertje met een voorliefde voor orde, 
stiptheid en bovenal zichzelf. Daar kan geen Belgisch paspoort iets aan 
veranderen.

Zijn nieuwe zaalshow is een reisverslag van de zoektocht naar Bassies 
diepste binnenste. Een roadtrip langs donkere gedachten, onhebbelijke 
eigenschappen, om uiteindelijk de schoonheid te vinden in een grote berg 
lelijkheid. Een beetje zoals België maar dan minder verdeeld.

Bas Birker is al tien jaar een vaste waarde als MC van onze Comedycafés. 
We zijn erg enthousiast om zijn avondvullende voorstelling te presenteren.

DE STANDAARD **** (over ‘Je Moeder!’) 
Weinig Vlaamse komieken die de stijl en attitude van pure stand-upcomedy 
zo dicht benaderen als deze nieuwe Belg. (…) Misschien wel de beste stand-
upcomedian van Vlaanderen.

€ 16 / € 11,50 (-26) / 
 € 4 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater

40 

 HUMOR 

DON 8 DEC 2022 – 20.30 UUR

BAS BIRKER
In Blijde Verachting
Bas Birker is best sympathiek voor een Hollander. Maar schijn bedriegt. Diep 
vanbinnen zit een dik drammerig Duitsertje met een voorliefde voor orde, 
stiptheid en bovenal zichzelf. Daar kan geen Belgisch paspoort iets aan 
veranderen.

Zijn nieuwe zaalshow is een reisverslag van de zoektocht naar Bassies 
diepste binnenste. Een roadtrip langs donkere gedachten, onhebbelijke 
eigenschappen, om uiteindelijk de schoonheid te vinden in een grote berg 
lelijkheid. Een beetje zoals België maar dan minder verdeeld.

Bas Birker is al tien jaar een vaste waarde als MC van onze Comedycafés. 
We zijn erg enthousiast om zijn avondvullende voorstelling te presenteren.

DE STANDAARD **** (over ‘Je Moeder!’) 
Weinig Vlaamse komieken die de stijl en attitude van pure stand-upcomedy 
zo dicht benaderen als deze nieuwe Belg. (…) Misschien wel de beste stand-
upcomedian van Vlaanderen.
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 MUZIEK 

ZON 11 DEC 2022 – 11 UUR

ROEL VAN BAMBOST  
EN BAND
De Kleine Revolutie

Roel Van Bambost is gekend als de minzame filmrecensent van de VRT, 
maar ook en vooral als lid van het kleinkunstduo Miek & Roel. De eminence 
grise die hij ondertussen is, blijft nog steeds pittig ambitieus om met vele 
luisterliedjes en zijn gitaar onder de arm op stap te gaan.

In 1967 begon de muziekcarrière van het duo, met een eerste album ‘Je 
kan nooit weten’. Met de LP ‘Miek & Roel’ behaalden ze goud. In maart 2017 
speelden de geëngageerde zangers hun laatste optreden samen, na een 
carrière van meer dan 50 jaar. 

Nu komt Roel met een nieuw programma: ‘De Kleine Revolutie’, een knipoog 
naar ‘De Grote Revolutie’, één van de bekendste songs van Miek & Roel. Roel 
wordt ondersteund door de muzikanten waarmee Miek en Roel jarenlang 
opgetreden hebben. 
Het repertoire bestaat uit enkele onverwoestbare titels van Miek & Roel  
en Nederlandstalige bewerkingen van songs uit de folk van de sweet sixties 
en seventies.

MET: 
Roel Van Bambost 
(zang, gitaar), Stef 
Wouters (gitaar, zang), 
Gijs Hollebosch (dobro, 
mandoline, zang), Alex 
Rambaut (accordeon, zang)

€ 14 / € 10,10 (-26) / 
€ 3,50 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 LEZING 

DON 15 DEC 2022 – 20.30 UUR

KURT 
OVERBERGH
I Just Don’t 
Understand 
Nick Cave
‘I Just Don’t Understand Nick Cave’ is 
een meer dan doorleefde monoloog over 
– hoe raadt u het – the hardest workin’ 
man in showbusiness: Nick Cave. Een 
monoloog die vertrekt vanuit een handvol 
persoonlijke verhalen uit het leven van 
Ancien Belgique artistiek directeur, Kurt 
Overbergh. Vaak nietig. Soms grappig. Dan 
weer openhartig. Om één of andere bizarre 
reden – en gelukkig maar voor de Cave-fans 
– belandt elk verhaal keer op keer bij De 
Heer Nicholas Edward Cave. 

Deze muzikale monoloog is tevens een 
verhaal over de foxtrot die ‘Stagger Lee’ is, 
Nicky Danger (zoals Cave zich in de jaren 70 
noemde), cum shots en vaginale winden, 
Murder Ballads, Nabokov’s controversiële 
roman ‘Lolita’, Peaky Blinders, 
seriemoordenaar Ted Bundy … 

‘I Just Don’t Understand Nick Cave’ is 
bovendien overladen met muziek. Véél 
muziek. En met beelden. Véél beelden. 
En bevat zelfs – zet u schrap – een 
‘samenzang-moment’. Omdat dat nu 
eenmaal louterend schijnt te werken. 

€ 10 / € 7,30 (-26) /  
€ 2,50 (UITPAS MET KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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THEATER

VRI 16 DEC 2022 – 20.30 UUR

DE ROOVERS
VLOEK!
‘The curse of the starving class’ (VLOEK!) is een bitterzoete satire over een 
kwetsbaar middenklasse gezin dat spartelt om te overleven.
Terwijl ze hun woonst dreigen te verliezen aan schuldeisers en 
projectontwikkelaars probeert elk van de vier gezinsleden op zijn eigen 
manier de harde realiteit te ontvluchten. De vader drinkt zich dagelijks lam. 
De moeder droomt van een exotisch oord. De rebelse dochter wil garagist 
worden in het zuiden. De zoon probeert ondanks alles de familie bij elkaar 
te houden

De Roovers zetten hun tanden in deze moderne klassieker van Sam 
Shepard die met zijn tekst een passionele kritiek levert op ‘the American 
dream’. 

Wanneer we het stuk uit 1979, geschreven in volle oliecrisis, nu herlezen lijkt 
het wel profetisch. Het beeld van een gezin dat vastzit in een neerwaartse 
spiraal, veroorzaakt door precaire economische omstandigheden, is helaas 
meer dan ooit herkenbaar.

VAN, MET: 
Sara De Bosschere,  
Luc Nuyens, Sofie Sente, 
Michael Vergauwen, Elko 
Blijweert, Bjorn Eriksson

PRODUCTIE: 
de Roovers spelen vzw

CREATIE MUZIEK: 
Bjorn Eriksson 

LIVE MUZIEK:
Elko Blijweert

€ 16 / € 11,50 (-26) / 
€ 4 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Auditorium Aalter,
busvervoer voorzien 
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 FAMILIE (6+) 

ZON 18 DEC 2022 – 13.30 UUR

LAIKA
Stuck
Stel, je kijkt dwars door de muren van een flatgebouw. Je kan de 
bewoners stiekem begluren en zien hoe ze leven. Elke bewoner heeft 
zijn gewoontes en rituelen. Geluiden van rinkelend vaatwerk vermengen 
zich met pruttelende koffiemachines, hongerige huisdieren, lekkende 
kranen en schurende scharnieren … En dan gebeurt er iets. Iets dat het 
dagdagelijkse doen en laten verstoort. Alle deuren gaan open …
 
Een heerlijke dwarsdoorsnede van een minisamenleving op kindermaat. 

THEATERKRANT
Deze woordeloze productie is compact, ze verrast en verwondert, 
steeds opnieuw, een uur lang. Een knappe en mooie prestatie in al  
zijn krapte. Slapstick op hoog niveau. 

VAN, MET:  
Rutger Remkes,  
Judith de Joode

MET:
Stefan Jakiela en één 

nieuwe acteur

EINDREGIE:
Suze Milius

€ 13 / € 7 (-12)
€ 3,25 / € 1,75 (-12) 

 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE:
Pop-uptheater
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STÉPHANE 
VERNIMMEN
TIM OELBRANDT
Tim Oelbrandt neemt je mee in een magische wereld vol 
verwondering. Zelfs al verwacht je het onverwachte, hij zal 
je compleet verbazen!

PAUL VAN 
MALDEGHEM
SPINVIS
Het poëtische, weemoedige repertoire van Spinvis 
kent vele sferen en kleuren. Laat je verrassen door de 
fluisterliedjes en soundscapes van één van de origineelste 
artiesten uit de Lage Landen. Deze keer stijlvol verpakt 
in een magisch optreden van twee muzikanten met veel 
instrumenten.

PRESENTATOR HERBAKKERTV

JEROEN 
VAN HAUTE
ACTION ZOO HUMAIN
Dit is een meer dan boeiende biografische voorstelling 
over Hugo Camps. We zien een oud-journalist die zit te 
knorren over de moderniteit en mijmert over de talrijke 
legendarische ontmoetingen die hij had. De manier 
waarop werkelijkheid en fictie door elkaar vloeien, 
gecombineerd met het ijzersterke acteerspel van Hugo 
Camps (de echte of niet?), is om duimen en vingers van af 
te likken!

SCHEPEN

DANNY 
PLAETINCK
NAIMA JORIS
Wat een stem! Kwetsbare en intimistische jazz ballads, 
waar fado nooit ver weg is. Kippenvel. Niet te missen!

TIPS VOORJAAR 2023
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VOORZITTER ADVIESRAAD BIB EN CC

MARC 
VAN HULLE 
RUDI VRANCKX
Vranckx vertelt actuele geschiedenis op een boeiende, 
beklijvende manier; je hoort de kogels om de oren fluiten! 

KIM  
SNAUWAERT
BUREN 
Op humoristische wijze zingen en reflecteren Oshin en 
Melissa over onze balans tussen werk en vrije tijd. Dit alles 
binnen een decor dat een kunstwerk op zichzelf is en 
met acteerprestaties die je omverblazen. 

JOHANNA 
DE CRAEMER
DENA VAHDANI
Dena Vahdani is al geliefd bij het Franstalige publiek, maar 
als een Warrior Princess verovert ze nu ook de Vlaamse 
podia. Dena is eerlijk, helemaal zichzelf en vooral hilarisch! 

EVELIEN 
RAGAERT
MAAS THEATER EN DANS
Alleen maar lovende recensies over deze 
peutervoorstelling! Zeer benieuwd naar mijn  
dochters reactie. 

BEATRIJS  
HOLLEBOSCH
VOETVOLK
Voetvolk viert zijn 15e verjaardag. Dat dit internationaal 
gerenommeerde hedendaagse dansgezelschap 
neerstrijkt in Eeklo, is een unicum! Zeer benieuwd naar hun 
nieuwe creatie, die vertrekt vanuit het basisvoetenwerk: 
wandelen. Ik wandel zeker mee, jij ook?

TIPS VOORJAAR 2023
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 MUZIEK 

DON 12 JAN 2023 – 20.30 UUR

NELE BAUWENS  
EN THE WHODADS
Nele Bauwens  
swingt het jaar in
Cabaretière Nele Bauwens brengt een muzikale eindejaarsconference. 
Samen met bigband The Whodads blikt ze terug op het jaar 2022. Zij 
kan niet stilzitten en hoopt van jou hetzelfde.

La Bauwens verdiende haar sporen als cabaretière, als vaste waarde 
van de mamboband El Tattoo del Tigre en als lid van het Jukebox-trio.
Geruggesteund door The Whodads, die al meer dan een kwarteeuw 
muzikaal bekend staan voor live soundtracks, de betere mambo 
en stevige swing, zorgt Nele voor een wall of sound waarbij het zal 
kriebelen in elk voelbaar orgaan en ledemaat. 

Gaat het nu goed of slecht met de wereld? En met jou? En met mij?  
Je zult het nooit weten als je er niet bij was.

VAN, MET: 
Nele Bauwens

MUZIEK: 
The Whodads

TEKST: 
Nele Bauwens,  

Sam De Graeve,  
Raf Walschaerts

REGIE:
Raf Walschaerts

€ 18 / € 12,90 (-26) /
 € 4,50 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Jeugdcentrum Kubiek 

 
Dit is een staand concert.
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 FAMILIE (2,5+) 

ZON 15 JAN 2023 – 16 UUR

HET WOLK
Vuil
Er is een meisje
een mooi meisje
een keurig meisje
een proper meisje

maar ze heeft een zak
een zak vol afval
een zak vol vuil
een vuilzak, zoals ze zeggen.

Het meisje wil er van af,
van die vuilzak
hij stinkt en hij plakt

en het vuil zelf
het interesseert hem geen zak
of toch? 

Het WOLK tovert het podium 
om tot een vuilnisbelt en creëert 
van daaruit een magische 
nieuwe wereld van pracht en 
praal. Verwacht een speelse 
voorstelling vol schoonheid  
en magie voor de allerkleinsten  
die niet vies zijn van wat vuil. 

VAN, MET: 
Sarah Van Overwaelle, 
Bert Van Wymeersch

COACHING: 
Danny Timmermans

MET DANK AAN:
CC De Plomblom,
CC Westrand, 
Toneelatelier Aalst

€ 13 / € 7 (-12)
€ 3,25 / € 1,75 (-12) 
(UITPAS MET KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 CIRCUS 

VRI 20 JAN 2023 – 19.30 UUR

TIM OELBRANDT 
EN DE STUDIO
Spirals
‘Spirals’ is een woordeloze voorstelling waarin objectmanipulatie, 
magie, muziek en beeld zorgvuldig worden gecombineerd. Tim 
Oelbrandt vertelt het verhaal van een man die zodanig op zichzelf is 
dat hij het verschil niet meer voelt tussen het echte leven buiten en zijn 
fantasiewereld binnen.
Scène na scène schildert hij een droomwereld, ondersteund door 
prachtige muziek en aangestuurd door de manipulatie van objecten en 
de kracht van illusietechnieken.

Het werk van Tim Oelbrandt heeft roots in het magisch theater en de 
goochelkunst. Zijn vorige passage in Eeklo, met de voorstelling ‘Heen en 
terug’, werd enthousiast onthaald.  
 

VAN, MET: 
Tim Oelbrandt

COACHING: 
Dimitri Duquennoy

MUZIEK: 
Nelle Bogaerts

MET DANK AAN: 
Theater op de Markt,

Dommelhof 

€ 14 / € 10,10 (-26) /
 € 3,50 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 HUMOR 

20.30 UUR

COMEDYCAFÉ
De 15de editie van het Comedycafé en de 10de editie van huis-MC Bas 
Birker: er zijn slechtere redenen om humorfeestjes te houden! Wie 
al vaker over de vloer is geweest bij het Comedycafé weet dat het 
een succesformule is: twee beloftevolle talenten en een gevestigde 
mystery guest, een gezellige setting en veel lachsalvo’s! 
We zien je daar?

WOE 25 JAN 2023 
WOE 22 FEB 2023 
WOE 29 MAA 2023

€ 5 / € 1,25 (UITPAS 
MET KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Jeugdcentrum Kubiek
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 LEZING 

DON 26 JAN 2023 – 20.30 UUR

HERTMANS, HERTMANS 
EN BAND
Open de deur
Stefan Hertmans werd in 2019 bekroond met de Constant Huyghensprijs 
voor zijn totale oeuvre.
Hertmans is niet enkel de schrijver van prijzenwinnend proza maar 
doorheen de jaren pende hij ook heel wat gedichten neer. 

Gedichtendag 2023 vormt voor CC De Herbakker en bibliotheek Eeklo de 
ideale gelegenheid om de gelauwerde Stefan Hertmans uit te nodigen. 
Het poëzieconcert is gebaseerd op de luister-cd ‘Open de deur van het 
gedicht’, met een selectie van 30 gedichten van Stefan Hertmans.

Er wordt poëzie voorgelezen die er zich toe leent om gebracht te 
worden op een zacht tapijt van jazzmuziek. Een trio onder leiding van 
zijn broer, jazzpianist Peter Hertmans, met verder Ronny Verbiest op 
accordeon en klarinet en een getalenteerde contrabassist kleurt de 
gedichten in met muziek. 
Samen maken ze een keuze uit de poëzie die Stefan sinds 1975 bij 
elkaar schreef.

€ 13 / € 9,40 (-26) / 
 € 3,25 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater

Deze voorstelling is 
een samenwerking met 

bibliotheek Eeklo.
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 MUZIEK 

VRI 27 JAN 2023 – 20.30 UUR

SPINVIS DUO
Neveldieren
Erik de Jong alias Spinvis is in twintig jaar uitgegroeid tot één van 
de meest eigenzinnige en veelzijdige artiesten in het Nederlandse 
poplandschap. Hij bracht al verschillende albums uit: ‘Spinvis’ (2002), 
‘Dagen Van Gras, Dagen Van Stro’ (2005), ‘Tot Ziens, Justine Keller’ 
(2011) en ‘Trein Vuur Dageraad’ (2017). Zijn nieuwste plaat ‘7.6.9.6’ 
verscheen in oktober 2020. 

Spinvis en Saartje Van Camp wekken de mythologische neveldieren 
tot leven in de wereld van nu. Ergens tussen waan en werkelijkheid 
fluisteren en zingen deze wezens ons toe. Eeuwenoud zijn ze. Soms 
mens, soms dier, soms man, soms vrouw, soms geen van beiden of 
allebei. Wat drijft hen? Waarom zijn ze nog altijd hier?

‘Neveldieren’ is een voorstelling met veel bekende én nieuwe 
Spinvisliedjes. 

MET: 
Spinvis (zang, gitaar, toetsen, 
koto, samples, drums), 
Saartje Van Camp (zang, 
cello, toetsen, erhu, samples)

€ 21 / € 15 (-26) /  
€ 5,25 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater

Dit concert is een 
samenwerking met 
muziekclub N9.
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 HUMOR 

DON 2 FEB 2023 – 20.30 UUR

SOE NSUKI
Soenami
Comedienne Soe Nsuki, gekend als het zonnetje van Vlaanderen 
Vakantieland en verschillende andere televisieprogramma’s, heeft een 
nieuwe zaalshow. In ‘Soenami’ laat Soe zich van haar eerlijkste kant zien. 
Geen censuur in dit anderhalf uur!  

Ga zitten en laat je overspoelen door mopjes over de backstage van de 
tv-wereld, leven als millennial dertiger, racisme en waarom je nooit iemand 
met een bolhoed mag vertrouwen. Een ideale feelgood comedyshow.

Soe Nsuki was vorig seizoen één van onze mystery guests in het 
Comedycafé. Na ‘Soetopia’ zijn we erg benieuwd naar haar tweede 
volavondshow ‘Soenami’. 

€ 14 / € 10,10 (-26) / 
 € 3,50 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 THEATER 

ZAT 4 FEB 2023 – 20.30 UUR

ACTION ZOO 
HUMAIN
Testament 
van een 
Journalist
Omdat ik hier sta namens de journalistiek, 
namens het geschreven woord.

In een tijdperk waarin niemand nog echt 
begrijpt hoe onze systemen werken, 
laten we ons steeds meer leiden door 
roddels. Nooit eerder was er zo’n kakofonie 
aan informatie: iedereen journalist. Is dit 
het einde van de journalistiek?

In ‘Testament van een Journalist’ nodigt 
Action Zoo Humain het publiek uit 
voor een feestelijk laatste avondmaal. 
Aan het hoofd van de tafel zit geliefd, 
gevreesd en beschimpt journalist Hugo 
Camps. Als symbool van een hele generatie 
journalisten neemt hij afscheid en opent 
hij zijn testament. Nog eenmaal blikt hij 
terug en deelt hij zijn profetieën met zijn 
volgelingen, zijn verraders en de zwijgende 
menigte. 
Schuif mee aan tafel, drink de wijn, breek 
het brood en neem het tot u. Lucht gerust 
uw hart en moge kome wat komt. Amen.

KNACK
Het sterke spel, de mooie muziek en de 
tekst met tentakels (…) beklijven.

REGIE:
Chokri Ben Chikha

MET:
Bert Luppes in de rol van Hugo Camps, Luiz Marquez,  
Maxime Waladi, Manou Selhorst

TEKST: 
Hugo Camps, 
Erik-Wald Geerlings

MUZIEK:
Maxime Lenssens, 
Luiz Marquez

€ 16 / € 11,50 (-26) /  
€ 4 (UITPAS MET KANSENTARIEF)

LOCATIE:
Auditorium Aalter, busvervoer voorzien
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 FAMILIE (4+) 

ZON 5 FEB 2023 – 16 UUR

COMPAGNIE  
O QUEL DOMMAGE
Mijn vlek
Vandaag is het Rita’s verjaardag, maar echt blij is ze niet. Haar kamer is 
opgeruimd zoals het hoort, haar kleren zijn netjes gestreken zoals het 
hoort, alles is netjes geregeld, ja, zoals het hoort. Maar stiekem vindt 
Rita dit allemaal wat saai … Wat zou ze het graag eens anders zien!
 
Wanneer de lichtzekering het begeeft, slaat Rita’s fantasie heerlijk op 
hol. Ze krijgt verrassend genoeg toch bezoek voor haar verjaardag, van 
een vreemde. Of blijkt die toch niet zo vreemd te zijn? 
 
‘Mijn vlek’ is een visuele, woordeloze voorstelling waarin schaduwspel 
centraal staat.
 
De voorstelling verdiende reeds haar strepen in Franstalig België en 
in het buitenland en won diverse prijzen. Hoog tijd om in Eeklo te 
passeren!

Deze voorstelling wordt 
ook opgevoerd als 

schoolvoorstelling voor 2de 
en 3de kleuterklas.

CONCEPT:
Clara Lopez

MET:
Clara Lopez,  

Natalia Weinger of Monica 
Varela Chouto

REGIE: 
Olivier Mahiant

COACHING:
Marie Limet

€ 13 / € 7 (-12)
€ 3,25 / € 1,75 (-12)

 (UITPAS MET
KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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KUNSTKLAP
In de regio van het Meetjesland is héél wat 
creatief en artistiek talent aanwezig. Om 
lokale kunstenaars in de kijker te zetten, 
introduceerde het cultuurcentrum vorig 
seizoen KunstKlap. 

De disciplines die tijdens KunstKlap 
centraal staan, kunnen heel uiteenlopend 
zijn. We richten ons immers tot 
artistiekelingen, creatieve duizendpoten, 
geboren vertellers, auteurs, beeldend 
kunstenaars, muzikanten … Kortom, mensen met een creatieve passie.

Jaarlijks duidt het cultuurcentrum een lokale curator aan. Kristof 
Devos, auteur en illustrator van bekroonde jeugdboeken, neemt in 
2022-2023 die rol met verve op zich.
Vorige lente nodigde Kristof tijdens één van de KunstKlappen het 
publiek uit in zijn tuin in Sint-Laureins om te vertellen over zijn werk.

De locatie van KunstKlap kan al even divers zijn als de kunstenaar  
die centraal staat. Warm je handen alvast op, want ze zullen 
gegarandeerd klappen!

WOE 8 FEB
WOE 19 APR

Hou onze website en 
sociale media in de gaten 
voor meer info.

GRATIS

Locatie wordt later 
bekendgemaakt.
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 MUZIEK 

VRI 10 FEB 2023 – 20.30 UUR

NAIMA JORIS
Album Release
Naima Joris debuteerde vorig jaar op indrukwekkende wijze met een 
eerste titelloze EP. Vijf zwart omrande, intense songs die de pijn en 
het verdriet bij het verlies van iemand dierbaar een plaats proberen 
te geven. Breekbare en persoonlijke verhalen die een universele snaar 
raken en waar je als luisteraar troost, begrip en kracht uit kon puren. 

Met de singles ‘Soon’, ‘Bellybutton’ en ‘My Home’ wist Naima meteen 
een sterk visitekaartje af te leveren. De titel van Radio 1 ‘Belpopbelofte’, 
een gesmaakte passage in Vive le Vélo en een MIA-nominatie voor 
‘Doorbraak’ zijn maar enkele van de vele hoogtepunten die volgden. 

In het najaar van 2022 krijgt dit verhaal een vervolg in de vorm van een 
eerste full album waarmee Naima en haar band in 2023 theaters zullen 
aandoen. Verwacht een intieme setting, songs die raken en troosten en 
een avond die je niet onbewogen zal laten.

MET: 
Naima Joris (zang, piano, 

gitaar, saxofoon),  
Niels Van Heertum 

(eufonium, trompet), 
Vitja Pauwels (gitaar), 

Lara Rosseel (contrabas), 
Tijl Piryns (drums)

€ 18 / € 12,90 (-26) /
 € 4,50 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 MUZIEK 

ZON 12 FEB 2023 – 11 UUR

DIDIER FRANÇOIS
Solo nyckelharpa
De Belgische violist Didier François is geboeid door oude muziek en weet 
die te associëren met diverse stijlen. De nyckelharpa is een instrument 
uit de Zweedse traditionele muziek. In de 15de eeuw was het behoorlijk 
populair, vooral in Zweden, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken.

De nyckelharpa wordt puur en akoestisch aan het publiek voorgesteld 
in een andere vorm dan de traditionele Zweedse volksmuziek. Didier 
François brengt een verscheidenheid aan stijlen: Bach, Ysaÿi, maar ook 
een Spaanse buleria (flamenco) of jazzthema’s zoals ‘Crystal Bells’ van 
Charlie Mariano. Voor ieder wat wils dus, maar met een bijzondere zorg 
voor eenheid doorheen de verschillende stijlen. 

De herontdekking van de nyckelharpa, dat ietwat vergeten en 
voor velen onbekende instrument, is de rode draad doorheen dit 
fascinerende optreden. De rijkdom van haar klankenpalet en het 
terugvinden van lang vergeten klanken en emoties zullen velen 
verrassen.

€ 13 / € 9,40 (-26) / 
€ 3,25 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 THEATER 

DON 16 FEB 2023 – 20.30 UUR

DE HOE
Vechtstuk
‘Vechtstuk’ begint meteen met een knal – een kletterende ruzie tussen een 
man en een vrouw, een koppel. De verwijten vliegen in het rond, over banale 
details en onoverkomelijke breekpunten, over het groot- en kleinmenselijke, 
wanhopig en woedend. Tot het laatste onvertogen woord gevallen is en de 
strijdende partijen door hun munitie heen zijn.

Dan begint het stuk écht. Want hoe geraak je terug on speaking terms nadat 
het onzegbare gezegd is? Hieronder schuilt een politieke vraag: hoe kunnen 
mensen die elkaar verbaal mismeesterden terug op verhaal en tot gesprek 
komen? Want het blijft spannend: een smeulende veenbrand kan bij de 
minste windstoot weer opflakkeren.

DE MORGEN ****
'Vechtstuk' is een herkenbare en deugddoende uitsnede uit het volle leven, 
en durft te eindigen met een onversneden liefdesverklaring.

VAN: 
Wannes Gyselinck, 
Ans Van den Eede

MET: 
Greg Timmermans, 

Ans Van den Eede

TECHNIEK:
Bart Mommerency

MET DANK AAN: 
CAMPO, NONA,  

Theater aan Zee

MET DE STEUN VAN: 
de Vlaamse Overheid,  

de stad Gent

€ 16 / € 11,50 (-26) / 
 € 4 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
CC Evergem
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 MUZIEK 

ZAT 18 FEB 2023 – 20.30 UUR

JELLE 
CLEYMANS
Roubaix 
Akoestisch

Wanneer we vallen, moeten we niet 
twijfelen en gewoon weer die fiets op. 
En gewoon blijven trappen.

Als ons gezicht onherkenbaar besmeurd 
is door de modder, dan vegen we het 
weer schoon. 

Op onze zoektocht naar het grootste geluk, 
moeten we af en toe een beetje afzien. Dat 
hoort erbij. Dan wacht de velodroom op 
ons als opperste beloning.

‘Roubaix’ is Cleymans’ vierde soloalbum. 
In zijn eigen frivole stijl brengt hij samen 
met zijn muzikanten een ode aan het 
struggelen, want niemand ontsnapt aan 
een gezonde portie twijfel of tegenslag. 
Ook een zanger niet. Dan kunnen we het 
maar beter omarmen. Er af en toe om 
huilen. Maar er vooral een goeie geut om 
lachen.

Sommigen zijn een vlakke tijdrit, maar wij, 
wij zijn Parijs-Roubaix.

MET:
Jelle Cleymans (zang), Peter Verhaegen (bas), 
Alano Gruarin (piano), Jan Cleymans (sax, klarinet)

€ 16 / € 11,50 (-26) / € 4 (UITPAS MET KANSENTARIEF)

LOCATIE:
Pop-uptheater
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 DANS 

DON 23 FEB 2023 – 20 UUR

GRANVAT
Come On Feet
In ‘Come On Feet’ bruist de energie tussen zes dansers en twee 
muzikanten, die elkaar opzoeken in een ontmoeting tussen urban 
clubcultuur, hedendaagse dans en livemuziek. De elektronische dance 
muziek wordt live op podium uitgevoerd, in al zijn subgenres.

Footwork is zo’n subgenre dat enorm tot de verbeelding spreekt. Deze 
muziek- en dansstijl ontwikkelde zich binnen de straatcultuur van 
Chicago en heeft zich de laatste jaren globaal verspreid. Typerend is het 
snelle voetenwerk in battles gecombineerd met de uptempo ritmes. 

De Vietnamese choreograaf Quan Bui Ngoc, geschoold bij het Ballet van 
de Opera van Hanoi en artistiek assistent van Alain Platel, combineert 
house, afro dansstijlen en footwork in een opzwepende en energieke 
voorstelling!

LONDON JAZZNEWS
Artiesten én publiek gaan in een gecoördineerde urgentie op in een 
gevoel van enthousiasme. De muzikanten spelen voor de dansers en 
het publiek begint spontaan mee te dansen. 

CHOREOGRAFIE: 
Quan Bui Ngoc

DANS: 
Joffrey Anane, Samantha 

Mavinga, Boule Mpanya, 
David Kinkela, Alex the 

Cage, Raquel Suarez 
Duenas

 
MUZIEK:

Bert Cools, Stijn Cools

ZANG: 
Boule Mpanya

COPRODUCTIE:
KAAP, STUK, deSingel

MET DE STEUN VAN: 
Sabam for Culture

€ 19 / € 13,60 (-26) / 
 € 4,75 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE:
CC Evergem

Deze voorstelling is een 
samenwerking met 

CC Evergem.
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 HUMOR 

WOE 1 MAA 2023 – 20.30 UUR

MAARTEN WESTRA 
HOEKZEMA
Toen eindelijk  
alles lukte
Als we alles kunnen krijgen wat we willen, waarom zijn de meeste levens 
dan zó?  

Zijn hele jeugd werd Maarten Westra Hoekzema doodgegooid met: 
‘alles kan, als je maar wil’, ’the sky is the limit’ en ‘geluk zit in jezelf’. Hij 
was een echte aanmodderaar verteerd door schuldgevoel, waardoor 
hij steeds ongelukkiger werd en zich vervolgens nog schuldiger voelde.
 
Op een dag keerde het tij. Bij zijn recentste voorstelling ‘Tired Of 
Being Young’ zaten de zalen voller, waren de reacties enthousiaster 
dan ooit tevoren en de recensenten lovend. Hij ontmoette de vrouw 
van zijn leven en kocht zelfs een huis. Op de dag dat dit tot hem 
doordrong, begon hij antidepressiva te slikken.
 
In ‘Toen eindelijk alles lukte’ vraagt Maarten zich af: wanneer is een 
leven gelukt?

THEATERKRANT ****
Naar deze guitige en ontwapenende verteller luisteren en kijken,  
is genieten.

VAN, MET: 
Maarten Westra Hoekzema

REGIE: 
Johan Petit

€ 16 / € 11,50 (-26) / 
€ 4 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 MUZIEK 

VRI 3 MAA 2023 – 20.30 UUR

THE MUSIC OF DOLLY 
PARTON, EMMYLOU 
HARRIS AND LINDA 
RONSTADT (try-out)
Natuurlijk waren de solocarrières uitermate succesvol. Toen de drie 
countrykoninginnen Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt in 
1987 met het album ‘Trio’ op de proppen kwamen, was de respons van 
het publiek verbluffend enthousiast. De volledige plaat zou in de loop 
der tijden niet minder dan vier miljoen keer de toonbank passeren. 

Hoe terecht al deze geestdrift was, kunt u straks aan den lijve 
ondervinden dankzij Janne Blommaert, Pauline Verminnen en Naomi 
‘Reena Riot’ Sijmons. Deze Vlaamse gratiën, sisters in harmony met 
verduiveld prachtige engelenstemmen, dragen het eeuwige vuur in hun 
hart en weten al zingend elkeen de keel dicht te schroeven. 

De Drievuldigheid wordt bijgestaan door muzikale klasbakken Gianni 
Marzo, Jasper Hautekiet en Patrick Riguelle. To know them sure is to 
love them …

MET: 
Naomi (Reena Riot) 

Sijmons (zang, gitaar), 
Pauline Verminnen (zang), 
Janne Blommaert (zang), 

Patrick Riguelle (zang, 
gitaar, lapsteel), Gianni 

Marzo (zang, gitaar), Jasper 
Hautekiet (zang, bas)

€ 16 / € 11,50 (-26) / 
 € 4 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 FAMILIE (6+) 

ZON 5 MAA 2023 – 14 EN 16 UUR

ULTIMA THULE
Kom Hier
Marco & Kubo zijn elkaar uit het oog verloren. 
Al heel lang. 
Maar uit het oog, wil niet altijd zeggen uit het hart. 
Dat weten ze allebei. 
Marco schrijft een brief. 
Maar een brief komt niet altijd aan. 
Dat is zeker! 
Soms is er wind. 
Soms is er regen. 
En soms verdwaalt een brief. 
In de straten van je hoofd. 

Het uitgangspunt van deze nieuwe voorstelling  
is Italo Calvino’s reisverhaal. In dit verhaal vertelt 
Marco Polo zijn gastheer, keizer Kublai Khan, over 
zijn reizen naar de verschillende steden van zijn 
immense rijk. Maar de keizer heeft deze steden nog 
nooit met eigen ogen kunnen zien. Bestaan ze echt? 

‘Kom Hier’ is een ode aan de verbeelding en de 
fantasie. Via objecten, figuren, licht, schaduw en 
geluid volgt het publiek een personage doorheen 
imaginaire werelden. Ultima Thule komt opnieuw 
naar Eeklo met een poëtische, beeldende en 
tedere voorstelling. 

Deze voorstelling wordt ook opgevoerd als 
schoolvoorstelling voor 1ste graad lager. 

VAN, MET: 
Griet Herssens

REGIE:
Sven Ronsijn

COPRODUCTIE: 
Perpodium

MET DE STEUN VAN: 
de Tax Shelter van de Belgische Federale Overheid

€ 13 / € 7 (-12)
€ 3,25 / € 1,75 (-12) (UITPAS MET KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Jeugdcentrum Kubiek
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 HUMOR 

VRI 10 MAA 2023 – 20.30 UUR

LUKAS LELIE
Kwestie van smaak
Veel mensen hebben de afgelopen jaren tijd gehad om na te denken 
over wat ze willen doen met hun leven. Lukas Lelie weet al lang waar hij 
blij van wordt: eten. En dat is ook dit jaar niet anders. Soms stelt hij zich 
vragen die zijn eetlust verstoren, maar die probeert hij dan snel af te 
ronden met: “Maar ja, dat is natuurlijk een kwestie van smaak.” 

Omdat Lukas niet graag alleen eet op tournee, neemt hij comedian 
Edouard De Prez mee als vaste support act. 

‘Kwestie van smaak’ is de tweede solozaalshow van Lukas sinds ‘Ik Doe 
Mijn Best’. Daarnaast werkt hij al jaren voor ‘De Ideale Wereld’ en leerde 
hij Vlaanderen anders naar de koekenrayon kijken dankzij zijn populaire 
YouTube-reeks ‘Standaard Koekhandel’. 

MET DE STEUN VAN: 
de Tax Shelter van de 

Belgische Federale 
Overheid

€ 18 / € 12,90 (-26) / 
 € 4,50 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE:
Pop-uptheater



67 

 MUZIEK 

K!ONCERT
De samenwerking tussen CC De Herbakker en de Kunstacademie blijft maar 
groeien! De K!oncerten; een concertcyclus waarbij leerkrachten van de KA! 
optreden met hun meest bedreven leerlingen of andere gastmuzikanten 
kende een groot succes afgelopen seizoen. Met enthousiasme hernemen 
wij deze cyclus ook dit seizoen. 

Opnieuw bieden we een gevarieerd en kwaliteitsvol programma aan van 
klassieke muziek in de meest uiteenlopende stijlen, genres en bezettingen. 
Van barok en classicisme, over romantiek en neoromantiek, tot en met de 
meer moderne klassieke muziek uit de 20ste eeuw, jazz, enz. 

Dat betekent dat je net zoals vorig seizoen de meest intieme bezettingen 
als meer uit de kluiten gewassen ensembles op het podium kan verwachten; 
duo’s, een trio of kwartet, maar evengoed een uitgebreide combo, 
een grotere kamerbezetting of wie weet zelfs een meer symfonische 
orkestsamenstelling. 

Kom langs en laat je verrassen door regionaal toptalent!

ZON 12 MAA
ZON 23 APR 

GRATIS

Locatie wordt later 
bekendgemaakt.
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 LEZING 

WOE 15 MAA 2023 – 20.30 UUR

RUDI VRANCKX
Oorlogen en problemen 
van onze tijd
Oorlogsjournalistiek is een puzzel. Hoe meer stukken je kan leggen, hoe 
dichter je bij de waarheid komt.

Rudi Vranckx is een Belgische oorlogsjournalist die werkt voor 
VRT Nieuws. Al ruim een kwarteeuw volgt hij voor de VRT oorlogen 
en conflicten, schrijft boeken en maakt documentaires voor 
Canvas. Vranckx ontving voor zijn werk als oorlogsverslaggever in 
conflictgebieden de Carnegie Wateler Vredesprijs 2018. In 2019  
kreeg hij ook een eredoctoraat van VUB en ULB.

In deze lezing brengt Rudi Vranckx verslag uit en geeft duiding bij grote 
wereldconflicten. Als actief oorlogsreporter zorgt hij steeds voor een 
heldere blik op actualiteit. Rudi Vranckx tekent het toekomstbeeld van 
onze mondiale samenleving en stelt vast dat we vooral niet mogen 
wegkruipen in de bunkers van angst voor elkaar. 

Een oorlog is niet het grote verhaal, maar de optelsom van menselijke 
verhalen. Het is onze taak die verhalen te zoeken.

€ 10 / € 7,30 (-26) / 
 € 2,50 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 THEATER 

VRI 17 MAA 2023 – 20 UUR

BUREN
Spare Time Work 
In ‘Spare Time Work’ benadert buren, het collectief van Melissa  
Mabesoone & Oshin Albrecht, musical-gewijs gedachten en ideeën 
over arbeid en vrije tijd en de dunne lijn tussen beide. Op welke manier 
vertelt de ‘dag van vandaag’ ons wat we moeten zijn, waar we moeten 
staan en wat we moeten doen? Wie draagt de dogma’s, codes, wetten 
en welke systemen zijn er aan het werk?

Buren verkent via beeldende kunst en theater klasse en groei met 
behulp van verschillende personages. Ze onderzoeken op een 
humoristische, speelse en kritische manier de verscheidenheid aan 
machtsrelaties, verlangens en realiteiten. Een beeldende voorstelling 
waarin maatschappelijke thema's niet geschuwd worden.

DE STANDAARD ***
Een intrigerend Gesamtkunstwerk dat het midden houdt  
tussen kindertelevisie, het duistere absurdisme van Tim Burton  
en filosofische kritiek.

Bij deze voorstelling wordt 
een inleiding voorzien.

VAN, MET:  
buren (Oshin Albrecht,  
Melissa Mabesoone)

GELUID, MUZIEK: 
buren, Benne Dousselaere

PRODUCTIE: 
buren, workspacebrussels

MET DE STEUN VAN:  
de Vlaamse Overheid

€ 16 / € 10 (-26) / 
€ 4 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE:
CC Evergem

Deze voorstelling is  
een samenwerking met  
CC Evergem.
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 HUMOR 

VRI 24 MAA 2023 – 20.30 UUR

ERIK  
VAN LOOY
Verslaafd!
Erik Van Looy kennen we als de goedlachse, 
flamboyante en aantrekkelijke presentator 
van De Slimste Mens ter Wereld. Door zijn 
grenzeloze populariteit als quizmaster 
zouden we bijna vergeten dat hij één van 
de meest succesvolle regisseurs van het 
land is en al zijn hele leven passioneel 
verslaafd aan cinema en filmsterren.

 In ‘Verslaafd!’ vertelt Erik met veel humor 
over de eerste 60 jaar van zijn roemrijke 
filmverleden. Over de supersterren die hij 
mocht interviewen voor De Laatste Show, zijn 
verrassende relatie met Koning Albert, zijn 
levensbedreigende honger tijdens een etentje 
met de vrouw van Tom Cruise én over die 
keer dat hij met de naakte cowboy van The 
Village People om drie uur ’s morgens in een 
Antwerpse hotelkamer zat.

 Mis deze unieke show niet, want het zou 
wel eens de laatste keer kunnen zijn dat 
Erik het zich allemaal nog kan herinneren!

€ 22 / € 15,70 (-26) /  
€ 5,50 (UITPAS MET KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 MUZIEK 

ZAT 25 MAA 2023 – 20.30 UUR

JOHAN VERMINNEN
Johan Verminnen 
Akoestisch
Johan Verminnen staat 50 jaar op het podium en is uitgegroeid tot 
een onmiskenbaar icoon van het Nederlandstalig chanson. Maar zijn 
muziek is meer dan pure chanson. Jazz, musette, latino … zijn songs 
zijn verrijkt met alle mogelijke invloeden.

Johan Verminnen wordt muzikaal bijgestaan door pianist Leo Caerts.
En natuurlijk kan het publiek ook genieten van Johans typische 
tussendoorverhaaltjes en bindteksten.

Het programma brengt een evenwichtige greep uit zijn rijkgevuld 
repertoire vol hits en pakkende parels.  
Van ‘Laat me nu toch niet alleen’, ‘Brussel’, ‘Mooie Dagen’, ‘Ik wil 
de wereld zien’, ‘Rue des Bouchers’, ‘Zingen tot morgenvroeg’ tot 
prachtnummers van anderstalige voorvaders en anderen. 

Deze feestelijke liedjesavond zal fijnproevers en stille genieters 
uitermate kunnen bekoren.

MET:
Johan Verminnen (zang),  
Paul flush (hammond, 
klavieren), Leo Caerts Jr. 
(keyboards), Bert Candries 
(gitaar)

€ 20 / € 14,30 (-26) / 
€ 5 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 CIRCUS 

ZON 26 MAA 2023 – 13.30 UUR

CIRCUMSTANCES
EXIT 
In een grote, indrukwekkende installatie met een draaiende muur en 
zwevende deuren bewegen vier individuen in en door de ruimte. Ze 
drijven elkaar aan, lopen, botsen, klimmen, dragen, balanceren en 
transformeren. Ze komen toe en vertrekken, ontmoeten en verlaten, 
verschijnen en verdwijnen. Wat met het spanningsveld tussen het 
individu en de groep? In hun zoektocht naar onafhankelijkheid hebben 
ze elkaar meer dan ooit nodig. Een flirt met risico …

Choreograaf Piet Van Dycke, één van de meest beloftevolle makers op 
dit moment, nodigt voor deze voorstelling vier circusartiesten uit, elk 
gespecialiseerd in een andere discipline (bascule, straps, trapeze en 
acrodans). 'EXIT' is een spannende en impressionante circusvoorstelling 
waar beweging, partner-acrobatie en balansbord samenvloeien.

Deze voorstelling wordt 
ook opgevoerd als 

schoolvoorstelling voor 1ste 
en 3de graad secundair.

CONCEPT, CHOREOGRAFIE:
Piet Van Dycke

MET: 
Christopher Mc Auley, Luuk 

Brantjes, Samuel Rhyner, 
Will Blenkin

MUZIEK:
Bastiaan van Vuuren

COPRODUCTIE:
Festival Circolo, 

DansBrabant, Theater op 
de Markt, HET LAB Hasselt, 
Circ’uit, Miramiro, Cirklabo

€ 14 / € 10,10 (-26) /
 € 3,50 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Kapel van Convent

(voormalig klooster  
Arme Klaren)
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 THEATER 

DON 27 APR 2023 – 20.30 UUR

EVA BINON EN JASON 
DOUSSELAERE
Catharsis
In een wereld waar tegenstellingen tussen mensen beladen zijn door 
het gewicht van geschiedenis gaan twee spelers op zoek naar de 
mogelijkheid tot catharsis of emotionele zuivering.

De makers vinden een handlanger in ‘De vertellingen van Duizend-en-
één-nacht’ waarin Sheherazade de sultan intelligent van de waanzin 
verlost. Ze verleidt hem nacht na nacht met een nieuw verhaal. Zo 
ontsnapt ze aan haar eigen dood. Ook Binon en Dousselaere dwingen 
door een grillige stroom aan verhalen een vrolijke wedergeboorte af 
voor het publiek en zichzelf; ze leggen de vinger op oude en moderne 
problemen. 
In hun raamvertelling komen tal van thema’s aan bod. Wat is 
vergeving? Hoe komt men tot vernieuwing? Wat is wraak? 

PZAZZ THEATER 
‘Catharis’ brengt een humoristische hulde aan de tragiek van ons 
bestaan. Ieder falen, elke mislukking wordt uitvergroot, tot ze 
lachwekkend wordt.

VAN, MET:
Eva Binon, Jason Dousselaere

COACHING: 
Elisa Demarré, Marijke Pinoy

MUZIEK: 
Jason Dousselaere

PRODUCTIE:
frieda, NONA

MET DE STEUN VAN: 
de Vlaamse Overheid,  
De Grote Post, KVS, Eubelius,  
CC De Schakel, CAMPO

€ 14 / € 10,10 (-26) / 
€ 3,50 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Auditorium Aalter, 
busvervoer voorzien

©
 J

an
 O

pd
ek

am
p



74 

 MUZIEK 

VRI 28 APR 2023 – 20.30 UUR

STEFAN DIXON  
EN KLAAS DELRUE
AfriVlaams
In september 2014 volgt Stefan Dixon de liefde en verhuist van 
Kaapstad naar Brussel. Hij heeft op dat moment in Zuid-Afrika zijn 
debuutalbum uitgebracht.

Klaas Delrue maakte tijdens het sabbatjaar van Yevgueni een lange reis. 
Een reis naar …? Inderdaad: Zuid-Afrika! 

De rest is (een heel klein beetje) Belpop-geschiedenis. 

Het was dus eigenlijk een kwestie van tijd tot deze voorstelling er 
zou komen. Een muzikale reis waarbij Klaas en Stefan hun Vlaamse 
én Zuid-Afrikaanse helden eren en hun grote voorliefde voor het 
Afrikaans als muziektaal in de verf zetten. Dixon vertaalde de meest 
iconische Vlaamse kleinkunstklassiekers naar het Afrikaans (o.a. ‘De 
Zotte Morgen’, ‘Rozane’, en wie weet ook hier en daar een Yevgueni-
nummer?). Delrue neemt de Nederlandstalige helft voor zijn rekening 
maar waagt zich in primeur ook aan een streepje Afrikaans. 

MET:
Stefan Dixon (zang, gitaar), 

Klaas Delrue (zang), 
Domenico Benigno (piano)

€ 16 / € 11,50 (-26) / 
 € 4 (UITPAS MET 

KANSENTARIEF)

LOCATIE:
Pop-uptheater
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 HUMOR 

DON 4 MEI 2023 – 20.30 UUR 

DENA  
VAHDANI 
Warrior 
Princess 
Eén been in Brussel, één been in Vlaanderen, haar 
hart in Iran, en haar ogen onder rokken. Dena 
Vahdani is 100.000 watt positieve energie! Van 
Iraanse komaf navigeert deze jonge Belgische 
vrouw tussen haar twee culturen, Oost en West. 
Dit doet ze met veel humor en een maximum aan 
zelfspot. Een kerncentrale vol humor!

Dena Vahdani is laureaat van verschillende 
humorwedstrijden, maakt podcasts voor RTBF, 
heeft een eigen talkshow op Pickx+ en speelt haar 
show voor uitverkochte zalen. En sinds haar recente 
deelname aan De Slimste Mens ter Wereld, staat de 
telefoon van Vahdani helemaal niet meer stil. 

€ 14 / € 10,10 (-26) /  
€ 3,50 (UITPAS MET KANSENTARIEF)

LOCATIE:
Pop-uptheater 
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 FAMILIE (3+) 

ZON 7 MEI 2023 – 16 UUR

MAAS THEATER EN DANS
BullyBully 
Wat hebben een peuter en een gemiddelde wereldleider met elkaar 
gemeen? Zou die president soms ook een driftbui krijgen in het 
gangpad van de supermarkt? Of gillen totdat hij krijgt wat hij wil?  
Laat een dreumes speechen en een volwassen man in pak onzin 
brabbelen. Je ziet bijna het verschil niet meer. Alleen heeft de één  
het voor het zeggen en de ander moet doen wat er gezegd wordt.

In ’BullyBully’ ontmoeten twee wereldleiders elkaar in niemandsland. 
Wat volgt is een ongemakkelijke ontmoeting tussen twee kinderachtige, 
maar machtige volwassenen die stukje bij beetje aan elkaar wennen. 
Een peutermusical over vriendschap en het onbekende. Met veel 
liedjes, grappig geruzie, gedram en een happy end. 

DE VOLKSKRANT ****
Regisseur René Geerlings brengt het herkenbare machtsconflict van de 
twee ‘leiders’ terug naar de essentie. En dat is een essentie die zelfs een 
peuter kan begrijpen.
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CONCEPT, REGIE: 
René Geerlings

MET:
Sue-Ann Bel, Henke 

Tuinstra of Sanne Bokkers, 
Carole van Ditzhuyzen 

PRODUCTIE:
Djoeke Westdijk

COPRODUCTIE:
Maas theater en dans, 
Atta Festival, Istanbul

€ 13 / € 7 (-12)
€ 3,25 / € 1,75 (-12)  

(UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
Pop-uptheater
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 THEATER 

DIN 9 EN WOE 10 MEI 2023 – 20.30 UUR

ELLIS MEEUSEN  
EN BJARNE DEVOLDER
Faren
Een jonge vrouw rijdt met haar lief naar het zuiden van Frankrijk, een 
rit die ze vroeger jaarlijks met haar gezin maakte. Herinnering en heden 
lopen door elkaar, terwijl ze de weg zoekt in een donkere nacht.

Met ‘Faren’ schreef Ellis Meeusen een opmerkelijke en pakkende 
theatertekst, die ze samen met jong spelerstalent Bjarne Devolder 
brengt. Ze liet zich inspireren door de mythische liefde tussen Orpheus 
en Eurydice, maar vertelt een heel nieuw verhaal over mensen van nu. 
Een verhaal over reizen en sterfelijkheid. Over licht in het duister. Over 
omkijken en tegelijkertijd vooruit reiken. En over waar naartoe, als je 
niet meer voor- of achteruit kan.

‘Faren’ wordt gepresenteerd in een unieke setting: een tot minitheater 
omgebouwde trailer.

Deze voorstelling wordt 
ook opgevoerd als 
schoolvoorstelling voor 
3de graad secundair.

VAN:
Ellis Meeusen

MET:
Ellis Meeusen, Bjarne 
Devolder

PRODUCTIE: 
CC De Steiger Menen  
i.s.m. Het nieuwstedelijk

MET DE STEUN VAN:
de Vlaamse Overheid

€ 14 / € 10,10 (-26) / 
€ 3,50 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE: 
parking aan  
Lokaal Dienstencentrum 
Zonneheem
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 MUZIEK 

ZAT 20 MEI 2023 – 20.30 UUR

LIESA VAN DER AA
Liesa Van der Aa is één van de meest veelzijdige Belgische kunstenaars 
van het moment. Ze is violiste, zangeres, componiste, producer, actrice en 
theater- en filmmaakster. In 2012 debuteerde ze met het album ‘Troops’. 
Nadien volgden onder andere het conceptalbum ‘WOTH’ en de soundtrack 
voor de film ‘Cargo’. Voor die laatste won ze een Ensor voor beste muziek. 
Sinds 2017 onderzoekt Van der Aa met het muzikaal labo One Trick Pony de 
grenzen tussen inhoud, muziek en beeld.

‘Easy Alice’, haar laatste release, is een plaat en ook een film, een verhaal 
en ook een fragment, complex en tegelijkertijd relevant hedendaags: easy 
access - of toch niet.
De muziek klinkt als eclectische funk, als een caleidoscopische ontmoeting 
tussen Kafka en Britney Spears, PJ Harvey en Eminem, Bill Withers en Missy 
Elliot. Niels Broos, Dries Laheye, Lander Gyselinck, Elisabeth De Loore, David 
Williamson en Baloji drukten hun artistieke stempel mee op dit verhaal.

€ 16 BASISPRIJS CC  
EN VVK N9 / 

 € 4 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

€ 19 AVONDKASSA 
N9 / 

 € 4,75 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

LOCATIE:  
muziekclub N9

Dit concert is een 
samenwerking met  

muziekclub N9. 
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 DANS 

DON 8 JUN 2023 – 20.30 UUR

VOETVOLK / LISBETH 
GRUWEZ EN MAARTEN 
VAN CAUWENBERGHE
Hunters & Collectors
Met ‘Hunters & Collectors’ keren we, als gezelschap, terug naar onze 
roots. Het voetvolk levert het werk op de grond. Geen mythische plek, 
maar de wereld zoals hij zich stapsgewijs laat doorkruisen. Overdag 
wordt gewandeld. Door het land en de stad, door weer en wind, te voet 
onderweg naar de plaats waar ’s avonds de voorstelling zal plaatsvinden. 
De toeschouwers kunnen zich onderweg aansluiten. Ze bereiden samen 
met ons het ritueel voor van de avond. Dat viert de helende werking van 
onze voeten, want zij banen de weg naar onze vrijheid. Een adembenemend 
spel van voeten, voor zeven performers en begeleid door bezwerende live 
muziek. Nooit deden we onze groepsnaam meer eer aan. Nooit vielen we er 
zo mee samen. Met ‘Hunters & Collectors’ wordt de kunst van het wandelen 
gevierd. Dit internationaal gelauwerde gezelschap strijkt neer in Eeklo in een 
openluchtvoorstelling.

Deze nieuwe creatie gaat in première op het Nederlandse festival Julidans 
in juli 2023 en wordt uitzonderlijk, als een work in progress dichtbij het 
eindresultaat, vooraf gepresenteerd aan Vlaamse cultuurcentra.

CHOREOGRAFIE: 
Lisbeth Gruwez

GELUIDSONTWERP,  
LIVE MUZIEK:
Maarten Van 
Cauwenberghe, Dag 
Taeldeman, Rodrigo 
Fuentealba Palavicino

MET: 
Lisbeth Gruwez,  
Nathalia Pieczuro, Kasper 
Vandenberghe en een 
gemengde cast van vier 
andere dansers (TBC)

MET DE STEUN VAN: 
NONA, de Vlaamse 
Gemeenschap, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, 
de Tax Shelter van de 
Belgische Federale 
Overheid

€ 18 / € 12,90 (-26) / 
€ 4,5 (UITPAS MET 
KANSENTARIEF)

Locatie wordt later 
bekendgemaakt.
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 PROJECT 

DIN 20 JUN 2023 – 14.30 EN 19.30 UUR

DE VERADEMING
Een heleboel kersverse acteurs volgen een schooljaar lang met 
veel enthousiasme les aan de Kunstacademie en werken zo een 
zelfgemaakte voorstelling uit. Soms taboedoorbrekend, soms 
maatschappijkritisch, maar altijd vol humor. 

Met dit project willen we een naam, gezicht en betekenis geven  
aan mensen die het soms moeilijk hebben om een plek te vinden  
in onze samenleving.

De Verademing is een 
samenwerkingsverband 

tussen de Kunstacademie, 
Wijkcentrum De Kring,  

Psychiatrisch Centrum  
Sint-Jan en met de steun 

van CC De Herbakker.

GRATIS

reserveren via  
kunstacademie@eeklo.be 

LOCATIE: 
Kunstacademie



81 

PUBLIEKSWERKING / PUBLIEKSWERKING / PUBLIEKSWERKING / PUBLIEKSWERKING / 



82 

CLUB CULTUUR

Club Cultuur is een publieksverdiepend en 
-verbindend project, opgericht in samenwerking 
met Wijkcentrum De Kring. Het doel? In groep 
voorstellingen bijwonen om de drempels te 
ontdekken die de deelnemers voor en tijdens 
hun bezoek in CC De Herbakker ervaren en 
aanbevelingen doen aan het cultuurcentrum. 

Een groep van 11 deelnemers engageerde zich om het traject te doorlopen. We ambiëren om van 
Club Cultuur in de toekomst een blijvend element binnen onze werking te maken. So stay tuned!

HA HA HUMOR HERSTELT

Met het project ‘Ha Ha Humor Herstelt’ willen zes 
Eeklose partners (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan, 
Wijkcentrum De Kring, Groep Intro, Kunstacademie, De 
Plek en CC De Herbakker) aan de hand van verschillende 
activiteiten vooroordelen rond psychische kwetsbaarheid 
bespreekbaar maken. In najaar 2022 zal er een divers 
programma op poten worden gezet, waarbij humor 
centraal staat. Hou onze website in de gaten!
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DE BENDEMARATHON

Het jongerentheaterproject de Bende eindigde 
in 2021, maar dat willen we niet onopgemerkt 
laten voorbijgaan. Zoals we van de ex-
bendeleden gewend zijn, zullen ze nog een 
laatste keer met veel vuur de scène betreden. 
Geen voorstelling deze keer, maar een livestream 
waarbij de jongeren 24u het beste van zichzelf 
geven, begeleid door Geert Faes en Wim De 
Winne. Stip alvast 16 en 17 september 2022 aan 
voor de nu al legendarische Bendemarathon! 

BRAAKLAND

Binnen BRAAKLAND, een nieuw platform voor de ontwikkeling van een culturele jongerenwerking 
van CC De Herbakker, starten we in seizoen 2022-2023 een ambassadeurswerking met jongeren op. 
In samenwerking met diverse partners (jeugddienst Eeklo, De Plek …) zullen we een groep jongeren 
verzamelen die nauwer betrokken wordt bij de programmatie van het cultuurcentrum. Interesse of 
meer info? Check onze website!

PUBLIEKSWERKING
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HERBAKKERTV
Het digitaal cultuurkanaal van CC De Herbakker 

voor interviews, backstage beelden, extra informatie, 
teasers van voorstellingen ...

ABONNEER JE GRATIS VIA YOUTUBE

www.ccdeherbakker.be/herbakkertv

DALTON

In het verbouwingsseizoen 
‘22-‘23 worden geen films 
vertoond in het pop-
uptheater. Maar niet getreurd, 
via bibliotheek Eeklo zal je 
vanuit je eigen zetel meerdere 
films kunnen bekijken!

Vanaf najaar 2022 krijgen leden van bibliotheek Eeklo gratis toegang tot het video on demand 
platform Dalton, een project van filmdistributeur Dalton Distribution.
Dalton biedt een kwalitatief streamingaanbod van documentaires, kortfilms, kinder- en 
jongerenfilms: wereldcinema on demand.
Zo rol je thuis het hele jaar door de rode loper uit en haal je via je laptop, smartphone, tablet of 
smart TV zelf een filmfestival in huis.

Meer informatie volgt in de zomer via de website van de bibliotheek en CC De Herbakker.
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POP-UPTHEATER

Pop-uptheater CC De Herbakker
Nijverheidskaai 7
9900 Eeklo
(2de verdieping)

Kassa: 1 uur voor de voorstelling geopend

Pop-upcafé: 1 uur voor de voorstelling  
en na de voorstelling geopend. Wens  
je voor de voorstelling te eten?  
Contacteer denturf@outlook.com.

Parking: voor het pop-uptheater, langs de 
vaart of op de parking ‘Kop van de Vaart’.
Er is een fietsenstalling aanwezig.

Er is een personenlift aanwezig  
in het pop-uptheater.

BUREAU – BALIE - TICKETS

STIP – Stedelijk Informatie Punt
Molenstraat 36
9900 Eeklo
09 218 27 27
info@ccdeherbakker.be
www.ccdeherbakker.be
maa, woe en vri: 10-17.30 uur
din: 14-19 uur
don: 9-12 uur en 16-19 uur
zat: 9-12 uur

SLUITINGSDAGEN TICKETBALIE

• 11 juli
• 21 en 22 juli
• 25 – 30 juli
• 15 augustus
• 31 oktober
• 1 en 2 november
• 11 – 15 november
• 24 – 26 december
• 31 december
• 10 april
• 1 mei
• 18 – 20 mei
• 29 mei 

PRAKTISCH

Denk eraan

• Onze voorstellingen beginnen stipt. Na aanvang van de voorstelling wordt niemand meer in 
het gebouw toegelaten. Controleer altijd het juiste uur op onze website en/of op je ticket. 
Tickets van laatkomers worden niet terugbetaald.

• Schakel je gsm uit vóór de voorstelling.
• Foto’s en opnames maken is niet toegestaan.
• Eten en drinken in de zaal is verboden.
• Roken in het gebouw is verboden.
• Oordopjes zijn gratis ter beschikking aan de ticketbalie.
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ALGEMEEN

• Het is mogelijk om op alle locaties  
UiTPAS-punten te sparen.

• Rolstoelgebruikers en personen met een 
handicap worden met plezier door onze me-
dewerkers naar hun plaats begeleid. Geef ons 
wel vooraf een seintje.

LOCATIES

• Pop-uptheater CC De Herbakker, 
Nijverheidskaai 7, Eeklo

• CC Evergem, 
Weststraat 31, Evergem

• Jeugdcentrum Kubiek, muziekclub N9, 
Kerkstraat 121, Eeklo

• Kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn, 
Zuidmoerstraat 125, Eeklo

• Auditorium Aalter, 
Europalaan 22, Aalter

 Busvervoer: meer info volgt
• CC Den Hoogen Pad, 

Adegem-Dorp 16, Maldegem
• Kapel van Convent 

(voormalig klooster Arme Klaren), 
Tieltsesteenweg 22, Eeklo

• Parking Lokaal Dienstencentrum 
Zonneheem, 
Schietspoelstraat 9, Eeklo

• Kunstacademie, 
Pastoor De Nevestraat 26, Eeklo

TAALICONEN

Bij elke voorstelling staat een taalicoon. Het 
icoon duidt het taalniveau aan en helpt mensen 
die minder goed Nederlands spreken, de juiste 
voorstelling te kiezen.

Voor deze voorstelling is geen kennis van 
het Nederlands vereist.

Je begrijpt of spreekt nog niet veel 
Nederlands.

Je begrijpt al een beetje Nederlands  
maar je spreekt het nog niet zo goed.

Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook 
iets vertellen.

Je begrijpt veel Nederlands en  
spreekt het goed.

© Huis van het Nederlands Brussel

PRAKTISCH
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NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten 
van CC De Herbakker, het laatste nieuws en 
eventuele wijzigingen? Schrijf je dan zeker in op 
onze digitale nieuwsbrief via de website. 

FACEBOOK EN INSTAGRAM

Like ons en volg de laatste informatie, 
fotoverslagen van activiteiten en veel  
meer via onze socials.

 @ccdeherbakker

VEILIG CULTUUR BELEVEN

We volgen de regelgeving met betrekking tot 
corona en de impact ervan op de werking van 
de cultuursector op de voet. Nieuwe wijzigingen 
worden meteen verwerkt. De aanpassingen 
die we doorvoeren zijn in uitvoering van de 
ministeriële besluiten én worden ook ter 
goedkeuring voorgelegd aan de veiligheidscel 
van de stad Eeklo. Maatregelen die we steeds 
hanteren zijn:
• Handen kunnen steeds gedesinfecteerd 

worden bij het betreden van het gebouw. We 
voorzien desinfecterende handgel aan de in- 
en uitgangen. 

• We zorgen voor maximale verluchting van alle 
ruimtes. De ventilatie van de theaterzaal in 
het pop-uptheater wordt continu gemonitord 
door een CO2-meter. 

GEGEVENSBESCHERMING

De gegevens die de klant aanlevert, zullen 
uitsluitend gebruikt worden voor het 
organiseren van de ticketverkoop, tenzij 
de klant expliciet toestemming geeft om 
zijn gegevens te gebruiken voor andere 
doeleinden. Conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming heeft de klant steeds 
het recht om zijn gegevens in te zien, te 
corrigeren of te laten wissen. Neem hiervoor 
contact op met info@ccdeherbakker.be.

PRAKTISCH
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TICKETVERKOOP

Start ticketverkoop –  
najaar 2022 en voorjaar 2023

• Online via tickets.eeklo.be vanaf donderdag 
16 juni 2022 om 21 uur
- We raden je aan om gebruik te maken  

van een vaste computer of laptop.  
Een stappenplan vind je op  
www.ccdeherbakker.be. 

- Als je naar tickets.eeklo.be surft, kom je 
direct in de wachtrij. Verlaat de website 
niet en vernieuw niet tijdens het wachten! 
Indien je dit wel doet, kom je opnieuw 
achteraan in de wachtrij.

• Balie, telefonisch of via e-mail vanaf vrijdag 
17 juni 2022 om 10 uur

 Molenstraat 36, 9900 Eeklo – 09 218 27 27 – 
tickets@ccdeherbakker.be 

• Aan de kassa van het pop-uptheater of op de 
locatie waar de voorstelling plaatsvindt: 1 uur 
voor de voorstelling

Iedereen – zelfs al koop je maar één ticket – kan 
direct zijn bestelling plaatsen.

Wie vaak komt, krijgt een mooie korting:
• Tickets voor 4 verschillende voorstellingen:  

5 % korting
• Tickets voor 8 verschillende voorstellingen:  

10 % korting
• - 26 jaar: 30% korting op elk ticket 
• UiTPAS met kansentarief

Volgende voorstellingen tellen wel mee in je aantal 
voor getrouwheidskortingen, maar er is geen 
kortingstarief voorzien op de voorstelling zelf: 
• Familievoorstellingen
• Comedycafé
• MC DIC3 & Co en Young Vision
• Els Heene - Binnenin Beginnen
• fABULEUS – Electric Life
• buren – Spare Time Work

Je blijft de korting van je eerste bestelling 
behouden doorheen het seizoen. Bv.: je bestelt 
in juni 4 voorstellingen en ontvangt 5 % korting. 
Nadien bestel je nog eens 5 tickets. Op deze 
tickets blijft de korting van 5 % gelden. 

Per ticket wordt een administratiekost van  
€ 1 aangerekend. Voor houders van een UiTPAS 
met kansentarief bedraagt dit € 0,25. Bij de 
prijs die je in de brochure ziet, is deze kost reeds 
inbegrepen. 

Onbetaalde reservaties vervallen automatisch 
na twee weken.

Twee dagen voor de voorstelling ontvang  
je een servicemail met de laatste en meest  
up-to-date informatie. Hierin staat ook een  
link met downloadknop voor je tickets.

Aan de ingang wordt je ticket ingelezen met een 
scanner. Je hoeft jouw tickets niet af te drukken. 
Breng ze gerust mee op jouw smartphone. 
Snel én veilig dus. Let op, deel nooit dit ticket 
met anderen, het kan maar één keer gescand 
worden.

PRAKTISCH
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WACHTLIJST

Hou rekening met een beperkte capaciteit. Is 
de voorstelling uitverkocht? Schrijf je zeker in 
op de online wachtlijst! Bij vrijgekomen tickets 
contacteren wij de mensen op de wachtlijst. 
Een plaats op de wachtlijst biedt geen garantie 
op een ticket.

ONLINE TICKETS BESTELLEN  
MET UITPAS MET KANSENTARIEF

Houders van een UiTPAS met kansentarief 
kunnen hun tickets ook online bestellen en 
betalen. Vóór je online je tickets bestelt, kom 
je naar de ticketbalie of naar het Sociaal Huis. 
Op vertoon van je UiTPAS met kansentarief 
ontvang je een code die je kan gebruiken bij 
het online bestellen: door die code wordt 
automatisch het juiste tarief aangerekend.

BETALEN MET CULTUURBONNEN  
OF –CHEQUES

• Cultuurbonnen
 Kies voor de betaalmethode ‘Cultuurbon’. In 

het volgende venster kan je de vouchercode 
ingeven. Het eventuele openstaande saldo 
kan je op een andere manier betalen. De 
eventuele restwaarde van je bon blijft via 
dezelfde 12-cijferige code geldig. 

• Cultuurcheques
 Wij aanvaarden ook cultuurcheques van 

Edenred, Sodexo, OPENDOEK (enkel bij 
theatervoorstellingen) en Sabam. Volg alle 
stappen van de reservatie en kies voor de 
betalingsmethode ‘Betalen aan balie STIP’. 
Kom daarna naar de balie van het STIP 
met jouw cultuurcheques en ruil die in. Het 
verschil kan je contant of met bancontact 
betalen. 

TICKETS RUILEN

Niet gebruikte tickets worden achteraf niet 
geruild of terugbetaald.
• Tickets worden alleen terugbetaald wanneer 

een voorstelling wordt afgelast.
• Betaalde tickets kunnen enkel geruild worden 

wanneer de voorstelling uitverkocht is. Je 
kan die ruilen voor een cultuurbon van CC De 
Herbakker ter waarde van hetzelfde bedrag 
verminderd met € 2 administratiekosten 
per ticket. Deze cultuurbon is een jaar geldig. 
De aanvraag tot ruilen van tickets moet ons 
ten laatste 5 dagen voor de voorstelling 
bezorgd worden. Pas daarna kunnen de 
cultuurbonnen doorgemaild of afgehaald 
worden. 

AFGELASTE VOORSTELLING

Indien een voorstelling wordt afgelast, worden 
de aangekochte tickets integraal terugbetaald. 

DE CULTUURBON

Kerstmis, Nieuwjaar, valentijn, verjaardagen, 
moederdag, vaderdag ... Soms wil je met 
een geschenk al eens cultureel uit de hoek 
komen. Dat kan met de cultuurbon van CC 
De Herbakker! De gelukkige kan deze bon één 
jaar lang inwisselen voor tickets van één of 
meerdere voorstellingen naar keuze.

Koop je bon online of aan 
de ticketbalie van het STIP. 
Het bedrag van de 
cultuurbon kan je zelf kiezen 
bij aankoop. De ontvanger 
van de bon kan ermee 

online en aan de ticketbalie betalen en kan  
het bedrag van de bon spreiden over 
verschillende aankopen.

PRAKTISCH
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Omdat een schoolvoorstelling nooit hetzelfde 
is als een avondvoorstelling, willen we 
leerkrachten graag stimuleren om samen 
met hun leerlingen eens een voorstelling uit 
het theater- en dansaanbod bij te wonen in 
klasverband.

Wij zorgen hierbij voor een interessante korting! 
Voor theater- en dansvoorstellingen betalen 
leerlingen in klasverband en hun begeleiders 
slechts € 7. Voorwaarde is wel dat de leerkracht 
de gereserveerde tickets minstens één week 
voor de voorstelling betaalt. Annuleren van 
betaalde tickets is niet mogelijk. 

CC De Herbakker bezorgt de leerkracht enkele 
weken op voorhand lesmateriaal (indien 
beschikbaar).

Reserveren voor theater- en dansvoorstellingen 
kan telefonisch of via scholen@ccdeherbakker.be. 
Aangezien het aantal plaatsen voor schoolgroepen
bij avondvoorstellingen beperkt is, raden wij aan 
tijdig te reserveren.

Ook overdag organiseert CC De Herbakker 
voorstellingen voor scholen. Meer informatie 
over het schoolprogramma vind je terug op 
onze website www.ccdeherbakker.be. 
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JJOOUUWW  SSPPAAAARR--  
EENN  VVOOOORRDDEEEELLKKAAAARRTT   
VOOR VRIJE TIJD

UITPAS MEETJESLAND 
IS EEN SPAARKAART… 
Met UiTPAS Meetjesland spaar je bij elke deelname 
aan vrijetijdsactiviteiten punten. Dat kan bij alle 
aangesloten organisatoren .
Spaar je punt door je kaart te scannen aan de zuil 
aan de kassa, op de avond van de voorstelling. 

… ÉN EEN VOORDEELKAART! 
Ruil je gespaarde punten in tegen mooie  
vrijetijdsvoordelen zoals kortingen, gratis  
drankjes of tickets,... Zo kun je in CC De Herbakker 
in ruil voor 10 punten gratis naar de film, en krijg je 
voor 15 punten een cultuurbon van € 8 cadeau! 
Ruil je punten aan de balie, of bij het STIP in de 
bibliotheek. Je vindt alle voordelen op: 
www.uitpasmeetjesland.be/voordelen. 

VOOR WIE? 
Iedereen kan een UiTPAS Meetjesland kopen. 
Iedereen kan punten sparen en omruilen! 

HEB JE EEN 
BEPERKT INKOMEN?
Dan kun je een UiTPAS Meetjesland met kansen- 
tarief aanvragen! Daarmee spaar je niet alleen pun-
ten, maar geniet je ook van 75% korting. Voor een 
ticket dat je normaal € 10 kost, betaal je nu € 2,50.  

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een pas met 
kansentarief, surf naar www.uitpasmeetjesland.be/
kansentarief of spring binnen in het Sociaal Huis. 

Je kan ook online tickets bestellen met je UiTPAS 
Meetjesland met kansentarief. Vóór je online je 
tickets bestelt, kom je naar het STIP of het Sociaal 
Huis. Op vertoon van je UiTPAS met kansentarief 
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online bestellen: door die code wordt automatisch 
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kansentarief die vorig jaar al een code hebben aan-
gevraagd hoeven dit niet opnieuw aan te vragen.

VERKOOPPUNTEN IN EEKLO 
Stadhuis 
Burgerzaken, Markt 34

STIP / Bibliotheek
Molenstraat 36

Stadskantoor 
Industrielaan 2

Sociaal Huis
Zuidmoerstraat 136

Meer info www.uitpasmeetjesland.be

Een vrijetijdspas 
voor iedereen

TV
Het digitaal cultuurkanaal van CC De Herbakker 

voor interviews, backstage beelden, extra informatie, 
teasers van voorstellingen ...

ABONNEER JE GRATIS VIA YOUTUBE

www.ccdeherbakker.be/herbakkertv
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ticket dat je normaal € 10 kost, betaal je nu € 2,50.  

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een pas met 
kansentarief, surf naar www.uitpasmeetjesland.be/
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voor interviews, backstage beelden, extra informatie, 
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uit·schie·ter de; m,v -s 
iets dat opvalt door kwaliteit

Liefhebber van podiumkunsten? 
Ook dit seizoen word je in 
het Meetjesland getrakteerd 
op een breed en gevarieerd 
aanbod! Keuze genoeg dus, 
maar misschien wringt daar het 
schoentje? Het is immers niet 
altijd makkelijk om door het bos 
de bomen te zien en te kiezen 
uit het ruime aanbod… 

Geen nood, het label 
UITSCHIETER wijst je de weg! 
 
Met dit label worden relatief 
onbekende voorstellingen in 
de kijker gezet. Voorstellingen 
die misschien niet onmiddellijk 
een belletje doen rinkelen, 
maar absoluut de moeite waard 
zijn! UITSCHIETER helpt je 
gericht een keuze te maken 
en nodigt uit tot ontdekken. 

Mét een gerust hart, want 
alle voorstellingen werden 
afzonderlijk geselecteerd 
door de Meetjeslandse 

gegarandeerd!

Je vindt UITSCHIETERS op podia in 
het hele Meetjesland. Surf naar 
www.uitschieter.be voor alle 
voorstellingen.

DEELNEMENDE PODIA:  
GC Aalter * CC De Herbakker (Eeklo)  
* muziekclub N9 (Eeklo) * CC Evergem - 
Stroming * Culturele site De Meet (Sint-
Jan-in-Eremo) * SOCK (Kaprijke)

‘UITSCHIETER’ is een gezamenlijk project 
van de Meetjeslandse podia en COMEET 
(Cultuuroverleg Meetjesland). 

© Kamerich & Budwilowitz
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WIE IS WIE
Koen Debbaut: theatertechniek

Johanna De Craemer: zaalverhuur, ticketverkoop

Jonathan Goethals: theatertechniek

Debbie Savels: logistiek

Kim Snauwaert: avondprogramma

Joke Willems: familie- en schoolprogramma
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Ingrid Coppens: logistiek

Beatrijs Hollebosch: directeur

Paul Van Maldeghem: ticketverkoop

Evelien Ragaert: communicatie, ticketverkoop

Stéphane Vernimmen: theatertechniek
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Colofon

Concept en vormgeving: Jos Notteboom, CC De Herbakker en stad Eeklo
Druk: Graphius, Oostakker
Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen, Industrielaan 2, 9900 Eeklo.
Alle informatie m.b.t. de voorstellingen is gebaseerd op de gegevens zoals per april 2022 verstrekt 
door producenten en gezelschappen. Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Dank aan
stad Eeklo – www.eeklo.be

De leden van de adviesraad bibliotheek en cultuurcentrum De Herbakker Eeklo, schepen van cultuur 
Danny Plaetinck, voorzitters Marc Van Hulle en Hilde Wille, ondervoorzitters Jan Van Streydonck en 
Rita Haegeman

EN
onze cateringmedewerkers
onze enthousiaste vrijwilligers
onze samenwerkingspartners
onze huisfotograaf Grégoire De Poorter
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