CULTUUR

ON STAGE: WIN GRATIS DUOTICKETS!
DANKZIJ ONDEROX GRATIS NAAR OPTREDENS EN VOORSTELLINGEN!
Stuur voor woensdag 15 april een mail naar onstage@onderox.be met daarin twee voorstellingen van je voorkeur. Vermeld zeker je persoonlijke
gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Zo kunnen we jou verwittigen als er zich wijzigingen voordoen. Ben jij één van de
gelukkige winnaars? Dan word je persoonlijk gefeliciteerd via mail! De tickets liggen de dag zelf klaar aan de kassa. Je maakt kans op duotickets
of familietickets (max. 5 personen). Zijn er twee locaties beschikbaar voor dezelfde voorstelling? Geef dan duidelijk je voorkeur aan!
Bij het ter perse gaan van deze Onderox Magazine waren alle cultuurcentra gesloten naar aanleiding van de maatregelen tegen het coronavirus.
Onderstaande voorstellingen vinden enkel plaats als die maatregelen weer opgeheven worden.

Bollylicious — Sitara
© Steven Hendrix

Mevrouw De Poes —
Dierenplezier aan zee!

VRT Bigband met Sofie, Sandrine en Stef Torpedo
Caers — 100 jaar Ella

TORPEDO (FILMVOORSTELLING)

NACHTHEXEN IV: BATTRE - JENS VAN DAELE | BURNING BRIDGES

HERENTALS — In 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, krijgt een groep
Vlaamse rebellen een geheime opdracht. Zij moeten met een gekaapte Duitse
onderzeeër van Congo naar de Verenigde Staten varen. Aan boord zit een geheime lading waarmee de geallieerden de oorlog wel eens zouden kunnen winnen.
Met o.a. Koen De Bouw, Thure Riefenstein en Ella-June Henrard. Van regisseur
Sven Huybrechts.
Dinsdag 21 april om 20 uur
’t Schaliken in Herentals
Tickets 5 euro

GEEL — NachtHexen IV: Battre gaat over de eeuwige strijd. Het blindelings uitvoeren van
het motto ‘oog om oog, tand om tand’. Deze creatie is een dansduel op het scherpst van
de snede. De twee danseressen laten elkaar voor geen centimeter los. Het is het bevechten van ijzer tegen ijzer. Twee gelijkwaardige krachten die zich op elkaar stukbijten. Een
voorstelling die als het ware in een remise eindigt. Uiteindelijk zijn er alleen louter verliezers
te aanschouwen. Door de eeuwen heen en zeker heden ten dage is dit bijzonder actueel.
Zaterdag 25 april om 20.15 uur
De Werft in Geel
Tickets 14 euro

ELLEN VAN PRAET — INTOLERANTIE OF ALLERGIE (WORKSHOP)

MEVROUW DE POES — DIERENPLEZIER AAN ZEE! (2+)

RAVELS — In deze workshop overlopen we de verschillende aspecten van intolerantie en allergie. We gaan dieper in op de verschillen en de overlappingen, maken
halt bij de veertien allergenen en de soorten intoleranties. We geven aan hoe je ze
kan opsporen, leren je etiketten lezen en raden je op de koop toe enkele interessante websites aan.
Donderdag 23 april om 19.30 uur
Bibliotheek Ravels
Tickets 8 euro

OUD-TURNHOUT — Nu het schip van Kapitein Winokio is aangemeerd voor onderhoud, nemen Mevrouw de Poes en muziekmatrozen Ivanov en Petrolium de
allerkleinsten mee naar zee. Al zingend stellen ze daar hun dierenvriendjes voor: de
romantische walvis, de schitterende zeester, de verliefde octopus, de glibberige
kwal, de kruipende krab… en tal van andere kleurrijke zeedieren.
Zondag 26 april om 14.30 uur
De Djoelen in Oud-Turnhout
Tickets 10 euro

ISBELLS — SOSEI

PROF. DR. IR. JOS VANDER SLOTEN —
NEMEN ROBOTS HET OVER IN DE GENEESKUNDE? (LEZING)

MOL — Isbells zag het levenslicht in 2008 toen binnen de slaapkamermuren van
frontman en bezieler Gaëtan Vandewoude de eerste songs van de band tot leven
kwamen. Hij werkte aan kleine maar dappere vechters: sobere, breekbare folksongs uit de gewichtsklasse van Nick Drake, Fleet Foxes en Bon Iver. Goed tien jaar
later is Isbells met Sosei aan zijn vijfde langspeler toe.
Zaterdag 25 april om 20.15 uur
Schouwburg Rex in Mol
Tickets 16 euro
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Prof. Dr. Ir. Jos Vander Sloten — Nemen
robots het over in de geneeskunde?

BOLLYLICIOUS — SITARA
LOMMEL — Bollylicious brengt een unieke mix van Bollywood, Indische klassieke
dansvormen en ‘Gypsy’ dansen uit Rajasthan, zowel puur als in combinatie met
verschillende andere genres. Voor deze nieuwe voorstelling Sitara zal de internationale topdanser Sooraj Subramaniam Bollylicious vergezellen. Verwacht je aan een
bedwelmende avond vol meeslepende muziek, majestueuze kostuums en beklijvende choreografieën.
Zaterdag 25 april om 20.15 uur
De Adelberg in Lommel
Tickets 15 euro

RAVELS — Computers zijn in onze moderne samenleving overal aanwezig. In de
geneeskunde is dat niet anders. Computers ondersteunen de diagnose van ziektes, helpen bij de voorbereiding en de planning van een operatie, en sturen zelfs
robots aan die de chirurg helpen bij een operatie. In deze voordracht wordt uitgelegd en aangetoond dat de patiënt geen angst hoeft te hebben voor deze technologische vernieuwingen in de gezondheidszorg: de chirurg wordt niet vervangen
door een robot.
Donderdag 30 april om 20 uur
Bibliotheek Ravels
Tickets 4 euro

VRT BIGBAND MET SOFIE, SANDRINE EN STEF CAERS —
100 JAAR ELLA
HERENTALS — In 2017 zou de Amerikaanse jazzzangeres Ella Fitzgerald 100 jaar
geworden zijn. Naar aanleiding van dit jubileum zet de VRT Bigband een tournee
op met Sofie Verbruggen, Sandrine Van Handenhoven en Stef Caers.
Zondag 3 mei om 20 uur
’t Schaliken in Herentals
Tickets 17 euro
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