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KH Uitpas
Nog geen KH Uitpas? Jammer, want je doet er alleen maar voordeel mee! Met je
KH Uitpas krijg je aanzienlijke kortingen op de activiteiten van het cultuurcentrum
zoals de podiumvoorstellingen, lezingen, workshops, het lidgeld van de bibliotheek ...
maar evengoed bij de vrijetijdspartners van de gemeente zoals Museum Sincfala,
CaféCultuur en For Freedom Museum. Speciaal voor de KH Uitpassers worden er tal
van acties georganiseerd, denk maar aan nocturnes, workshops, gratis tickets ...
We houden je op de hoogte van deze KH Uitpas acties via de nieuwsbrief van CC Scharpoord.
Een KH Uitpas is één jaar geldig, vanaf datum van aankoop. Je koopt de pas voor slechts € 10 aan
het onthaal van het cultuurcentrum. Je KH Uitpas kan je elk jaar verlengen voor € 10. Bij verlies
van de KH Uitpas, binnen het lopend jaar, wordt een administratieve kost van € 5 aangerekend.

PODIUM

Koop nu al je tickets of schrijf je in!
Wij hopen samen met jullie dat de activiteiten in deze brochure
kunnen plaatsvinden (zonder of met corona-restricties). Bij de opmaak
van deze brochure waren we daar echter nog niet zeker van.
Contacteer bij twijfel ons onthaal via
T 050 630 430 of cc.ticket@knokke-heist.be

We zetten drie categorieën van
voorstellingen in de kijker:
SPRUITJES
Podium

Wij hebben een boontje voor families. Ontdek alle knotsgekke familievoorstellingen in
en rond ons cultuurcentrum. Kinderen kunnen zich na de voorstelling uitleven in de tuin
of genieten van een drankje of heerlijke pannenkoek in CaféCultuur.

PIMENTO
We zetten de schijnwerpers op aanstormend talent. Laat je verrassen door minder
bekende namen, die zeker en vast de moeite waard zijn om te ontdekken. Wij geven hen
graag de kans hun werk aan jullie te presenteren.
Wat zeg je? Onbekend maakt onbemind? Je slaat de nagel op de kop! Ontpop jezelf dus
tot ware cultuuravonturier en stel je open voor alle nieuwigheden die we je te bieden
hebben. Je zal aan den lijve ondervinden dat deze voorstellingen het ontdekken meer
dan waard zijn.

HUMORHAL
Onder het motto ‘lachen is gezond’ zetten wij onze comedyvoorstellingen extra in de
kijker. Zoveel comedy, zo moeilijk om te kiezen: we tippen onze favoriete shows voor
het nieuwe seizoen. Zowel vaste waarden als nieuwe talenten krijgen een plaats op ons
podium. Allemaal toppers in hun genre!
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Duo Abbraccio
Bliesblaasbloesss (4+)
Meneer Stekel heeft een huisje gebouwd. Op een plaats waar niemand wil wonen. Er is niets en toch alles. Daar
houdt Stekel van. Plots onverwachts bezoek! De boom wiegt, het luikje gaat open, de grond beweegt … Is hij
binnen?
Een muzikale en visuele voorstelling, over alleen en samen zijn. Waar het woordeloze spel tussen beide acteurs
een andere wereld oproept. Waar afvalmateriaal een nieuw leven krijgt en het gedoodverfde plastic even ook
mooi mag zijn. Dit alles overgoten met een vleugje humor en absurditeit!
Vincent Verbeeck en Hannes Goffin
Vincent Verbeeck

CONCEPT EN SPEL:
MUZIEK:

EN+ We zorgen voor een leuke
omkaderingsactiviteit, dit om de kinderen actief
bij het podiumgebeuren te betrekken.

ZO 9 JANUARI — 15 UUR
€ 9 / € 6 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers

07

Podium

© Diego Franssens

SPRUITJES

THEATER

Podium

Amara Reta en Rashif El Kaoui
Een Jihad van liefde
Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw bij de aanslagen op 22 maart 2016. Vanuit zijn keuken blikt hij terug, op
de gebeurtenissen en op zijn leven dat hij weer op het goede spoor probeert te krijgen. Hij praat over zijn jeugd
in Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en zijn identiteit na de aanslagen. We zien Mohamed twijfelen, wroeten,
bidden, zoeken. Als eerbetoon aan zijn vrouw buigt hij het leed dat hem is aangedaan op moedige wijze om in
een boodschap van liefde en verzoening.
Rashif El Kaoui, Amara Reta en Hans Van Cauwenberghe baseerden zich voor dit stuk op het gelijknamige boek.
Van ‘Een Jihad van Liefde’ werden ondertussen al meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Het werd vertaald
in het Duits, Engels en Frans. De getuigenis van Mohamed El Bachiri wist duizenden mensen te ontroeren. Deze
theaterbewerking zal dat niet minder doen.
SPEL EN TEKSTBEWERKING: Rashif El Kaoui, Amara Reta
REGIE EN TEKSTBEWERKING:

WO 12 JANUARI — 20 UUR

DECOR:

€ 15 / € 12 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers

Hans Van Cauwenberghe
Saskia Louwaard, Marrigje Poelstra
KOSTUUM: Maartje van Bourgognie

08

HUMORHAL

Adriaan
Van den Hoof
't Zal schoon zijn als het af is

Welke scènes hebben de tand des tijds doorstaan,
welke zou Adriaan nu helemaal anders
aanpakken? Deze show geeft een inkijk in het
maakproces van een comedyshow. Hoe puur je een
voorstelling uit een muur vol post-its met grappen
op? Waar heeft Adriaan naar eigen gevoel kansen
gemist, en ziet hij nu wel een kans om iets recht
te zetten?
In ‘’t Zal schoon zijn als het af is’ grasduint
Adriaan door zijn verzameld werk, op zoek
naar nieuwe betekenis en heldere inzichten.
Hij doet dat opnieuw met muzikant en trouwe
vriend Tom ‘Pelé’ Peeters aan zijn zijde. Een
onderhoudend avondje schaterlachen en luisteren
naar de verhalen van één van de sympathiekste
comedians!

ZA 22 JANUARI — 20 UUR
€ 26 / € 23 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
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Podium

Noem het geen compilatie, geen greatest hits
en al zeker geen nostalgische bui, maar na vijf
voorstellingen en twaalf jaar op het podium
is Adriaan wel toe aan een terugblik. Het lijkt
nog niet zo lang geleden dat hij debuteerde met
‘Achterklap’, maar dat is toch alweer van 2008.
Sindsdien is hij gegroeid als comedian en artiest
en daar praat hij graag over.

POËZIE

© Ella Dedulle

Podium

Finale jeugdpoëziewedstrijd
Voor de zestiende keer organiseert Marnixring De Blinckaert
een Jeugdpoëziefeest als apotheose van de jeugdpoëziewedstrijd
met als thema ‘In het holst van de nacht’.
De winnende gedichten van jonge dichttalenten tussen 10 en 14 jaar
worden op een frisse manier gevierd met video, voordracht en muziek.
Een feest voor jong en oud.

WO 26 JANUARI — 19 UUR
€ 5 / gratis voor - 14 jaar
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THEATER

Maaike
Cafmeyer
& Peter
Degraef
Hullep!

Podium

Actrice Maaike Cafmeyer,
schrijver-speler Peter De Graef
en cellist Frans Grapperhaus
hebben een tragikomische,
muzikale theatervoorstelling
voorbereid. Er zijn nog veel
vragen, maar diepgravende
antwoorden zijn beloofd!
Aan jou om ze al dan niet
te geloven. Vertel je vaak
sterke verhalen? Probeer je
je beter voor te doen dan je
bent? Kom je charmant over?
Schep je wel eens op? Beloof
je alles op je erewoord? Betaal
je geleend geld wel eens
niet terug? Voel je wel eens
spijt? Heb je een afkeer van
verveling? Hou je van risico’s?
Is jouw antwoord op deze
vragen vooral ‘ja’, dan heb je
misschien hun Hullep nodig.

VR 28 JANUARI
— 20 UUR
€ 17 / € 14 KH Uitpas,
-26 jaar, groepen +10 pers
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HUMORHAL

Erhan Demirci
Doe Rustig
Druk, druk, druk ... Het standaardantwoord als je
iemand vraagt hoe het gaat.
Maar doen we dit onszelf niet aan door een
carrière te willen maken, 3 hobby’s te hebben, aan
zelfontplooiing te doen en een gezin te runnen.
Neem even wat gas terug en geniet van anderhalf
uur qualitytime door naar deze voorstelling te
komen.

Podium

ZA 29 JANUARI — 20 UUR
€ 16 / € 13 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
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Podium

SPRUITJES

Sprookjes Enzo
Kat met laarzen (5+)
“Zou jij een kat vertrouwen die laarzen aanheeft en die kan praten? Wij niet, of wacht … misschien toch wel?
Want deze kat is een ongelofelijk beest: hij kan toveren! Ik heb horen zeggen dat hij een bedelaar in een prins
heeft veranderd, en een reus in een muisje …”
Poëtisch theater vol verbeelding en interactiviteit zoals we dat van Sprookjes Enzo gewoon zijn. Dit gezelschap
uit België en Italië slaagt er keer op keer in om de allerkleinsten te verrassen en te boeien met mooie verhalen
in een gezellige sfeer. Sinds 2006 spelen ze in verschillende landen toegankelijke en moderne versies van
sprookjes.
ZO 30 JANUARI — 15 UUR

EN+ We zorgen voor een leuke
omkaderingsactiviteit, dit om de kinderen actief
bij het podiumgebeuren te betrekken.

€ 9 / € 6 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
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THEATER

Podium

Hof Van Eede
The Big Drop-Out
Wat als je er nu eens gewoon mee zou stoppen? Je werk, waar je goed in bent, het geregelde leven, wat jou
bepaalt. Het is een verleidelijke gedachte. Nochtans is het buitengewoon moeilijk om niets te doen. Want om stil
te staan in de stroom moet je weerstand bieden. Veel weerstand.
In deze gloednieuwe productie stelt Hof Van Eede zich de vraag waarom die droom zo verleidelijk is. De
terugtrekkende beweging, de hut in het woud ver weg van de moderniteit en de menigte ... Is stoppen een teken
van zwakte of een verzetsdaad? En wat als een groep toneelspelers beslist om geen toneel meer te spelen? Welke
omwegen vinden ze om toch tot spel te komen?
“Als uitgepuurde parabel - zonder nadrukkelijk te verwijzen naar de klimaatcrisis - is het een krachtig
stuk. Je blijft geboeid door de prikkelende tekst, filosofische humor en het spelplezier.”
- De Standaard
Wannes Gyselinck en Ans Van den Eede
Greg Timmermans, Ans Van den Eede,
Anna Vercammen, Mitch Van Landeghem en Bas
Vanderschoot
COPRODUCTIE De Grote Post
TEKST
SPEL

VR 4 FEBRUARI — 20 UUR
€ 16 / € 13 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers

14

Podium

HUMORHAL

Robrecht Vanden Thoren
Achteraf niet komen huilen
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. Vanavond komen
we zonder meer het fijne te weten.
ZA 5 FEBRUARI — 20 UUR
COACH:

€ 16 / € 13 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers

Wouter Deprez
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SPRUITJES

Duo Berlingo
No way back (7+)
In hun eerste voorstelling “No Way Back” bouwen ze met kinderlijk enthousiasme gewaagde constructies met 56
blauwe groentebakken. Wat eenvoudig begint wordt al snel een aanstekelijk spel van uitdagen en uitproberen,
met het publiek als bevoorrechte getuige. Terwijl ze elkaar afwisselend inspireren en irriteren, toont Duo
Berlingo op subtiele en komische wijze de condition humaine in al zijn lichtheid.
‘No Way Back’ vertelt over de zoektocht van twee vrienden. Over de pogingen die ze ondernemen om vat te
krijgen op de situatie. Ze verliezen zich in hun eigen spelregels en gaan tot het uiterste. Tot de torens vallen.
Een komische circusvoorstelling over speelsheid, kameraadschap, tweespalt en ook een beetje over het leven.
MET

Niels Reynaert en Samuel Bey

EN+ We zorgen voor een leuke
omkaderingsactiviteit, dit om de kinderen actief
bij het podiumgebeuren te betrekken.

ZA 12 FEBRUARI — 20 UUR
€ 9 / € 6 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
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SPRUITJES

Tal en Thee
Wars (5+)

Podium

Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond
van een bruisende grootstad, waar aan de rand,
in de haven, een bonkige man woont. Wars is een
eigenzinnige kraandrijver en dwarsdenker die
samen met zijn dochter Luttel hoog in een kraan
woont. De kleine Luttel beweegt zich vrij door dit
ruwe onbehouwen stukje stad en keert elke avond
huiswaarts met zakken vol botjes, kevers, dopjes
en vuursteentjes. Tot ze op een dag iets vindt dat
niet in haar jaszak past en beweegt, een wezentje
dat ze niet meteen kan thuisbrengen.
Een muzikaal en visueel verhaal dat leest als
de afdruk in een vuursteentje: fabelachtig
fascinerend.
CONCEPT EN SPEL Maarten Van Aerschot
en Reineke Van Hooreweghe
LIVE MUZIEK Toon Van Mierlo en Pascale Rubens
LIVE ZANG Bas Van Damme
ANIMATIEFILM Jeroen Ceulebrouck
en Sofie Vandenabeele
POPPEN Evelyne Meersschaut
TECHNISCH ONTWERP Robbe Mols
EN+ We zorgen voor een leuke
omkaderingsactiviteit, dit om de kinderen actief
bij het podiumgebeuren te betrekken.

ZO 13 FEBRUARI — 14.30 UUR
€ 9 / € 6 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
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Podium

© Altamirano

CIRCUS VOOR JONG EN OUD

Les Rois Vagabonds
Concerto pour deux clowns
Vivaldi, Strauss en Bach staan op het programma, maar in deze voorstelling zijn de muzikanten verrassend
genoeg … twee clowns! Een mooie, in-witte-poederdoos-gevallen aristocrate met viool en zeventiende-eeuwse
pruik ontmoet een onhandige boerenkinkel met rode neus. Les Rois Vagabonds – ‘dichters in actie’ volgens
schrijver Henry Miller – zijn een vreemd stel maar laat je niet in het ootje nemen: het zijn topmimespelers,
geniale komieken, hilarische acrobaten en virtuoze muzikanten die het publiek moeiteloos van het ene
lachsalvo naar de volgende lachkick brengen.
In 2013 wonnen ze de Publieksprijs op het gerenommeerde Festival van Avignon. Sindsdien toeren ze de
wereld rond.
Een topvoorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar en een absolute aanrader voor wie de vorige seizoenen genoot
van de MozART group en Okidok. Je zal sprakeloos en glimlachend de zaal verlaten.
Julia Moa Caprez & Igor Sellem
Sacha Pinget & Florian Euvrard

VAN & MET
TECHNIEK

VR 18 FEBRUARI — 20 UUR
€ 13 / € 10 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
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Tom Van Bauwel, Lois Brochez,
Evelien Bosmans, Mieke De Grootte en
Dahlia Pessemiers-Benamar
De reuzendoder van Ernest Hemingway
Ernest Hemingway staat bekend als schrijver van ‘The sun also rises’ en ‘The old man & the sea’,
Nobelprijswinnaar en vrouwenverslinder. Iedereen wist ook dat Hemingway wel wat alcohol kon verzetten. Hij
had eigenlijk maar twee regels: niet tijdens het schrijven en niet voor de middag. Daarnaast was alles mogelijk.
Maar waarom zo’n excessief drankgebruik? Waarom leek hij zichzelf zo te willen verwoesten?
In één van zijn bekende brieven schreef hij: “Alcohol was de reuzendoder, waar ik zo vaak niet buiten heb
gekund; of althans graag buiten had gekund.” Met dit citaat ging Thomas Janssens op zoek naar de reuzen waar
Hemingway tegen vocht. Hij schreef een nieuwe tekst waarin hij de belangrijkste getuigen aan het woord laat:
Hemingways vrouwen. Samen met een topcast brengt hij een kroniek van een morbide verslaving.
Thomas Janssens
Lois Brochez, Evelien Bosmans, Mieke De Grootte,
Dahlia Pessemiers-Benamar en Tom Van Bauwel
SCENOGRAFIE Mikaël Wellens
LICHT EN GELUID Katrijn Roels
COPRODUCTIE Het Laatste Bedrijf en Arenbergschouwburg
CONCEPT, TEKST, REGIE
SPEL

19

ZA 19 FEBRUARI — 20 UUR
Inleiding om 19.15 uur
€ 18 / € 15 KH Uitpas,
-26 jaar, groepen +10 pers

Podium

© Privé-archief Adriana Ivancich

THEATER

SPRUITJES

Eigen Kweek
Nachtdieren (8+)
De nacht valt over de stad, de maan verschuilt
zich achter een dreigende wolk, de wind jaagt
vage slierten mist uit het zeegat en een verdwaald
blikje ratelt zich een grillig spoor over de kasseien.
Dit is het rijk van de nachtdieren, verschraalde
dorstlijders die zich laven aan de neongloed van
schijnbaar uitheemse uitstalramen.
Deze eerste avondvullende productie van een
nieuw collectief komt tot stand dankzij Eigen
Kweek, een initiatief dat jonge Vlaamse makers
wil ondersteunen bij het begin van hun artistiek
traject.
Podium

Dertien West-Vlaamse cultuurcentra schaarden
zich achter dit initiatief en selecteerden uit een
reeks projecten met West-Vlaamse banden de
productie Nachtdieren als eerste ‘proefstuk’.
SPEL: Gina Beuk, Iris Donders, Patricia Kargbo,
Lucie Plasschaert

© Bjorn Floreal

EN+ We zorgen voor een leuke
omkaderingsactiviteit, dit om de kinderen actief
bij het podiumgebeuren te betrekken.

ZO 20 FEBRUARI — 15 UUR
€ 9 / € 6 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
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SPRUITJES

Lap
Level Q (8+)
Een theatrale dansvoorstelling waar vier spelers
tot het uiterste gaan. Spelen ze samen, elk voor
zich of zit er een saboteur in het spel? Ze tasten
elkaars grenzen af en die van het publiek. Door de
samensmelting van dans, theater en circus is dit
een zeer fysieke voorstelling.

Podium

LAP liet zich inspireren door het kijkplezier
dat mensen beleven bij verschillende spelen,
spelprogramma’s en sportwedstrijden. ‘Level Q’ wil
het competitieve aspect van ‘winnen en verliezen’
uitdiepen en in vraag stellen. De spelletjes die in
de voorstelling aan bod komen, zijn herkenbaar
voor iedereen. Van ‘Fortnite’ tot ‘The Sims’ tot
typische balsporten.

Ook volwassenen kunnen van ‘Level Q’ genieten
volgens actrice Dafne Maes: “Soms begrijpen
kinderen iets wat de volwassenen dan weer
niet zien, en omgekeerd. Het stuk is heel open
voor eigen interpretatie.”
“Het jonge grut herkent de hyperkinetische en
dolkomische bewegingstaal onmiddellijk –
in die zin is Level Q een ideale introductie
tot abstracte dans ... Met de fluo-esthetiek,
knotsgekke humor en complexe dansmoves ligt
de funfactor hier sowieso erg hoog.”
- De Standaard ***

EN+ We zorgen voor een leuke
omkaderingsactiviteit, dit om de kinderen actief
bij het podiumgebeuren te betrekken.

ZA 26 FEBRUARI — 20 UUR
€ 9 / € 6 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
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SPRUITJES

Podium

KSA Knokke De Tokke
KSA Show
In de 46ste editie van de KSA-show staan jong en oud terug samen op het podium. In 'De legende van de rode
tok' word je meteen de geschiedenis ingekatapulteerd naar de gouden eeuw van piraterij. Geniet van een
spannend verhaal vol met verrassingen en onverwachte wendingen, gecombineerd met een lach en een traan.
Meer dan 100 jongeren, maar ook ouders en oudleiding, geven drie keer het beste van zichzelf op het podium,
het plezier spat ervan af!

VR 4 EN ZA 5 MAART — 20 UUR
€ 7,5 / € 6,5 voor -12 jaar, jeugdbewegingen, 60+
€ 1 op zaterdagnamiddag voor jeugdbewegingen & 60+

22

Junior Ballet Antwerp
Miniaturen
Junior Ballet Antwerp, een groep hoogopgeleide preprofessionele jonge dansers uit alle hoeken van de wereld,
heeft zich verbazingwekkend snel bewezen als een belangrijke speler binnen de Belgische/Vlaamse dansscene.
In navolging van hun eerste grote succes - het frisse en originele ‘Seasons 4.0’ - wordt met ‘Miniaturen’ opnieuw
de grote verscheidenheid aan stijlen, choreografieën en innovatie onderstreept, stilaan hét handelsmerk van dit
veelzijdig gezelschap!
De nadruk ligt op een eclectisch repertoire - een mix van klassiek en modern, die ervoor zorgt dat de vraag naar
hedendaags ballet op het hoogste technische en artistieke niveau wordt ingevuld.
Dit nieuwe programma brengt werken samen van zowel bekende choreografen als van aanstormend talent! Het
omvat o.a. een creatie van JBA’s artistieke beschermheer David Dawson, wereldwijd bekend voor zijn briljante
innovatieve choreografieën die de grenzen van ballet hebben opengegooid, evenals een creatie van onze
dynamische in-huis choreografe Altea Nuñez.
De gevarieerde soundscapes van o.a. Philip Glass en
Max Richter dragen er tenslotte toe bij dat dit kleine
juweeltje niet anders kan dan bevallen in kringen van
zowel enthousiaste jongeren als van meer kritische en
ervaren dans- en muziekliefhebbers.

VR 11 MAART — 20 UUR
€ 23 / € 20 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
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Podium

© Alain Honorez

DANS

SPRUITJES

KOMEDIE

4hoog

KTKH

Podium

Het Lam van Jan (3+)

In de miroir

“Het schilderij is klaar! Jan heeft er jaren aan
gewerkt! Tot in de kleinste details, heel precies en
geconcentreerd. En vandaag is het schilderij klaar
om te onthullen aan de vele toeschouwers. Maar
eenmaal aangekomen in de expositiezaal: weg
schilderij! Verdwenen!”

Een diepmenselijk stuk: vreugde, plezier, liefde,
haat en jaloezie, trouw, verraad, brutaliteit,
tederheid en ontroering.
Zomer 1944 in het café “In de Miroir”, ergens
tussen Knokke-Dorp en Heist. Mong tapt en
zijn vrouw Martha zegt hoe het moet. Dochter
Geneviève maakt de mannen zot en er zijn vaste
stamgasten. Altijd dezelfde. Tot er een jonge gast,
Jèng de Miroir, komt binnengewaaid. Hij zegt dat
hij voor ambiance kan zorgen.

4hoog neemt kleuters mee op zoektocht naar de
twaalf verdwenen panelen van het Lam Gods.
Theatermaker Audrey Deroo brengt de grote
wereld van Van Eyck naar de kleine wereld van
kinderen. Deze voorstelling is een mix van visueel
en objectentheater in een intieme setting. Een
poëziebubbel waar niks is wat het lijkt en waar het
publiek het onbekende kan ontdekken.

Komische, spannende situaties met populaire
oorlogsmelodieën. Ontroerend volks spel!

EN+ We zorgen voor een leuke
omkaderingsactiviteit, dit om de kinderen actief
bij het podiumgebeuren te betrekken.

Bart Cardoen.
rasechte Knokke-Heistse acteurs!

REGIE
MET

DO 24, VR 25 & ZA 26 MAART
— 20 UUR

ZO 13 MAART — 15 UUR
€ 9 / € 6 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers

€9
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© Privé archief Bertrand Russell

THEATER

De Paradox van Bertrand Russell
Op 13 april 1975, vroeg in de ochtend, wandelt Lucy, kleindochter van de beroemde filosoof en
Nobelprijswinnaar Bertrand Russell, een kerkhof binnen. Nadat ze haar hoofd en lijf met kerosine heeft
overgoten, ontvlamt ze een lucifer en steekt zichzelf in brand. Als protest voor de wereldvrede. Niet veel later zal
ze overlijden. Amper 26 jaar. Even oud als de Vietnamoorlog die na haar begrafenis eindelijk ten einde komt.
Nobelprijswinnaar Bertrand Russell wordt “de Engelse Voltaire” genoemd. Het leven van deze filosoof stond in
het teken van logica. Niemand leidde een rationeler leven dan hij. En de maatstaven die hij zichzelf oplegde,
eiste hij ook van de wereld én z’n gezin. Nadat haar ouders op bevel van opa Russell naar een instelling zijn
afgevoerd, diagnose schizofrenie, komt Lucy onder geïsoleerde voogdij van haar wereldvermaarde grootvader te
staan. Zij is Russells uitverkorene, ‘mijn stralende kant van de maan’, en hij wil haar koste wat kost beschermen;
redden van de waanzin in de wereld. Maar een mens is geen puur logische machine. Russell niet; en al zeker zijn
kleindochter Lucy niet. Laat staan de wereld om haar heen.
Wat dreef Lucy dat ze zo gruwelijk aan haar einde kwam? En hoe waanzinnig was haar opofferingsdaad? Moeten
we ons de vraag stellen of de drang naar uitsluitende redelijkheid soms niet meer kwaad doet dan goed? Met
Lucy’s leven als kapstok brengt Janssens een origineel verhaal over verstand vs. gevoel; activisme vs. pacifisme;
jezelf kunnen wapenen tegen de irrationele buitenwereld vs. eraan ten onder gaan.
Thomas Janssens
Thomas Janssens i.s.m. Peter De Graef
SPEL Bill Barberis, Peter De Graef en Tanya Zabarylo
IN COPRODUCTIE MET Het Laatste Bedrijf
MET INVESTERING VAN de Belgische Tax Shelter maatregel
CONCEPT, REGIE
TEKST
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ZO 27 MAART. — 20 UUR
€ 18 / € 15 KH Uitpas, -26 jaar,
groepen +10 pers

Podium

Thomas Janssens & Peter De Graef

THEATERLEZING

Lieven
Scheire
Live in Nerdland: DNA
Tegenwoordig gaat het snel in de wetenschap
en technologie. Ruimtevaart, robotica en
menselijke genetica zijn maar enkele gebieden
die met grote stappen vooruitgaan. Welke
ontwikkelingen staan er te trappelen om
binnenkort ons dagelijkse leven binnen te
treden? Lieven Scheire zoekt het voor je uit.

Podium

In deze entertainende theaterlezing heeft
Lieven – half wetenschapper, half mens –
het over ons DNA en hoe de genetica zowel
ons zelfbeeld als onze medische toekomst
ingrijpend aan het veranderen is. Dankzij
Scheires ervaring als stand-upcomedian (o.a.
met Neveneffecten) vindt zelfs de grootste
leek natuurkunde interessant!

Met een brede grijns en blinkende oogjes
slaagt hij erin om iedereen enthousiast te
krijgen. - Een recensieschrijver *****

WO 30 MAART — 20 UUR
€ 21 / € 18 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
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Stefaan Van Brabandt,
Frank Focketyn & Sien Eggers
Sartre & De Beauvoir
Na Socrates, Marx en Spinoza komt filosoof &
theatermaker Stefaan van Brabandt met het vierde
luik in zijn theaterreeks rond grote filosofen. Geen
monoloog, maar een dialoog deze keer. En wel
tussen het beroemdste koppel uit de geschiedenis
van de filosofie.

Wat betekent het om authentiek mens te zijn?
Waarom zijn we “gedoemd tot vrijheid”? 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. Én op hun turbulente liefdesrelatie.

Welke betekenis heeft hun filosofie vandaag nog?
Is de feministische strijd waar De Beauvoir voor
ijverde nog steeds actueel? En wat bedoelt ze met
haar moraal van de dubbelzinnigheid?

Stefaan van Brabandt
Sien Eggers & Frank Focketyn
DRAMATURGIE Wannes Gyselinck
PRODUCTIE De Verwondering
CO-PRODUCTIE Het Zuidelijk Toneel en
Arenbergschouwburg Antwerpen
CONCEPT, TEKST & REGIE
SPEL

ZA 2 APRIL — 20 UUR
€ 18 / € 15 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers

MET DE STEUN VAN
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Literatuur Vlaanderen

Podium

THEATER

HUMORHAL

Podium

Bruno Vanden Broecke & Tom Vandyck
ZWIJG!
Beste inwoner van Knokke-Heist en omstreken,
Wij zijn twee broers en wij zitten met een vraag die heel dringend gesteld moet worden. Eigenlijk vinden wij dit
zelf erg vervelend maar wat moet moet. Daarom zouden wij jullie beleefd willen vragen om op zaterdag 9 april
naar de schouwburg in Cultuurcentrum Scharpoord te komen.
Tot genoegen en alvast bedankt.
Een tragikomische voorstelling van en met Bruno Vanden Broecke en Tom Van Dyck.

ZA 9 APRIL — 20 UUR
€ 18 / € 15 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
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HUMORHAL

DANS

Steven Goegebeur
Podium

Mankracht
Als je in de hoek staat waar de klappen vallen, heb
je twee mogelijkheden; neergaan of terugvechten.
Het leven heeft Steven niet gespaard. Hij
incasseerde slag na slag en ging uiteindelijk op
de knieën. En dan, net niet uitgeteld, gebeurde
het wonder: ergens vond hij de kracht. Om weer
recht te krabbelen, op te staan, de rug te rechten.
Mankracht.

MAAK

Waar hij die kracht vond, wie hem die kracht gaf,
hoe die kracht te gebruiken ... Steven vertelt het
je allemaal in zijn vierde show. In een verhaal
van struikelen, vallen en weer opstaan. Een
verhaal van hoop, geloof en liefde. Een verhaal dat
niemand onberoerd zal laten! En met wat geluk
geeft Mankracht ook jou dat extra duwtje, de extra
kracht die nodig is om te blijven geloven ... in
jezelf.

Dansvoorstelling
Sinds hun oprichting kennen de dansateliers van
MAAK een explosieve groei. Hoog tijd voor een
nieuw toonmoment in Scharpoord, waarin alle
dansafdelingen aan bod komen!

ZA 16 APRIL — 20 UUR

ZA 7 MEI — 20 UUR

€ 18 / € 15 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers

€ 7 / tickets via MAAK T 050 630 850
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DANS

SPRUITJES

Podium

Kiekeboe (1-4 jaar)

Koninklijke
Balletgroep
Le Cygne

Naar aanleiding van Boekstartdag verwent de
bibliotheek de peutertjes en hun ouders met een
korte, maar leuke voorstelling ‘Kiekeboe’. Kom
samen genieten van olifant, schaap, kikker en uil
in een verrassend aaibaar decor waar heel wat te
ontdekken valt. Laat je meevoeren in deze stoffen
wereld voor de allerkleinsten. Een beeldende,
lichte en muzikale voorstelling over hoe fijn het is
om je te verstoppen en daarna weer tevoorschijn
te komen. Een verhaal over verlegenheid,
nieuwsgierigheid en het plezier van samen spelen.

Vrij
Na bijna twee jaar van limieten en geslotenheid,
zijn we zo content dat we opnieuw onze vleugels
mogen spreiden, ons mogen uitleven op de
dansvloer en mogen schitteren op een podium. We
zijn weer vrij, ongebonden, we hebben opnieuw
ruimte om te bewegen, te dromen, te springen,
te rennen, te vliegen, te ademen en te genieten.
Dansen is voor ons dan ook dromen in beweging.
Kom mee doen met ons verhaal van de vrijheid.
Tot dan!

ZA 21 MEI — 14.30 UUR

VR 13 & ZA 14 MEI — 20 UUR
ZO 15 MEI — 15 UUR

Gratis / inschrijven via

€ 15

bibliotheek@knokke-heist.be of T 050 630 400
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DANS

Podium

MUSICAL

MAAK

Dansgroep
Heliopsis

Musical

Heliopsis’ Hospital

De leerlingen van MAAK palmen het
cultuurcentrum in voor een fantastische
musicalvoorstelling. Een aanrader voor iedereen
die kennis wil maken met deze spetterende
afdeling en het veelzijdige musicalgenre!

Na een heel moeilijk coronajaar zijn onze dansers
superenthousiast om opnieuw op het podium te
staan! Wij nemen jullie tijdens deze show mee
naar een heel aparte plek ...

DO 26, VR 27 & ZA 28 MEI
20 UUR
ZA 28 & ZO 29 MEI — 14 UUR

ZA 21 MEI — 19.30 UUR

€ 18 / tickets vanaf 1 april bij de dansers en
vanaf 2 mei aan het onthaal van CC Scharpoord

€ 10 / tickets via MAAK T 050 630 850
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© DieterProcureur

HUMORHAL

Podium

Piv Huvluv
Piv verenigt
Verenigingen, je vindt ze in elke gemeente of stad, in alle kleuren en maten, voor alle leeftijden en doelgroepen.
Het zijn stuk voor stuk plekken waar mensen elkaar ontmoeten, samen aan de slag gaan en hierbij heel wat
meemaken. Kortom, een wereld met een eigen kracht en levendigheid. Het ideale thema voor een voorstelling,
zo dacht vtbKultuur, die in 2022 als vereniging 100 verjaardagskaarsen uitblaast en dit graag viert samen met
jou en Piv Huvluv.
Piv neemt je mee doorheen het wel en wee van zijn eigen verenigingsleven. Welke vereniging kent geen
perikelen bij het organiseren van evenementen, voorstellingen of benefieten? Of de zoektocht naar vrijwilligers,
het samenstellen van het bestuur en het verkiezen of aanduiden van een voorzitter? De creativiteit die
nodig is bij de obligate geldinzamelacties met kaartingen, wafelenbak, tombola en de fondsenwerving via
subsidiereglementen met punten en hoe de ‘kas’ goed te beheren. Al dit wordt overwonnen door de camaraderie,
de verbondenheid van het vrijwilligerswerk, de gezelligheid en het geloof in de ‘goede zaak’. Want dat is
uiteindelijk wat telt voor al die duizenden vrijwilligers die bergen verzetten in Vlaanderen.
Iedereen die ook maar één keer lid is geweest van een
vereniging - wie in Vlaanderen eigenlijk niet? - zal
hier duimen en vingers aflikken bij zoveel hilarische
herkenbaarheid. Kom gerust meevieren en raak samen
met Piv in de ban van het verenigingsleven!

VR 17 JUNI — 20 UUR
€ 20 / 16 leden vtbKultuur, Davidsfonds
ticketverkoop vanaf 17 januari 2022
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MUZIEK

Je kan nu al tickets kopen of inschrijven.
Tickets zijn online, telefonisch op T 050 630 430
of via de balie van Cultuurcentrum Scharpoord te verkrijgen.
Alle voorstellingen vinden plaats in
Cultuurcentrum Scharpoord, tenzij anders vermeld.

WEST-VL AAMS

© Kattoo Hillewaere

ZONDAGSCONCERT

Vlaams Muziek
Theater

Wannes Capelle en
Nicolas Callot
Schubert in het West-Vlaams

Nieuwjaarsconcert

Muziek

West-Vlaams is de moedertaal van Wannes
Cappelle, frontman en stuwende kracht van
Het Zesde Metaal. In zijn songs blijft hij die taal
trouw, zonder ermee te koketteren. Hij verstaat
de kunst om in eenvoudige woorden de complexe
werkelijkheid te bezingen. Vooral met zijn
dichterlijke vondsten én ontwapenende eerlijkheid
wint hij vele zieltjes. Een nummer als ‘Ploegsteert’
is nu al een onsterfelijke Vlaamse klassieker!

Na het groot succes van het nieuwjaarsconcert via
livestream in januari 2021, is het Vlaams Muziek
Theater terug in levenden lijve.
De drie topsolisten Nathalie Denyft, François
Jacobs en Kris Wouters brengen een lichtklassiek
programma met populaire melodieën uit de wereld
van operette, musical en evergreens, passend bij
deze tijd van het jaar. Samen met een 6-koppig
orkest voeren ze je mee naar een wereld waar
muziek mensen gelukkig maakt en waar dromen
werkelijkheid lijken te worden.

Cappelle komt al geruime tijd bij pianist Nicolas
Callot over de vloer. Callot won verschillende
wedstrijden, was laureaat van de International
Johannes Brahms Competition in Oostenrijk en
trad op met Antwerp Symphonic Orchestra onder
leiding van Philippe Herreweghe. Hij deelde zijn
grote liefde voor componist Franz Schubert met
zijn West-Vlaamse vriend. En vroeg zich af wat het
zou geven als Cappelle enkele van de schitterende
Schubert-liederen zou vertalen in de plastische
en poëtische taal die hem zo eigen is? Beleef dit
bijzonder project en luister hoe Cappelle en Callot
het werk van Schubert naar hun hand zetten.

ZO 16 JANUARI — 11 UUR
Casino Knokke Magrittezaal

VR 21 JANUARI — 20 UUR

€ 18 / € 15 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
incl. drankje en hapje

€ 16 / € 13 KH Uitpas, -26 jaar, groepen + 10 pers
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SIXTIES CONCERT

Puoane Tutu &
Rebirth Collective

De Bonanzas

It might as well be swing

Old time favourites

Tuto Puoane gaat aan de slag met het repertoire
van de grote ‘crooners’. Muzieklegendes als Frank
Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Louis
Armstrong en andere artiesten die het Great
American Songbook echt groots maakten. Hij koos
voor zangers die zich niet louter lieten begeleiden
door hun band, maar er in volwaardige dialoog
mee gingen. Zijn band is namelijk ook niet van de
minste.

De ziel van de sixties heeft de wissel van het
decennium vlotjes overleefd. De vernieuwende en
frisse wind die in de jaren ‘60 door de popmuziek
waaide, horen we nu nog steeds als een zachte
bries in onze hedendaagse muziek.
Een dynamische, nostalgische en sfeervolle show
met uiteenlopende golden oldies waaronder
een vleugje country, de Elvis uit Las Vegas, het
psychedelische van The Doors en zelfs een ode aan
een van de beste songschrijvers aller tijden: Albert
-I’m a train- Hammond.

Rebirth Collective is een achtkoppig orkest
(vijf blazers, piano, contrabas en drums) dat de
klank van een volledige bigband combineert met
de beweeglijkheid van een kleiner ensemble.
De bandleden verdienden eerder al hun
sporen bij onder andere Daan, Jef Neve, André
Brasseur, Clouseau en Bart Peeters. Speciaal
voor deze voorstellingen maakten ze eigen
arrangementen van de bekende croonerclassics.
In combinatie met de fantastische stem en
Afrikaanse muzikale achtergrond van Tuto
Puoane krijg je een frisse update van onsterfelijke
hits. Stil zitten wordt moeilijk, maar dat is
oké, want “All you gotta do is swing!”.

De Bonanzas vertolken al deze evergreens met
de juiste passie en energie. Je krijgt méér dan een
concert en ook méér dan alleen sixties en toch zal
het als vanouds weer herkenbaar klinken.
LEADZANG

Thomas Keersmaekers

Dirk Roefs
Simon Jacobs
KEYBOARD, BACKINGS Hans Claes
DRUMS, BACKINGS Bert Rommes
ELEKTRISCHE GITAAR, BACKINGS
BASGITAAR, BACKINGS

ZO 23 JANUARI — 20 UUR

DI 15 FEBRUARI — 14.30 UUR

€ 18 / € 15 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers

€ 16 / € 13 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
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Muziek

JAZZ

CHANSON

FOLK / WERELDMUZIEK

Frank Mercelis en
Antoon Offeciers

April Verch & Cody
Walters

Talk To Me In French
Een Amerikaanse vrouw kreeg van haar
therapeute het advies om haar man Frans te laten
praten tijdens het vrijen. Dat zou de remmingen
weghalen, zowel bij hem als bij haar. ’s Avonds
fluisterde haar man als een ware ‘Jean-Jacques’
lustig Franse woordjes in haar oor en wonder
boven wonder: hun huwelijk was op slag gered!

Toernee Mondial on Stage
Fiddler, zangeres, songschrijfster en stepdanseres
April Verch heeft nooit stilgestaan. Als een van
de meest gewaardeerde vioolspelers van haar
generatie is Verch ondergedompeld in de Ottawa
Valley muziek. Ze brengt energieke folk met Ierse,
Schotse, Franse, en Poolse invloeden, afgekruid
met Amerikaanse Country.

In Talk To Me In French neemt ook zanger en
acteur Frank Mercelis (o.a. Eddy et les Vedettes)
dat advies ter harte. Samen met pianist Antoon
Offeciers verleidt hij niet alleen met Franse
chansons. Hij brengt eigen creaties, geïnspireerd
door verschillende muzikale invloeden als
Argentijnse tango, bossanova en Nederlandstalige
klassiekers. Deze muziekvertelling, onder
begeleiding van Dimitri Leue, is een
persoonlijke, intieme en bij momenten sensuele
muziekvoorstelling die een mens goesting geeft.
Kortom, red je huwelijk en kom naar Talk To Me
In French.

Verch tourt fulltime en performde op elitefestivals
en podia over de hele wereld. Je zou denken dat
een performer met evenveel talenten als Verch
zou pauzeren om even op adem te komen tijdens
een liveoptreden. Op het podium is Verch bijna
bovenmenselijk, en verstrengelt ze verschillende
performante elementen feilloos in elkaar. Ze
stepdanst en speelt viool, ze zingt en stepdanst.
Soms doet ze het alle drie tegelijk met schijnbaar
groot gemak en precisie.

DO 24 FEBRUARI — 14.30 UUR

VR 25 FEBRUARI — 20 UUR

€ 16 / € 13 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers

€ 18 / € 15 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
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JAZZ-TANGO

Sonico
100 years Piazzolla
Het Brusselse ensemble Sonico
brengt hulde aan ‘tango nuevo’uitvinder Astor Piazzolla met een
derde plaat, “Piazzolla-Rovira: The
Edge of Tango”. Piazzolla was immers
niet de enige pionier en Sonico biedt
graag een bredere invalshoek via
de revolutionaire composities van
Eduardo Rovira.

Muziek

Dit album ging in avant-première op
20 maart 2021 op het Klara festival/
BOZAR, gevolgd door een tournee in
Latijns-Amerika.
Sonico werd door de Argentijnse
pers inmiddels bejubeld als ‘de
redder van de tango nuevo’ of de
avant-garde tango. De groep werd
voor zijn 2 eerdere album’s en door
zijn Zuid-Amerikaanse tournees in
de magazines Billboard en Rolling
Stone gecatalogeerd in de top 10 van
meest essentiële hedendaagse tangoensembles.
PRODUCTIE

El Antitango vzw

ORGANISATIE : i.s.m.

Volksontwikkeling Knokke-Heist
(Davidsfonds Knokke en vtbKultuur
Knokke-Heist)

© GrietDeCort

ZA 12 MAART — 20 UUR
€ 18 / € 15 KH Uitpas, -26 jaar,
groepen +10 pers / € 10 leden
Volksontwikkeling
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OPERETTE

Muziek

Vlaams Muziek Theater
De Tsarewitsch
Succesoperette van Franz Lehàr met het Wolgalied.
Een hoogtepunt uit het zilveren tijdperk van de
Weense operette! Hierin wist Franz Lehàr de
indringende, melancholische en gevoelige sfeer
van de Russische cultuur op te roepen.

De danseres Sonja treedt, als jongen verkleed,
op in het paleis en weet Aljoscha’s aandacht te
trekken. Als ze bij hem in zijn kamer komt, merkt
hij dat ze een vrouw is. Zijn aanvankelijke woede
verandert al snel in genegenheid en oprechte
liefde. Moet hij kiezen voor het vaderland of de
liefde van Sonja?

Ajoscha, de Tsarewitsch, de zoon van de
Tsaar, leidt een streng en sober leven. Hij
heeft verboden dat ooit een vrouw zijn
vertrekken mag betreden. Omdat het de
bedoeling is dat hij ooit trouwt, brengen ze
hem via een list in contact met een vrouw.

VR 18 MAART — 20 UUR
€ 26 / € 23 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers

38

ZONDAGSCONCERT

TWENTIES CONCERT

Zsa Zsa Zsu
Along Comes Mary

Zsa Zsa Zsu maakt een zijsprong en 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.

A tribute to the fifties
Gewapend met een strakke band, kleurt Mary
onstuimig buiten de lijnen waarmee jazzland is
afgebakend. Ze gooit alles in de strijd om je bij je
kraag de dansvloer op te sleuren.

Wat betekende het om vrouw te zijn in
deze periode? Wat met de eerste feministen
en de dansende, flamboyante ‘flapper
girls’? Coco Chanel en ‘The Great Gatsby’
spreken bij iedereen tot de verbeelding.

Hits uit de jaren ’40, ’50 en ’60 worden nieuw
leven ingeblazen. Hou je van swing, vrolijke
lindyhop, stomende rock-’n-roll en gospel? Haal
dan snel je bretellen en glimmende dansschoenen
van onder het stof!

Laat je meeslepen door de bitterzoete dualiteit
tussen de opgewekte muziek en de geladen sfeer
van het interbellum.

Marijke Hulselmans
Fabio Canini
BAS Rob Vanspauwen
SAXOFOON Marc De Maeseneer
ZANG

Annelies Emmerechts
Marijke Hellemans
VIBRAFOON, PERCUSSIE Katja Maes
CONTRABAS, FLUIT, BACKINGS Ansje De Groef
DRUMS Stef Vanstraelen

GITAAR

ZANG

GITAAR, BACKINGS

ZO 20 MAART — 11 UUR
Casino Knokke Magrittezaal

DO 31 MAART — 14.30 UUR

€ 18 / € 15 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
incl. hapje en drankje

€ 18 / € 15 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers
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Muziek

Terug naar The Roaring
Twenties

HIP-HOP

Brihang
Theatertour
Brihang, een grootmeester
van het kleine gebaar,
gedijt als geen ander in een
intieme setting. Zijn door
het publiek omarmde platen
‘zolangmogelijk’ (2016)
en ‘CASCO’ (2019) lieten
telkens weer een frisse wind
waaien door het Belgische
muzieklandschap en toonden
aan dat Brihang een artiest is
die zijn gelijke niet kent.

Muziek

Dat meesterschap trekt hij
door naar zijn liveoptredens.
De rapper begeestert van
het eerste woord tot de
allerlaatste noot met een
show die hier en daar zelfs
de grenzen van de artistieke
performance opzoekt.
Hoewel de Knokke-Heistenaar
altijd net datgene doet wat
niemand ziet aankomen, mag
je hoe dan ook rekenen op een
memorabele avond.

VR 1 APRIL — 20 UUR
€ 23 / € 20 KH Uitpas,
-26 jaar, groepen +10 pers
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KL ASSIEK CONCERT

De Frivole
Framboos

Koninklijke
Harmonie
Sint-Cecilia Heist

Troppo Maturo

Lenteconcert

Peter Hens en Bart van Caeneghem zitten al
drieënveertig jaar in het vak. Ze hebben getoerd,
rondgetrokken, gereisd, van Nederland tot
Zwitserland en verbleven maar liefst acht keer een
half jaar in Parijs. Ze hebben zalen doen vollopen,
ze hebben zalen doen overlopen. Ze hebben
succes gekend, en toen nog meer succes gekend.
Ze hebben toejuichingen gehad, bloemekes,
verzoeknummers, Beethoven, Mozart, Hazes en
Liszt. En nu is er Troppo Maturo. Zo fruitig en fris.
Geestig, virtuoos. Echt typisch Framboos. Twee
tenoren, één cello, één vleugelpiano en hopen
humor.

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist nodigt
iedereen uit op het jaarlijkse lenteconcert.

ZO 3 APRIL — 20 UUR

VR 22 & ZA 23 APRIL — 20 UUR

€ 24 / € 21 KH Uitpas, -26 jaar, groepen +10 pers

€ 15 / € 12 voorverkoop / € 6 voor -6 jaar
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Muziek

KOMISCH KL ASSIEK

DANSPALEIS

Wij hopen samen met jullie dat de activiteiten in deze brochure
kunnen plaatsvinden (zonder of met corona-restricties). Bij de opmaak
van deze brochure waren we daar echter nog niet zeker van.
Contacteer bij twijfel ons onthaal via
T 050 630 430 of cc.ticket@knokke-heist.be

Onmisbaar in je agenda: de danspaleizen in
de Sint-Niklaaskerk Westkapelle.
Telkens van 14.30 tot 17.30 uur.
I.s.m. Seniorenadviesraad Knokke-Heist.
€ 10 / € 8 KH Uitpas

Philip Boterman
WO 26 JANUARI

Glenn Degeselle
WO 9 FEBRUARI

danspaleis

Dick Renders
en Sylviane
WO 23 FEBRUARI

Roland De Ridder
(ONDER VOORBEHOUD)
WO 16 MAART

Eddy Vroman
WO 23 MAART

Duo Real
Time Band
WO 6 APRIL
RAVELINGEN

Glenn Degeselle
WO 20 APRIL

Philip Boterman
WO 4 MEI
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TENTOONSTELLINGEN

Wij hopen samen met jullie dat de activiteiten in deze brochure
kunnen plaatsvinden (zonder of met corona-restricties). Bij de opmaak
van deze brochure waren we daar echter nog niet zeker van.
Contacteer bij twijfel ons onthaal via
T 050 630 430 of cc.ticket@knokke-heist.be
Alle tentoonstellingen vinden plaats in
Cultuurcentrum Scharpoord, tenzij anders vermeld.

tentoonstellingen

AUDIO-EXPO

Karl Meersman en Wouter Deprez
Kanteltijd
Karl Meersman, bekend van zijn spotprenten in Trends en Knack Focus, en comedian Wouter Deprez slaan de
handen in elkaar. Terwijl je het nieuwe werk van Karl ontdekt, fluistert Wouter Deprez zijn bedenkingen in je
oren via een audiogids. Je merkt al snel dat Karl een volledig andere richting is ingeslagen. De interactie tussen
de kunstwerken van Karl en het commentaar van Wouter zorgt voor een boeiend geheel. Een fascinerend verhaal
over de kwetsbaarheid van de mens in deze voortdurend veranderende wereld.

T.E.M. ZO 16 JANUARI
ma, wo, do: 10 - 18 uur / vr & za: 10 - 20 uur / zo: 10 - 17 uur. Elke zondag om 10 uur met gids. / di gesloten
€ 10 / € 8 Uitpas Knokke-Heist & Vlaanderen -26 jaar, EDC-houders, groepen +10 pers, leden Gezinsbond &
Davidsfonds / Gratis -18 jaar, begeleiders EDC-houders / Info en tickets via www.kanteltijd.be
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FOTOTENTOONSTELLING

Valery Lippens
From Dusk till Dawn
Valery bespeurt zijn omgeving met een
verkennend oog. Dit vraagt een intense activiteit
waarbij de resonantie van de ruimte plotseling
de tijd en z’n schaduwen ontspant. De waanzin
van het verleden als de spiegel van zijn netvlies
vervaagt langzaam.

tentoonstellingen

Vandaag kijkt Valery verder. Hij verbindt tijd en
ruimte met een paar woorden die zijn ouders
hebben achtergelaten. Een intense en krachtige
erfenis die bestaat uit diep verankerde en
scherpziende ogen. Niets wordt achtergelaten
zonder te vertrekken. De ruimte breidt zich uit,
reinigt zich en laat zich verblinden, rustig. Zijn
landschappen van licht omvatten een wijdere
wereld en blazen in ons een lucht van vrede, hoop
en openheid, de zee openend aan onze voeten.
De blauwe en oranje kleuren zijn intens, de witte
kleuren zijn goudkleurig, de zwarte kleuren
stralen vergankelijkheid uit. Deze nieuwe
onderdompelingen in het kleurenlicht reinigen het
netvlies tot op het bot waar de stadslandschappen
wemelen in extravagantie.
Valery wordt rustiger en zijn werkt geeft dit weer.

T.E.M. ZO 16 JANUARI
10 – 19 UUR
gratis
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tentoonstellingen

TENTOONSTELLING

MAAK
Remake
MAAK | Open Huis voor Kunsten is dé plaats bij uitstek in Knokke-Heist waar kinderen, jongeren en
volwassenen met uiterst diverse achtergronden en ambities in contact komen met kunst en cultuur. Tijdens
deze tentoonstelling van MAAK in Cultuurcentrum Scharpoord belichten zij hun eigen kijk op een gezamenlijk
thema: REMAKE. Leerlingen vertalen hun idee naar beeldend werk. Ze hermaken, herdenken, herschrijven,
hertekenen, herschilderen, herspelen, hernemen en hergebruiken.
REMAKE gaat over voorbeelden volgen, herhalen om te leren en bestaande inzichten omzetten naar nieuwe
ideeën. Over thema’s gebruiken op een andere manier, herinterpreteren van (oud) werk met nieuwe inzichten
en vaardigheden. De jaarlijkse tentoonstelling biedt een ruime blik op de werking van MAAK, die voortdurend
opnieuw en steeds in beweging is. Ook de vrijwilligers-reeksen van MAAK | extra komen in deze expositie aan bod.

ZA 19 FEBRUARI — ZO 6 MAART
10 – 19 UUR
gratis
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TENTOONSTELLING

Frieke Janssens
& Servaas Van Belle
Foto Knokke-Heist
Fotografie is onmisbaar verbonden met Knokke-Heist.
Met Foto Knokke-Heist brengen wij een uniek aanbod van
originele projecten die net dat tikkeltje anders zijn.

tentoonstellingen

Frieke Janssens bouwde de voorbije twee decennia een
stevige reputatie op in binnen -en buitenland met haar
opvallende geënsceneerde fotografie.Van eigen land tot
New York, Chicago, LA, Bilbao, enz… was men al getuige
van haar unieke beeldtaal. Maar waar Janssens’ oeuvre op
het eerste gezicht onschuldig esthetisch lijkt, onthult echt
kijken meerdere betekenissen. Ook voor haar nieuwste
expo in Knokke is dit het geval. Hiervoor werkte ze aan een
gloednieuwe reeks met zwevende mensen. Een louterende
reeks over de mens en de individuele zoektocht naar
zingeving.
Speciaal voor Foto Knokke-Heist maakte ze een gloednieuw
(haar derde) fotoboek, uitgegeven door Hannibal.
Servaas Van Belle fotografeert het liefst zaken die niet
tegen hem praten. Hij geeft de voorkeur aan een solitaire
zoektocht naar interessante vormen, objecten en kleuren
in het landschap, naar sculpturen met een verhaal,
naar landschappen met een uitdagend karakter. In het
kader van Foto Knokke-Heist werkte Servaas aan een
langetermijnsproject, stal, wat uitmondde in zijn eerste boek
die in maart 2022 wordt uitgegeven bij Hannibal Books.
Beide projecten worden in primeur aan het grote publiek
voorgesteld in Knokke-Heist.

ZO 27 MAART — MA 6 JUNI
ma, wo, do: 10 - 18 uur / vr & za: 10 - 20 uur / di gesloten
€ 10 / € 8 KH Uitpas Knokke-Heist & Vlaanderen, -26 jaar, EDC-houders,
groepen +10 pers, leden Gezinsbond & Davidsfonds / Gratis -18 jaar,
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TENTOONSTELLING

TENTOONSTELLING

Voor diegenen die in de afgrond van het alles
vernietigende vuur hadden gekeken, werd
Knokke-Heist hun eerste naoorlogse vakantieoord,
een klankbord voor emotionele herinneringen.
Daarvoor zorgde Monsieur Motke Weinberger,
een Joodse patissier, die actief was in het verzet
en talloze levens redde. Hij bouwde na WOII
in Knokke-Heist het Grand Hôtel uit tot een
ontmoetingsplaats voor de Antwerpse Joden.

Tentuinstelling
Na vijf geslaagde edities, vindt in Knokke-Heist
tijdens het Hemelvaart- en Pinksterweekend
2022 de 6de editie van het kunstevenement
Tentuinstelling plaats.

Deze expo biedt je niet alleen een inkijk in het
leven van Motke Weinberger en een blik op
één van de iconische hotels in Knokke-Heist,
maar toont ook enkele unieke antisemitische
spotprenten uit de collectie van Arthur
Langerman.

Tentuinstelling is een fiets- en/of wandelparcours
tussen privé-tuinen/locaties. Bezoekers kunnen
er in een unieke omgeving kennis maken met
hedendaagse kunstwerken. Zowel figuratieve als
abstracte werken komen aan bod in heel diverse
materialen: brons, hout en papier, porselein
en keramiek, polyester, glas, natuursteen,
cortenstaal ...
Meer informatie op www.tentuinstelling.be

DO 26 MEI — ZO 29 MEI
ZA 4 JUNI — MA 6 JUNI

DO 5 MEI — DO 30 JUNI
Bibliotheek Scharpoord

€ 12

gratis - tijdens de openingsuren
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tentoonstellingen

Overleven na de Holocaust.
Hoe Knokke-Heist na WOII
een ontmoetingsplaats werd
voor Antwerpse Joden

SCULPTUUR

Scharpoordgalerij

BUITEN BEELD

De scharpoordgalerij is een
permanente tentoonstellingsplaats
in Cultuurcentrum Scharpoord voor
(vrijetijds)kunstenaars uit de regio.

Simon Van Parys
Multimediakunstenaar Simon Van Parys (°1986)
studeerde in 2010 af met een Master in Vrije
kunsten (MFA) aan de School of Arts (KASK) in
Gent. Naast zijn Gents atelier blijft Van Parys
ook zijn artistieke horizon uitbreiden, met
internationale samenwerkingen van Londen over
Buenos Aires, Montevideo, Teherán en Hong Kong.
Zijn handgemaakte sculpturen – samengesteld
met assemblages, geavanceerde kunststoffen en
gebruikmakend van de 3D-technologie – lijken
bijna buitenaardse creaties. Zijn sculpturale werk
wordt aangevuld met schilderkunst, fotografie
en digitale tekeningen, alsook geluid, die deze
zintuiglijke ervaring nog een extra dimensie geven.

10-19 UUR

Gratis

Ria Rottiers &
Jacqueline Stubbe
L’Infini - Vakantie
impressies
tentoonstellingen

T.E.M. ZO 9 JANUARI

Rinus Fleurbaey
Faces and Waves

www.studiovanparys.com

VR 14 JANUARI — ZO 13 FEBRUARI

T.E.M. ZO 20 MAART

Het Baken

10 – 19 UUR

Dakterras Cultuurcentrum Scharpoord
gratis

Kunst met een Hart, een waaier aan
kunst gemaakt door Het Baken,
dagcentrum van de Oostkust voor
volwassenen met een beperking.

Philippe Gouwy

VR 18 FEBRUARI - ZO 20 MAART

JE VOUS DONNE DES MONDES VIVANTS

André Pauwels

www.philippegouwy.be

Abstract schilder
kunstenaar

ZA 26 MAART — ZO 19 JUNI

Dakterras Cultuurcentrum Scharpoord
gratis

VR 25 MAART — ZO 24 APRIL

Wilfried Robert
VR 29 APRIL — ZO 29 MEI - 10 UUR
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PRAKTISCH

Praktisch

Coronamaatregelen
We doen er alles aan om van het Cultuurcentrum een aangename en vooral een veilige plek te maken. Zeker
in deze periode voelen we dat de nood aan een fijne plek extra hoog is. We hebben een aantal ingrepen
gedaan om de gezondheid van onze bezoekers en onszelf te waarborgen, waaronder de installatie van een
nieuw automatisch luchterverversingssysteem voor onze schouwburg en alle lokalen. Met 'onze' "huisregels"
kan iedereen in een veilige omgeving proeven van ons mooi aanbod.
Het Cultuurcentrum hanteert steeds de geldende coronamaatregelen.

Praktisch

CULTUURCENTRUM
SCHARPOORD

ALGEMENE INFO
Voor alle voorstellingen is het aangeraden
om vooraf te reserveren. Reserveren kan
online, telefonisch of aan het onthaal van het
cultuurcentrum. Na reservatie van tickets moet
de betaling binnen de 5 werkdagen gebeuren.
Zoniet vervalt de reservatie en komt de plaats
opnieuw vrij. Het bedrag moet gestort worden met
vermelding van de voorstelling. Als de voorstelling
volzet is, dan plaatsen we je graag op de wachtlijst.

Maxim Willemspad 1
8300 Knokke-Heist
T 050 630 430
cc.ticket@knokke-heist.be
cultuur.knokke-heist.be
Rekeningnummer:
BE98 0961 3182 0593
OPENINGSUREN:
ma – vrij: 8.30 – 17 uur
za: 10 – 17 uur
Gesloten op zon- en feestdagen

De wet van 30 juli 2013 over de verkoop van
toegangsbewijzen tot evenementen is uitdrukkelijk
van toepassing op alle tickets die je bij ons koopt.
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ANNULATIE DOOR ONS

VOORDELEN

Wanneer een activiteit geannuleerd wordt door
het cultuurcentrum, om welke reden ook, word je
zo snel mogelijk verwittigd en krijg je het bedrag
integraal terugbetaald.

Het cultuurcentrum aanvaardt de Sodexo cultuurcheques (voorlopig enkel de papieren versie).
DOEBONNEN

TOEGANKELIJKHEID
Heb je het als inwoner van Knokke-Heist
financieel wat moeilijk of wens je beroep te
doen op de Minder Mobielen Centrale om in het
cultuurcentrum te geraken, neem dan contact
op met het onthaal van het cultuurcentrum.
Voor rolstoelgebruikers en personen met een
beperking maken we graag een plaats vrij. Je
moet dit wel bij de reservatie doorgeven. Het
cultuurcentrum beschikt over heel wat faciliteiten
voor personen met een beperking (gereserveerde
parkeerplaatsen, drempelloze toegang, aangepast
sanitair, ringleiding, lift, aangepaste zitplaatsen
...). Neem een kijkje op onze website voor een
volledig overzicht.

Heel wat doemogelijkheden of ook leuk als
originele cadeautip! Je koopt het Doebonnenboekje aan via de balie van Cultuurcentrum
Scharpoord - T 050 630 430.
In sommige gevallen kan je het ook
gratis verkrijgen, informeer hiervoor bij
het Sociaal Huis - T 050 530 900.

LAATKOMERS

PARKEREN
OPGELET. Op de parking van het cultuurcentrum
is het elke dag verplicht je blauwe parkeerschijf
te leggen tussen 11 en 19 uur en dit met een
maximum van 4 uur.

Voorstellingen beginnen steeds stipt. Na aanvang
wordt niemand meer toegelaten.
GSM, ETEN & DRINKEN
Wij vragen met aandrang om bij het binnenkomen
van de zaal je gsm uit te zetten. Drank of eten mag
niet mee binnen in de zaal.

VRIJWILLIGERSCENTRALE
De vrijwilligerscentrale is het aanspreekpunt
voor al het vrijwilligerswerk in de gemeente.
Zowel verenigingen op zoek naar vrijwilligers als
individuen op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk
kunnen bij ons terecht. Laat je verleiden door
een ruim palet aan interessante activiteiten en
vacatures of informeer je over de werking van de
vrijwilligerscentrale.

ANNULATIE DOOR JEZELF
Bij annulatie tot 1 maand voor de activiteit
betalen we je het bedrag integraal terug.
Voor activiteiten vragen we schriftelijk
te annuleren.Bij annulatie minder dan 1
maand voor aanvang van de activiteit, wordt
er geen terugbetaling of omruiling gedaan.
Het is wel toegelaten om een vervanger
te zoeken (geef ons wel de naam van je
vervanger door).

Zoek je vrijwilligerswerk in de buurt
of wil je lokaal een vacature plaatsen?
Neem gerust contact op met ons.
knokke-heist.be/vrijwilligerscentrale
vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be.
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Praktisch

Het Doebonnenboekje bevat verschillende
waardebonnen van € 2, € 3 of € 5 die
je kan inruilen als betaalmiddel voor
theatervoorstellingen, films, concerten,
tentoonstellingen, sportevenementen,
cursussen, inschrijving bij speelpleinwerking
& vakantiestages, lidgeld bij verenigingen
tot zelfs een zwembeurt bij Sportoase.

CULTUURMOBIEL
Wie geen auto heeft, een verhoogde
tegemoetkoming heeft bij zijn ziekenfonds,
moeilijkheden heeft om zich te verplaatsen en
voor wie openbaar vervoer niet evident is, kan
aangesloten worden bij de Minder Mobielen
Centrale. Als lid van de Minder Mobielen Centrale
kan je gebruikmaken van de Cultuurmobiel.
Hierdoor is elke voorstelling in het cultuurcentrum
bereikbaar! Een enthousiaste vrijwilliger haalt je
thuis op, brengt je naar je bestemming, vergezelt
je tijdens en na de voorstelling en brengt je nadien
veilig terug thuis. De toegangstickets van de
voorstelling voor de gebruiker en de vrijwilliger
worden tegen een verminderde prijs of zelfs gratis
aangeboden. Voor meer informatie kan je terecht
bij het OCMW in het Sociaal Huis. - T 050 530 900
mindermobielencentrale@knokke-heist.be
Praktisch

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
BIBLIOTHEEK SCHARPOORD

Maxim Willemspad 1
T 050 630 400
Ma - vr: 10 - 19 uur
Za: 10 - 17 uur
Gesloten op zon- en feestdagen
FILIAAL HEIST

Kerkstraat 31
T 050 519 871
Di en za: 9 - 12 uur
Wo en vr: 16 - 19 uur
Ma, do en zo: gesloten
FILIAAL WESTKAPELLE

Dorpsstraat 60
T 050 609 156
Di: 14 - 19 uur
Ma, wo - zo: gesloten
MEER INFO:

bibliotheek.knokke-heist.be
bibliotheek@knokke-heist.be
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Praktisch

Heb je interesse in film, lezingen,
cursussen, uitstappen ...?
Ontdek ons volledig cultuuraanbod
in deze brochures.

Tot binnenkort in
Cultuurcentrum Scharpoord!

Blijf op de hoogte en schrijf je in op de nieuwsbrief via
knokke-heist.be/inschrijvingsformulier-nieuwsbrieven.
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v.u. burgemeester Piet De Groote, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist / 2022

CULTUURCENTRUM SCHARPOORD
Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist
T 050 630 430
cc.ticket@knokke-heist.be
cultuur.knokke-heist.be
www.facebook.com/cultuurcentrum.knokkeheist
ma-vrij: 8.30 - 17 uur
za: 10 - 17 uur
Gesloten op zon-en feestdagen

