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start verkoop abonnementen
11/06

zaterdag

09.00

start verkoop losse tickets
woensdag

Beste cultuurliefhebber
van de Muze van Meise en
van de Zandloper Wemmel,

15/06

09.00

H O E
B E S T E L J E
A B O N N E M E N T ?

E E N

ONLINE

E I N D E L I J K
C U L T U U R !

via www.demuzevanmeise.be of www.dezandloper.be

Gelukkig kunnen wij je opnieuw
één gevarieerd ‘live’ programma aanbieden
voor volgend cultuurseizoen.
Wij kijken er heel hard naar uit
om je terug te verwelkomen in onze centra.
Om samen opnieuw tal van (ont)spannende, intieme,
verrassende, ontroerende en swingende momenten te beleven.

Vanaf 3 verschillende voorstellingen heb je al een abonnement aan voordeeltarief ABO3.
Kies je voor 6 of meer verschillende voorstellingen, dan krijg je het nog voordeliger tarief ABO6.
Vanaf 10 voorstellingen krijg je het voordeligste tarief ABO10.
Bij elk ABO6 of ABO10 ontvang je ook een extra vouchercode waarmee je het hele seizoen
nog extra voorstellingen kan toevoegen aan hetzelfde abotarief.

AAN HET LOKET, PER MAIL, PER TELEFOON
Kom gerust langs, stuur ons een mailtje of bel ons vanaf 11 juni en
bezorg ons jouw keuze van voorstellingen, dan helpen wij je verder.
Opgelet: aanvragen die ons voor die datum bereiken, worden verwerkt na de start van de verkoop.
De ticketbalie van de Muze van Meise en van de Zandloper is op 11/06 open van 9 tot 12 uur.

BELANGRIJKE INFO

GC DE ZANDLOPER WEMMEL
Kaasmarkt 75 1780 Wemmel
02 460 73 24 info@dezandloper.be
www.dezandloper.be

GC DE MUZE VAN MEISE

Ann Christy-plein 6 1860 Meise
02 892 24 40 demuzevanmeise@meise.be
www.demuzevanmeise.be
Openingsuren loket:
dinsdag t.e.m. donderdag: 14.00-17.00
zaterdag: 10.00-12.00

Openingsuren onthaal:
maandag: 9.00 -12.00
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9.00-12.00 en 14.00-17.00
Tijdens schoolvakanties is het onthaal open tot 16.00.
Gesloten van 9 juli tot en met 7 augustus

>> De voorverkoopprijs of abonnementsprijs geldt tot en met de dag vóór de voorstelling.
>> Heb je een ABO6 of ABO10, dan kan je het hele seizoen tickets bij kopen
(voor voorstellingen die nog niet in je abonnement zitten) aan dezelfde ABO6 of ABO10 voordeelprijs.
>> De dag van de voorstelling geldt enkel de kassaprijs.
De kassa is open vanaf één uur voor de voorstelling, enkel voor de tickets voor die voorstelling.
>> In de ticketprijs is een administratiekost van €0,50 per ticket inbegrepen.
>> Rolstoelgebruikers, houders van een begeleiderspas of mensen met andere noden reserveren
hun ticket(s) enkel aan de balie, per mail of per telefoon en niet online.
Zo zorgen we samen voor een goede plaats, ook voor de begeleider.

Openingsuren telefonisch:
dinsdag t.e.m. donderdag: 10.00-12.00 en 14.00-17.00
vrijdag & zaterdag: 10.00-12.00
Gesloten tijdens schoolvakanties
Uitgezonderd de zomervakantie:
gesloten van 9 juli tot en met 15 augustus

>> Verkochte tickets worden niet terugbetaald, behalve in geval van overmacht.

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever: Kristof Smet, Kaasmarkt 75,
1780 Wemmel
Redactie: Tina Deneyer, Inge Demeestere, Caro Renckens,
Kristof Smet, Eef Vermaelen,
Simon Van Puyvelde, Bernadette De Velder, Lore De Bondt,
Leen Peltyn, Ulrike De Visscher, Mireille De Bisschop.
Vormgeving: Fixi
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>> Ben je liefhebber klassiek of jazz? Ontdek dan onze concertpas op pag 25.

E X T R A ’ S

&

Z A A L V E R H U U R

Ben je op zoek naar een vergaderzaal,
een plaats voor creatieve uitspattingen,
een repetitieruimte of een congreszaal?
Je vindt ons zaalverhuuraanbod op
www.dezandloper.be of www.meise.be.

Zowel de Muze als de Zandloper zijn actief
op Facebook en Instagram.
Like onze pagina en je blijft steeds als eerste
op de hoogte van alle leuke nieuwtjes.
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Jan Jaap van der Wal
III-IÈME

De Romeo’s
VIVA DE ROMEO’S
donderdag

22/09

vrijdag

Dit jaar viert de Nederlandstalige Culturele Raad van Wemmel (NCRW) zijn gouden
jubileum. Om deze unieke verjaardag extra luister bij te zetten, komen niemand
minder dan De Romeo’s mee de 50 kaarsjes uitblazen. Zij vormen samen dé meest
aanstekelijke livejukebox. Al meer dan 15 jaar verspreiden ze puur amusement en
entertainment in de Vlaamse feestzalen. Geniet dus mee van hun onuitputtelijke
repertoire en sluit je aan bij de polonaise op onze dansvloer. Davy Gilles, Chris van
Tongelen en Gunther Levi bieden je 100 % feestgarantie.

11/09

i.s.m. de Nederlandstalige Culturele Raad van Wemmel (NCRW)

© Janita Sassen

zondag

20.00

20.00 STAAND CONCERT

I

Akad’amuze Ensemble
MEUZEMUZECONCERT

30/09

11.00

Steven Sneyers, de hobospecialist wiens atelier
zich in Meuzegem onder de kerktoren bevindt
heeft de gewoonte om het concertseizoen van
GC de Muze van Meise op de tweede zondag van
september voor geopend te verklaren. Hiervoor
nodigt hij collega’s en vrienden uit. Deze keer
gaat hij ten rade bij de strijkers en brengt hij een
bloemlezing uit 300 jaar muziekgeschiedenis.
© Philippe Draps

Na het concert biedt het Meuzegem Feest Comité
een drankje aan.

Jan Jaap van der Wal ontdekte een tijdje
geleden Vlaanderen en werd stapelverliefd. In
zijn voorstelling ‘De Nieuwe Belg’ vertelde hij in
geuren en kleuren over zijn ‘crush’ op Vlaanderen.
Hij leerde onze streekgerechten, gevarieerd
landschap en al onze typische Vlaamse
gewoontes kennen. Hij bekeek alles met een roze
bril en kon er maar niet genoeg van krijgen. In
‘Schoon’ transformeerde de initiële verliefdheid
naar echte liefde. In ‘III-ième’ ontdekken we de
eerste barsten in zijn relatie met Vlaanderen. De
relatie is nog steeds vurig, maar nu en dan duiken
er kleine irritaties op. Hij aanvaardt ze wel, maar
het is tijd om er eens over te praten. Dit is het
laatste luik in zijn trilogie. We waren getuige van
zijn ontdekkingstocht doorheen Vlaanderen.
Prille verliefdheid evolueerde naar intense liefde
tot een zoektocht naar een passend evenwicht.
Na een grondig gesprek in ‘III-ième’ komt alles
terug in orde.

© Els Van Bosbeke

Op locatie: Kerk Meuzegem

Sven De Ridder Company
PROPER LAKENS
STI.LL
CRACK IT OPEN
zaterdag

24/09

Anke Brouwers
MOOI ZIJN & ZWIJGEN
woensdag

20.00

STI.LL staat voor STIen. Stil(staan). Stilleven. Luister Lied. Het Leven.
De Liefde. Licht. Of misschien ook wel voor Long Legs.

28/09

20.00

In haar boek ‘Mooi zijn & zwijgen’ belicht Anke Brouwers de periode
van de Amerikaanse stille film. Ze doet dit aan de hand van de meest
markante vrouwelijke filmmakers en sterren die aanwezig waren voor
en achter de schermen. Deze vrouwen waren rolmodellen als zelfstandige carrièrevrouwen en pioniers van een nieuwe kunstvorm. In de
filmsector zelf bekleedden velen onder hen belangrijke zakelijke en
creatieve functies, als managers, producenten, scenaristen, regisseurs.
Vanaf het moment dat de filmwereld zich ontpopte tot een grote en
winstgevende industrie veranderde dit echter: de zitjes in de raden van
bestuur en in leidinggevende functies werden overwegend mannelijk.

Stien Michiels, de vrouw achter dit muzikale avontuur, is niet in één
woord te vatten. Singer-songwriter, ja. Maar ook theatermaakster,
dichteres en gelegenheidstroubadour, coach, presentatrice en
ceremoniebegeleidster. De rode draad? Mensen samenbrengen op
betekenisvolle manieren. Harten openen. Ogen laten schitteren. Licht
brengen zonder het donker te schuwen.
STI.LL’s eerste album ‘Crack it Open’ kwam eind september uit. Volgens
luisteraars: ‘een schot in de roos’, ‘12 nummers met elk een eigen
kleur’, ‘sfeervol’, ‘warm, gevoelig en vertellend’, ‘pakkend’, ‘poëtisch’,
‘blijft aan de ribben kleven’, ‘recht naar het hart’, ‘gewoonweg prachtig’.

Anke Brouwers (°1980) is docent filmgeschiedenis aan de School of Arts/
HOGENT en is daarnaast ook freelance redacteur, filmjournalist en
scenarist.

Met: Pat Van Kerckhove (piano, bandoneon), Bert Candries (bas, gitaar)
en Renke Van Impe (cello, contrabas)
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woensdag

05/10

15.00 & 20.00

Allez, Chantez!
ZANGAVOND
donderdag

A PINK FLOYD EXPERIENCE
vrijdag

06/10

20.00

I
De wat kalende hypochonder Jo Ceulemans
(Sven De Ridder) laat zich opnemen in een
chique privékliniek voor een haartransplantatie. Zijn vrouw Rachel Van Buyten (Kristel
Verbeke) wijkt geen centimeter van zijn zijde.
Het koppel maakt kennis met twee medepatiënten: Bart Tersago (Brik Van Dyck) die een
zoveelste ingreep ondergaat om nog meer op
zijn idool te lijken en Mario Van Dessel (Luc
Verhoeven), een rondborstige gepensioneerde die graag een wat strakkere buik wil om
te kunnen paraderen op Ibiza. Tijdens hun
verblijf in het ziekenhuis zijn de drie kamergenoten overgeleverd aan de dolle fratsen van
de sexy, maar niet al te snuggere verpleegster
Suzy (Jasmine Jaspers) en de toch wel erg
zonderlinge dokter Dag (Ivan Pecnik).
Een plastische komedie van Brik Van Dyck en
Sven De Ridder.

De Zandloper zit in een nieuw jasje.
De buitenkant van het gebouw is helemaal
vernieuwd. Maar ook binnen was er plaats
voor vernieuwing. Onze theaterzaal kreeg een
make-over. Zin om de akoestiek ervan eens
uit te testen? Waag dan je kans tijdens ‘Allez,
chantez!’, twee uur samen zingen uit volle borst.
Om erna naar huis te gaan met een warm gevoel
en veel energie. Sinds enkele jaren ontwikkelen
de zangcoaches van ‘Allez, chantez!’ een
zangmethode waarbij het samen zingen centraal
staat, want samen zingen maakt gelukkig! We
nodigen iedereen uit om voluit in groep te zingen:
luidkeels, soms in verschillende stemmen, maar
vooral enthousiast en met liefde voor muziek.
De zangcoaches nemen je mee op een zorgeloze
muzikale reis vol Nederlandstalige liedjes van
de laatste 30 jaar. Er is geen ervaring, talent of
voorkennis vereist, iedereen is welkom.
5

07/10

20.00

‘A Pink Floyd Experience’ is één van de weinige
bands die het aandurven om Pink Floyd tot bij de
mensen te brengen. Met oog voor detail, feeling
en sound brengen ze zowel de bekendste als
minder bekende songs. Muzikanten vanuit álle
uithoeken van België werden samengebracht:
Een frontzanger wiens stem soms moeilijk te
onderscheiden valt van het origineel. Twee
gitaristen die álle riffs en solo’s brengen zoals
het hoort. Een bassist die de licks van Roger
Waters kent als zijn broekzak. Drie zangeressen
die de harmonieën brengen als engeltjes en een
saxofonist die schreeuwt. Een toetsenist die zorgt
voor die echte Pink Floyd signature sounds en
een drummer die erin slaagt om alle muzikanten
bij elkaar te houden!
Met: Frank Bossuyt (gitaar), Tom Walraet (bas),
Tommy Aerts (zang), Peter Van Roy (drums),
Geert Van Renterghem (toetsen), Leo Verstrepen
(saxofoon), David Robberecht (gitaar, zang), Ellen
Hylebos en Hilde Van Reeth (zang) en Bruno Van
Reeth (geluid)

tout petit
DRRRAAI
3+

zondag

09/10

14.00

Cirkels draaien. Zwieren. Zwaaien. Rond en rond. Het gaat maar door.
In ‘DRRRAAI’ gaat alles aan het draaien. Dansers draaien om hun as,
het decor bestaat uit cirkels en draaiende sculpturen en de muziek
kolkt door de ruimte. Dans, muziek en geluid nemen het publiek mee
in een spel van draaiende patronen. ‘DRRRAAI’ is een woordeloze
dansvoorstelling over circulaire bewegingen. Aan het einde van de
voorstelling mag het publiek actief meebouwen aan een nieuwe
installatie.
tout petit is het dansgezelschap van Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers.
Samen creëerden ze nog vier straffe voorstellingen voor jong publiek:
‘luid’, ‘licht!’, ‘Schots en scheef’ en ‘Kom mee, Leon!’. Daarmee toert het
gezelschap internationaal en waren ze ook al bij ons in de Muze te gast.
Met telkens groot succes zowel bij de kinderen als de (groot)ouders die
meegenieten.
© Kurt Van der Elst

Het Huis van het Kind Meise maakt deze namiddag nog wat feestelijker. Zij
voorzien een gratis hapje en een drankje om het ook in de foyer extra gezellig
te maken.
i.s.m Gezinsbond Meise

Bart Herman
VOLWASSEN EN GESTREKEN
zaterdag

15/10

20.00

Steven Delaere
SCHIJN
donderdag

13/10

20.00

I
In 2015 en 2019 behaalde deze illusionist
een finaleplaats in ‘Belgium’s got talent’.
Laat je verbazen door deze uitzonderlijke
goochelaar. Wat is nu precies schijn en wat is
werkelijkheid? Ons leven is gevuld met schijn
die werkelijkheid wordt en werkelijkheid
die overgaat in schijn. In deze voorstelling
zal het niet anders zijn. Nog straffer, waar
de werkelijkheid schijn wordt, zal er magie
ontstaan.
Met visuele goochelacts, mentalisme,
pittige interactie, humor en stijl weet Steven
Delaere de schijn hoog te houden. En net
als je denkt iets te doorgronden, maak je de
seconde daarop ... geen schijn van kans! Een
voorstelling die jong en oud meeneemt van
de ene naar de andere verbazing!

De ene is het al op zijn achttiende, de andere pas op zijn dertigste, Bart Herman
werd het na zijn zestigste: volwassen. Hij heeft vast werk, een serieuze relatie en
een dak boven zijn hoofd, kortom; het echte leven kan beginnen. Bart
Herman heeft inderdaad door de jaren heen een solide carrière
opgebouwd, vond de liefde en hield op met zwerven.
Er is een zekere rust neergedaald. Klinken bas en
drums wat zachter?

8+

woensdag

19/10

zaterdag

14.30

20.00

Met: Dempsey Hendrickx (verteller), Koperkwintet Brassery o.l.v. Marc Goris (muziek), Jos Dom (tekst en
regie) en Marijke van den Acker (tekeningen)
i.s.m. Gezinsbond Meise

Op locatie: Kerk Meise

‘Tijger! Tijger!’ wordt opnieuw een eigenzinnige muzikale vertelling. Altijd spannend, verrassend
en af en toe ook behoorlijk grappig. Vijf muzikanten ‘blazen’ het verhaal leven in. Marijke van
den Acker maakte prachtige tekeningen die het verhaal illustreren en een gevoelsmatige
ondersteuning bieden. En ‘held’ van dienst, meesterverteller Dempsey vertelt zoals alleen
meestervertellers kunnen vertellen. Ben jij net als wij benieuwd of dit verhaal ook goed zal
aflopen? Kom dit dan zeker samen met ons ontdekken.

Studio Orka
RADI’O ZOUTLOOS

Zorgt de viool voor wat meer melancholie?
Zijn de verhalen wat bezadigder tijdens
dit nieuw theaterprogramma waarin
Bart verslag doet van deze nieuwe fase
in zijn leven? Of is dit maar schijn en
kan de artiest de ‘lonesome cowboy’ en
onstuimige rocker uit zijn langgerekte
puberteit toch niet helemaal loslaten?
Je hoort en ziet het tijdens deze
splinternieuwe show van deze
unieke singer-songwriter-gitarist,
volwassen begeleid door Raf
Helsen (drums) en Mario
Vermandel (contrabas) en
virtuoos gestreken door
Dirk Naessens (viool).
Kom genieten van deze
‘John Prine
der Lage Landen’.
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22/10

Engelse renaissance en 70’s folk ontmoeten
elkaar in deze avontuurlijke hommage aan John
Dowland (1563-1626) en Nick Drake (1948-1974).
De songs van deze ‘ridders der melancholie’
vormen het uitgangspunt voor een beklijvende
muzikale trip die de toeschouwer laat (ver)dwalen
langs donkere paden naar de obscure plekken
van de menselijke ziel. Sopraan Annelies Van
Gramberen en singer-songwriter Sim Van Thienen
laten deze op het eerste zicht aartsmoeilijke
stijlspagaat verrassend vanzelfsprekend
klinken. Subtiele arrangementen met vocale en
instrumentale loops, elektronica en een arsenaal
aan gitaren vormen een meerlagig klankdecor
waartegen de liederen tot leven komen.

Iedereen heeft weleens gehoord van Mowgli die werd opgevoed door wolven en op zijn pad
allerlei dieren ontmoette. Zijn verhaal werd neergeschreven in fantastisch mooie boeken en
er werden tekenfilms, films en een toneelstuk over hem gemaakt die allemaal op hetzelfde
moment eindigen. Maar wat gebeurde er met Mowgli, nadat hij zich onder de mensen wou
begeven? Dat kom je misschien wel te weten in ‘Tijger! Tijger!’ Een voorstelling over het vervolg
op ‘Mowgli van de Wolvenhorde’.

6-106 jaar

zondag

23/10

10.30 - 13.00 - 14.45 - 16.30

Laat je verrassen door een hilarisch luisterspel:
‘Radi’O Zoutloos’. Je volgt het wel en wee van een
nest prettig gestoorde mensen in een rusthuis.
‘Zoutloos’ gaat over vroeger en later en ‘den
dag van vandaag’. Over kraaienpootjes, warme
dekentjes op koude voeten. Over beregezellige
oma’s, druk-druk-drukke papa’s, onzichtbare
mama’s, zotte verpleegsters, jolige jeugdliefdes.
Het is een ode aan het leven en de fantasie. Want
het meervoud van lef is leven, zegt ons bomma.
Een hartverwarmend verhaal vol humor en hoop,
levensdrift, geheime liefdes, familiale toestanden,
vluchtroutes, passie en geluk.
Kom luisteren naar deze prachtige en
ontroerende audiovertelling! Wij zorgen voor een
gezellig kader.
© Yvan Mahieu

© Steven Duyck

I

DOWLNDRAKE
IN DARKNESS LET ME DWELL

Dempsey Hendrickx & Koperkwintet brassery
TIJGER! TIJGER!

7

Ode aan Aretha
FRANKLIN.
27/10

20.00

© foto Johannes Vande Voorde © Jef De Smet

vrijdag

An Nelissen & Intgeniep
VIVA LA MUERTE!
28/10

20.00

Muziek die het niet moet hebben van poeha
en kabaal, maar van beeldende rijkheid die
inventief en subtiel samengesteld wordt.
Drumster en componiste Anke Verslype is
de drijvende kracht achter aki, waarmee
ze haar eigen muziek naar buiten brengt.
Sinds de ‘Niobe’ EP (2020) is dat met een
bezetting die al heel wat lof oogstte voor z’n
ongewone sound en verfijnde samenhang.
De combinatie van drums met harp, gitaar
en bas is uniek en doet de oren spitsen. Voor
hun JazzLab-tournee en eerste langspeler
(die verschijnt bij WERF Records) krijgt
aki gezelschap van rietblazer Joachim
Badenhorst. Door zijn expertise in tal van
stijlen en temperamenten vormt hij een echte
meerwaarde en verrijkt hij de sound verder.

zaterdag

29/10

Op het eerste gezicht is de dood te betreuren. Op het tweede gezicht... ook. Maar... als
je blijft kijken, lang genoeg, valt er veel te
feesten, te vieren, te lachen. Met een traan.
Tranen met tuiten lachen. Het mag al eens.
An Nelissen en het trio Intgeniep zoeken in
deze cabaretvoorstelling de grenzen op van
de dood. Intimistisch, absurdistisch, extremistisch, pragmatistisch, fantasistisch, musicistisch, fatalistisch, kortom… koffietafels enzo.
‘Viva la muerte!’, een doodgewone
voorstelling van vier geestige geesten, niet te
missen! Tenzij je dood bent.

Met: Anke Verslype (drums), Willem Heylen (gitaar),
Marjolein Vernimmen (harp), Ruben De Maesschalck
(bas) en Joachim Badenhorst (klarinet)
i.s.m. JazzLab

20.00

8

David Galle
JOEPIE
zaterdag

NinnaNanna
SLAAPCONCERT
12/11

20.00

Het is een bijzonder jaar voor standupcomedian David Galle. Hij staat twintig jaar
op het podium en is net veertig jaar geworden.
Vroeger was David Galle triest omdat hij ouder
werd. Nu ziet hij enkel voordelen. Hoe langer
je leeft, hoe meer dingen je meemaakt. Je
denkt over de dingen na, je krijgt inzichten en
je verandert. Rijpen, heet dat dan. Dus veertig
worden: Joepie! David Galle ken je misschien
van ‘Bevergem’, de ‘Comedy Casino Cup’, ‘De
Kazakkendraaiers’ of van zijn vorige passage
in de Muze. Zijn shows zijn een rollercoaster
aan vlijmscherpe beschouwingen en trefzekere
observaties over het leven, gewikkeld in een
humoristische folie. Zoals een beeldhouwer
een stuk marmer bekijkt en er een schitterend
beeldwerk in ziet, zo ziet David in de meest
triestige situaties ook altijd een vleugje humor
doorschemeren.

0-2 jaar

zondag

13/11

Le Consort
SPECCHIO VENEZIANO
donderdag

11.00

Klassiek voor baby’s & hun (groot)ouders en
iedereen met behoefte aan rust. Verdwaal met
je baby in een heerlijk klankuniversum. Samen
dromen bĳ Feldman, soezen met Satie en
ontwaken met Bach. Het kan en het mag! Zoek
een knus plekje uit en geef je over aan de muziek
en … misschien ook wel aan de slaap. Deze
voorstelling dompelt je onder in een wereld van
rustige klanken en stille muziek. Wegdommelen
bij de dromerige klanken, al na vĳf minuten in
een diepe slaap liggen ronken of met iedere
voelspriet genieten en alles wakker meemaken?
Dat laten we aan jou over. Wĳ zorgen voor een
omgeving van rust en steeds stiller wordend
geluid, leeslampjes … zodat je ongestoord kan
profiteren van dit moment zonder verplichtingen.
Reserveer tĳdig je slaapkussen!

zondag

06/11

20.30

Cc Strombeek en GC de Muze van Meise
slaan de handen in elkaar om je dit Franse
ensemble van absolute wereldklasse aan te
bieden in de Abdijkerk van Grimbergen en de
nieuwe samenwerking rond de concertpas
te vieren (zie pagina 25). Het onder de
prestigieuze muziekprijzen bedolven
kamermuziekensemble Le Consort o.l.v. de
jonge viool-komeet Théotime Langlois de
Swarte en klavecinist Justin Taylor, brengt
het bruisende 18e-eeuwse Venetië van Vivaldi
en Reali tot leven op volstrekt eigen – en
onweerstaanbare – manier.
i.s.m. Cc Strombeek
Op locatie: Abdijkerk Grimbergen

donderdag

15.00

Niemand minder dan Jo Vally komt naar het
seniorenfeest en hij zal ons laten genieten van
zijn zuiderse klassiekers, Franse chansons en
bekende countryhits. Lieve Verbeeck, die vanuit
de Nederlandse Culturele Raad Wemmel (NCRW)
de organisatie in handen heeft, verwacht veel
aanwezigen. Samen met haar ploeg vrijwilligers
zorgt Lieve er elk jaar voor dat de senioren een
fijne namiddag beleven. ‘Het seniorenfeest
bestaat al meer dan 35 jaar. Voor 1988 vond
het zelfs nog een paar keer plaats in de oude
Zandloper’, herinnert Lieve zich. Zowat 20 jaar
geleden nam ze de organisatie over. Er kruipt
best veel tijd in de voorbereiding maar het geeft
telkens weer een goed gevoel achteraf. Een
belangrijk aspect van het seniorenfeest is de
artiest. Ze werkt daarvoor al jaren samen met
hetzelfde artiestenbureau. Dit keer is Jo Vally te
gast. De Nederlandse Culturele Raad Wemmel
trakteert tijdens de pauze op koffie en koeken.
Organisatie: NCRW, Okra, Senioren Wemmel en
GC de Zandloper

17/11

Bas Birker
IN BLIJDE VERACHTING

Jo Vally
SENIORENFEEST NCRW

© Justine Chemay

© Monday Agbonzee Jr

Jazzlab
AKI

© Wouter Vekeman

donderdag

Dé Queen of Soul, die mag al eens geëerd
worden. Drie onstuimige vrouwenstemmen en
vier bezielde topmuzikanten brengen ode aan
het epische oeuvre van Aretha Franklin. Knallers
als ‘Think’, ‘Chain of fools’, ‘Natural woman’, ‘Say
a little prayer’, maar evengoed meer verborgen
parels en werk van Aretha zelf komen aan bod.
Deze show vol gospel, blues en soul doet je
hart trillen en je benen jeuken. Maar vergis je
niet, FRANKLIN. is geen alledaagse coverband.
De persoonlijke arrangementen, uitgekiende
meerstemmigheid en eigen interpretaties
van frontvrouwen Emilie Leysen, Dunja Mees
en Sarah Devos maken van dit gebeuren een
unieke belevenis. Openhartig, vurig en groovy
staat FRANKLIN. gretig klaar om Aretha’s
ongebreidelde magie naar de Zandloper te
brengen. De zevenkoppige band verdiende
zijn sporen bij o.a. Clouseau, Laura Tesoro en
Selah Sue. Maar hun gezamenlijke passie voor
retrosoul en gospel beklinken ze in FRANKLIN.

9

17/11

20.00

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. Noem het arrogant, noem het
egocentrisch, maar zelfkennis is het begin van
alle wijsheid. Deze nieuwe show gaat over de
zoektocht naar Bassies diepste binnenste. Een
roadtrip langs ziekenhuizen, doodsangsten
en onhebbelijkheden, om uiteindelijk de
schoonheid te vinden in een grote berg lelijkheid.
Een beetje zoals België, maar dan minder
verdeeld. Birker twijfelt, worstelt en beslist. Zo
kan hij in de tweede helft van zijn leven, met
opgeheven hoofd en redelijk rechte rug, in
ieder geval zichzelf onder ogen komen. Want
misschien is met Bas een hele hoop mis, met de
rest van jullie is het sowieso erger gesteld.

Seniorenraad Meise biedt een gratis drankje aan.

20.00

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
en geaardheden, seks als machtsmiddel,
gender issues, seksuele opvoeding, evoluties,
revoluties en rages, schoonheid, taboes,
onthouding, seks als commercieel product,
het belang van seksgerelateerde zaken in een
cultuur of samenlevingsmodel. Ons leven
is doordrenkt van seksualiteit, van jongs af
aan tot op een gezegende leeftijd. Het is een
onderwerp dat iedereen een heel leven lang
bezighoudt, overal ter wereld. Seksualiteit is
actueel en relevant. Nu meer dan ooit.
i.s.m bib Meise en Service Club 51

vrijdag

© Willeke De Pauw

I
Artiest zijn is een gave, maar vooral ook een vak waarin veelzijdigheid
een troef is. Zoals bij Luc Caals. Al 49 jaar op de planken. Deze ‘kleine
man met de grote stem’ maakte een ‘tribute’ aan zijn idool André
Hazes. Toplocaties als Lotto Arena, Rimpelrock, Elisabethzaal, Casino
Oostende, Capitole Gent... liepen vol voor de eerste reeks van Caals
zingt Hazes. Wie André Hazes zegt, zegt Levenslied. Bloedende zielen.
Verscheurende emoties. Maar eerlijk. Herkenbaar. Het repertoire van
Hazes lacht en weent en brult. Zalft en ontroert. Huisvrouwen, maar
ook stoere binken zijn ‘een beetje verliefd’. En Hazes is méér dan
alleen wat hits en meezingers. Hazes is een fenomeen. Een brok echte
levensdrift. Om dit verhaal te vertellen blijkt niemand beter geschikt
dan... Luc Caals.

De Eendracht
WINTERCONCERT...
zaterdag

26/11

20.00

Ryelandt Trio
RYELANDT GOES VIENNA
25/11

14.00

I

10

ARMAND

20.00

Het is ook in deze periode dat het pianotrio
als genre een vaste plaats krijgt in het
kamermuziekrepertoire. Het Ryelandt Trio
verdiept zich in de trio’s van Beethoven en
Schubert en geeft ze een frisse interpretatie.

Zsa Zsa Zsu
TERUG NAAR
‘THE ROARING TWENTIES’
24/11

20.00

De Koninklijke Fanfare De Eendracht weet
kwaliteitsvolle muziek te koppelen aan
aangename en toegankelijke composities.
De muzikanten die erbij spelen zijn ook
niet van de minste. Niet elke fanfare weet
zich comfortabel in de eerste afdeling van
de hafabra muziekwereld te nestelen. Ze
brengen het Meisese publiek tijdens deze
koude periode een warme avond.

Wie pianotrio zegt, zegt Wenen. Rond de
eeuwwisseling naar de 19e eeuw was Wenen
het centrum van de Europese muziekwereld.
Het is niet voor niets dat componisten
als Mozart, Haydn en Beethoven, de
zogenaamde ‘Eerste Weense School’, zich
in de Oostenrijkse stad vestigden en er hun
grootste meesterwerken neerpenden.

donderdag

02/12

Pieter Verelst
TEN AARZEL
donderdag

01/12

20.00

Misschien ken je hem van de VTM-reeks ‘De
Bunker’. Of zag je hem schitteren als lid van
‘De Vliegende Bompa’s’ tijdens ‘Belgium’s
got talent’? Mocht Pieter Verelst toch nog aan
je aandacht ontsnapt zijn, geen zorgen. Wij
dichten met veel plezier dat gaatje in je cultuur.
Denk muziek. Denk humor met een grote dosis
absurdisme. Denk cabaret. Dat is Pieter Verelst.
Na ‘Mijn broer en ik’ en ‘Amai’ (beide kregen
een 5-sterrenrecensie in De Standaard) is hij nu
een nieuw universum aan het bouwen voor zijn
derde avondvullende voorstelling ‘Ten aarzel’.
Absurd cabaret van heel hoog niveau. Een ware
work-out voor je lachspieren. Wie heeft daar
geen nood aan?

zaterdag

DE PEATLES
03/12

20.00

‘Als Armand een Amerikaan was geweest,
hadden ze zijn verhaal al zes keer verfilmd.’
Armand Swartenbroeks (°1892) was dé
absolute topvoetballer in België in een tijd
toen nog geen sprake was van professionele
sportbeoefening. Hij combineerde zijn
‘sportcarrière’ met een eigen dokterspraktijk,
een politieke carrière en zijn inzet als frontarts
tijdens de twee Wereldoorlogen.
Acteur Kevin Van Doorslaer kruipt in de huid
van Armand Swartenbroeks en reist terug in
de tijd om met Armands vrienden en collega’s
(vertolkt door Tom Audenaert, Hilde Van
Wesepoel en anderen...) unieke herinneringen
op te rakelen. Voetballen vliegen je om de
oren en de videoprojectie op meerdere
schermen laat je alles beleven alsof je zelf
aan de zijlijn staat van het voetbalveld, in
Armands dokterskabinet of aan het front
tijdens WOI.

4+

zondag

04/12

15.00

Het is ondertussen een traditie om tijdens
de sinterklaasperiode dit grote kinderfeest
ook in de Muze te vieren. Ook de Sint houdt
van een lekker potje muziek. Daarom kwam
hij op het lumineuze idee om zijn coolste
pieten een jaar lang zich te laten amuseren
met muziekinstrumenten. En zo werd zijn
lievelingsgroep ‘De Peatles’ geboren: een
knotsgekke bende zwartgeveegde pieten
die de afgelopen jaren al verschillende
culturele centra in vuur en vlam zette met
hun interactieve show voor groot en klein.
Ook in de Muze was het een feest van begin
tot einde. ‘De Peatles’ brengen een originele
mix van oude en nieuwe Sinterklaasliedjes
afgewisseld met ludieke intermezzo’s en
uiteraard... bezoek van Sinterklaas! We laten
iedereen graag opnieuw genieten van deze
warme familievoorstelling waarbij jong én
oud helemaal uit het dak kan gaan.
Met: Bart Foubert (zang), Vik Noens (zang &
gitaar), Tim Toegaert (gitaar), Kristof Ramos
(bas), Mátyás Blanckaert (keys) en Jens Roelandt
(drums)
i.s.m. Gezinsbond Meise
11

© KREW

19/11

i.s.m. Seniorenraad Meise I

vrijdag

© Lorenzo Vicencio

zaterdag

Met: Annelies Emmerechts (zang), Marijke
Hellemans (gitaar, backings), Katja Maes (vibrafoon,
percussie), Ansje De Groef (contrabas, fluit,
backings) en Stef Vanstraelen (verteller, drums)

CAALS ZINGT HAZES

© Johannes Vande Voorde

© Lieve Blanquaert

Lieve Blanquaert
LET’S TALK ABOUT SEX...

De jaren 20 zijn terug van weg geweest. Zsa
Zsa Zsu neemt je met deze tournee mee
naar vervlogen tijden. 100 jaar geleden,
toen de kleedjes glitterden, de meisjes
hun korset uittrokken en de muziek deed
dromen. Coco Chanel en ‘The Great Gatsby’
spreken bij iedereen tot de verbeelding. Laat
je meeslepen door de bitterzoete dualiteit
tussen de opgewekte muziek en de geladen
sfeer van het interbellum. Zsa Zsa Zsu brengt
liedjes en anekdotes die de 21ste eeuw doen
vergeten.

Hetty Helsmoortel
MISSIE 22
donderdag

08/12

20.00

Wat moet je op wetenschappelijk vlak
onthouden van 2022? Waarom is wetenschap
het mooiste vak op aarde? Hoe werkt het precies?
En waarom gaat het soms zo traag?
Hetty Helsmoortel doet het allemaal helder
en entertainend uit de doeken tijdens een
theatershow die volledig in het teken staat van de
wetenschap. Een voorstelling op het scherpst van
de snee, die veel verder gaat dan de opsomming
van een aantal feitjes. Want wetenschap is
vooral wondermooi, ontroerend en zit tjokvol
menselijkheid. Alleen is die binnenkant uiterst
zelden zichtbaar voor het grote publiek. Zak dus
onderuit in je theaterstoel en raak verwonderd,
overweldigd en geïnspireerd door de meest
spraakmakende gebeurtenissen van het voorbije
jaar.

Natalie Schoonbaert
CONNY VANDENBOS - PREMIÈRE
zaterdag

10/12

20.00

Vocaliste en vocal coach Natalie Schoonbaert maakte afgelopen
seizoen een stevige indruk met haar zuivere interpretatie van het werk
van Ann Christy. Vanaf nu vertolkt ze op respectvolle wijze het mooiste
werk van Conny Vandenbos. De Nederlandse Conny Vandenbos heeft
een machtig repertoire bij mekaar gezongen: van Burt Bacharach,
Pete Seeger, Serge Lama, Jacques Brel, Edith Piaf, Julien Clerc, Barbra
Streisand, Marlene Dietrich tot Billy Joël. Met prachtige Nederlandse
hertalingen door haarzelf en onder anderen Annie M.G. Schmidt,
Willem Wilmink, Herman Pieter de Boer, Lennaert Nijgh, Ernst van
Altena, Gerrit den Braber en Joost Nuisl.
Muzikale melancholie, prachtig tekstwerk en beklijvende beelden uit
de jaren ’60 en ‘70: dat zijn de ingrediënten voor een memorabele
avond.
Met: Natalie Schoonbaert (zang), Steven Jacobs (klavieren) en
David Piedfort (gitaren)

© Frédéric Cotman

Kris Kras
FOOLS
13/01 om 20.00,
zaterdag 14/01 om 20.00, zondag 15/01 om 15.00,
vrijdag 20/01 om 20.00, zaterdag 21/01 om 20.00

Foyer Do Mundo
SHAO-HUAN HUNG &
PETER JACQUEMYN

vrijdag

donderdag

22/12

20.00

I

Leon Tolchinsky kreeg zijn droombaan aangeboden als leraar in een afgelegen dorpje Kulyenchikov in Oekraïne. Als hij daar aankomt
blijkt dat er op Kulyenchikov al 200 jaar een
vloek rust waardoor de bevolking chronisch
dom is. Leon is aangenomen om de vloek te
verbreken maar als dit niet binnen 24 uur lukt,
zal hij net zo dom worden als de inwoners van
Kulyenchikov.
Hoe Leon erin slaagt de vloek te verbreken
kom je te weten in deze sprookjesachtige
komedie.

dinsdag

17/01

20.00

Het voor westerse oren bij wijle ongewone
klankbeeld van buiten-Europese traditionele
muziek komt soms merkwaardig dicht in de
buurt van heel wat experimentele muziek van
bij ons. Ook improvisatie, een muzikale praktijk
die in de westerse klassieke muziek zo goed als
geheel verdween, is deel van veel Aziatische
etnische muziek. De ontdekking van buitenEuropese - zogenaamd primitieve - kunst gaf
een belangrijke impuls aan de ontvoogding
en vernieuwing van de westerse beeldende
kunsten. Bij experimentele hedendaagse
muziek is dit niet anders en vormt etnische
traditionele muziek een belangrijke en
stimulerende inspiratiebron. Dit alles maakt
voor Shao-Huan Hung en Peter Jacquemyn
een culturen overschrijdende op improvisatie
gestoelde samenwerking mogelijk.
Met een voorprogramma door studenten van
de Akademie voor Muzische Kunsten.
i.s.m. Akademie voor Muzische Kunsten Meise

20.00

Als eerbetoon aan wijlen Gerard Haerden,
co-organisator en bezieler van onze voorbije
kerst- en aperitiefconcerten in de prachtige
Sint-Jan-de-Doperkerk van Ossel, nodigen
de Zandloper en de plaatselijke kerkfabriek
je graag uit op dit sfeervolle en prachtige
kerstconcert.
Speciaal voor de gelegenheid is het ‘Nuove
Musiche Solistenensemble’ te gast bestaande
uit : Severine Sierens (klarinet), Cesar Laporev
(1ste viool), Anne Philippot (2de viool), Vitali
Mikhin (altviool) en Pablo Laporev (cello). Zij
brengen sfeervolle kwintetcomposities van
o.a. Brahms en Mozart, aangevuld met een
kerststemmige bis.
Na het concert bieden de Zandloper en het
Sint-Janscomité je een drankje aan.
Op locatie: Sint-Jan-de-Doperkerk,
Kasteelstraat 16, Merchtem (Brussegem)

Stefaan Van Brabandt,
Sien Eggers & Frank Focketyn
SARTRE & DE BEAUVOIR
donderdag

Jade Mintjens
#EINDEJAARS 2022
zaterdag

17/12

20.00

De 23-jarige Jade Mintjens uit het Kempense Westmalle is één van de opkomende talenten. Ze
is één van de finalisten van Humo’s Comedy Cup en door haar veelzijdigheid ook sinds kort een
vast gezicht in ‘De Ideale Wereld’. De stap naar een volledig actualiteitsgebonden voorstelling
is dus niet groot. Uiteraard brengt Jade haar gitaar mee. In alle opzichten brengt Jade Mintjens
dit najaar een eindejaarsconference voor het brede publiek met een sterke gevarieerde
nieuwsmix. Ze stapt met de ‘#Eindejaars’ in de voetsporen van Bert Gabriëls die na ruim 130
voorstellingen en drie tv- en radioregistraties, de kranten definitief opzij legt en plaats ruimt
voor dit jonge talent.
12

19/01

20.00

Na Socrates, Marx en Spinoza maakte filosoof en theatermaker
Stefaan Van Brabandt dit keer geen monoloog, maar een
dialoog. Niemand minder dan Frank Focketyn en Sien Eggers
spelen Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. Welke
betekenis heeft hun filosofie vandaag nog? Is de feministische
strijd waarvoor de Beauvoir ijverde nog altijd actueel? En wat
bedoelt ze met haar ‘moraal van de dubbelzinnigheid’? En
waarom zijn de anderen volgens Sartre de hel? In ‘Sartre & de
Beauvoir’ kijken dé cultfiguren van het Franse existentialisme
terug op hun leven en denken. En op hun turbulente
liefdesrelatie.

13

© Koen Broos

16/12

Retrospect
10 JAAR
JONAS WINTERLAND

Jonas Winterland speelt zijn bekendste
nummers in een vernieuwd jasje. In januari
2013 debuteerde de toen al 29-jarige Jonas
Winterland met het album ‘Mensen zijn gemaakt
van dun papier’, een plaat vol weifelende
liedjes over liefde, leven en dood. Na vier
albums en een boek blikt Jonas Winterland
in ‘RETROSPECT – 10 jaar Jonas Winterland’
terug op het afgelopen decennium. Samen met
topmuzikanten Gianni Marzo (Isbells, Marble
Sounds) en Seraphine Stragier (Sun Sun Sun
Orchestra, Ansatz der Machine) voorziet hij
zijn songs uit het afgelopen decennium van
nieuwe, vaak verrassende outfits. En dat doet
hij vooral met veel verwondering: hoe is het in
godsnaam mogelijk dat hij nog steeds liedjes
mag schrijven? En dat jij vanavond toch weer in
de zaal zit?

Nuove Musiche
Solistenensemble
KERSTCONCERT
vrijdag

© Charlie De Keersmaecker

I

zondag

22/01

15.00

I
Of je nu jong, oud, fan bent van
Nederlandstalige muziek of niet: iedereen
kan meezingen met ‘Zeven anjers, zeven
rozen’. Meer dan 50 jaar geleden, in 1971, leert
Vlaanderen Willy De Gieter en zijn monsterhit
kennen. Het nummer zou zijn carrière én zijn
leven veranderen.

donderdag

09/02

20.00

Stemmenimitator Guga Baúl en theateracteur Jonas Van Thielen, allebei
kinderen van het magische jaar 1986, nemen je mee op een heerlijke trip
naar de beste Vlaamse fictie van de jaren 80 en 90. De spilfiguur van hun
verhaal is de Vlaamse oppergod van de comedy, onsterfelijk als Hector en
Koko Flanel: Urbanus.
De reis brengt hen verder naar ‘Postbus X’, ‘Kulderzipken’,
‘FC De Kampioenen’, ‘De Droomfabriek’ ...
Guga en Jonas hebben al zo vaak naar series en films uit die tijd gekeken dat
ze verbanden beginnen te zien en verborgen verhalen hebben ontdekt over
de acteurs. Je wordt meegesleept in hun aanstekelijke enthousiasme en
fijne humor. ‘Een badje vol met stroop’, een wonderlijk verhaal over Vlaamse
fictieklassiekers, voor 8 tot 88 jaar.

Stokman en Vos
EEN ZOEN VAN TOEN
donderdag

09/02

14.00

I
Met hun Golden Oldies-programma ‘Een
Zoen van Toen’ hebben Astrid Stockman en
Liesbeth Devos (aka Stokman en Vos) een
glasheldere missie: senioren verblijden met
pareltjes uit ons muzikaal cultureel erfgoed.
Speciaal voor hen duikt dit aller charmantste
sopranen duo in de mooiste melodieën uit
het klassieke en lichte repertoire. Samen
met Stijn Bettens op de accordeon trakteren
ze het publiek op hun favoriete meezingers.
‘Een Zoen van Toen’ is een gevarieerd
liedjesprogramma met klasse waar senioren,
vrienden, kinderen en kleinkinderen
gegarandeerd vrolijk van worden.

© Gwenny Eeckels

Van een anonieme student ging het naar
bekende posterboy en geliefd tieneridool.
Vandaag, meer dan 50 jaar later, is Willy
Sommers niet meer weg te denken uit de
Vlaamse showbizz – als zanger, presentator én
entertainer en absoluut icoon. Het boek en het
album ‘De soundtrack van mijn leven’ bundelt
zijn leven in 12 hoofdstukken en 12 nieuwe
songs.

Guga Baúl & Jonas Van Thielen
EEN BADJE VOL MET STROOP

© Paul De Cloedt

Willy Sommers
DE SOUNDTRACK
VAN MIJN LEVEN

‘Nog ‘feelgooder’ is moeilijk, denk ik.’
(Johan Wouters, directeur-programmator de
VELINX, Tongeren)

© Koen Bauters

© Studio Edelweiss

i.s.m Seniorenraad Meise.

Jelle Cleymans
ROUBAIX
donderdag

26/01

Brosella
WINTERFESTIVAL
zaterdag

20.00

I

28/01

het WOLK
VUIL
2+

20.00

‘Enter’ het Brosella Winterfestival, de opvolger van Djangofolllies! Het is
een jaarlijkse nieuwe hoogmis voor de muzikale meerwaardezoeker op
het gebied van urban etno, jazz en alles wat zich daartussenin beweegt.
Het Winterfestival is letterlijk werelduniek: elke editie wordt opgehangen
aan de bloeiende muziekscène in één bepaalde Europese stad en aan
de spannende kruisbestuivingen met onze Belgische muziekscène die
daaruit kunnen voortvloeien. De stad die dit jaar in de kijker wordt gezet is
Thessaloniki, de op een na grootste metropool van Griekenland. De groep
die de Muze zal aandoen is nog niet gekend. Wat wel vaststaat is dat het
van een onderscheidende en entertainende meerwaarde zal zijn die je
nergens anders zal vinden.

‘Roubaix’ is de titel van Jelle Cleymans’ vierde soloalbum en
gelijknamige theatertournee.

© Tim de Backer

In zijn eigen, frivole stijl brengt hij samen met zijn vijfkoppige band een
ode aan het struggelen. Hij probeert de schoonheid van het afzien,
zoals in de koersklassieker, te grijpen in een dozijn nieuwe songs. Want
niemand ontsnapt aan een gezonde portie twijfel of tegenslag. Ook
een zanger niet. Dan kunnen we het maar beter proberen te omarmen.
Er af en toe om huilen. Maar er vooral een goeie geut om lachen.
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De seniorenraad biedt je bij deze voorstelling
een gratis drankje aan.

zondag

12/02

15.00

Het WOLK maakt een smerig
vieze voorstelling vol schoonheid
en magie voor de allerkleinsten.
‘Vuil’ is krachtig beeldend en blijft
plakken. We toveren de scene
letterlijk om tot een vuilnisbelt
en nemen je mee in een nieuwe
wereld waar je de pracht en
praal van vuil kan ontdekken.
‘Vuil’ scoort hoog op allerlei
theaterfestivals. We zijn dan ook
erg blij Het WOLK ook in de Muze te
mogen ontvangen.

15

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?

DE ROMEO’S // VIVA DE ROMEO’S

€17 €15 €14 €13

za 24.09.2022 20.00

STI.LL // CRACK IT OPEN

wo 28.09.2022 20.00

ANKE BROUWERS // MOOI ZIJN & ZWIJGEN

vr 30.09.2022 20.00

JAN JAAP VAN DER WAL // III-IÈME

€18 €16 €15 €14

15.00
wo 5.10.2022
20.00

SVEN DE RIDDER COMPANY // PROPER LAKENS

€30 €28 €26 €24

do 6.10.2022 20.00

€14 €12 €11 €10
€10

€8

€7

€6

ALLEZ, CHANTEZ! // ZANGAVOND

€12 €10 €10 €10

vr

7.10.2022 20.00

A PINK FLOYD EXPERIENCE

€14 €12 €11 €10

zo

9.10.2022 14.00

TOUT PETIT // DRRRAAI (3+)

€9*

do 13.10.2022 20.00

STEVEN DELAERE // SCHIJN

€19 €17 €16 €15

za 15.10.2022 20.00

BART HERMAN // VOLWASSEN EN GESTREKEN

€26 €24 €23 €22

wo 19.10.2022 14.30

DEMPSEY HENDRICKX & KOPERKWINTET BRASSERY// TIJGER! TIJGER! (8+)

za 22.10.2022 20.00

D O W L N D R A K E // IN DARKNESS LET ME DWELL

€9*

€7*

€7*

€6

€6

€6

€6

€16 €14 €13 €12

10.30
13.00
zo 23.10.2022
14.45
16.30

STUDIO ORKA // RADI’O ZOUTLOOS (6-106 JAAR)

do 27.10.2022 20.00

ODE AAN ARETHA // FRANKLIN.

€22 €20 €19 €18

vr 28.10.2022 20.00

JAZZLAB // AKI

€16 €14 €13 €12

€9*

€7*

€6

€6

za 29.10.2022 15.00

AN NELISSEN & INTGENIEP // VIVA LA MUERTE!

€18 €16 €15 €14

zo 06.11.2022 20.00

JO VALLY // SENIORENFEEST NCRW

€10 €10 €10 €10

za 12.11.2022 20.00

DAVID GALLE // JOEPIE

€16 €14 €13 €12

zo 13.11.2022 11.00

NINNANANNA // SLAAPCONCERT (0-2 JAAR)

€9*

€7*

€6

€6

do 17.11.2022 20.00

BAS BIRKER // IN BLIJDE VERACHTING

€18 €16 €15 €14

do 17.11.2022 20.30

LE CONSORT // SPECCHIO VENEZIANO

€ 20 € 20 € 18 € 17

za 19.11.2022 20.00

LIEVE BLANQUAERT // LET’S TALK ABOUT SEX...

do 24.11.2022 14.00

ZSA ZSA ZSU // TERUG NAAR ‘THE ROARING TWENTIES’

vr 25.11.2022 20.00

RYELANDT TRIO // RYELANDT GOES VIENNA

€ 14 € 12 €11 €10

za 26.11.2022 20.00

DE EENDRACHT // WINTERCONCERT

€10 €10 €10 €10

do 01.12.2022 20.00

PIETER VERELST // TEN AARZEL

€18 €16 €15 €14

vr 02.12.2022 20.00

CAALS ZINGT HAZES

€20 €18 €17 €16

za 03.12.2022 20.00

ARMAND

€14 €12

€11 €10

€10

€7

€8

€6

€13 €11 €10

€9

€9*

€6

zo 04.12.2022 15.00

DE PEATLES (4+)

do 08.12.2022 20.00

HETTY HELSMOORTEL // MISSIE 22

€20 €18 €17 €16

za 10.12.2022 20.00

NATALIE SCHOONBAERT // CONNY VANDENBOS

€17 €15 €14 €13

vr 16.12.2022 20.00

NUOVE MUSICHE SOLISTENENSEMBLE // KERSTCONCERT

€17 €17 €17 €17

za 17.12.2022 20.00

JADE MINTJENS // #EINDEJAARSCONCERT 2022

€16 €14 €13 €12

do 22.12.2022 20.00

RETROSPECT // 10 JAAR JONAS WINTERLAND

€18 €16 €15 €14

* = leden van de gezinsbond krijgen 1 euro korting op de voorverkoop- en kassaprijs, enkel reserveren via het onthaal
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€7*

€6

vr
za
zo
vr
za

13.01.2023
14.01.2023
15.01.2023
20.01.2023
21.01.2023

20.00
20.00
15.00
20.00
20.00

ABO 10

do 22.09.2022 20.00

DATUM UUR GC

ABO 06

€13 €12 €11 €10

VVK - ABO 03

AKAD’AMUZE ENSEMBLE //MEUZEMUZECONCERT

2 0 2 3
€9

€8

€7

€12 €11 €10

€9

TITEL//GEZELSCHAP//VOORSTELLING

KASSA

zo 11.09.2022 11.00

P R O G R A M M A

ABO 10

ABO 06

TITEL//GEZELSCHAP//VOORSTELLING

VVK - ABO 03

DATUM UUR GC

KASSA

2 0 2 2

KRIS KRAS // FOOLS

€11

di 17.01.2023 20.00

FOYER DO MUNDO // SHAO-HUAN HUNG & PETER JACQUEMYN

do 19.01.2023 20.00

STEFAAN VAN BRABANDT, SIEN EGGERS & FRANK FOCKETYN // SARTRE & DE BEAUVOIR

€22 €20 €19 €18

zo 22.01.2023 15.00

WILLY SOMMERS // DE SOUNDTRACK VAN MIJN LEVEN

do 26.01.2023 20.00

JELLE CLEYMANS // ROUBAIX

za 28.01.2023 20.00

BROSELLA // WINTERFESTIVAL

do 09.02.2023 20.00

GUGA BAÚL & JONA VAN THIELEN // EEN BADJE VOL MET STROOP

do 09.02.2023 14.00

STOKMAN EN VOS // EEN ZOEN VAN TOEN

€10

€8

€7

zo 12.02.2023 15.00

HET WOLK // VUIL (2+)

€9

€7

€6

€6

di 14.02.2023 20.00

FOYER DO MUNDO // JONAS MEERSMANS & NIKKI VERLINDEN

€12 €11 €10

€9

€28 €27 €26 €25
€19 €17

€16 €15

€16 €14 €13 €12
€20 €18 €17 €16
€6

vr 17.02.2023 20.00

THOMAS SMITH // REBEL

€16 €14 €13 €12

za 18.02.2023 20.00

GUIDO BELCANTO // IN DE KRONKELS VAN MIJN GEEST

€28 €26 €25 €24

za 18.02.2023 20.00
zo 19.02.2023 15.00

BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER // DE ZUGEZEIDE ZEEKE

€19 €17 €16 €15

wo 01.03.2023 20.00

WOMEN DON’T CYCLE

do 02.03.2023 20.00

PIETER EMBRECHTS, NOÉMIE SCHELLENS EN MAARTEN VANDENBEMDEN
// LA SERENATA

€12 €10

€9

€8

€25 €23 €22 €21

vr 10.03.2023 20.00
za 11.03.2023 20.00
zo 12.03.2023 15.00

DAT HEET DAN GELUKKIG ZIJN // DE MUSICAL

€24 €24 €22 €22

di 14.03.2023 20.00

FOYER DO MUNDO // GRÉGOIRE TIRTIAUX & ANAÏS MOFFARTS

€12 €11 €10

€9

zo 19.03.2023 15.00

TINA HEYLEN EN EVA BINON IN COPRODUCTIE MET THEATER FROEFROE,
HETPALEIS EN DEMAAN // HOM(M)E (2,5+)

€9

€7

€6

€6

di 21.03.2023 20.00

THEATER A TOT Z // ANOROC

€12

€7

€7

€7

za 25.03.2023 15.00

SPROOKJES ENZO // CLICK (3+)

€9*

€7*

€6

€6

za 25.03.2023 20.00

KIRSTEN GEDESHI // PIANORECITAL

€14 €12 €11 €10

vr 31.03.2023 20.00

JAZZLAB // PROFOUND OBSERVER & BERT JORIS

€16 €14 €13 €12

vr 31.03.2023 20.00

GROF GESCHUD // BROEDEN

€18 €16 €15 €14

za 01.04.2023 20.00

ROBRECHT VANDEN THOREN // ACHTERAF NIET KOMEN HUILEN

€16 €14 €13 €12

zo 02.04.2023 15.00

DE KOLONIE // MUZIEKMEKANIEK (4+)

€9*

€6

€6

di 18.04.2023 20.00

FOYER DO MUNDO // SITARDUST TRIO

€12 €11 €10

€9

do 20.04.2023 20.00

ERIK VAN LOOY // VERSLAAFD

€22 €20 €19 €18

vr 21.04.2023 20.00
za 22.04.2023 20.00
zo 23.04.2023 15.00

BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER // DE ZUGEZEIDE ZEEKE

€19 €17 €16 €15

zo 23.04.2023 15.00

WARMOES // ZAND (2,5 - 9 JAAR)

wo 26.04.2023 20.00

BART VAN LOO // DE BOURGONDIËRS

vr 28.04.2023 20.00
za 29.04.2023 20.00

DE PIETERMAN

za 29.04.2023 20.00

VVZ-BAND NIEUWENRODE // JEAN BOSCO SAFARI & LV DANCE CREATION

zo 04.06.2023 15.00

COLLECTIEF FIAT // MOBI MOBI (6+)

€9*

€7*

€7*

€12 €10

€6

€9

€9

€22 €20 €18 €17
€9

€7

* = leden van de gezinsbond krijgen 1 euro korting op de voorverkoop- en kassaprijs, enkel reserveren via het onthaal
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€6

€18 €16 €15 €14

€6

€6

Brussels Volkstejoêter
DE ZUGEZEIDE ZEEKE
zaterdag

18/02 om 20.00 & zondag 19/02 om 15.00

Brussels Volkstejoêter viert 400 jaar Molière
‘De zugezeide zeeke’ naar ‘Le malade imaginaire’ van Molière
© Filip Van Roe

Ondanks Argans goede gezondheid en rijkdom schakelt hij dokters in
voor zijn ingebeelde darmproblemen en klaagt hij over de rekeningen.
De dokters en de apothekers overbluffen Argan met hun geleerdheid
en hij is hun slachtoffer. Om gratis medische verzorging te krijgen,
probeert de onuitstaanbare hypochonder zijn dochter Angélique, die
Cleante bemint, uit te huwelijken aan een onaantrekkelijke arts. Argans
tweede vrouw Béline ziet haar liever in een klooster en bedriegt Argan.
Daarbovenop ondergaat Argan het sarcasme van de kokette dienstmeid
Toinette.

Foyer Do Mundo
JONAS MEERSMANS &
NIKKI VERLINDEN

Thomas Smith
REBEL
vrijdag

14/02

17/02

20.00

Het Brussels Volkstejoêter brengt met ‘De zugezeide zeeke’ opnieuw
zorgeloos theaterplezier.

20.00

Jonas Meersmans maakt instrumentale landschappen op akoestische
gitaar. Hij schreef ook muziek voor het bekroonde filmdebuut ‘Broeders’
van Adil El Arbi en Bilall Fallah en werkte samen met verschillende
theatergezelschappen. Nikki Verlinden studeerde klassieke viool en
gitaar aan het conservatorium te Antwerpen en jazzviool in Brussel.
Ze speelde in diverse muzikale projecten, waar Arabische traditionele
muziek en eigen werk met jazz- en Afrikaanse invloeden gecombineerd
worden. Ze volgde talloze muziekstages over de hele wereld. Na
Jonas Meermans’ debuutalbum in 2018 volgde ‘Monnift II’, waarop
beiden elkaar vonden. Live brengen Jonas en Nikki een dialoog tussen
akoestische gitaar en viool, soms benoemd als neoklassiek, met ruimte
voor improvisatie.

Voor Thomas is het glashelder: hij is zélf verantwoordelijk voor de
miserie in zijn leven. (En misschien ook wel een beetje van die van
anderen.) Een bevrijdend inzicht.
Als 100 jaar tegen een poort duwen, om plots te ontdekken dat je moet
trekken. Hoog tijd om zijn innerlijk kind niet langer te verstoppen. Zich
als rups van nar tot rebel te ontpoppen.
Vakantie-ruzies, zeil-boten, Melo-cakes, woke-cultuur en koppeltherapie. Vindt hij daar de sleutels naar positieve verandering en
hernieuwde energie? Eerlijkheid klinkt hard, maar slag en stoot horen
niet zachter.

Pieter Embrechts, Noémie Schellens
& Maarten Vandenbemden
LA SERENATA

Wees gerust, hij laat de zaal altijd proper achter. (Of toch meestal.)

Met een voorprogramma door studenten van de Akademie voor
Muzische Kunsten.
i.s.m. Akademie voor Muzische Kunsten Meise

donderdag

Ten aanval!

18/02

20.00

I

© Dries Segers

In 2020 werd alles anders. Het land ging in
lockdown, de deuren naar het podium gingen
op slot. Zangers moesten thuisblijven.
Guido trok zich terug in de Franse Pyreneeën
en verbleef daar een half jaar in gedwongen
ballingschap. De gedwongen terugtrekking
uit het openbare leven gaf zijn creatieve geest
nieuwe vleugels en hij begon zowaar nieuwe
liedjes te schrijven aan de lopende band,
in een roes die hem niet meer gegeven was
sedert de tijd van volslagen onbekendheid.
In ‘In de kronkels van mijn geest’ zullen we
Guido Belcanto horen en zien zoals we hem
kennen: als onze enige ware zanger van het
levenslied, de troubadour der gebroken harten
die de onvolmaaktheid van het leven en de
liefde bezingt met groot mededogen en een
verzachtende en troostende humor.
Is dit de wedergeboorte of gewoon de
voortzetting van een uniek parcours in de
geschiedenis van het Vlaamse lied? Met Guido
Belcanto weet je het nooit, hij blijft maar
doorgaan met ons te verrassen.

WOMEN DON’T CYCLE
woensdag

01/03

20.00

I

Met vuur, een vleugje melancholie en een guitige knipoog brengen ze samen
een lofzang op de Liefde en het Leven in het prachtige decor van de
parochiekerk van Wemmel.
Op locatie: Sint-Servaaskerk Wemmel

We vieren internationale vrouwendag in
2023 wat eerder met de vertoning ‘Women
don’t cycle’. Van Brussel tot Tokio: deze
vrouwen bewijzen het tegendeel. Een film
over de betekenis van fietsen voor vrouwen in
verschillende landen ter wereld. Toen Manon
vertrok op haar fietsreis van Brussel naar
Tokio, nam ze een camera mee en ontmoette
ze onderweg andere vrouwelijke fietsers.
Ontdek hun verhalen! Sommige interviews
waren van tevoren gepland, maar de meeste
ontmoetingen vonden spontaan plaats. Het
was fantastisch dat de meeste vrouwen hen
ook introduceerden bij hun fietsvrienden en
-gemeenschappen.
Met introductie en Q&A door de Meisese makers
Manon en Dries

Met zijn band ‘Het broederschap’.
18

20.00

Sopraan Noémie Schellens en gitarist Maarten Vandenbemden brengen
serenades van onder de Napolitaanse zon tot in de geurige tuinen van Aranjuez.
Van de meeslepende opera-aria’s van Vincenzo Bellini tot de nostalgische
klankwereld van Reynaldo Hahn. Pieter Embrechts is de bard van dienst. Met
zwoele liefdesgedichten, ludieke verhalen en spitante liedjes komt het tot een
heus liefdesspektakel.

Guido Belcanto
IN DE KRONKELS
VAN MIJN GEEST
zaterdag

02/03

© Koen Broos

dinsdag

19

Dat heet dan gelukkig zijn
DE MUSICAL
vrijdag 10/03 om 20.00, zaterdag
11/03 om 20.00 & zondag 12/03 om 15.00

I

© Rudi Schuerewegen

De musical ‘Dat heet dan gelukkig zijn’ is
gebaseerd op het gelijknamige boek, geschreven door Mary Boduin. De voorstelling vertelt
het meeslepende levensverhaal van Mary
Boduin, actrice en tekstschrijfster maar vooral
levensgenieter en haar sterke band die ze had
met Ann Christy. Een voorstelling met een
lach en een traan waarbij je niet anders dan
gelukkig wordt, door de prachtige muziek.

Sprookjes Enzo
CLICK

Met: Katelijne Verbeke, Johan Kalifa Bals,
Nina Butera, Hélène Kamers, Dorien
Schrijnemakers, Joke De Kegel, Natascha
Dumarey, Stijn Proesmans, Glenn Tordeurs,
Kathleen Verdoodt, Annelies Van Dorsselaer en
Thomas van Riet

3+
I

zaterdag

© Theater van A tot Z

25/03

20.00

14/03

20.00

Dit duo neemt je mee langs de Balkanroute
die door Roemenië, Bulgarije en
Griekenland loopt. Een reis die deze twee
enthousiastelingen al meermaals maakten
om zich volledig te laten onderdompelen
in de muzikale cultuur van deze landen.
Grégoire brengt op de saxofoon melodieën
die zowel wervelend, zacht als energiek
kunnen zijn. Hij wordt hierbij begeleid door
Anaïs op de gitaar met rijke en ontroerende
harmonieën. Een intimistische bezetting met
toch veel vuurwerk? Hopa!
Met een voorprogramma door studenten van
de Akademie voor Muzische Kunsten.
i.s.m. Akademie voor Muzische Kunsten Meise

2,5+

zondag

19/03

15.00

Wat blijft er staan, wat valt er om, wat
verandert van vorm. Wat laat ik vallen, wat
hou ik vast, wat duw ik om. Wat dragen we
samen, wat bouwen we op, wat laten we los.
De wind waait over de prairie, het huisje valt
en wordt iets anders.
‘HOM(M)E’ is een bewegend beeldend werk
voor kleuters én volwassenen. In deze ketting
van gebeurtenissen, zijn afbreken, omvallen
en opbouwen even vrolijk en belangrijk.
Deze voorstelling werd gemaakt in
coproductie met theater FroeFroe, hetpaleis
en DEMAAN, grote namen in de wereld
van het theater voor kinderen en jongeren.
‘HOM(M)E’ is dus absoluut het ontdekken
waard!

Kirsten was laureate en laureaat-finaliste van verschillende nationale en internationale wedstrijden
en ze kreeg de gelegenheid om concertervaring op te doen, zowel solo als in kamermuziekverband in
verschillende grote Belgische concertzalen zoals Bozar, Flagey en de Singel, alsook in Musikverein te
Wenen. Het recital in de Muze van Meise wordt voor Kirsten een thuismatch.

I

I

Kom met lichtjes in je ogen. Wij zorgen voor
de lampjes.
Licht uit, CLICK!

vrijdag

31/03

20.00

Klank, intimiteit en vrijheid. Dat zijn termen
die saxofonist/componist Lennert Baerts zelf
naar voor schuift om zijn nieuwe project te
omschrijven. Het zijn geen loze woorden voor
deze muzikant, die zich in geen tijd ontpopte tot
een van de boeiendste jonge stemmen van de
Belgische jazz. Met Profound Observer brengt
hij intrigerende persoonlijkheden en kleuren
bij elkaar, waarmee hij in een beweging een
brug slaat tussen stijlen, temperamenten en
generaties. Voor zijn tournee en de opname
van het album nodigde Baerts een Belgische
jazzicoon uit. Bert Joris is een van de weinigen
die als muzikant, componist én arrangeur op
het hoogste niveau werkt. Een nieuw en een
vertrouwd geluid, samen te ontdekken.

20.00

I

Drie acteurs en vijf muzikanten brengen een
origineel poëzieprogramma over universele
emoties.
Regisseur Rudy Goes en zijn acteurs zochten
gedichten van Nederlandstalige schrijvers
die terugblikken op de voorbije jaren. Soms
serieus, soms emotioneel, vaak met humor.
De vijf passionele muzikanten van BREATHE
spelen hobo, klarinet, saxofoon, basklarinet
en fagot. Ze staan bekend om hun virtuoze
spel en briljante arrangementen. In deze
voorstelling brengen ze muziek van o.a.
Claude Debussy, César Franck, George
Gershwin en Peggy Lee.
Een plezierige voorstelling om alle zorgen te
vergeten en heerlijk bij weg te dromen. Ook
voor mensen die Nederlands leren, vanaf
niveau B1/richtgraad 2.1.
Met steun van vzw ‘de Rand’ en de Taalunie.

20

Een schommelende kroonluchter,
gewichtloos als een droom, een kandelaar
op de toppen van zijn tenen en een familie
schemerlampjes die verstoppertje speelt.

Jazzlab
PROFOUND OBSERVER &
BERT JORIS

© Jordi Koninx

dinsdag

21/03

I

Een zolder waar de tijd stilstaat. Vergeten
speelgoed, bestofte meubels en achtergelaten
lampjes komen tot leven. Een betovering die
een nacht lang duurt, elke nacht, de hele nacht.

Theater A tot Z
ANOROC
dinsdag

I

15.00

Licht aan, CLICK!

Kirsten Gedeshi kreeg op zesjarige leeftijd haar eerste pianolessen aan de Akademie van Muzische
Kunsten in Meise. Als vijftienjarige startte ze als jong talent in het Koninklijk Conservatorium van Brussel,
waar ze in 2021 haar masterdiploma behaalde bij Jan Michiels.

Tina Heylen en Eva Binon
in coproductie met theater
FroeFroe, hetpaleis en DEMAAN
HOM(M)E

25/03

Een lichtgevend acrobatisch sprookje …

Kirsten Gedeshi
PIANORECITAL

Foyer Do Mundo
GRÉGOIRE TIRTIAUX &
ANAÏS MOFFARTS

zaterdag

21

Met: Lennert Baerts (saxofoon, compositie), Vitja
Pauwels (gitaar), Daniel Jonkers (drums) en Bert
Joris (trompet)
i.s.m. JazzLab

Erik Van Looy
VERSLAAFD

Grof Geschud
BROEDEN
vrijdag

donderdag

31/03

20.00

We kennen Erik Van Looy als de goedlachse
presentator van ‘De Slimste Mens ter Wereld’.
Maar hij is ook een van de succesvolste
regisseurs van ons land en al zijn hele leven
verslaafd aan filmsterren.

20.00

Na het in de pers bejubelde debuut ‘Lijmen’, waarin het
cabaretduo Lander Severins en Myrthe van Velden hun
symbiotische liefde tot op het bot analyseerden, is er nu
‘Broeden’. De relatie heeft niet standgehouden, het duo wel,
voorlopig. Wees getuige van het hilarische en ontroerende
relaas van deze ex-geliefden. Over een relatie die stuk is en een
geadopteerde hond waarvan ze allebei geen afstand willen doen.

Erik vertelt met veel humor over de supersterren
die hij mocht interviewen, zijn verrassende
relatie met koningin Paola en Yasser Arafat en
zijn filmklassiekers waarin Koen De Bouw (5
keer), Jan Decleir (3 keer) en de chihuahua van
Mickey Rourke (1 keer en nooit meer) een rol
speelden.

Lander wacht zijn grote liefde op na zes weken van haar
gescheiden te zijn. In één oogopslag is duidelijk dat haar afwijzing
definitief is. Het nog maar net autonoom geworden hart van de
vrouw brak bij het zien van alle pijn van de man. En zo bleef zij
nog 732 dagen bij hem met scherven in haar borst.

Maar ook over 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 in een
Antwerpse hotelkamer zat. Mis deze unieke
show niet, want het zou weleens de laatste keer
kunnen zijn dat Erik het zich allemaal nog kan
herinneren!

© Jan Marchand

© Jean-Luc Goffinet

©Marco Mertens

© Noortje Palmers

Onder de vleugels van Raf Walschaerts (Kommil Foo) en Janne
Desmet (Studio Orka) en met dramaturgische ondersteuning van
Minou Bosua (De Bloeiende Maagden) vliegt Grof Geschud uit.

20/04

zaterdag

01/04

20.00

Robrecht is er een tijdje uit geweest. Een kind,
pampers, slapeloze nachten, een stukgelopen
huwelijk. Vooral dat laatste heeft er in gehakt.
Maar eindelijk voelt hij weer hoop. Hij had het
nooit gedacht, maar hij heeft er weer zin in. Kom
maar op leven, met al je uitdagingen. Hij is er
klaar voor. Er is goesting en veerkracht. Maar
wanneer hij opnieuw de wereld in gaat is die
nogal veranderd, merkt hij. Zo blijken vrouwen
tegenwoordig andere verwachtingen te hebben.
Zijn oude trucjes worden niet altijd geaccepteerd.
Robrecht zakt een paar keer pijnlijk door het ijs.
Hij besluit het nog één kans te geven. Nog één
date. Die ging best oké. Nu zijn we twee weken
verder. Maar het blijft stil aan de andere kant. Hij
kan haar niet meer bereiken. De onzekerheid
slaat toe. Plots ziet hij al zijn fouten glashelder.
Oh god! Wat voor iemand is hij? Was hij niet beter
gewoon alleen thuis gebleven? Vanavond komen
we zonder meer het fijne er van te weten.

De Kolonie
MUZIEKMEKANIEK
4+

zondag

02/04

15.00

MuziekMekaniek is een wonderlijk verhaal
over twee vrienden met gevoelige snaren en
zingende zagen. De ene is maestro van de
mekaniek. Alles kwiekt en piept en scharniert
(meestal toch...want soms doet het plots
BOEMMM - aiaiai). De andere is maestro
van de muziek. Alles tingelt en tongelt en
tokkelt (meestal toch... want soms is het plots
SSSSTIL - oeioeioei)
Er reist een mini-tentoonstelling mee
met de voorstelling. Achteraf kunnen
alle toeschouwers een 10-tal originele
muziekmekanieken van dichtbij bekijken. De
spelers leiden rond en geven tekst en uitleg
en ook zever en zottigheid!
Met: Karel Creemers en Jan Blieck (spel en
livemuziek)
i.s.m. Gezinsbond Meise
22

Foyer Do Mundo
SITARDUST TRIO
dinsdag

18/04

©KREW

Robrecht Vanden Thoren
ACHTERAF NIET
KOMEN HUILEN

20.00

Joachim Lacrosse, muzikant en professor
filosofie (ULB) startte zijn muzikale carrière als
gitarist in de klassieke en jazzwereld. Pendelend
tussen Oost en West leerde hij daarnaast ook de
sitar bespelen. Aangetrokken door de Indische
muziek richtte 10 jaar geleden Sitardust op: een
collectief van verbluffend straffe muzikanten
die een verrassende muzikale cross-over
tussen verschillende etnische culturen tot
stand brengen. In deze trioformatie wordt
hij bijgestaan door twee percussionisten: de
Belgo-Siciliaanse Carlo Strazzante en de uit
Indië afkomstige Balakumar Paramalingam.
Deze laatste is ook een meester in ‘Konnakal’
(de percussieve ritmische taal die gebruikt
wordt in de Indische muziek). Samen creëren ze
een intens spannende en vooral meeslepende
klankwereld.
Met een voorprogramma door studenten van
de Akademie voor Muzische Kunsten.
i.s.m. Akademie voor Muzische Kunsten Meise

Brussels Volkstejoêter
DE ZUGEZEIDE ZEEKE

Warmoes
ZAND

21/04 om 20.00, zaterdag 22/04 om 20.00 &
zondag 23/04 om 15.00

2,5-9 jaar

vrijdag

Ondanks Argans goede gezondheid en zijn rijkdom schakelt hij dokters
in voor zijn ingebeelde darmproblemen en klaagt hij over de rekeningen.
De dokters en de apothekers overbluffen Argan door hun geleerdheid
en hij is hun slachtoffer. Om gratis medische verzorging te krijgen
probeert de onuitstaanbare hypochonder zijn dochter Angélique, die
Cleante bemint, uit te huwelijken aan een onaantrekkelijke arts. Argans
tweede vrouw Béline ziet haar liever in een klooster en bedriegt Argan.
Daarboven ondergaat Argan het sarcasme van de kokette dienstmeid
Toinette. Het Brussels Volkstejoêter brengt met ‘De Zugezeide Zeeke’
opnieuw zorgeloos theaterplezier. Toinette. Het Brussels Volkstejoêter
brengt met ‘De zugezeide zeeke’ opnieuw zorgeloos theaterplezier.
Brussels Volkstejoêter viert 400 jaar Molière.
‘De zugezeide zeeke’ naar ‘le malade imaginaire’ van Molière.

zondag

23/04

15.00

Een zonnige dag op het strand. Wat doe je? Zandkastelen bouwen of
boekjes lezen? Wat als dat bouwen het lezen verstoort? Of stoort het
lezen net het bouwen? Een beeldende voorstelling over bouwen en
stukmaken. Over grenzen stellen en durven verleggen.
Over alles denken te weten en toch verwonderd raken.
Kom gezellig in het zand zitten en geniet van deze grappige, muzikale
familievoorstelling. Speciaal gemaakt om te spelen in een zandbak …
Dat belooft!
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Bart Van Loo
DE BOURGONDIËRS
woensdag

26/04

20.00

Met ‘De Bourgondiërs’ schreef Bart Van Loo een ongeziene voltreffer:
meer dan 270.000 verkochte exemplaren, lyrische recensies en
één van de best beluisterde podcasts uit de Lage Landen. Het
boek verschijnt in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, zelfs in het
Chinees en het Koreaans. Om zijn zegetocht in stijl af te sluiten
bewerkte meesterverteller Van Loo zijn oerverhaal tot een uniek stuk
verteltheater.

© Geert Van Hoeymissen

Waar komen we vandaan? Om die vraag te beantwoorden doorkruist
Bart Van Loo de Middeleeuwen. Hij neemt ons op sleeptouw langs
brandstapels en banketten, de pest en riddertoernooien, Jeanne
d’Arc en Filips de Goede. Een historische rollercoaster die eindigt bij
het ontstaan van de Lage Landen. Denk aan veldslagen à la ‘Game of
Thrones’. Denk aan de prentenboeken van ‘’s Lands Glorie’. Denk ook
aan de geschiedenislessen van je allerbeste leerkracht. Humor en
spanning. Anekdotiek en inzichten. Maak je klaar voor een wervelende
brok cultuurgeschiedenis.

CONCERTPAS
Cultuur beleven is ontdekken en grenzen verleggen. Koop eenmalig je concertpas voor €50 en maak je keuze tussen onderstaande jazz- en klassieke concerten
aangeboden door GC de Muze van Meise en Cc Strombeek. Bij aankoop van de pas ontvang je een code die je kan ingeven op de website van de organiserende partner
waarmee je slechts €5 per concert betaalt. Verwacht je er bovendien aan dat er doorheen het seizoen nog een aantal concerten en festivals bijkomen waar ook een korting
op van toepassing zal zijn.

DATUM

LOCATIE

11/09/2022

Kerk Meuzegem

VOORSTELLING

INFO

AKAD’AMUZE ENSEMBLE
MEUZEMUZECONCERT

Steven Sneyers, hobo-authoriteit in Meuzegem en ver daarbuiten,
nodigt voor deze klassieke seizoensopener een aantal bevriende strijkers uit.

GUILLAUME COPPOLA (FR)
MUSIQUES DU SILENCE

Een pianorecital rond verstilling en puurheid met minimalistische parels van
o.m. Debussy, Satie, Ravel en Mompou door deze Franse toppianist.

DOWLNDRAKE
IN DARKNESS LET ME DWELL

Engelse renaissance en 70’s folk ontmoeten elkaar in deze avontuurlijke hommage
aan John Dowland (1563-1626) en Nick Drake (1948-1974).

28/10/2022 GC de Muze van Meise

AKI

Deze combinatie van drums met harp, gitaar en bas is uniek en doet de oren spitsen.
Muziek die het niet moet hebben van poeha en kabaal,
maar van beeldende rijkheid die inventief en subtiel samengesteld wordt.

17/11/2022 Abdijkerk Grimbergen

LE CONSORT (FR)
SPECCHIO VENEZIANO

Het wereldberoemde Franse kamermuziekensemble o.l.v. Théotime Langlois de Swarte,
met een programma rond de bruisende barokmuziek uit het 18de eeuwse Venetië.

DEAR UNCLE LENNIE (CH/IT/B)

Een trio rond de Zwitserse pianist Camille Alban Spreng in de originele bezetting van banjo en gitaar
die hun gloednieuwe album vol betoverende miniaturen voorstellen.

RYELANDT TRIO

Dit pianotrio won de publieksprijs van Supernova,
ze brengen een programma met triosonates van Beethoven en Schubert.

Abdijkerk

20/10/2022 Grimbergen (sacristie)
22/10/2022

24/11/2022

Kerk Meise

Kerk Beigem

DE PIETERMAN
vrijdag

28/04 & zaterdag 29/04

om 20.00

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 april 2023 is de
Wemmelse toneelkring De Pieterman te gast
in de Zandloper met zijn nieuwe productie.
Na ‘Buitensporig’ en ‘Voorbij gaat niets’ doen
ze het deze keer iets frivoler.
Ze trekken 100 % de kaart van het feelgoodtheater. Wat het wordt, is nog een goed
bewaard geheim, maar je zal zeker met de
zon op het gezicht huiswaarts keren.

© Wannes Cré

© Jonas Kakaroto Pexels

25/11/2022 GC de Muze van Meise

VVZ-band Nieuwenrode
JEAN BOSCO SAFARI &
LV DANCE CREATION
zaterdag

29/04

20.00

De VVZ-Band is een vaste gast in de Muze van
Meise. Deze concertband uit Nieuwenrode
brengt muziek voor jong en oud. De 45
muzikanten verkennen onder begeleiding
van dirigent Jonathan Verschueren een groot
arsenaal aan muzikale genres.
En er is goed nieuws: ook dit jaar brengen ze
een gastvedet mee. In het tweede deel van
de voorstelling zal niemand minder dan Jean
Bosco Safari de muzikanten vergezellen.
Samen met dansgroep LV Dance Creation
geven ze het beste van zichzelf om je een
indrukwekkend muzikaal en visueel spektakel
aan te bieden.
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Collectief Fiat
MOBI MOBI
6+

zondag

04/06

15.00

Elk jaar trekt het gezin Van Dremmel erop uit
met hun mobilhome. Elk jaar gaan ze naar
dezelfde plek, spelen ze dezelfde spelletjes,
gaan ze naar hetzelfde restaurant, dragen
ze dezelfde kleren, maken ze dezelfde
wandelingen, lezen ze dezelfde verhalen en
maakt de papa dezelfde mopjes. Maar dit jaar
hebben de kinderen er genoeg van. Ze nemen
het heft in eigen handen. Dit jaar wordt een
vakantie om écht nooit meer te vergeten.
Tom Viaene (o.a. bekend van ‘Familie’) en
Anke Jochems (die al meetoerde met circus
Ronaldo) slaan de artistieke handen in elkaar.
Als Collectief Fiat maakten ze samen hun
eerste voorstelling ‘Mobi Mobi’ met Titus De
Voogdt als coach. Een knotsgekke, fysieke
en muzikale voorstelling voor iedereen vanaf
zes jaar. We hebben in de Muze een groot
podium, maar voor een échte mobilhome is
het toch een beetje te klein. Daarom speelt
deze voorstelling op een locatie die we later
bekend maken.
Op locatie: nog te bepalen

GC

2/12/2022

Abdijkerk Grimbergen
(sacristie)

LA CACCIA
LE MONDE MACHAUT

Een fantastisch kamermuziekgezelschap rond fluitist Patrick Denecker
met 14de eeuwse muziek van Machaut en tijdsgenoten.

12/01/2023

Schouwburg
Cc Strombeek

CINEMA PARADISO
KLANKBAD

Het trio van drummer Eric Thielemans en rietblazer Kurt Van Herck
samen met de fantastische jonge gitarist Willem Heylen.

17/01/2023

GC de Muze van Meise
(foyer)

FOYER DO MUNDO
SHAO-HUAN HUNG (TWN) &
PETER JACQUEMYN

Een cultuuroverschrijdende samenwerking waarin duidelijk wordt dat het ongewone klankbeeld
van buiten-Europese traditionele muziek in de buurt komt van experimentele muziek van bij ons.

20/01/2023

Abdijkerk Grimbergen
(sacristie)

HENDRIK LASURE
HET WIEL

Henrik Lasure is één van klara’s ‘Twintigers’, internationaal gekend als jazz pianist,
maar hier als zanger (in het Nederlands) met begeleiding van een dubbel strijkkwartet.

26/01/2023 Abdijkerk Grimbergen

RATAS DEL VIEJO MUNDO

Internationale collectief rond de luitist Floris De Rycker, hier met muziek geinspireerd
door Hendrik Van der Goes en de 14de- en 15de eeuwse Maria-cultus .

28/01/2023 GC de Muze van Meise

BROSELLA WINTERFESTIVAL

Brosella strijkt neer in de Muze van Meise en zorgt voor een muzikale vibe uit Thessaloniki.

FOYER DO MUNDO
JONAS MEERSMANS &
NIKKI VERLINDEN

Een dialoog tussen akoestische gitaar en viool, soms benoemd als neoklassiek,
met ruimte voor improvisatie.

WOODEN ELEPHANT ( UK)
KID A

Wereldberoemd Engels strijkkwintet dat op volstrekt unieke wijze Radioheads ‘Kid A’
vertaald naar het klassieke idioom.

14/02/2023

GC de Muze van Meise
(foyer)

16/02/2023 Abdijkerk Grimbergen

DIE KÖLNER AKADEMIE MET Internationale topklasse met een programma rond de Italiaanse ‘opera seria’ met sopraan Lore Binon
LORE BINON EN ALON SARIEL
afgewisseld met Mandoline concertos door ‘Diapasson d’or’ winnaar Alon Sariel.

3/03/2023

Abdijkerk Grimbergen

14/03/2023

GC de Muze van Meise
(foyer)

FOYER DO MUNDO
GRÉGOIRE TIRTIAUX &
ANAÏS MOFFARTS

Een intimistische bezetting met toch veel vuurwerk die je meeneemt
langs de Balkanroute door Roemenië, Bulgarije en Griekenland.

22/03/2023

Abdijkerk Grimbergen
(sacristie)

BRAM STADHOUDERS (NL) +
BAROQUE
SUITE X

Een combinatie van barok en jazz, met ‘de crème de la crème’ uit beide werelden
o.l.v. de gelauwerde Nederlandse gitarist Bram Stadhouders.

23/03/2023

Abdijkerk Grimbergen
(sacristie)

FLORESTAN BATAILLIE
MET DESGUIN KWARTET EN
KURT BERTELS (SAX)
ARTS NOUVEAUX

Een programma rond de Franse Salons van de late 19de eeuw, waar Debussy centraal staat.

25/03/2023 GC de Muze van Meise

KIRSTEN GEDESHI
PIANORECITAL

Als vijftienjarige startte dit jong talent in het Koninklijk Conservatorium van Brussel.
Na optredens in grote Belgische concertzalen is het nu de beurt aan thuisgemeente Meise.

31/03/2023 GC de Muze van Meise

PROFOUND OBSERVER &
BERT JORIS

Klank, intimiteit en vrijheid. Dat zijn termen die saxofonist/componist Lennert Baerts
zelf naar voor schuift om zijn nieuwe project waar Bert Joris aan meewerkte te omschrijven.

FOYER DO MUNDO
SITARDUST TRIO

Pendelend tussen Oost en West richtte Joachim Lacrosse 10 jaar geleden Sitardust op:
een collectief van verbluffend straffe muzikanten die zorgen voor een muzikale cross-over.

18/04/2023

GC de Muze van Meise
(foyer)

28/04/2023 Abdijkerk Grimbergen
25/05/2023

Abdijkerk Grimbergen
(sacristie)

LENNART HEYNDELS QUARTET
14de eeuwse polyfonie ontmoet de ‘cutting edge’ van de hedendaagse impro en jazz, met
CODEX AU SOLEIL
George Dimitru (viool), Lennart Heyndels (bas), Joachim Badenhorst (klarinet) en Stijn Cools (percussie
GOGGLES
WUNDERHORN

Een unieke interpretatie van ‘Des Knaben Wunderhorn’ in een bezetting voor percussie en zang
waarbij humor, ontroering en muzikale theatraliteit centraal staan.

SUPERNOVA
SUPERNOVA is een aanmoedigingsprijs die jonge artiesten naamsbekendheid en speelkansen schenkt. Ervaren programmatoren uit de klassieke muziekwereld
selecteren jaarlijks een aantal kamermuziekensembles. In cultuurregio Noordrand bieden we hen deze speelkansen graag!
Goggles en Firgun Ensemble werden gekroond tot de winnaars van deze editie. Respectievelijk zijn deze te beluisteren op 25/05/2023 in Cc Strombeek en op
21/01/2023 in CC de Factorij in Zaventem. Ryelandt Trio ging dan weer met de publieksprijs aan de haal en is in GC de Muze van Meise te ontdekken op 25/11/2022.
www.demuzevanmeise.be / www.ccstrombeek.be / www.ccdefactorij.be / www.cultuurnoordrand.be / www.klarafestival.be/supernova
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FILM IN DE MUZE …
FILM I.S.M. BIB MEISE

FILM IN DE ZANDLOPER …
Ook dit seizoen kan je in de Zandloper maandelijks voor de spotprijs van 4 (kassa) of 3 euro (voorverkoop) genieten van mooie films van
Belgische bodem. We vertonen de films om 14 uur en om 20 uur.

NAMIDDAGFILMS
Ook in seizoen 2022-2023 tonen we in
samenwerking met Dienstencentrum De Spil
op donderdagmiddagen een film. We wisselen
af tussen oude klassiekers en recentere films.

donderdag

15/12

Amerikaanse arbeiders die getroffen werden
door de Grote Recessie reizen door het land
om een nieuwe baan te vinden. Zo verliest ook
een oudere vrouw Fern uit Nevada haar baan
en bezit. Ze besluit om als een hedendaagse
nomade met een minibus door de westelijke
Verenigde Staten te reizen. Ze ontmoet echte
nomaden zoals Linda May, Swankie en Bob
Wells die haar mentors en kameraden worden.

woensdag

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een
Italiaanse man met zijn vrouw en zoontje
afgevoerd naar een Duits werkkamp. Om het kind
het vooruitzicht van een zekere dood te besparen,
stelt hij de reis voor als een spel, waarin je prijzen
kunt winnen. De man gelooft er heilig in dat hij de
geestelijke gezondheid van zijn zoontje kan redden
en gaat vastbesloten door met toneelspelen.

vrijdag

17/03

ZEPPOS - HET MERCATORSPOOR

In deze unieke Brusselse film zien we het
reilen en zeilen van de jonge Brusselse
Billie en Lucas, die al sinds de vierde klas
een koppel zijn. Aan de vooravond van hun
universitaire opleiding kijken ze een jaar vol
veranderingen tegemoet.

02/02

Carry Goossens kruipt in deze film in de huid
van de legendarische Kapitein Zeppos, het
hoofdpersonage uit de gelijknamige iconische
VRT-televisiereeks uit de jaren 60. Twee
jongeren, Benjamin en Slien, worden in dit
historische avontuur meegesleurd door de
oude avonturier Zeppos.

De achttienjarige straatjongen, Jamal Malik, een
weeskind, neemt deel aan de Indische versie van
het programma ‘Who Wants to be a Millionaire’.
Het hele land kijkt toe terwijl Jamal nog maar één
vraag verwijderd is van de hoofdprijs. Hij wordt
echter beschuldigd van fraude. Via flashbacks
zien we zijn leven en hoe hij uiteindelijk bij de
bekende gameshow belandde.

vrijdag

01/02
donderdag

THE GOLDFINCH

Telkens om 20 uur
Tickets: €4 (kassa) - €3 (voorverkoop)

13/01

SLUMDOG MILLIONAIRE
27/10

LA VITA È BELLA

Het leven van de 13-jarige New Yorkse jongen
Theo Decker wordt volledig op zijn kop gezet
wanneer zijn moeder gedood wordt bij een terroristische aanslag op het Metropolitan Museum
of Art. Theo is één van de weinige overlevenden
van die aanslag. Hij wordt betoverd door het
kunstwerk ‘Het puttertje’ en slaagt erin om in die
chaos het schilderij mee te nemen.

vrijdag

MIJN VADER IS EEN SAUCISSE KIND HEARTS
Een heerlijke feelgoodfilm voor de hele
familie (9+). Zoë is beste maatjes met haar
vader. Als papa besluit om zijn baan als
bankier op te geven en acteur te worden, zit
het er thuis bovenarms op. Enkel Zoë blijft
geloven in papa’s droom.

donderdag

donderdag

woensdag

26/10

20/04

THE GOOD, THE BAD & THE UGLY
donderdag

17/11

LES MISÉRABLES
Jean Valjean komt na negentien jaar gevangenisstraf
en hard werken eindelijk vrij. Hij wordt opgevangen
door een vriendelijke bisschop wiens zilver hij
steelt bij zijn vertrek de volgende dag. Wanneer de
bisschop hem betrapt doet deze geen aangifte.
Vreemd genoeg geeft hij Valjean zijn zilveren
kaarsenstandaards cadeau. Door deze daad komt
Valjean op het rechte pad en hij wordt burgemeester
en een belangrijk zakenman in een klein dorp. Maar
zijn verleden blijft hem achtervolgen.
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Deze western van Sergio Leone speelt zich af in het
wilde westen tijdens de secessieoorlog in Amerika.
Blondie en Tuco sluiten een deal: Blondie levert
de gezochte Tuco af bij de sheriff, strijkt daarmee
een hoge premie op en zal vervolgens Tuco op het
nippertje redden van de strop. Het plan slaagt en ze
kunnen ontsnappen. Later smeden ze samen met
de harde gangster Setenza nog een groter plan.
Vanaf 13.45u kan je in de foyer gezellig een
stuk taart eten en een tasje koffie drinken.
De filmvertoning start om 14.30u.
Prijs: €5, een stuk gebak en een kop koffie is
inbegrepen.
Vooraf reserveren is aangeraden.

25/11

vrijdag

03/02

vrijdag

21/04

NOW/HERE

ADAM & EVA

ANIMALS

Een gelaagd portret met ontroerende
personages, over verbinding, hoop en familiale
roots. Fantastisch vertolkt door Koen De Bouw,
in zijn meest kwetsbare rol ooit, en de jonge
talentvolle Noa Tambwe Kabati.

De levenslust van de neerslachtige professor
Adam (Bob De Moor) wordt aangewakkerd
als hij verliefd wordt op Eva en er een
vriendschap ontstaat met de zieke Michel
(Marijn Devalck).

We volgen Brahim, op de dag van zijn
moeders verjaardag. Hij heeft besloten uit de
kast te komen. Alleen beslissen vier mannen
daar anders over.
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© ciné-arts

NOMADLAND

In deze hilarische Franse komedie van Dany Boon
wil de directeur van een postkantoor samen met
zijn vrouw naar de Côte d’Azur verhuizen. Hij wil
zich laten overplaatsen en zegt dat hij invalide is.
Hij valt echter door de mand en wordt naar het
veel minder mondaine noorden gestuurd.

© Adam & Eva

12/10

© Filip Van Roe

woensdag

© KFD

29/09

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS

© JEF

donderdag

De ruige Belgische landarbeider Phil (Bouli Lanners,
tevens de regisseur en scenarist van de film) is verkast
naar een verwaaid maar wondermooi Schots eiland.
Wanneer Phil tijdelijk aan geheugenverlies lijdt na een
plotse beroerte, probeert boerendochter Millie samen
met hem de puzzel van zijn herinneringen te leggen
en introduceert ze ook een stukje over hun geheime
liefdesrelatie.

© Avila

NOBODY HAS TO KNOW

Telkens om 14 uur en om 20 uur
Tickets: €4 (kassa) - €3 (voorverkoop)

dinsdag

Naast heel wat fijne familievoorstellingen hebben we dit seizoen ook nog
een aantal leuke extraatjes voor families in de Zandloper.

©?

SMOSPOTTEN // herfststage
woensdag

02/11 t.e.m. vrijdag 04/11

09.00 tot 16.00 prijs: €60 3 tot 5 jaar

Als echte ‘smospotten’ gaan we kliederen en
kladderen met verf, modder, klei en andere
materialen. Tijdens deze fijne driedaagse
wisselen we creatieve activiteiten af met
spelactiviteiten.

30/10

DE KLEINE IJSBEER (3+)
14.00

tickets: €3 (vvk) // €4 (kassa)

Ainbo is een meisje dat opgegroeid is in een
dorpje in de diepste jungle van de Amazone.
Als ze op een dag ontdekt dat haar land wordt
bedreigd door een eeuwenoude demon, is
ze vastbesloten om haar land en het volk te
redden.

Lars is een onschuldige jonge beer die vaak
in de problemen komt. Maar met de hulp van
zijn vrienden komt hij er altijd uit!

AKADEMIE@FOYER

DE BAD GUYS (5+)

© Universal Pictures

© Ingegno

In de nieuwe actiekomedie ‘De Bad Guys’ staat
een topteam van criminele dieren voor zijn
grootste uitdaging ooit: brave burgers worden.

WEMMEL WETENSCHAPT // paasstage

3D-printen, creatief met elektronica,
snijplotten en leren solderen. Klinkt je dat
als muziek in de oren? Kom dan tijdens de
paasvakantie naar de Zandloper! Onder
professionele begeleiding laten we je proeven
van deze en andere technieken.

SING 2 (5+)
Koala Buster en zijn muzikale vrienden
bereiden het meest extravagante optreden
ooit voor met veel entertainment, glitter en
glamour.
© Nickelodeon

03/04 t.e.m. vrijdag 07/04

De techniekworkshops worden afgewisseld met
sport en spel. Aan variatie geen gebrek dus.

28

zaterdag

Welkom ontdekker, om talenten op te
speuren op deze woensdagen tussen 16u en
17u in de foyer van de Muze. Je gaat kijken,
luisteren en proeven hoe de leerlingen van
de Akademie met hun passie voor muziek,
woord en dans op een overtuigende manier
hun opvoeringen gaan overbrengen. Vrij
toegankelijk voor iedereen!

SHAUN HET SCHAAP:
HET RUIMTESCHAAP (3+)
Shaun het schaap is terug en er is een buitenaardse gast op de boerderij: Lu-La! Shaun besluit
haar te helpen om de weg naar huis te vinden.

LEGACY LEAGUE
The Legacy League series is een open break
battle-circuit voor jongeren tot 17 jaar. In
Meise wordt de selectieronde voor het Vlaams
kampioenschap samen met vzw On The Block
op poten gezet, ‘the place’ voor iedereen die
meer wil leren over breaking en de hiphopculture en tevens de thuis van Olympisch
atleet Mighty Jim, die onze Belgische 3-kleur
zal vertegenwoordigen op de Olympische
Spelen te Parijs in 2024. Iedereen is welkom
op de battle in de Muze van Meise om mee te
komen supporteren voor de bboys en bgirls
en te genieten van coole moves en zotte
grooves!
De battles starten om 12u. Vanaf 10u ben je
welkom om te komen skaten. Graffiti spuiten
en breakdance leren kan vanaf 11u. Tot 18u
kan je ook vrij skaten en graffiti spuiten.
i.s.m. jeugddienst Meise

12/10/2022 // 09/11/2022 // 07/12/2022
01/02/2023 // 26/04/2023
woensdag

25/01

Gedichtendag is hét poëziefeest van
Vlaanderen en Nederland. Ieder jaar staat
eind januari poëzie voor één dag in het
zonnetje. Leerlingen Woordkunst-Drama van
Akademie Meise slaan de handen in elkaar
om op de vooravond van Gedichtendag een
gevarieerd en verrassend programma te
brengen.

12/06

zondag

19/06

zondag

18.00

26/06

18.00

Julia Toumassian
zaterdag

02/07

12.00

Eddy Mariën - bespeling tijdens de markt
zondag

10/07

18.00

Eddy Mariën - ter gelegenheid van
Vlaanderen Feest
zondag

17/07

18.00

Marc Van Eyck

24/07

18.00

Jasper Depraetere
zondag

31/07

18.00

Deborah Hennig (Canada)
zaterdag

06/08

12.00

Eddy Mariën - bespeling tijdens de markt
zondag

14/08

18.00

Tim Couck
zondag

21/08

18.00

Wim Ruitenbeek (NL)

28/08

zondag

BEIAARDBESPELINGEN IN
HET NAJAAR

zaterdag

29

18.00

Philippe Beullens

Info: www.akademiemeise.be

De bankjes aan het cultuurhuis zijn de ideale
plek om in de zomer te genieten van het
Meisese beiaard. Beiaardiers van alle hoeken
van het land - en de wereld - komen voor u
de klokken beroeren. Aan het einde van de
zomer wordt het twintigjarig bestaan van
het nieuwe beiaard gevierd met een hele
namiddag feest.

12.00

John Widmann (VS)

zondag

GEDICHTENDAG

04/06

Eddy Mariën - bespeling tijdens de markt
zondag

05/02

11/12

09.00 tot 16.00 prijs: €100 6 tot 12 jaar

AKADEMIE VOOR MUZISCHE
KUNSTEN MEISE

ONTBIJTFILMS

zondag
9.00 uur ontbijt - 10 uur : film
film: €3 (vvk) // €4 (kassa)
ontbijt + film: €16 (volwassenen), €10 (-12 j.)

maandag

O N D E R D E V L E U G E L S
V A N D E M U Z E

zondag
9.00 uur ontbijt - 10 uur : film
film: €3 (vvk) // €4 (kassa)
ontbijt + film: €16 (volwassenen), €10 (-12 j.)

Vóór de film kan je genieten van een heerlijk
en gezellig ontbijt in ons café Cultuur Bar
Bar. Zak nadien met de hele familie gezellig
onderuit in onze knusse zetels voor de film.
Reserveren voor het ontbijt is verplicht.

I

19.30 tot 21.00 €9

Werk je teveel en te hard? Ben je te loyaal, maar nooit lief voor jezelf en
zet je anderen op de eerste plaats? Luister je amper naar je lichaam? Kan
jij geen grenzen aangeven? Wil je alles te perfect en alle balletjes in de
lucht houden? Dan lonkt een burn-out misschien achter de hoek, ook al
denk je dat het jou nooit kan overkomen. Dat dacht Ilse Hellinckx ook,
tot het licht bij haar uitging. Ze geeft een uiteenzetting over wat burn-out
is, wat er allemaal bij komt kijken en vertelt haar persoonlijk verhaal.
Docent: Ilse Hellinckx

Contacten zijn belangrijk in ons leven. Het ligt in onze natuur om
relaties te willen aangaan met anderen. Op een ‘gezonde’ manier
relaties uitbouwen betekent niet dat we ons aan anderen vastklampen
en er helemaal afhankelijk van zijn. Bouwen aan vriendschap is ook
bouwen aan de relatie met jezelf. Pas als je je eigen vriend kunt zijn,
ben je in staat om in alle vrijheid met de ander in relatie te staan. In
deze cursus leer je hoe je dit alles stap voor stap kunt realiseren.
Docent: Olga Snoek

AINBO (6+)

15/12

Hoe het licht uitging // Foyer GC de Muze van Meise

Bouwen aan vriendschap // Cultuurhuis

FILMS

zondag

donderdag

19.00 tot 22.15

€36 voor de reeks

© Universal Pictures Belgium

VAKANTIESTAGES

04/10 + dinsdag 11/10 + dinsdag 18/10

18.00

Richard de Waadt

03/09

12.00

Eddy Mariën - bespeling tijdens de markt
zondag

11/09

18.00

Rachel Perfecto
zaterdag

17/09

16.00

Afsluiting Beiaardseizoen
Info: www.meise.be

FEEST
IN DE
ZANDLOPER

C U LT U U R S M A K E R S
Cultuursmakers staat samen met GC de Muze van Meise in voor een aantal lezingen die je laten kennismaken met landen
en culturen van over heel de wereld.
Kassa: €7 / voorverkoop: €6 (per lezing) // leden vtbKultuur kassa: €6 / voorverkoop €5 (per lezing) // Meer info op onze website.

3 5 JA A R Z A N D LO P E R // 5 0 JA A R N C RW
Feest! De Zandloper bestaat 35 jaar en de Nederlandse Cultuurraad (NCRW) 50 jaar. Dat
vieren we graag tijdens een feestweek in september met een gevarieerd programma.

14.00 & 20.00

FEESTHAPPENING
zondag

18/09

14.00

Een namiddag vol bruisende activiteit en
het ideale moment om samen allerlei leuks
te beleven. Jong en oud is welkom in de

VIVA DE ROMEO’S
donderdag

22/09

20.00

STAAND CONCERT

Geniet van het onuitputtelijke
schlagerrepertoire van hét trio van Vlaanderen
en doe mee met de polonaise op onze
dansvloer. Davy Gilles, Chris van Tongelen en
Gunther Levi bieden je 100 % feestgarantie.
(Zie ook pag. 4.)

zaterdag

24/09

20.00

Denk aan de jaren 50, 60 en 70, toen mensen
nog een hele nacht dansten op livemuziek. Wij
brengen die nostalgische herinnering terug
tot leven en toveren onze theaterzaal om tot
de gezelligste danszaal van Wemmel. Heren
in stijlvolle kostuums en dames in feestelijke
avondjurken worden ten dans uitgenodigd op
het Zandloper-verjaardagsGALABAL met The
Chacha’s als balorkest.
(Enkel op uitnodiging.)

Edgard Jespers
CUBA
woensdag

21/09

20.00

Cuba is een prachtig land: vriendelijke mensen,
charmante koloniale stadjes, de jungle en de
turkooisblauwe zee, de opzwepende muziek en
niet te vergeten ... Cuba’s bekendste handelsmerk: sigaren en rum!

© Guido Vervoort

16/09

GALABAL MET DANSORKEST THE CHACHA’S

© Jos Odeurs

vrijdag

Voor één keer geen film van eigen bodem,
maar eentje uit het jaar 1972, het jaar dat de
Wemmelse Cultuurraad opstartte, én over
theater. In deze muzikale klassieker schittert
Liza Minelli in de rol van danseres in de Kit Kat
Klub in het Berlijn van de woelige jaren 30.

Zandloper om interessante, gezellige en
smaakvolle stukjes cultuur op te snuiven. De
Wemmelse verenigingen zetten zichzelf in
de kijker en het wordt een cultuurfeest met
infostandjes, muziek, dans, expo, workshops
en lekker eten en drinken.

© Edgard Jespers

FILM: CABARET (‘72)

Jos Odeurs
IN DE VOETSPOREN VAN DE
OUDE KARAVAAN- EN
ZIJDEROUTES
woensdag

16/11

20.00

We zetten onze tocht van 17000 km verder door
Centraal Azië en reizen door Tajikistan,
Zuid-Kirgistan, Oezbekistan en Turkmenistan.

Guido Vervoort
BHUTAN
woensdag

15/02

20.00

Het koninkrijk Bhutan is nog één der meest
authentieke landen ter wereld dat pas in 1974 de
grenzen openstelde voor toerisme. We reizen over
bergpassen van bijna 4000 meter hoog, te midden
het grandioze decor van de oostelijke Himalaya,
maar naar een groot ‘Bruto Nationaal Geluk’.

RANDATLAS

6 sessies | dinsdagavond (19.30 -22:00) of
donderdagnamiddag (14:00 - 16.30)
Deelnameprijs per reeks: 60€
(Potloden en tekenpapier inbegrepen)
Startdata: dinsdagavond: 20/9 of donderdagnamiddag: 22/9

dinsdag 27/09, 25/10 & 29/11
van 19.00 tot 21.00 in Cultuur Bar Bar
gratis / vooraf inschrijven is niet nodig

woensdag 10 tot zondag 15 mei 2023
op locatie in WEMMEL

Ook volgend seizoen organiseert de Zandloper een aantal 6-delige cursusreeksen
tekenen, helemaal gericht op waarnemingen, dat wil zeggen tekenen wat men ziet.
Je leert of verfijnt stap voor stap hoe je met
een potlood de realiteit kan omzetten op een
blad papier. Het tekenatelier wordt begeleid
door Wemmelse kunstenares én ervaren
docente Dagmar Brozova. Zij leert je op een
fijne manier tekenen en weet hoe belangrijk
tekenen is als startpunt voor iedereen die iets
op papier tot leven wil laten komen.

Heb je vragen over het gebruik van je computer,
tablet of smartphone? Over zoeken op internet,
apps installeren of werken met de onlinecatalogus van de bibliotheek? Onze Digidokter staat
klaar om je in makkelijk Nederlands te helpen
en ontvangt je iedere laatste dinsdag van de
maand. Spreek je thuis een andere taal dan
Nederlands? Geen probleem, ook dan ben je
welkom!

30

Op expeditie in Wemmel ! De Zandloper neemt
voorjaar 2023 deel aan het erfgoedproject
‘Randatlas’ i.s.m. vzw ‘De Kleine Expeditie’. We
bouwen een écht basiskamp op een nog nader
te bepalen plek of wijk in Wemmel, en gaan
op zoek naar sporen van het verleden en naar
verhalen van mensen die er nu wonen, werken
en leven om het letterlijk in kaart te brengen. We
organiseren gedurende 5 dagen verschillende
ontmoetingsactiviteiten: vertelnamiddagen,
interviews, pop-up museum, een Wall of Fame,
een gids voor een uur, fietsen zonder leeftijd,
samen koken ... dat en nog veel meer. Al de activiteiten worden opgezet met één doel: verhalen
verzamelen en met elkaar en de rest van de
buurt delen. Zin om hieraan mee te werken? Of
wil je meer informatie? Neem dan zeker contact
op met ons!

Patrick Dewilde
ZUID-AFRIKA,
VAN NAMIBIË TOT ZIMBABWE

Dominiek Druart
COLOMBIA & MEXICO
woensdag

woensdag

26/10

20.00

We maken een reis van meer dan 5000
kilometer door Zuidelijk Afrika.

© Grégory Lewyllie

DIGIDOKTER

© D. Druart

TEKENATELIER

© Patrick Dewilde

ZANDLOPER EXTRA

14/12

20.00

In zijn nieuwe documentaire neemt Dominiek
Druart je mee op zijn avontuurlijke reis van Colombia naar Mexico. De enorme diversiteit aan
natuur en cultuur tussen Zuid-en Noord-Amerika is nauwelijks met woorden te beschrijven.

31

Grégory Lewyllie
MYANMAR - OMAN
woensdag

19/04

20.00

Grégory Lewyllie, de fietsende globetrotter
heeft een zwak voor lange fietsvakanties en
voor Azië. Deze keer fietste hij onder meer
door het bijzondere Myanmar en liet zich ook
onderdompelen in de cultuur van het MiddenOosten, meer bepaald Oman.
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AMUZE ENSEMBLE
// MEUZEMUZECONCERT DE ROMEO’S // VIVA DE ROMEO’S
- STI.LL // CRACK IT OPEN - ANKE
BROUWERS // MOOI ZIJN & ZWIJGEN - JAN
JAAP VAN DER WAL // III-IÈME - SVEN DE
RIDDER COMPANY // PROPER LAKENS - ALLEZ, CHANTEZ! // ZANGAVOND - A PINK FLOYD
EXPERIENCE - TOUT PETIT // DRRRAAI (3+) - STEVEN
DELAERE // SCHIJN - BART HERMAN // VOLWASSEN EN
GESTREKEN - DEMPSEY HENDRICKX & KOPERKWINTET BRASSERY//
TIJGER! TIJGER! (8+) - - D O W L N D R A K E // IN DARKNESS LET
ME DWELL - STUDIO ORKA // RADI’O ZOUTLOOS (6-106 JAAR) - ODE
AAN ARETHA // FRANKLIN. - JAZZLAB // AKI - AN NELISSEN & INTGENIEP
// VIVA LA MUERTE! - JO VALLY // SENIORENFEEST NCRW - DAVID GALLE
// JOEPIE - NINNANANNA // SLAAPCONCERT (0-2 JAAR) - BAS BIRKER // IN
BLIJDE VERACHTING - LE CONSORT // SPECCHIO VENEZIANO - LIEVE BLANQUAERT // LET’S TALK ABOUT SEX... - ZSA ZSA ZSU // TERUG NAAR ‘THE ROARING
TWENTIES’ - RYELANDT TRIO // RYELANDT GOES VIENNA - DE EENDRACHT //
WINTERCONCERT - PIETER VERELST // TEN AARZEL - CAALS ZINGT HAZES ARMAND - DE PEATLES (4+) - HETTY HELSMOORTEL // MISSIE 22 - NATALIE
SCHOONBAERT // CONNY VANDENBOS - NUOVE MUSICHE SOLISTENENSEMBLE // KERSTCONCERT - JADE MINTJENS // #EINDEJAARSCONCERT
2022 - RETROSPECT // 10 JAAR JONAS WINTERLAND - KRIS KRAS
// FOOLS - FOYER DO MUNDO // SHAO-HUAN HUNG & PETER
JACQUEMYN - STEFAAN VAN BRABANDT, SIEN EGGERS & FRANK
FOCKETYN // SARTRE & DE BEAUVOIR - WILLY SOMMERS //
DE SOUNDTRACK VAN MIJN LEVEN - JELLE CLEYMANS
// ROUBAIX - BROSELLA // WINTERFESTIVAL - GUGA
BAÚL & JONA VAN THIELEN // EEN BADJE VOL MET
STROOP - STOKMAN EN VOS // EEN ZOEN VAN TOEN
- HET WOLK // VUIL (2+) - FOYER DO MUNDO
// JONAS MEERSMANS & NIKKI VERLINDEN - THOMAS SMITH // REBEL - GUIDO
BELCANTO // IN DE KRONKELS VAN MIJN
GEEST - BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER //
DE ZUGEZEIDE ZEEKE - WOMEN DON’T
CYCLE - PIETER EMBRECHTS, NOÉMIE SCHELLENS
EN MAARTEN VANDENBEMDEN - // LA SERENATA - DAT HEET
DAN GELUKKIG ZIJN // DE MUSICAL - FOYER DO MUNDO // GRÉGOIRE TIRTIAUX
& ANAÏS MOFFARTS - TINA HEYLEN EN EVA BINON IN COPRODUCTIE MET THEATER FROEFROE, HETPALEIS EN DEMAAN // HOM(M)E (2,5+) - THEATER A TOT Z // ANOROC - SPROOKJES ENZO // CLICK (3+) - KIRSTEN
GEDESHI // PIANORECITAL - JAZZLAB // PROFOUND OBSERVER & BERT JORIS - GROF GESCHUD // BROEDEN - ROBRECHT VANDEN
THOREN // ACHTERAF NIET KOMEN HUILEN - DE KOLONIE // MUZIEKMEKANIEK (4+) - FOYER DO MUNDO // SITARDUST TRIO - ERIK VAN LOOY
// VERSLAAFD - BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER // DE ZUGEZEIDE ZEEKE - WARMOES // ZAND (2,5 - 9 JAAR) - BART VAN LOO // DE BOURGONDIËRS
- DE PIETERMAN - VVZ-BAND NIEUWENRODE // JEAN BOSCO SAFARI & LV DANCE CREATION - COLLECTIEF FIAT // MOBI MOBI (6+)
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