CULTUUR

ON STAGE: WIN GRATIS DUOTICKETS!
DANKZIJ ONDEROX GRATIS NAAR OPTREDENS EN VOORSTELLINGEN!
Stuur voor woensdag 4 september 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!

Steven Van Herreweghe — Bl!ndman en Decap Orgel — Water & Fire: Händel
De Droom van Philo (try-out) Revisited

Living Roots (Eva De Roovere, Jorunn Bauweraerts, Lennaert Maes en Gert Bettens) — Women of the Nineties

STEVEN VAN HERREWEGHE — DE DROOM VAN PHILO (TRY-OUT)
ARENDONK — In De Droom van Philo houdt Steven Van Herreweghe de meest onthutsende tv-gebeurtenissen wereldwijd tegen het licht en combineert zo zijn grote
liefde voor televisie met zijn eerste liefde, het theater. Steven krijgt bezoek van de geest
van Philo Farnsworth. Deze Amerikaanse boerenzoon kreeg in 1920 op 14-jarige leeftijd een ingeving waarmee hij de basis voor televisie legde. Hij creëerde één van de
grootste uitvindingen van de 20ste eeuw, maar stierf in 1971 verbitterd en liet een
creatie achter waar hij helemaal niet fier op was. In 2019 wil Philo van Steven weten wat
er met zijn uitvinding gebeurd is sinds zijn overlijden. Organisatie: De Wildeman.
Donderdag 12 september om 20.30 uur
’t Onkrooid in Arendonk
Tickets 12 euro

BL!NDMAN EN DECAP ORGEL —
WATER & FIRE: HÄNDEL REVISITED
HERENTALS — Water & Fire verenigt twee gelegenheidswerken van Georg Friedrich Händel
die hij voor ceremonies schreef: Water Music en Music for the Royal Fireworks. Saxofonist Eric
Sleichim en organist Reitze Smits arrangeerden de twee muziekstukken voor saxofoonkwintet
en groot orgel. In dit programma komt ook de Franse componist Jean-Féry Rebel aan bod.
Om 19.30 uur komen de concertgangers samen aan het Kempisch Kanaal. Na een korte
wandeling bereiken ze de tribune voor de werkplaatsen van Decap orgels, waar het concert
plaatsvindt in de openlucht. Een vuuract sluit het evenement af. Organisatie: ’t Schaliken.
Zaterdag 14 september om 19.30 uur
Orgelfabriek Decap Orgels aan Langepad 51 in Herentals
Tickets 19 euro
Lees verder op pagina 82
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BETAALBARE KWALITEITS MODE VOOR MOEDER EN DOCHTER
∙ Ontdek ons nieuw Deens merk Luxzuz.
Uitstekende kwaliteit en toch
betaalbaar tot maat 46
ELKE DONDERDAG
LATE NIGHT SHOPPING
∙ Leuke vestjes voor frisse avonden
TOT 20 UUR
MET TAL VAN WISSELENEDE SURPRISEN
∙ Aangename stofjes
EN VERRASSENDE ACTIES
∙ Wij hebben een uitgebreide keuze,
zowel voor moeder en dochter
OPEN:
Di - wo - vr: van 13 tot 18 uur
Do: van 13 tot 20 uur
Za: van 10 tot 17 uur

www.aquila-arendonk.be
FESTIVAL MAKE UP BIJ SALON AMBER
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Ben Vanderweyden Quartet & Fred Brouwers — Thank You Toots!
© Freddie Concert Photography

Elena Peeters — Johnyboy
© Bart Van der Moeren

BEN VANDERWEYDEN QUARTET & FRED BROUWERS —
THANK YOU TOOTS!
MOL — Thank You Toots! is een liefdevolle hommage aan Toots Thielemans door
vier topmuzikanten die allemaal met Toots in de studio of op het podium stonden.
Het repertoire omvat een rijke en diverse waaier aan bekende composities, zoals
de onvergetelijke soundtracks van ‘Turks Fruit’, ‘Midnight Cowboy’, ‘Sesamstraat’,
‘Witse’ en ‘Baantjer’. Maar ook Toots’ klassiekers ‘Bluesette’ en ‘For My Lady’
mogen natuurlijk niet ontbreken. Speciaal voor deze unieke tribute arrangeerde de
groep enkele stukken opnieuw en ze brengen zelfs een nooit eerder uitgebrachte
compositie van de jazzlegende. Fred Brouwers zorgt aan de hand van unieke fragmenten voor een warme presentatie van dit concert waar de liefde voor de grootmeester van afdruipt.
Vrijdag 27 september om 20.15 uur
RElaX (foyer Schouwburg Rex) in Mol
Tickets 14 euro (10 euro tot 17 sept.)

PYJAMA VOOR ZES
TURNHOUT — We kunnen u natuurlijk de korte inhoud geven van ‘Pyama voor
zes’. Dat zou gemakkelijk zijn. We kunnen u vertellen dat het gaat over Bernard
en Jacqueline, een gehuwd koppel. En dat het stuk begint met Jacqueline die
een weekend weg moet, en dat Bernard zijn kans schoon ziet. En dat vervolgens blijkt dat alles reeds geregeld is: zijn minnares Suzanne komt haar verjaardag vieren, zijn vriend Robert is ook van de partij en de traiteur stuurt kokkin
Suzette om het diner te bereiden. Maar dan! Dan verneemt Jacqueline de komst
van Robert en annuleert haar afspraak. En wat denkt u dat er gebeurt? Jacqueline blijft thuis, smachtend naar Robert, die haar minnaar blijkt te zijn! Dat
zouden we u kúnnen vertellen. En we horen u vervolgens denken: ”Goh, natuurlijk! Ik had het gedacht: ‘Pyama voor zes’ kan toch over niks anders gaan dan
Bernard en Jacqueline, een gehuwd koppel etc. etc..” Misschien. Of toch niet?
Wij vertellen u lekker niets. Pyama voor zes, een razende komedie van Marc
Camoletti, de man achter blijspel ‘Boeing, Boeing’. Regie is in handen van Dirk
Lavrysen, bekend van tv en theater, die onlangs nog ‘the mother of all comedies’ De Tante van Charlie, regisseerde bij het Antwerpse Elckerlyc (what’s in a
name…).
Tien speeldata tussen 28 september en 19 oktober, telkens om 20.15 uur, en op
zondag 6 oktober om 15 uur. (duotickets voor dinsdag 1 oktober om 20.15 uur)
Hofpoortteater Elckerlijc in Turnhout - Tickets 12 euro
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ELENA PEETERS — JOHNYBOY
MOL — “Wie heeft het recht om te beslissen over een leven?”, vroeg de jonge
theatermaakster Elena Peeters zich af. Ze bezocht de zwaarst bewaakte gevangenis van Texas en ontmoette er haar drie pennenvrienden: eentje kreeg levenslang
en de anderen de doodstraf. In een wervelende roadtrip door de meest conservatieve staten van Amerika ging ze op zoek naar schoonheid. Schoonheid achter
vooroordelen en in de dorre vlaktes van Texas, en schoonheid in zij die geen recht

HETPALEIS — Play! (7+)
© Rainer Berson

hebben op een tweede kans. Johnyboy is een ijzersterke monoloog en een zoektocht naar schoonheid en antwoorden.
Woensdag 2 oktober om 20.15 uur
Schouwburg Rex in Mol
Tickets 13 euro (10 euro tot 17 sept.)

CIE 111 — QUESTCEQUETUDEVIENS?
TURNHOUT — Flamenco zoals je het nog nooit zag. Flamencodanseres Stéphanie Fuster danst op muziek van gitarist José Sanchez en flamencozanger Alberto Garcia. Maar verwacht je niet aan een traditionele flamencovoorstelling
met castagnetten. ‘Questcequetudeviens?’ is een openhartige zoektocht naar
de ziel van flamenco, waarbij regisseur Aurélien Bory de clichés van het flamencogenre flink afstoft.
Woensdag 2 oktober om 20.15 uur
De Warande in Turnhout
Tickets 24 euro

LIVING ROOTS (EVA DE ROOVERE, JORUNN BAUWERAERTS, LENNAERT MAES EN GERT BETTENS) — WOMEN OF THE NINETIES
MOL — Alanis Morissette, Kate Bush, Madonna, Skunk Anansie, Tori Amos, Sheryl
Crow, Heather Nova, Tracy Chapman,… Met hun songs wisten deze artiesten in de
nineties vele tienerharten te veroveren. Zo ook de frêle hartjes van Eva De Roovere,
Jorunn Bauweraerts (Laïs) en Lennaert Maes (Lenny & de Wespen). In ‘Women of the
Nineties’ wagen ze zich aan eigenzinnige interpretaties van het repertoire van deze
vrouwelijke idolen uit hun tienertijd en nemen je zo mee terug naar de tijd van stoere
rockchicks, hemelse singer-songwriters en ware popdiva’s. In Gert Bettens, die zelf
met K’s Choice tijdens het laatste decennium van de vorige eeuw meerdere hits scoorde, vonden ze de ideale man om hen te vergezellen op deze trip down memory lane.
Vrijdag 4 oktober om 20.15 uur
Schouwburg Rex in Mol
Tickets 21 euro (17 euro tot 17 sept.)

HETPALEIS — PLAY! (7+)
HERENTALS — Zes dansers spelen een spel. Is het voetbal, tikkertje, touwtrekken? Rivaliteit, competitie en valsspelen loeren om de hoek. Ze nemen risico’s en breken spelregels, balanceren tussen plezier en ernst, tussen winnen
en verliezen. Hoe lang blijft een spel een spel? Choreograaf Karolien Verlinden
maakt een dansvoorstelling voor kinderen, geïnspireerd op Pieter Bruegels
Kinderspelen. Op dit fascinerende schilderij uit 1560 beeldde Bruegel tachtig
verschillende kinderspelletjes uit de Lage Landen af: bikkelen, priktollen, steltlopen, haasje over,…
Zondag 6 oktober om 14.30 uur
’t Schaliken in Herentals
Tickets 8 euro

www.houtumstreet.be - www.warande.be - www.oud-turnhout.be - www.getouw.be -www.heilaar.be - www.elckerlijc.com - www.schaliken.be - www.dewerft.be
www.ccdeadelberg.be - www.dewouwer.be - www.dewildeman.net

PARIBO JANSSENS

Kasteelstraat 101 - 2470 Retie - 014-37.92.17

VERHUURT en VERKOOPT alle machines en produkten voor het
renoveren en behandelen van alle vloeren. Ook verkoop van parket

Open: ma-vrij: 9-12u en 13-18u • zat: 9-12u • zondag & woensdag gesloten

Onze deskundige vakman RENOVEERT, REINIGT EN BEHANDELT al uw vloeren.
Vakkundige plaatsing van parket.

OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE
10% KORTING BIJ VERHURING EN
AANKOOP PRODUKTEN VOOR
VLOER-ONDERHOUD
NIET OP PARKETVLOEREN EN LAMINAAT
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