TAZ#2006 (Theater aan Zee)

27 juli > 5 augustus Oostende

Al tien zomers lang waait gedurende tien dagen een stevige culturele bries door Oostende. Tijdens Theater aan Zee trekken talloze
artiesten uit het binnenland naar de koningin der badsteden en zetten er de stad op zijn kop.
Net als andere jaren nodigt TAZ een centrale gast voor het theaterluik uit en voor het eerst engageert TAZ een centrale gast voor het
muziekluik. Voor het theaterprogramma werd dit jaar gekozen voor actrice en regisseur Marijke Pinoy en voor het muziekluik staat
Stef Kamil Carlens van Zita Swoon centraal. Beide gasten treden op en stellen exclusief voor TAZ een programma samen met bekende
en minder bekende namen. Daarnaast biedt TAZ, zoals elk jaar, een uitgebreid platform aan jonge theater- en muziekbeloften uit Vlaanderen en Nederland.
Naar jaarlijkse gewoonte palmt TAZ heel Oostende in, van Mariakerke tot aan de Oosteroever. Het betere straattheater mag je verwachten
op allerlei pleintjes in de stad. Het Leopoldpark wordt een familiepark met dagelijks kinderanimatie en als kers op de taart speelt Inspinazie er de volledige trilogie van de Riddershow! Verder is er een literaire talkshow met verrassende gasten en nodigt TAZ het kruim van de
Belgische en Nederlandse comedy uit.
Allen naar Oostende dus!
Het programma in een notendop:
Programma en uren zijn onder voorbehoud. Het definitieve programma is verkrijgbaar vanaf drie juli bij Toerisme Oostende vzw.

TAZ# ON
Theater
* De theaterlaureaten van TAZ # 2005, Leen Roels en Ramona Verkerk, gaan met een nieuwe voorstelling in première:
Ramona Verkerk: zaterdag 29 juli om 19.30 uur (première); zondag 30 en maandag 31 juli om 15 uur en om 19.30 uur. 				
Telkens in Theater Malpertuis.
Leen Roels: dinsdag 2 augustus om 19.30 uur (première); woensdag 3 en donderdag 4 augustus om 15 uur en om 19.30 uur.
Telkens in Theater Malpertuis.
* Centrale gast: actrice en regisseur Marijke Pinoy
Van 28 tot 30 juli om 21.30 uur: ‘Yerma vraagt een toefeling’ (door Lod & Theater Zuidpool. Regie: Marijke Pinoy).
Van 2 tot 4 augustus om 21.30 uur en op 5 augustus om 15 uur: ‘Maria Eeuwigdurende Bijstand’
(door Theater Zuidpool & Cie Cecilia, met o.a. Marijke Pinoy).
* Marijke Pinoy nodigt dagelijks artistieke verwanten uit.
* Jong Theater: jonge theaterbeloften in concours brengen een voorstelling op verrassende locaties, o.a. tijdens de
Nomadencircuits vanaf 29 juli. Marijke Pinoy zetelt mee in de jury om de theaterlaureaten van TAZ # 2006 uit te kiezen.

Muziek
* De muzieklaureaten van TAZ # 2005, Lora Zenn en Het Zesde Metaal, staan opnieuw en met nieuwe songs op het podium:
Lora Zenn: zaterdag 29 juli om 11 uur in Fort Napoleon en 17.30 uur in het voormalige Stationsbuffet.
Het Zesde Metaal: zaterdag 5 augustus om 11 uur in Fort Napoleon en 17.30 uur in het voormalige Stationsbuffet.
* Centrale Gast: Stef Kamil Carlens (Zita Swoon).
Op 1 augustus: hommage aan Bob Dylan, deel 1 om 22 uur op Café Koer. (Gratis)
Op 2 augustus: hommage aan Bob Dylan, deel 2 om 22 uur op Café Koer. (Gratis)
* Stef Kamil Carlens nodigt artistieke verwanten uit.
Dit programma wordt aangevuld door optredens van de TAZ-festivalband onder leiding van Serge Feys (toetsenist van Arno).
Te horen en te zien op Café Koer van 27 juli tot 5 augustus telkens om 22 uur op Café Koer. (in de tent op het Stationsplein.)
* TAZ Late Night: van 29 juli tot 5 augustus telkens om 00.30 uur in het voormalige Stationsbuffet.
* Jong Muziek: jonge muziekbeloften in concours.
Om 11 uur in het Fort Napoleon en om 17.30 uur in het Stationsbuffet.

TAZ Talk
Van 30 juli tot 4 augustus: een swingend literair programma i.s.m. Ontroerend Goed, te zien in Art Résidence Beau-Site telkens om 17 uur.

TAZ# OFF
Straattheater
Van 30 juli tot 4 augustus van 15 tot 19 uur: grote en kleine straattheateracts in de binnenstad van Oostende en op het strandplein
van Mariakerke.
* Grootse openluchtvoorstellingen:
Zaterdag 29 juli vertrekt een openingsparade om 20.30 uur.
Maandag 31 juli: Vurige Maandagen - vuurwerk op het Groot Strand om 23 uur.
Op 1 en 2 augustus om 15.30 en 19 uur: marionettenvoorstelling ‘Délits de facade’ voor jong en oud op het Stationsplein.
Op 5 augustus is er een slothappening en vuurwerk.

Familiepark
Van 29 juli tot 4 augustus om 11 en 18 uur is er kinderanimatie in het Leopoldpark, behalve op 1 en 2 augustus
enkel om 11 uur.
Op 1 en 2 augustus om 15.30 en 19 uur: marionettenvoorstelling ‘Délits de facade’ voor jong en oud op het Stationsplein.
Van 29 juli tot 4 augustus van 13 tot 15 uur en van 16 tot 18 uur: installaties voor de hele familie in het Leopoldpark.
Op 5 augustus: trilogie van de vermaarde Riddershow in het Leopoldpark. Om 11 uur Paard Wan, om 15 uur Paard Toe
en om 18 uur Paard Trie - exclusief op TAZ!

Comedy
Van 29 juli tot 4 augustus om 20 uur: toppers van de Belgische en Nederlandse comedy in het voormalige Stationsbuffet.

Lokaal
Op 28 en 29 juli, 31 juli en 1 augustus en op 3 en 4 augustus, telkens om 15 en 19.30 uur in het Variététheater:
voorstellingen van Oostends liefhebberstoneel.

Theater aan Zee is een organisatie van TarTarT vzw en Toerisme Oostende vzw
en wordt gesteund door de Vlaamse Overheid, de provincie West-Vlaanderen en KBC.

Informatie & tickets:
In&Uit Oostende
Monacoplein 2
8400 Oostende
T: 059/ 70 11 99
F: 059/ 70 34 77
E: theateraanzee@tartart.be - reservatie@tartart.be
W: http://www.theateraanzee.be
Informatie voor de pers:
Tatjana Bonne
Communicatiecoördinator
T: 0476/886 802
E: tatjana.b@tartart.be
W: http://www.theateraanzee.be/pers
Het volledige TAZ programma zal voorgesteld worden op donderdag 8 juni.

