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THEATER AAN ZEE 200l
Beste toeschouwer,

in deze vijfde en dus extra feestelijke editie van Theater aan Zee (TaZ), ligt de nadruk
op de 'theatraliteitﬂ En dat zowel voor het binnen- als buitengebeuren.
Het wordt een festival voor jong en oud. Van 'jeugdtheaterl tot en met het nieuwe
“masterprogramma'.
TaZ is een synthese van de interessante ontdekkingen van het afgelopen jaar, maar ook een
festival met de blik op de toekomst. Het Jong Theater Werk, projecten van jonge theatermakers, wordt opnieuw de hoofdmoot van ons theatergedeelte.
Maar niet alleen binnen in de theaters worden ontdekkingen gedaan, ook op straat
tijdens het PAF (Performing Arts Festival) steekt jong talent de kop op.
Meer dan ooit wordt TaZ een ontmoetingsplek, als een oase in het midden van de zomer.
Wij deden ons best voor de programmatie, nu aan u om te genieten l
Don Verboven - Artistieke Programmatie - vzw TarTarT
Luc Muylaert - Coördinatie en Organisatie - vzw TarTarT

CAFE KOER
De centrale ontmoetingsplaats voor publiek en artiesten wordt 'Café
Koeri. “Café Koer' is open van zaterdag 28 juli tot en met zaterdag
4 augustus, telkens van l l.00 tot 02.00 uur.
Van dinsdag 3l juli t.e.m. zaterdag 4 augustus wordt u op “Café Koer'
om 23.00 uur getrakteerd op een aantal verrassingsoptredens.

Colofoon
Toerisme Oostende vzw

Monacoplein 2
8400 Oostende
Tel. 059/70! l.99
Fax. 059/70.34.77
e-mail:

“Café Koer' is gelegen in het Onze-Lieve-Vrouwcollege, Kaaistraat 22,
op wandelafstand van alle locaties.
De aankleding van Café Koer werd gedaan door Art Décolleté.

info@theateraanzee.be
website: http://www.oostende.be _Eerste Schepen-Voorzitter:
Hilde Veulemans

TICKETS
Tickets voor alle voorstellingen zijn te koop aan de speciale TaZ-infobalie
van Toerisme Oostende, Monacoplein 2.
U kan ook reserveren met het reservatieformulier op het einde van de
brochure.
Met een festivalpas (l.500 BEF = 37,2 6) kunt u, mits reservatie, alle betalende voorstellingen bijwonen, en krijgt u een ticket voor de slotavond
aan halve prijs.

Algemeen Directeur:
Peter Craeymeersch
Organisatie:Vincent Drouard
Artistieke leiding: vzw TarTarT
Commerciële activiteiten:
joris Tanghe
Coördinatie-Onthaal medewerkers en deelnemers:
Sigrid Defurne, Soﬁe Proot en
Karen Simoens
Informatie en reservatie:
Annemie Vanden Broecke,

Ronny Daenekindt, Sandra
Viaene, Bea Vancraeynest
en Bianca Panesi

INFORMATIE TIJDENS THEATER AAN ZEE
Voor de allerlaatste informatie tijdens het festival, raadpleeg:
- de aanplakborden, verspreid over de stad
- de dagkrant, steeds terug te vinden onder de aanplakborden
en op de locaties
- de website: www.theateraanzee.be

Medeprogrammator:
Marc Breban

Festivalkinesitherapeut:
Tom Decorte
4 l I
Systeembeheer: Hans Knockaert
Eindredactie dagkrant:
Steven Heene
Boekhouding: Cathy Decreton

Plaats
Vertrek namiddag:
Venetiaanse Gaanderijen
Avond: Café Koer
Datum za 28 juli
Uur l5.00 en 2l.30 uur
Duur ± 45 min.
Gratis

Tijdens de openingsparade wordt de binnenstad op stelten gezet.
De parade is de officiële start van deze vijfde en dus extra feestelijke editie
van Theater aan Zee in Oostende.
Deze parade maakt zowel in de namiddag als *s avonds de stad onveilig.

DE sNARENFANFARi-z
Plaats
Vertrek aan Post-T

Datum za 28 juli
Uur l6.00 en l9.45 uur
Duur ± 45 min.
Gratis

Reinhard Vanberghen (Das Pop) en Guido Schiffer selecteerden een aantal
violisten, mandolinespelers, gitaristen en percussionisten. ln totaal vijfentwintig muzikanten. Samen trokken ze als gelegenheidsensemble de straat
op. De Snarenfanfare was geboren.
De muziek varieert van eenvoudige deuntjes tot heerlijk heupwiegende
uitheemse melodieën. Nu eens klinkt de club Arabisch, dan weer OostEuropees of Zuiders. Elke poging om in het gelid te lopen mislukt steevast,
maar hun charme is ongehoord!

TIK - De Werf & Gordijnen voor Konijnen
Plaats Post-T
Datum za 28 juli
Uur l8.00 uur

Duur | uur 40 min.
Prijs 200 BEF (4,96 E)
Gratis voor
Oostendenaars mits
reservatie

Tekst: Bewerking naar 'Drie Zusters* van Tsjechov
Regie: Craig Weston
Met: Tom Vermeir, Koen De Ruyck & Wouter Bruneel

Vernieuwe
Jan
©

Onder de dekmantel 'TlK` verbergt zich “Drie Zusters” van Tsjechov.
ln deze theaterklassieker zijn drie naar avontuur hunkerende zusters
gevangen in besluitloosheid en in de angst om écht iets aan hun leven te
veranderen.
“TIK” is energiek, mimisch en kolderesk theater. Met een verbluffende
souplesse stappen de acteurs in en uit hun personages.
De emotionele rijkdom van Tsjechovs stuk wordt met doeltreffende
lichtheid en vol humor geënsceneerd.
De voorstelling is ook te zien in (De Illusielop 3I juli & l augustus.

TRY-OUTS - Groepen in residentie/jong Theater Werk
Plaats
Diverse locaties

Datum za 28 juli
Uur l6.|5 en |8.00 uur
Prijs
lOO BEF (2,48 E)
200 BEF (4,96 E)
Gratis voor
Oostendenaars mits
reservatie

Op diverse locaties in de stad worden nieuwe voorstellingen uitgeprobeerd.
Raadpleeg de nul-editie van de dagkrant, de aankondigingsborden in de stad
of de website www.theateraanzee.be voor de allerlaatste informatie.
Het programma is beschikbaar vanaf midden juli.

Fort Napoleon -

"

Fototentoonstelling Kris Dewitte - “jong”

`~`šaat$ Fort Napoleon
Eaton?
za 28 juli t.e.m.
za 25 augustus
tft.: van l l.00 tot
|3.00 uur en van l4.00
tot |8.00 uur

Het Fort Napoleon is sinds de start van TaZ een vaste locatie binnen
het festival. Nu de restauratiewerken door de Stichtinnaams Erfgoed
voltooid zijn, wordt het fort weer helemaal ingepalmd door TaZ. We starten
er de festival-dag met middagconcerten, en de tentoonstelling 'jongï

rg ioo BEF (2,48 e)
Kris Dewitte is bezeten door zowel ﬁlm als fotografie, wat een mooi
huwelijk oplevert.
ln de tentoonstelling “jONG' toont hij foto's van jong Vlaams acteertalent.
U herkent heel wat acteurs en actrices die ook op het festival te zien
zullen zijn.
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Fiaaae Groot Strand
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De Vurige Maandagen zijn een algemeen begrip in Oostende.
Tijdens Theater aan Zee wordt het vuurwerk nog vuriger.

ümﬁm ma 30 juli
gum 2300 uur

Vanaf 20.00 uur is er animatie door de deelnemers aan het PAF-festival

muur 20 min.
illšratšs

(zie verder).
Om 22. l 5 uur geeft het huisorkest een optreden op het Groot Strand.

Fšaata
5t__Pet,~us_ en _paujusp|ein

“Le Songe' verwijst naar 'Een Midzomernachtsdroom” van William

Shakespeare. Compagnie jo Bithume maakt een rijk visueel en auditief
spektakel. Een mooi verhaal, verteld zonder woorden. Eénentwintig acteurs
en muzikanten vliegen boven de hoofden van het publiek en geven het
gevoel er middenin te zitten. Een uur lang wegdromen op het mooie
St. Petrus- en -Paulusplein.Wie Compagnie jo Bithume al eerder tijdens
TaZ aan het werk zag, komt zeker langs!

äaamm
woe l en do 2 augustus
itšur 23.00 uur
íšwl” l Uw'
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if, Met Sabbath creëert het Belgische spektakelgezelschap 'Attrape' een tocht
ë door de stad met echte 'Chinese draken'.Tijdens de tocht worden alle
mogelijke technieken uit het theater, de muziek en het circus gebruikt.

GI'OGP li Klein Strand/
Albert l Prom/Drie GaPers
Groep 21 WapenPleln/
A' Buy'Straat/M'loséplein/

Bij het vallen van de nacht vertrekken de draken, omgeven door muzikanten

en vuurdragers. De verschillende groepen komen samen op het
Marie-Joséplein. Daar vindt de geboorte plaats van het 'verschrikkelijke
en het 'wonderlijke'.
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4 Theater aan Zee
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Deze geboorte gebeurt aan de voet van een gigantlsche totem op het

Ui 23.00 uur
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Circustheater

F'l'r Leopoldpark

alatwsm zo 29 juli tem,
3 augustus
vrij
Uw l500 en 20OO uur
111* | Uw'
':5200 BEF (496 E)
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Variatie 3l van de Goldberg variaties van J.S. Bach is het leidmotief
van deze circusvoorstelling van regisseur Xavier Bisaro.
Een pianist leidt steeds weer een andere act in, gaande van clownerie en
acrobatie tot trapezewerk. Het theatrale blijft steeds de boventoon voeren.
Toegankelijk voor jong en oud, mooi, spannend en vooral poëtisch.

Fo rt N apo l eo n -
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jong MuziekWerk op het binnenplein van het Fort Napoleon

Mm1.1 Fort Napoleon
lll fi F313 l? T.'

20

29 en ma 30 lul'
l '30 UU"

i

Met' Ann Verhelst ~ Klansouri Van Uffelen

'

'

An Verhelst studeert dit jaar af aan het Instituut Herman Teirlinck.
Met muziekmateriaal vertelt ze op een organische manier een verhaal over

J1mlrf'2 X 30 min.

afstand, afscheid en vrijheid.

met pauze
lf'r; šl00 BEF (2 48 E)

Met: Bruno Vanden Broecke e.a.

Sorgeloos

De rosse zeurman stelt speciaal voor het fort en TaZ een muzikaal programma samen. Programma in combinatie met 'The thing to do is to keep...'

~Fort NaPoleon
di31 jun
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Met: Nick Timmermans
Nick Timmermans studeerde piano aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Hij stelt een programma samen met compo-

45 mm

5.-,

wending gaven. Muziek van Liszt,
nisten die de muziekgeschiedenis een
andere
Skrjabin, Debussy, Satie enz.

Met' Leen De Veirman en Martin jansen

:5)

woe l en do 2 augustus
ll-30 uw

Terug in Oostende. Omdat ze zo graag de zee zien, omdat ze zot zijn
van oesters, of gewoon omdat ze zo graag liedjes zingen? Het concept is

~ WH 45 min-

eenvoudig: zij zingt en hij speelt piano. Simpel maar wondermooi.

l

„ ioo BEF (2.48 e)
s t: Fort Napoleon

Fra vrij 3 augustus

1

.

l l.30 uur
M1' SO min.
f lOO BEF (2,48 16)

ir' T1414 EF'O' t Napoleon
,wi-iii t

m 4 en ZO 5 augustus
.5 ll 30 Uw
..

Herman
©

45 mm'

A

g'00 BEF (52*48 F)

Met Emst Löw

Kleinkunstrock. Kleinkunst omdat de teksten poëtisch en vol beelden zijn,
rock omdat er toch altijd die fascinatie is naar de werelden van The Scene.
Arno, Raymond van het Groenewoud enz...

Met Flore-jan Verschueren
De jgnge pianist Florejan Verschueren werkt voor theatergezelschappen
zoals Theater Antigone en BronstigVeulen.
Hij baseerde zich op 'The old-english poets, (o.a. Shelley, ...) en maakte van

hun gedichten liederen. Hij begeleidt zichzelf op de piano.

Theater aan Zee
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Pi tS Post-T

Eric De Volder &TG Ceremonia

Daa

Tekst, vormgeving & regie: Eric De Volder

zo 29 juli - ma 30 juli
en dj 3| juli

atum

Met:johan Knuts, Ineke Nijssen & Hendrik-Hein Van Doorn.
Suzanne bedriegt haar man Lucien met Flor. Lucien weet van niks.
Zijn moeder wel.

Uur |8_00 uur

Duur l uur 30 min.

prijs 200 BEF (4,96 g)

Meer heeft Eric De Volder niet nodig om een broeierige voorstelling te
maken.
Alles draait om één centraal thema:“Mijn familie'.
ln de bekende karikaturale en volkse stijl vertelt Eric De Volder een verhaal
voor en over iedereen.

Eric De Volder &TG Ceremonia

Plaats Post-T
Datum
woe l augustus do 2 augustus en

Tekst, vormgeving 8: regie: Eric De Volder

vrij 3 augustus

Met: johan Knuts, Ineke Nijssen, Hendrik-Hein Van Doorn & Tom Vermeir.

Uur |8,00 uur
Duur l uur 20 min.

l944.WOll woedt in alle hevigheid.Albert Beirendonck en Carla
Parmentier behalen desondanks hun graduaat Germaanse talen.
De kersverse regent en regentes die op de schoolbanken verliefd zijn
geworden willen zo vlug mogelijk trouwen. Maar 't zal voor na de oorlog
zijn, want samen met zijn studiegenoot René wordt Albeir opgeroepen om
het einde van de grote wereldbrand te helpen blussen.

Prijs 200 BEF (4,96 ë)

Aan het front laat Beirken zijn vriend beloven dat hij voor Carla zorg zal
dragen indien er hem iets zou overkomen.
De belofte van René heeft onverwachte en verstrekkende gevolgen...
Gebaseerd op een authentieke briefwisseling uit l946.

TENTooNsTELuNG
Fototentoonstelling Peter Dewindt
Peter Dewindt studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten in Gent en maakt sinds l996 fotografische impressies van het
theaterwerk van Eric De Volder.
Een selectie uit zijn werk is te zien in de lokettenzaal van Post~T.
_

Tentoonstelling
beeldend werk Eric De Volder
Eric De Volder is vooral bekend als theatermaker.

Tijdens de dubbeltentoonstelling met Peter Dewindt is ook het beeldend
werk van De Volder te zien.

Plaats

Lokettenzaal Post-T
Datum
ma 30 juli tem.
za 4 augustus
Uur van l4.00 tot
l6.00 uur en voor
het begin van de
voorstellingen

Gratis
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De ontmoetingsplaats voor jonge theatermakers en het publiek

llir 1.22, ati;
Grote zaal Post-T
Éfif ÉÉÉÉÉÉ

ma 30 l'uli t.e.m.
za 4 augustus
war 2|.30 uur
0
ikfs
u 1 f '00 BEF , 48
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ln het vroegere postgebouw worden naar jaarlijkse gewoonte drie
.
.
.
volwaardige theaterzalen ingericht.
.

.

.

.

jong Theater Werk is een selectie uit de eindwerken van de Vlaamse
en Nederlandse theaterscholen en interessante projecten van jong-e
theatermakers.
Alle voorstellingen zijn genomineerd voor de vier theaterprijzen,
uitgereikt door de Stad Oostende i.s.m. KBC en de kunstencentra
Limelight, de Kopergietery en Stuc.

Ji
Kleine zaal Post-T
U~É

Dit jaar werden voorstellingen geselecteerd van onder andere de
Dramatische Kunstafdeling RITS (Brussel), het Conservatorium (Gent),
het Lemmensinstituut (Leuven), Herman Teirlinck instituut (Antwerpen)

ma 30 iU'l t-e-m-

en Toneelacademie Maastricht

za 4 augustus

"uw '6-00 ' 2000 en
2300 uu"

“É ioo BEF (2,48 e)

Er wordt gespeeld in drie zalen: de grote zaal, de kleine zaal en de boxen.
Een onafhankelijke jury kiest uit de genomineerde voorstellingen vier

winnaars_
Met de prijzen kunnen de jonge makers een nieuwe productie opstarten,
professioneel ondersteund door één van de kunstencentra.

Piaﬁ Boxen Post-T
ÉJÉ 2% ÉÉrÉ

Dit jaar zullen tijdens het festival ook projecten uit Nederland te zien zijn.
Daarvoor werkt TaZ samen met het internationaal Theaterschool Festival
in Amsterdam.

ma 30 juli t.e.m.

za 4 augustus
EJÉÉÉ* 16.00 - 20.00 'en

Voor de juiste programmatie, raadpleeg de dagkrant, de aankondigingsborden of de website www.theateraanzee.be.

23.00 uur

ÉÉU l00 BEF (2,48 ë)

Het Jong Theater Werk is een absolute aanrader om kennis te maken
met het jonge theatertalent.

17'*

Vertrek binnenpleiﬂ

Met de stadsnomaden wordt een tocht gemaakt door de stad,

Feest' en Kultuul'PalelS
CMN"

langs locaties waar zelfs de Oostendenaar van versteld zal staan.
Op elke locatie wordt een voorstelling van ongeveer 30 minuten gespeeld.

ma 3l juli t.e.m.

Za 4 augustus
mg '530 en “'30 uu'.

De stadsnomaden worden bevolkt door studenten van de theaterscholen,
vertellers. dansers enz...

“ni '00 BEF (2*48 ä)

Voor de juiste programmatie van de stadsnomaden, raadpleeg de dagkrant

JirÉ 2 uur

of de aanplakborden tijdens het festival, of de website
_' e.V .
.th '- ter
Avontuur verzekerd!

Theater aan Zee
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Theater De lllusie - ïf [f fií i frz.
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Oude bekenden van TaZ, en jonge makers met opmerkelijke voorstellingen

Tekst: Paul Pourveur - Regie: Christophe Aussems - Klank: Hans Mullens
Met:Ali Ben Horsting & Yanina Spijker

“U De Illusie
2.22 af: i. fi m

zo 29 juli en ma 30 juli

Het “Locked-ln Syndroom* is een toestand van optimaal bewustzijn in
de cocon van een onbewegelijk lichaam. Locked-ln is een metafoor voor
een nutteloze liefde tussen twee jongeren, met hun beperkte geschiedenis

ii
20 l8.00 uur
ma l9-00 en 22-00 Uw'

vol wereldgebeurtenissen. Minimaal verleden, maximale toekomst.
Ze kennen elkaar nog maar pas. Dan, plots, staat de tijd een seconde stil.

2 l UU'” 40 minii 200 BEF (496 5)
s-

Terwijl het lichaam aftakelt, razen hun gedachten als een orkaan over en
weer. De ruïne die ze achterlieten proberen ze nu te reconstrueren.
De Queeste won in I 999 de TaZ-productiefondsprijs.
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Tekst: Bewerking naar fDrie Zusters ' van Tsjechov
Regie: Craig Weston - Met.' Tom Vermeir, Koen De Ruyck & Wouter Bruneel

eMnajuJaA

-

tempo. je kan spreken van een turboversie'.

WOe 22-00 UUr

Zie ook Start/Straat - Feest op zaterdag 28 juli.

egg 200 BEF (4,96 g)
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Tekst: Hendrik De Smedt en Raven Ruëll

'JJESSEN

gewiril

di 3| juli
woe l augustus
2.22.22"
di |9-00 UUI'

l. v'

UQAQÂS

'
“i
ff De lllUSie

De Standaard over "TlK":`Een spel van metamorfoses. Geen parodie op
Tsjechov, maar een liefdevol aaien en krabben'.
Radio Klara over "TlK":'Heel erg geslaagd, heel genuanceerd en in een stevig

\I ii

©

ï

Faber. “1:

`
l" D e lll us'e
Illïi'iëszfijïs

Met:jean-Baptiste Lefebvre, Hendrik De Smedt en Raven Ruëll

Eisma” di 3l juli en

De Brusselse theatermakerstroep BronstigVeulen heeft een lange traditie
met TaZ. Nu groeien ze door met de voorstelling “Spiegelpaleis”.Wanneer
en waarom ontmoet iemand zijn dubbelganger? Bestaat hij echt of wordt
hij verdroomd? Een ding staat vast: éénmaal uw dubbelganger ontmoet,

woe l augustus
MW di 22-00 Uw”
Woe '9-00 UU"
ijn-“il” 30 minuten

wordt hij uw god en satan, uw engelbewaarder en ongeluk.

200% Nederlands/Frans

Dit project werd gemaakt i.s.m. Brussel ZOOO-Culturele Hoofdstad.

Pil* 200 BEF (496 g)

Tekst: David Mamet - Met: Bruno Vanden Broecke & Peter Van Den Eede
.
..

ïﬁëaas De Illusie
,šfii 222:*i 2221
do 2 augustus

Acht uur. ,s Morgens. Een schrijverskantoor. Biotoop van de door de wol
geverfde 'auteur Arthur. Er is iets veranderd. Edmond is er namelijk. Een fris
en nieuw talent vol goede wil en jeugdig enthousiasme. Zijn enige gebrek is
het gebrek aan ervaring.Arthur en Edmond proberen. Ze bundelen hun creatieve vermogens en proberen. Op zoek naar het ideale plot.Trial and error.
Samen sterk. Hoe te beginnen. De eerste paragraaf rijpt in hun hoofd.Waar is

wii 3 augustus
,MW '900 uur
LE l uur
200 BEF (4,96 g)
ig

het papier? Arthur heeft papier zat.
Bruno Vanden Broecke speelde vorig jaar mee in de winnende jong Theater
Werk-voorstelling 'Kleine Bezetting'.
u
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TekstWilly Vandermeulen - Begeleiding:jan Decleir - Met: Nele Goossens

232.223.245 De lllusie
flauw

En de zon schijnt boven op den toren - want ze sta nog laag de zon - nog
heel laag - de zon - nog veel te laag om nu al ruzie beginnen te maken
met de wereld. Eén madam met een piano, liedjes en teksten die
u knock-out slaan. Geef ons nog één goei rede!

do 2 augustus
vrij 3 augustus
Uw 22-00 UU"
01W 50 min.
“He 200 BEF (4,96 É)

Nele Goossens studeerde recent af aan het lnstituut Herman Teirlinck.

8 Theateraan' Zee

S I
HAKEN - Toneelhuis/StudioTokio
Plaats De Illusie

Datum za 4 augustus
Uur I9.00 en 22.00 uur
Duur I uur IS min.

Prijs zoo BEF (4,96 E)

Tekst en spel:Ariane Van Vliet & Marthe-Geke Bracht - Regie:Titus Muizelaar.

Deprez
Phile
©

Komt een vrouw op het politiebureau: "ik wil graag aangifte doen van een
vermissing". Politieagent: "om wie gaat het?" Vrouw: "om mijn man".
"
Politieagent: "kunt u een korte beschrijving geven van uw man?" Vrouw: ja
ach, laat eigenlijk maar zitten".
hij heeft voetbalknieën, sIuik haar en

HET RECHT vAN DEV W”sTERksTE
-

Plaats De Illusie
Datum
zo 29 en ma 30 juli
Uur I4.00 uur
Duur I uur 40 min.

Prijs zoo BEF (4,96 e)

(Ifi"f"ii*l

Amateurtheaterzverteltheater met muziek
l

Tekst: Cyriel Buysse
Met: Peter Lambert, Hubert Mestdagh, Dieter Bossu, Stijn Felix en Christine Coryn

Met “Het Recht van de Sterkste' schetst Buysse de uitzichtloze somberheid
van het vervloekte volk uit de Zijstraat in Nevele.

Plaats De Illusie
Datum di 3| juli en
woe | augustus
Uur I4.00 uur
Duur 40 min.

Prijs 200 BEF (4,96 E)

Plaats De Illusie
Datum

do 2 en vrij 3 augustus
Uur I4.00 uur
Duur I uur 30 min.

Prijs 200 BEF (4,96 6)

Plaats De Illusie
Datum
za 4 augustus
Uur I4.00 uur
Duur I uur IS min.
Prijs 200 BEF (4,96 ä)
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Ã-

Amateurtheater:Tejater Studio james Ensor
Regie:Manu Debruyne
Met: Karine Vandenberghe, Michel Feyen, Manu Debruyne
Een korte komedie over hoe absurd een absurd verhaal kan zijn.Wie is
hier absurd? De dokter, de patiënt of het stuk?
In elk geval een verrassende ontknoping.

Amateurtheater: Flitspoppers
Tekst:Willy janssen - Regie: Flory Ballière - Met: Michel Feyen, Roos De Venter,
Mich De Langhe, Katrien Kamler, Fre' Mylle, Lieve Verbeeke, Liliane Van Compernolle,
Willy janssen en Flory Ballière.
Een ﬂitsende voorstelling waarbij kinderen en volwassenen kennis maken
met figuren- en poppentheater. Met de klassieke marionet, hand- en stokpoppen, Ievensgrote figuren en acteurs wordt het publiek meegevoerd naar
een echte fantasiewereld.

janssen

Regie: Sien Eggers
Tekst en spel: Steph Goossens
Maurice houdt van Sonja. Sonja ook van Maurice, van breien en
van den Elvis.
En ambras komt in de beste huishoudens voor.
Maar 't mag niet blijven duren zeggen de mensen.
Cch ja, de mensen zeggen zoveel...

Magi
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Feest- en Kultuu paleis Muziek voor jong én oud
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Met; Esmé Bos, Bart Voet, Sam Vloemans en Louis Debij

Geachte senior, alstublieft, dit is voor u: Duveltjeskermis
een muziekprogramma met halfvergeten liedjes, van lang geleden,
liedjes uit de tijd toen u zo jong of jonger was als wij nu,
liedjes waarop u danste, verliefd werd, muziek uit de jaren '30 en '40 en '50.
De Morgen over Duveltjeskermis een voltreffer, formidabei, grandioos,
eindelijk eens iets op niveau. _'
ll ll

`

ls het leven een komedie of een tragedie? Een klucht of een tranendal?
Een feest of een kwade droom?
Guido Belcanto, de beschermheilige van het levenslied, is nog steeds met ontroerende ijver op zoek naar het antwoord op deze vraag. ln deze nieuwe show
gaat de volkszanger nog een stap verder in zijn illustere gespletenheid en daalt
hij af in de diepste krochten van zijn ziel, op zoek naar de vrouw in hem.

I©I4
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Lusterzaal
z:

iawr

ma 30 juli en di 3l juli
iii 20.30 uur
Lu 2 x 45 min. met

pauze
ig 200 BEF (4,96 e)

`

_ Met Guido Belcanto, Lieven Demaeschalck, Walter Boeken, jan Nihoul ea,

1.199

É?

Feest- en Kultuurpaleis

Met :Filip jordens, Peter Verhaegen,Ad Cominotto, Bart Van Caenegem.
Toen Filip jordens nog studeerde aan het instituut Herman Teirlinck,
stond hij met zijn jacques Brei programma ergens verdoken op Theater
aan Zee.l
Ondertussen bouwde hij een ijzersterke reputatie op met zijn “Hommage
à Brel`.
Brel herleeft in de Lusterzaal. Niet te missen!

iljštztiziiff. Lusterzaal

,

Feest- en Kultuurpaleis

,fm

Elf? ra, in ia 'i

wo l en do 2 augustus
te? ra ir 20. 3 0 u ur
Emiel' 2 x 45 min. met

pauze
ši'ršše 200 BEF (4,96 E)

Påeiiata Lusterzaal
Feest- en Kultuurpaleis
U' om m

vr 3 en za 4 augustus
italian) 20.30 uur
Penn 2 x 40 minuten

met pauze
š'azge 200 BEF (4,96 JE)

Th eater O p Zee Op de theaterboot speelt Bob De Moor monologen

an'j

:Jaesuow

Tekst Eriek Verpale - Met Bob De Moor
Deze herneming van Olivetti 82 is uitzonderlijk.Waarschijnlijk de allerlaatste
kans om deze klassieke-r met Bob De Moor nog te zien.
Bernard van derWiele is in de war. Niet geestelijk gestoord, maar hij weet
gewoon niet waarom hij nu in een politiekamertje zit met twee mannen die
hem ondervragen. Ze hebben een Olivetti 82 voor hem neergezet, want

meneer is toch schrijver?
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Tekst' Eriek Verpale - Metl Bob De Moor
lgnace Huylebroeck heeft zijn salon gesloten. De late coiffeur stopt ermee.
Veertig jaar in het vak, is het niet genoeg geweest misschien? Na al die jaren
maakt hij een balans op van zijn leven.Wat blijft er over? De middagen bij
zijn moeder, die couturière was? De avonden bij den trage, van wie hij de stiel
leerde? De nachten aan zijn keukentafel, werkend aan zijn knipselarchief?
Bianca? Lea? Mimi? Charlotte?

Flame

Theaterboot lmke C
šjffš alle \r

zo 29 en ma 30 juli
wo l en vr 3 augustus
tie zo 29 juli om
20.00 uur, daarna om
|8.00 en 2|.30 uur
lšfšaiar l uur 30 min.
lrjais 200 BEF (4,96 ë)

åïj a vt
Theaterboot lmke C
šfšatea'n; di 3l juli
do 2 en za 4 augustus
waar l8.00 en 2l.30 uur
šjšioiar | uur l5 min.
äei” 200 BEF (4,96 ë)
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VRIJDAG 27 ULl 2`00l
20.00 uur - 2l.30 uur

Opening tentoonstelling:“JONG” van Kris Dewitte

Fort Napoleon

Café koer

Kaaistraat

Fototentoonstelling:“JONG” van Kris Dewitte
Fototentoonstelling:“JONG” van Kris Dewitte
Openingsparade door de stad

Fort Napoleon
Fort Napoleon
VertrekVenetiaanse Gaanderijen

l6.00 uur - l6.45 uur

Snarenfanfare door de stad

Vertrek Post-T

|6.l5 uur

Jong Theater Werk: diverse try-outs
Openingsvoorstelling “TIK”
Jong Theater Werk: diverse try-outs

Post-T

Snarenfanfare door de stad

Vertrek Post-T

Parade door de stad

Vertrek 'Café Koer'

Café Koer

Kaaistraat

Fototentoonstelling:”'JONG” van Kris Dewitte
Middagconcert:“The thing to do...” en “De rosse zeurman..."
Fototentoonstelling:"'JONG” van Kris Dewitte
Namiddagtheater:“Het Recht van de Sterkste”
Optreden huisorkest
Circustheater:”Variatio 3l” van Circum Circo
Centrale gast:“Onwaarschijnlijk normaal eindigend verhaal” van Eric De Volder
Jong Theater Werk: diverse try-outs
Doorg'roeiers:“Locked-in” van theatermakersgroep De Queeste

Fort Napoleon
Fort Napoleon
Fort Napoleon

ZATERDAG 28 JULI 200!
l l.00 uur - 02.00 uur
ll.00 uur - |3.00 uur
l4.00 uur - l8.00 uur
l5.00 uur - l5.45 uur

|8.00 uur - |9.40 uur
l8.00 uur
l9.45 uur - 20.30 uur
2l.30 uur - 22.|5 uur

Diverse locaties
Diverse locaties

ZONDAG 29 JULI 200l
l |.00 uur - 02.00 uur
|l.00 uur - |3.00 uur
ll.30 uur - l2.30 uur
l4.00 uur - |8.00 uur
l4.00 uur - l5.40 uur

l5.00 uur - l5.45 uur
|5.00 uur - l6.00 uur
|8.00 uur - |9.30 uur
l8.00 uur
l8.00 uur - l9.40 uur

Theater De lllusie

Wapenplein
Leopoldpark
Post-T
Diverse locaties
Theater De Illusie

20.00 uur - 2|.00 uur

Circustheater:“Variato 3l” van Circum Circo

Leopoldpark

20.00 uur - 2l.30 uur
2|.00 uur - 22.30 uur

Theater op Zee:“Olivetti 82” met Bob De Moor
Groep in residentie:“De Vrouw van de Zee” van Weg naar Vismijn

Theaterboot Imke-C

Voormalig Café Zottekot

Café Koer

Kaaistraat

Fototentoonstelling “JONG” van Kris Dewitte
Middagconcert:“The thing to do...” en “De rosse zeurman...”
Familietheater:“Fakir en de Mummie” van Doublé AcrobatiekTheater
Fototentoonstelling “JONG” van Kris Dewitte
Tentoonstelling: Peter Dewindt en Eric De Volder
Namiddagtheater:“Het recht van de Sterkste”
lmprovistatietheater: lnSpínaZie
PAF
Circustheater:“Variatio 3l” van Circum Circo
Jeugdtheater:“Het walvisoor” met Bart Plouvier en Wigbert
Jong Theater Werk: Stadsnomaden
Jong Theater Werk
lmprovistatietheater: lnSpínaZie

Fort Napoleon
Fort Napoleon
Leopoldpark
Fort Napoleon
Post-T
Theater De lllusie
Zeedijk
Diverse plaatsen in de stad
Leopoldpark
Toneelzaal Feest- en Kultuurpaleis
Binnenplein Feest- en Kultuurpaleis

MAANDAG 30 JULI 200l
l l.00 uur - 02.00 uur
||.00 uur - |3.00 uur
|l.30 uur - |2.30 uur

|3.00
|4.00
|4.00
l4.00
l4.00
l4.00
l5.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

-

|3.30
l8.00
|6.00
l5.40
l4.50
l7.00
l6.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

|5.00 uur - l6.00 uur
l5.30 uur - l7.30 uur
|6.00 uur
|7.00 uur - l7.50 uur

l8.00 uur - |8.30 uur

Familietheater:“Fakir en de Mummie” van Doublé Acrobatiek Theater

l8.00 uur - |9.00 uur
l8.00 uur - |9.30 uur

Jeugdtheater:“Het walvisoor” met Bart Plouvier en Wigbert
Theater op zee:“Olivetti 82” met Bob De Moor
Centrale gast:“Onwaarschijnlijk normaal eindigend verhaal” van Eric De Volder
Doorgroeiers:“Locked-in" van theatermakersgroep De Queeste
Jong Theater Werk
Circustheater:“Variatio 3l” van Circum Circo
TaZ stand-up comedy concours met o.a. Bert Kruismans

l8.00
|9.00
20.00
20.00

uur - |9.30 uur
uur - 20.40 uur
uur
uur - 2|.00 uur

20.00 uur - 2l.l5 uur
20.00 uur - 22.00 uur
20.30 uur - 2l.40 uur
20.30 uur - 22.l5 uur

20.30 uur - 22.00 uur
2l.30 uur - 23.30 uur
2l.30 uur

2l.30 uur - 23.00 uur
22.00 uur - 23.40 uur

22.00
22.l5
23.00
23.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur

- 23.|5 uur
- 23.00 uur
- 23.20 uur
- 23.50 uur

DlNSDAG 3l JULI 200l
l l.00 uur - 02.00 uur
l l.00 uur - |3.00 uur
ll.30 uur- l2.l5 uur

|3.00 uur - l4.00 uur
l4.00 uur - |8.00 uur

PAF
Ciné Rialto:“College” van Buster Keaton met live-begeleiding
Masterprogramma:“Duveltjeskermis” van Esmé Bos en BartVoet
Groep in residentie:“Mémé, Makhy en Orion” van Maquis
Jong Theater Werk: Stadsnomaden
Jong Theater Werk
Theater op Zee:“Olivetti 82” met Bob De Moor
Doorgroeiers:“Locked-in” van theatermakersgroep De Queeste
Stand-up comedy:The Lunatics
Huisorkest
Jong Theater Werk
Vurige Maandagen
Verrassingsoptreden

Post-T

Zeedijk
Leopoldpark
Toneelzaal Feest- en Kultuurpaleis
Theaterboot Imke-C

Post-T
Theater De Illusie
Post-T
Leopoldpark
Variététh eater
Albert l Promenade

Ciné Rialto
Lusterzaal Feest- en Kultuurpaleis
Box 38
Binnenplein Feest- en Kultuurpaleis
Post-T
Theaterboot Imke-C
Theater De lllusie
Variététheater

Groot strand
Post-T
Groot strand
Café Koer

Café Koer

Kaaistraat

Fototentoonstelling“JONG” van Kris Dewitte
Middagconcert:“Klank in opstand” met Nick Timmermans
Familietheater:“De reiziger” van Toon Maas
Fototentoonstelling“JONG” van Kris Dewitte

Fort Napoleon
Fort Napoleon
Leopoldpark
Fort Napoleon

l4.00
l4.00
l4.00
l4.00
l5.00
l5.00
l5.30
l6.00
l7.00
l8.00
l8.00
l8.00
l8.00
l9.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.30
20.30
20.30
2l.00
2l.30
2l.30
2l.30
22.00
22.00
23.00
23.00

uur uur uur uur uur uur uur uur
uur uur uur uur uur uur uur
uur uur uur uur uur uur uur uur uur
uur uur uur -

l6.00
l4.40
l4.50
l7.00
l6.00
l6.00
l7.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

l7.50 uur
l9.00 uur
l9.00 uur
l9.l5 uur
l9.30 uur
20.40 uur
22.00
2|.00
2l.l5
2l.40
22.l5
22.00
22.30
23.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

22.45 uur
22.30 uur
23.l5 uur

uur
uur - 23.50 uur

l l.00 uur - 02.00
l l.00 uur - |3.00
l|.30 uur - l2.|5
l3.00 uur - l3.50
l4.00 uur - l8.00
l4.00 uur - l6.00
l4.00 uur - l4.40
l4.00 uur - l4.50
l4.00 uur - l7.00
l5.00 uur - l6.00
l5.00 uur - l6.00
l5.00 uur - l6.50
l5.30 uur - l7.30
l6.00 uur
l7.00 uur - l7.50
l8.00 uur - l8.50
l8.00 uur - l9.00
l8.00 uur - l9.30
l8.00 uur - |9.20
l9.00 uur - l9.30
20.00 uur
20.00 uur - 2l.00
20.00 uur - 2l.l5
20.30 uur - 2l.40
20.30 uur - 22.l5
20.30 uur - 22.00
2l.00 uur - 22.30
2l.30 uur - 23.30
2l.30 uur
2l.30 uur - 23.00
22.00 uur - 23.40
22.00 uur - 23.l5

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

23.00 uur
23.00 uur - 00.00 uur
23.00 uur - 23.50 uur
-

l l.00
l l.00
ll.30
l3.00
l4.00

uur
uur
uur
uur
uur

02.00
l3.00
l2.l5
l4.00
l8.00

l2

Theateraan Zee

uur
uur
uur
uur
uur

Tentoonstelling: Peter Dewindt en Eric De Volder
Namiddagtheater:“Blauw” van Tejater Studio james Ensor
lmprovistatietheater: lnSpinaZie
PAF
Circustheater:“Variatio 3l” van Circum Circo
Jeugdtheater:“Het walvisoor” met Bart Plouvier en Wigbert
Jong Theater Werk: Stadsnomaden
Jong Theater Werk
lmprovistatietheater: lnSpinaZie
Familietheater:“De reiziger” van Toon Maas
Jeugdtheater:“Het walvisoor” met Bart Plouvier en Wigbert
Theater op zee:“Voor u geknipt” met Bob De Moor
Centrale gast:“Onwaarschijnlijk normaal eindigend verhaal” van Eric De Volder
Doorgroeiers:“TlK" van De Werf en Gordijnen voor Konijnen
Jong Theater Werk
Shylock
Circustheater:“Variatio 3 l ” van Circum Circo
TaZ stand-up comedy concours met o.a. BrikVan Dyck
Ciné Rialto:“College” van Buster Keaton met live-begeleiding
Masterprogramma:“Duveltjeskermis” van Esmé Bos en BartVoet
Groep in residentie: "Mémé, Makhy en Orion” van Maquis
Groep in residentie:“De vrouw van de zee” van Weg naar Vismijn
Jong Theater Werk: Stadsnomaden
Jong Theater Werk
Theater op Zee:“Voor u geknipt” met Bob De Moor
Doorgroeiers:“Spiegelpaleis” van BronstigVeulen
Stand-up comedy:“Schellekens” met Wouter Deprez
Jong Theater Werk
Huisorkest met speciale gast
Café Koer
Fototentoonstelling “JONG” van Kris Dewitte
Middagconcert:“Carrousel Français” met Leen De Veirman en Martin Jansen
Familietheater:“De bodemloze badkuip” van 't Optater Theater
Fototentoonstelling “JONG” van Kris Dewitte
Tentoonstelling: Peter Dewindt en Eric De Volder
Namiddagtheater:“Blauw” van Tejater Studio James Ensor
lmprovistatietheater: lnSpinaZie
PAF
Circustheater:”Variatio 3 l” van Circum Circo
Jeugdtheater:“Ogen Alles” van Bronks jeugdtheater met Dimitri Leue
Bostik Jazz Band uit Turijn
Jong Theater Werk: Stadsnomaden
Jong Theater Werk
lmprovistatietheater: lnSpinaZie
Familietheater:“De bodemloze badkuip” van 't OptaterTheater
Jeugdtheater:“0gen Alles” van Bronks jeugdtheater met Dimitri Leue
Theater op zee:“Olivetti 82” met Bob De Moor
Centrale gast:“Regent en Regïites” van Eric De Volder
Doorgroeiers:“Spiegelpaleis” van BronstigVeulen
Jong Theater Werk
Circustheater:”Variatio 3l” van Circum Circo
TaZ stand-up comedy concours met o.a. Piv Huvluv
Ciné Rialto:“College” van Buster Keaton met live-begeleiding
Masterprogramma:“Van den Duivel bezeten” met Guido Belcanto
Groep in residentie:“Mémé, Makhy en Orion” van Maquis
Groep in residentie:“De vrouw van de zee” van Weg naarVismijn
Jong Theater Werk: Stadsnomaden
Jong Theater Werk
v Theater op Zee:“Olivetti 82” met Bob De Moor
Doorgroeiers:“TlK” van De Werf en Gordijnen voor Konijnen
Stand-up Comedy:“Jummoo oh!” doorJummoo
Jong Theater Werk
V
Buitenspektakel:“Le Songe” van Compagnie Jo Bithume
Huisorkest met speciale gast
Café Koer
Fototentoonstelling “JONG” van Kris Dewitte
Middagconcert:“Carrousel Français” met Leen De Veirman en Martin Jansen
Familietheater: “Boempatat” van vzw Traboemtata
Fototentoonstelling “JONG” van Kris Dewitte

Post-T
Theater De Illusie

Zeedijk
Diverse plaatsen in de stad
Leopoldpark
Toneelzaal Feest- en Kultuurpaleis
Binnenplein Feest- en Kultuurpaleis
Post-T
Zeedijk
Leopoldpark
Toneelzaal Feest- en Kultuurpaleis
Theaterboot Imke-C
Post-T
Theater De lllusie
Post-T
Venetiaanse Gaanderijen
Leopoldpark
Variététheater
Ciné Rialto
Lusterzaal Feest- en Kultuurpaleis
Box 38
Voormalig Café Zottekot
Binnenplein Feest- en Kultuurpaleis
Post-T
Theaterboot lmke-C
Theater De lllusie
Variététheater
Post-T
Café Koer
Kaaistraat
Fort Napoleon
Fort Napoleon
Leopoldpark
Fort Napoleon
Post-T
Theater De lllusie
Zeedijk
V
Diverse plaatsen in de stad
Leopoldpark
Toneelzaal Feest- en Kultuurpaleis
Terras Venetiaanse Gaanderijen
Binnenplein Feest- en Kultuurpaleis
Post-T
Zeedijk
Leopoldpark
Toneelzaal Feest- en Kultuurpaleis
Theaterboot Imke-C
Post-T
Theater De lllusie
Post-T
Leopoldpark
Variététheater
Ciné Rialto
Lusterzaal Feest- en Kultuurpaleis
Box 38
Voormalig Café Zottekot
Binnenplein Feest- en Kultuurpaleis
Post-T
Theaterboot Imke-C
Theater De Illusie
Variététheater
Post-T
St.-Petrus- en -Pauluspleinf
Café Koer
Kaaistraat
Fort Napoleon
Fort Napoleon
Leopoldpark
Fort Napoleon

|4.00 uur - |6.00 uur
l4.00 uur - l4.30 uur

l4.00
l4.00
|5.00
|5.00
l5.30
|6.00
|7.00
l8.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

-

l4.50
|7.00
|6.00
|6.00
|7.30

uur
uur
uur
uur
uur

- |7.50 uur
- l9.00 uur

|8.00 uur - l9.00 uur
l8.00 uur - l9.l5 uur

|8.00
l9.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

- |9.20 uur
- 20.00 uur
-

20.50
2l.00
2l.l5
22.25

uur
uur
uur
uur

20.30 uur - 22.l5 uur

20.30 uur - 2l.20 uur
2l.00 uur - 22.l0 uur
2l.00 uur - 22.30 uur

2l.30 uur - 23.30 uur
2l.30 uur
2l.30 uur - 22.45 uur
22.00 uur - 22.50 uur
22.00 uur - 23.l5 uur

23.00 uur
23.00 uur - 00.00 uur
23.00 uur - 23.50 uur

Tentoonstelling: Peter Dewindt en Eric De Volder
Namiddagtheater:“Caramia” van De Flitspoppers
lmprovistatietheater: lnSpinaZie
PAF
Circustheater:”Variatio 3l” van Circum Circo
jeugdtheater:“0gen Alles” van Bronks jeugdtheater met Dimitri Leue
jong Theater Werk: Stadsnomaden
jong Theater Werk
lmprovistatietheater: lnSpinaZie
Familietheater: “Boempatat” van vzw Traboemtata
jeugdtheater:“0gen Alles” van Bronks jeugdtheater met Dimitri Leue
Theater op Zee:“Voor u geknipt” met Bob De Moor
Centrale gast:“Regent en Regentes” van Eric De Volder
Doorgroeiers:“ln den beginne...squirre|s" van De Koe
jong Theater Werk
La Traviata
Circustheater:“Variatio 3l” van Circum Circo
TaZ stand-up comedy concours met o.a. Nigel Williams
Ciné Rialto:“The General” van Buster Keaton met live-begeleiding
Masterprogramma:“Van den Duivel bezeten” met Guido Belcanto
Locatieproject:“Le sens de l'amour” en “De-Relict”
Locatieproject:“A|tijd ”t zelfde” van Dito'Dito &Tristero
Groep in residentie:“De vrouw van de zee” van Weg naar Vismijn
jong Theater Werk: Stadsnomaden
jong Theater Werk
Theater op Zee:“Voor u geknipt” met Bob De Moor
Doorgroeiers:“Een goei rede" van het Toneelhuis/Studio Tokio
Stand-up comedy:“Tante Tiet” van Begijn Le Bleu
jong Theater Werk
Buitenspektakel:“Le Songe” van Compagnie jo Bithume
Huisorkest met speciale gast

Post-T
Theater De lllusie
Zeedijk
Diverse plaatsen in de stad
Leopoldpark
Toneelzaal Feest- en Kultuurpaleis
Binnenplein Feest- en Kultuurpaleis

Post-T
Zeedijk
l

Leopoldpark
Toneelzaal Feest- en Kultuurpaleis
Theaterboot lmke-C

Post-T
Theater De lllusie
Post-T
Venetiaanse Gaanderijen
Leopoldpark
Variététheater
Ciné Rialto
Lusterzaal Feest- en Kultuurpaleis

Box 38
Ontbijtzaal Hotel Polaris
Voormalig Café Zottekot
Binnenplein Feest- en Kultuurpaleis
Post-T

Theaterboot Imke-C
Theater De Illusie
Variététheater

Post-T
St.-Petrus- en -Paulusplein
Café Koer

VlDAG 3 AUGUSTUS 200l
| l.00 uur - 02.00 uur
ll.00 uur - |3.00 uur
ll.30 uur - |2.20 uur

|3.00
|4.00
l4.00
|4.00
l4.00
l4.00
|5.00
|5.00
l5.30
|6.00
l7.00
l8.00
l8.00
l8.00
l8.00
l9.00
20.00
20.00
20.00
20.30
20.30
20.30
2l.00
2l.00
2l.30
2l.30
2l.30
22.00
22.00
23.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

-

|4.00
|8.00
|6.00
l5.30
l4.50
l7.00
|6.00
|6.00
l7.30

-

|7.50 uur
|9.00 uur
l9.00 uur
l9.30 uur
|9.20uur
20.00 uur

-

2l.00
2l.l5
22.25
22.l5
2l.20
22.l0
22.30
23.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

- 23.00 uur
- 22.50 uur
- 23.l5 uur
- 23.50 uur

| l.00 uur - 02.00 uur
| l.00 uur - l3.00 uur

| l.30 uur - |2.20 uur
l3.00 uur - l4.00 uur

Café Koer
Fototentoonstelling“jONG” van Kris Dewitte
Middagconcert:“jongen, toch” van Ernst Löw
Familietheater:"Le petit cirque du trotoir” van Stanislas en Compagnie Aluna
Fototentoonstelling“jONG” van Kris Dewitte
Tentoonstelling: Peter Dewindt en Eric De Volder
Namiddagtheater:“Caramia” van De Flitspoppers
lmprovistatietheater: lnSpinaZie
PAF
Circustheater:“Variatio 3 l” van Circum Circo
jeugdtheater “Baron von Münchhausen” door Bronks
jong Theater Werk: Stadsnomaden
jong Theater Werk
lmprovistatietheater: lnSpinaZie
Familietheater:*“Le petit cirque du trotoir” van Stanislas en Compagnie Aluna
jeugdtheater:“Baron von Münchhausen” van Bronks
Theater op zee:“Olivetti 82” met Bob De Moor
Centrale gast:“Regent en Regentes” van Eric De Volder
Doorgroeiers:“ln den beginne...squirrels” van De Koe
jong Theater Werk
Circustheater:“Variatio 3l” van Circum Circo
TaZ stand-up comedy concours met o.a. Dufraing & De Wit
Ciné Rialto:“The General” van Buster Keaton met live-begeleiding
Masterprogramma:“Hommage à Brel” van Filip jordens
Locatieproject:“Le sens de l'amour” en “De-Relict”
Locatieproject:“A|tijd 't zelfde” van Dito'Dito &Tristero
Groep in residentie:“De vrouw van de zee” van Weg naarVismíjn
jong Theater Werk: Stadsnomaden
jong Theater Werk
Theater op Zee:“O|ivetti 82” met Bob De Moor
Doorßeiersf'Een goei rede” van het Toneelhuis/Studio Tokio
Stand-up comedy:“One night stand” met Nigel Williams
jong Theater Werk
Huisorkest met speciale gast

Kaaistraat
Fort Napoleon
Fort Napoleon
Leopoldpark
Fort Napoleonï
Post-T
Theater De lllusie
Zeedijk
Diverse plaatsen in de stad
Leopoldpark
Toneelzaal Feest- en Kultuurpaleis
Binnenplein Feest- en Kultuurpaleis
Post-T
Zeedijk
Leopoldpark
Toneelzaal Feest- en Kultuurpaleis
Theaterboot lmke-C
Post-T
Theater De Illusie
Post-T
Leopoldpark
Variététheater
Ciné Rialto
Lusterzaal Feest- en Kultuurpaleis
Box 38
Ontbijtzaal Hotel PolarisV
Voormalig Café Zottekot

Café Koer
Fototentoonstelling “jONG” van Kris Dewitte
Middagconcert:“The old-english poets” met Florejan Verschueren
Familietheater:"Completel)l Mad” van lnSpinaZie

Kaaistraat
Fort Napoleon
Fort Napoleon
Leopoldpark

vBinnenplein Feest- en Kultuurpaleis
Post-T
Theaterboot l'mke-C
Theater De lllusie
Variététheater
Post-T
Café Koer

Theater aan Zee

l3

|4.00
l4.00
l4.00
|4.00
|4.00
|5.00
l5.30
|6.00
|7.00
l8.00
|8.00
l8.00
l9.00
20.00
20.00
20.30

uur uur uur uur uur uur uur uur
uur uur uur uur uur uur
uur uur -

l8.00
l6.00
l5.|5
l4.50
l7.00
l6.00
|7.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

|7.50
l9.00
|9.00
|9.|5
20. | 5

uur
uur
uur
uur
uur

22.30 uur
22.25 uur

20.30 uur - 22.|5 uur
20.30 uur - 2l.20 uur
2|.00 uur - 22.l0 uur
2l.00 uur - 22.30 uur
2l.30 uur - 23.30 uur
2l.30 uur
2l.30 uur - 22.45 uur
22.00 uur - 23.|5 uur

23.00 uur
23.00 uur - 24.00 uur
23.00 uur - 23.50 uur
ZONDAG 5 AUGUSTUS 200i
ll.00 uur - |3.00 uur
|l.30 uur - l2.20 uur
l4.00 uur - l8.00 uur

Fototentoonstelling “JONG” van Kris Dewitte
Tentoonstelling: Peter Dewindt en Eric De Volder
Namiddagtheater:“Maurice” van Steph Goossens
lnjarovistatietheater: lnSpinaZie
PAF
jeugdtheater“Baron von Münchhausen” van Bronks
Jong Theater Werk: Stadsnomaden
Jong Theater Werk
lmprovistatietheater: lnSpinaZie
Familietheater:“Completel›l Mad" van lnSpinaZie
Jeugdtheater:“Baron von Münchhausen” van Bronks
Theater op zee:“Voor u geknipt” met Bob De Moor
Doorgroeiers:“Hakken” van het Toneelhuis/Studio Tokio
Jong Theater Werk
Finale TAZ stand-up comedy concours
Ciné Rialto:“The General” van Buster Keaton met live-begeleiding
Masterprogramma:“Hommage à Brel” van Filip jordens
Locatieprojectz"Le sens de |”amour" en “De-Relict”
Locatieproject:“Altijd 't zelfde” van Dito'Dito & Tristero
Groep in residentie: "De vrouw van de zee” van Weg naar Vismijn
jong Theater Werk: Stadsnomaden
jong Theater Werk
Theater op Zee:“Voor u geknipt" met Bob De Moor
Doorgroeiers:“Hakken” van het Toneelhuis/Studio Tokio
jong Theater Werk
Buitenspektakel:“Sabbath” van Théâtre Attrape
Huisorkest met speciale gast

Fort Napoleon
Post-T
Theater De lllusie
Zeedijk
Diverse plaatsen in de stad
Toneelzaal Feest- en Kultuurpaleis
Binnenplein Feest- en Kultuurpaleis
Post-T
Zeedijk
Leopoldpark
Toneelzaal Feest- en Kultuurpaleis
Theaterboot Imke-C
Theater De lllusie
Post-T
Variététheater
Ciné Rialto
Lusterzaal Feest- en Kultuurpaleis
Box 38
Ontbijtzaal Hotel Polaris
Voormalig café Zottekot
Binnenplein Feest- en Kultuurpaleis
Post-T
Theaterboot Imke-C
Theater De Illusie

Post-T
ln de stad
Café Koer

FototentoonstellirLg “jONG” van Kris Dewitte
Middagconcert:“The old-english poets” met Florejan Verschueren
Fototentoonstelling “JONG” van Kris Dewitte

Fort Napoleon
Fort Napoleon
Fort Napoleon

l7.00 uur - l9.00 uur

Fare-well show PAF

Casino Kursaal

|9.00 uur

Slotavond. Optredens van Grand Groove,The Whodads,The Revelaires, Dj Boss...
Bekendmaking van de winnaars van het Jong Theater Werk en PAF.

Casino Kursaal

Fort Napoleon
Theater De Illusie

St-Petrus- en -Paulusplein
Café Koer (Kaaistraat)
Hotel Polaris
Feest- en Kultuurpaleis
Post-T

Leopoldpark
Box 38

Wapenplein
“t Oostends Variététheater
Ciné Rialto
Toerisme Oostende
Casino-Kursaal
Zeedijk (lnSpinaZie)
Venetiaanse Gaanderijen

Voormalig Café Zottekot
Groot Strand
Theaterboot Imke-C

'

Nw'mliwsiix

Jonge theatermakers creëren voor TaZ een nieuwe voorstelling

~ -1 :1 Box 38

we
ma 30 juli,

di 3| jun en
wo l augustus
al 20.30 uur
in | uur 30 min.

1 200 BEF (4,96 ë)

.f š

Tekst en regie :Karlijn Sileghem Muziek: jorgen Cassiers

Met: Daisy lp, Ruth Bequart en Pieter Bamps
Makhy, een bloedmooie maagd en Mémé, een oude gewezen geisha bevaren
samen de woeste zeeën als het noodlot toeslaat. 's Nachts, in hun slaap, slaat
een storm een kaars omver en het schip in brand. Gedwongen door rouw en
materieel verlies verplicht Mémé haar kleindochter tot prostitutie. Makhy leeft
met het leven dat ze krijgt. Orion, romanticus en vreemd sujet hoort hoe
Makhy bezongen wordt Hij gaat op zoek en vindt haar in zijn armen. De twee
geliefden beramen een plan tot
Hun
is even
-' ~
ontsnapping.E*
r liefde1 = ^ ' vervvoestend
als dat ze verlossing brengt.

1:1

voormajig Café *Zottekot'
leem
zo 29 juli, di 3| juli

Tekst.' Henrik lbsen - Regie: Marleen Scholten - Met: Floor van Berkestijn, joep van
der Geest, David Geysen,Yonina Spijker, Annelies van Wieringen en Tim Winkel
Vorm: Peter Max

t.e.m.za 4 augustus

__
Vorig jaar ontstond op Theater aan Zee de theatergroep “Weg naar vismijn'
(met de voorstelling De Kleine Johannes). Dit jaar maken ze opnieuw een
voorstelling: De vrouw van de Zee van Henrik lbsen

,u2 l .00 uur
pg 200 BEF (4,96 g)
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Chtblltzaal Hotel Polaris
U11111U111 do 2 augustus

Tekst:jean-Pierre Bacri & Agnès jaoui - Met :jo Decoster, Youri Dirkx, Lien
Kneepkens, Eva Schram, Peter Vandenbempt & Mieke Verdin

i311* 2l.00 uur
šjitzasr l uur |0 min.
H., 200 BEF (4,96 ë)

zoete familiekomedie draait rond een zus, twee broers en hun echtgenotes.
Eén van de broers heeft een café en op de avond van de verjaardag van zijn
schoonzus (de vrouw van zijn broer dus) gaat zijn vrouw ervandoor.

vrij 3 augustus en
Za 4 augustus

._

_

Ver-has elt
Miel
©

Deze lichtvoetige toneeltekst speelt zich af in en rond een café. De bitter-

.fBox 38

_... rs
do. 2 augustus,
vrij 3 augustus en
za 4 augustus
L1 20-30 UU"

Een eigenzinnige collage van beelden en tekeningen, begeleid door muziek
van Arno.
“Le sens de l'amour' handelt over de eigenaardige rol van de hedendaagse
kunstenaar in deze wereld.

Wii 50 min.

,i
200 BEF (4,96 e)
11.9% 'De-Relict' in
het Engels

.
.
.
.
.. .
Concept Guido Schiffer - Muziek: Bart Maris - Rap&Poezie: Barbarossa, Peter Flynn

Drie mannen rond een tafel. Elk heeft zijn eigen micro, alles is verbonden
met het geluidenlab, dat door de trompettist met één hand en één voet
bediend wordt.
De rap en de teksten zijn gebaseerd op ontmoetingen met mensen die
op straat leven. De performance is ontstaan uit de behoefte om de stereotypen omtrent de straat te doorprikken.

Theater aan Zee

IS

j
l

* l
%

ln Cl 8 Stad -

%

l

Het huisorkest duikt overal. op

iïiiçazita ln de stad
en iCafe' Koei"
timiïuitii zo 29 juli tem.

Het huisorkest, of in het dagelijks leven ook *The Revelaires' genoemd,
is ijzersterk op gitaar en onverstoorbaar in zijn instrumentaal repertoire.
vol met soundtracks, televisie-tunes of pure beachsurfrock.
Overdag duiken ze op in de stad. 's Avonds vindt u ze terug in 'Café Koer'.

Za 4 augustus
Liar zo 15.00 uur op
het Wapenplein. overdag
duikt het Orkest Op in
-de stad, di tem. za om
23.00 in Cafe Koer
fan
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lmprovisatietheater voor jong en oud

.

.

.

.

Theater vanuit het niets, of eerder vanuit het alles.Acteurs die hun tekst
niet kennen, niet weten wie of waar ze zijn... Gebaren en woorden die elk
_ _
__
_
_
_

kunnen zijn tot een
zelfs
boeiende, grappige,
ontroerende scene.
aanleiding
Spelers die elkaar zoveel mogelijk spelplezier bezorgen. Publiek dat hierin
meeleeft, suggesties geeft én de scènes mag beoordelen. Een voorstelling, die
elke keer een wereldpremière is. Niemand die vooraf weet wat het wordt.
Geselecteerd voor het 7de Internationale improvisatiefestival te Amsterdam.

šl-ilzzïittfs Zeedik

310
_...g____________ nn
___"
t.e.m. za 4 augustus

g__gu_ g 400 en ,700 uur
gfïgu ± 50 mgn
Qgg

Straattheater in de hele stad

_

__

Zoals elk jaar zakken tijdens TaZ een heleboel straattheaterspelers af naar
Oostende. Ze dingen mee naar de verschillende PAP-prijzen, die dit jaar bekend
gemaakt worden tijdens het slotfeest in het Casino Kursaal.
De toeschouwer beslist trouwens mee wie er met een PAF-prijs naar huis mag.

'liï'laaits Diverse locaties

gffgggggggg ggg ma 3-0 gugg
gum Za 4 augustus
U ggg.. døorjopend
”

Variététheater Concours voo-r “beginnende” stand-up comedians

. .g

Al de stand-up comedians die de afgelopen jaren doorbraken, stonden op het
podium van TaZ in Oostende. Het ondertussen beroemde collectief 'Bonjour
Micro' debuteerde zelfs op TaZ. Deze lustrumeditie is dan ook het uitgelezen

'
""“""*2

l6 Theater aan Zee

moment om op zoek te gaan naar nieuw talentTheaterbureau XL-productions
en TaZ organiseren daarom dit jaar het TaZ stand-up comedy concours.
Podiumervaring of een opleiding zijn niet vereist, wel talent, lef en goede humor.

ii l g; na Varietétheatei'
\toifiii'iftuitiefs ma 30 juli
tem. vrij 3 augustus

gggggggg ___ Za 4 augustus
gg u _ 2000 uur
Sir annie
| uur j5 mug

ln de voorronden brengen de deelnemers een act van max. 8 minuten, tijdens de

r'gguu 2 uur 30 min_

ﬁnale een act van max. l5 minuten. Aan het concours zijn een aantal belangrijke

(met pauze)

prijzen verbonden.

i'rïïiüfiiﬁiiiïliiß

Voor meer informatie en inschrijvingen neem je contact op met
XLprodumons,A. De Pesseroeylaan l, 983! Sint-Martens-Latem - (O9) 281. [0.05

200 BEF (4,95 ä)
iiiši'iaie 300 BEF (7,44 ä)

Varietetheater - Stand--up comedy
talent
Een mix van ervaren stand--up comedians en nieuw

IMPROVISATIETHEATER - The Lunatics
Plaats Varietetheater

Datum ma 30 juli

TaZ stand-up comedy concours (20.00 uur)

Uur

Met onder andere Bert Kruismans.

20.00 uur en 22.00 uur
Duur l uur I5 min.

Prijs 200 BEF (4.96 e)

The LUnatICS (22.00 Uur) Vier alerte en snedige improvisatoren
spelen scènes op basis van suggesties uit het publiek. U vraagt, zij verzinnen.
Wervelend, verrassend en volledig uit de duim gezogen.

SCHELLEKENS - Wouter Deprez
Plaats Variététheater

Datum di 3l juli
Uur

20.00 uur en 22.00 uur
Duur l uur IS min.

Prijs 200 BEP (4,96 e)

TaZ stand-up comedy concours (20.00 uur)
Met onder andere BrikVan Dyck.
Schellekens (22.00 Uur) Wouter Deprez (winnaar Humorologie
2000) blikt terug op zijn wonderjaren. Hij vertelt over de weeceetjes van
Zuster Alice, over zijn aartsrivaal Roste Dimitri ,zijn cavia Gilbert en zijn grote
liefde Marieke. Op een zeer humoristische manier, in een beeldende taal.

JUMMOO OHIPlaats Variététheater
Datum wo I augustus
Uur
20.00 uur en 22.00 uur
Duur l uur IS min.

Prijs 200 BEF (4,96 e)

TaZ stand-up comedy concours (20.00 uur)

Vermeire

Met onder andere Piv Huvluv.

An
©

jummoo

lILIIYImOO Oh! (22.00 Uur) Op algemeen verzoek komt de festivalrevelatie uit I999 terug. Met liedjes uit de seventies maken zij een onweerstaanbaar grappige show. Eén en ander leidt tot hilarische situaties waarbij ze het
publiek meer dan eens op het verkeerde been zetten. Muzikale humor van de
bovenste plank. Niet te missen l

TANTE TlET- Begijn

Plaats Variététheater
Datum do 2 augustus
Uur

20.00 uur en 22.00 uur
Duur l uur I5 min.

Prijs 200 BEP (4,96 e)

Le

Bleu

TaZ stand-up comedy concours (20.00 uur)
Met onder andere Nigel Williams
Tante Tiet (22.00 Uur) Begijn Le Bleu (ﬁnalist Humorologie 2000)
vertelt met een hoop herinneringen op zak zijn verhaal en dat van enkele
dorpsbewoners. Diverse kleurrijke personages passeren de genadeloze revue.
Een bijwijlen hilarische wisselwerking van conference, visuele humor en
cabaret.

ONE NIGHT STAND- Nigel Williams

Plaats Variététheater

Datum vr 3 augustus
Uur

20.00 uur en 22.00 uur
Duur l uur I5 min.

Prijs 200 BEF (4,96 e)

TaZ stand-up comedy concours (20.00 uur)
Production

Met onder andere Dufraing & De Wit.

XL
©

One Night Stand (22.00 uur) Top comedian Nigel Williams, winnaar
van HUMO's Comedy Cup 2000 en één van de kopstukken van het stand-up
comedy collectief Bonjour Micro, koppelt een aanstekelijke présence en prima
timing aan schitterende observatiehumor. Een avant-première van zijn eerste
one-man show, exclusief voor TaZ.

FINALE TaZ STAND-UP COMEDY CONCOURS

Plaats Variététheater

Datum za 4 augustus
Uur 20.00 uur

Duur 2 uur 30 min.

Prijs 300 BEF (7,44 e)

TaZ stand-up comedy concours (20.00 uur)
Op zaterdag worden de ﬁnalisten én winnaars van het TaZ stand-up comedy
concours bekendgemaakt. Een ervaren jury, bestaande uit vakmensen, kiest de

Malsche
De
Paul
©

winnaar.

De avond wordt afgewisseld met gastoptredens van onder meer stemmenimitator Alain Huber en het komisch duo Kotterie Flamand met Koen Venken en
Eric Windey.

Theater aan Zee ë Il1
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Les fournisseurs du son begeleiden de films van Buster Keaton

_„ 1
-'
ff
4111;:
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_ Het stille-ﬁlm-orkest'Les Fournisseurs du Son' werd door Martin Jansen
opgericht. Hij slaagde erin enkele jonge muzikanten samen te brengen

" `_;
7
1

-

- `

en zijn passie en energie voor de stille ﬁlm met hen te delen.
.
.
Op Theater aan Zee spelen ze met de volledige orkestbezetting.

lndrukwekkend en overweldigend!

1

Met: Martin jansen, Luc De Gezelle, Robrecht Kessels, Dominique Osier,
Luc Dekelver, Walter Boeken, Bruno Brazil, Pieter Nijs.

Buster Keaton is de timide boekenwurm en is vastbesloten de steratleet van
de universiteit te worden, om het meisje op wie hij verliefd is voor zich te
winnen. College bleek een echte goudmijn aan gags: vele werden later door
komieken gegapt, maar Keaton laat ze allemaal ver achter zich.

Met Martin jansen, Sam Vloemans, Dominique Osier, Bruno Brazil, Robrecht
Kessels, Luc De Gezelle, Leen Minten.
ln dit meesterwerk is Keaton johnny Gray, een machinist tijdens de burger-

777727377 Ciné RialtO
3777717 ma 30 luli
t-e-m' Za 4 augustus
7“77"
"Li '7 2030 uu' "

1711 200 BEF (496 äl

717W Ciné Rialto

13,1111.11 ma 30 ,11,1 en

d, 3| ,u|„ woe | augustus
Lili- 20.30 uur
7771 l uur l0 min.

200BEF (496 C)

77715777737' Ciné Rialto
*7777707 do 2 V''l 3 en
za 4 augustus

11,111. 2030 uu,

oorlog, die twee keer wordt afgewezen. Door de Geconfedereerden, die

:13111111 | uu, 55 mm

vinden dat hij veel nuttiger is als machinist, en door zijn liefje.johnny”s trein
en toevallig ook zijn ex-liefje worden gekidnapt door noordelijke spionnen.

1:11.111; 200 BEF (4196 g,"

Ve n eu aan Se Gaan d e l7153 0 ' *
Venetiaans theaterprogramma nav de tentoonstelling www. murano be
íšaaf.. Expositieruimte

Gareth Armstrong's prijswinnende solo voorstelling verkent Shylock
door de ogen van zijn enige vriend. Gepromoveerd van een bijrol naar
het hoofdpersonage in “De Koopman van Venetië", bewijst Tubal dat hij

Venetiaanse Gaanderijen
faatum di 3l juli
7177.77* 20.00 Uur

een gobren komische verhaalverteller is. Hij roept de passie en de

577" l UU" 40 min-

vooroordelen in de 400 jaar van Shylocks geschiedenis op.

met Pauze
.7.7215 l00 BEF (2,48 É)

lll;

"711„2. Engels
Fiaais Terras voor de

Dit orkest met grote marionetten, gesneden uit hout, is een tedere
en amusante hommage aan de 'grotenl van de jazz, zoals Louis Armstrong
en Ella Fitzgerald.
Het orkest speelde in heel italië, in Duitsland en in Frankrijk (Festival van
Avignon 2000).

Venetiaanse Gaanderijen
'131 mw: woe l augustus
71.7" | 5.00 uui
eer l uur 50 min.
i i1fïvanaf 6 jaar
*7.1 i”~"^ší§l ä

La Traviata is een éénmansvoorstelling met Claudio Cinelli.
Een stuk met Italiaans gezongen teksten en gebaren.
Taal: Italiaans

IB i Theater aan Zee

771117 Expositieruimte
Venetiaanse Gaanderijen
*ii do 2 augustus
-i 20.00 uur
"šiii'i 50 min.
lj; l00 BEF (2.48 E)
11e', Italiaans

de trucs j en veel I,ri-"iagie,

FAKIR EN DE MUMMIE _ Deubié Acrobatiek Theater
Plaats Leopoldpark
Datum ma 30 juli
Uur l3.00 en |8.00 uur
Duur 30 min.
Gratis

Op het moment dat de mysterieuze fakir met zijn voorstelling wil beginnen,
gebeuren er vreemde dingen. De fakir probeert zoals gewoonlijk zijn show
op te voeren met routinetrucjes. Maar de show wordt verstoord doordat
een mummie tot leven komt en een nogal dominante rol gaat spelen.
Beide figuren strijden om de eer van het publiek tijdens dit sprookjesachtig
tafereel met vuur, glas, magie, acrobatiek en bezweringen.Wiens show zal
het uiteindelijk worden?

DE REIZIGER - Toon Maas
Plaats Leopoldpark
Datum di 3l juli
Uur l3.00 en l8.00 uur
Duur l uur
Gratis

Met zijn enige bezit zijn hutkoffer is hij er ineens. ln zijn koffer bevinden zich
zijn eerste levensbehoeften: muziek, goocheltrucs, dromen en illusies.Vooral
illusies.
ls zijn eentje is deze clown onhandig, maar met publiek is hij erg grappig.

DE BODEMLOZE BADKUIP - “t Optater Theater
Plaats Leopoldpark
Datum woe I augustus
Uur l3.00 en l8.00 uur
Duur SO min.
Gratis

stel; het is zaterdag en je logeert bij opa en oma
stel; je gaat met je zusje of broertje in bad
stel; je hebt in dat bad een kleine stop voor het water, en een grote stop voor...
tja, waarvoor eigenlijk
stel; je trekt deze stop er heel langzaam uit.
je kijkt voorzichtig in het gat:
dan word je meegezogen naar de onderbadwereld!!!

j

2,

BoEMPATAT - vsraboemtatå
Plaats Leopoldpark
Datum do 2 augustus
Uur |3.00 en l8.00 uur
Duur l uur
Gratis

Denk jij ook dat aardappels het meest saaie leven leiden dat je je maar kunt
voorstellen? Dan kom je best eens luisteren naar het verhaal van Patapoef en
Boempatat.
Patapoef en Boempatat zijn tweelingaardappels op het veld van boer Timber.
Op een dag worden ze gerooid en belanden in de patattenbak van Fred van
de frituur. Patapoef en Boempatat smeden een uitgekookt plan om te ont~
snappen...

LE PETIT ciRQuE Du TRoTolR 4s

Plaats Leopoldpark
Datum vrij 3 augustus
Uur l'3.00 en l8.00 uur
Duur l uur
Gratis

Bertiau

Stanislas Stanislas is een goochelaar van de nieuwe generatie: zijn act is zeer
mysterieus en hierbij is hij ook een uitstekende komiek.
Samen met de percussionisten en danseressen van Compagnie Aluna geeft hij
een spetterende show.

Hermen
©

COMPLETELY MAD- inspinazr
Plaats Leopoldpark
Datum za 4 augustus
Uur l3.00 en l8._00 uur

Gratis

'

:is

Twee broertjes zetten de boel op stelten. Ze komen in een wervelend tempo
van de ene absurde situatie in de andere terecht. Een onvergetelijke
voorstelling, voor achterkleinkinderen, overgrootouders en iedereen
daar tussenin.
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TOne-elzaal Feest- e Kultuurpaleisll
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puk Tonee'zaa'

MetWigbert Van Lierde, Bart Plouvier en Margriet Blok
ln het walvisoor wordt het verhaal van Oma Wiegelwaggel en haar

iïïieilfmi

kleinkinderen Sam en Silke verteld. Samen wonen ze in een huis vlak bij
de zee. Over die zee kan oma prachtige verhalen vertellen, waar de

ma 30 en dl 3' lu"
i
'500 en '8-00 UU"

kinderen zo in opgaan dat ze soms in de wonderlijke sferen van die

verhalen terechtkomenlammer genoeg is oma potdoof. Naar haar zeggen
.

.

.

zou enkel een walvisoor haar van die doofheid kunnen genezen.

©
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Feest- en Kultuurpalels

Tekst' Sarah Vanagt - Met: Dimitri Leue - Muziek: Toon Offeciers -

ruil 200 BEF (496 5)
'

~
l ' *šmšíçl
_
'irw'ulruri Vanaf 7 'aa'

lu” Tonee'lﬂﬂ'

Le Duc

Fotografieﬂony

"šuui" ' uu"

Feest- en Kultuurpaleis
Eiwit-:mi

Dimitri Leue kiest in 'Ogen Alles' voor een tekst van Sarah Vanagt, over zien
en verzinnen. Een licht en speels verhaal over alles wat rond(om) is, over

een ziende jongen en een blinde vrouw die samen het kijken herzien.

woe | en do 2 augustus

.i |5_00 en |3_00 uu,-

iiïiuur l uur

ln korte, vinnige fragmenten doet een jongen zijn relaas over zijn vriend-

irrija 200 BEF (4,96 ä)

schap met Gaby, een vrouw van negentig.

teerlišei vanaf 8 jaar
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Fuif* Toneelzaal

Tekst Paul Pourveur naar Gottfned August Burger
MetTom Dewispelaere en Ben Segers

Feest_ en Ku'wurpajeis

De koning van Lompartije is op zoek naar de manier waarop hij de konin-

V'll 3 en Za 4 augustus

llÉi Ui' :i i

gin van Pruisen kan vertellen hoe graag hij haar wel ziet. Hij heeft echt alles
geprobeerd, niets lukte... Er kwam zelfs oorlog van. Baron Von Münchhausen

is zijn enige redding. Met een heleboel wilde verhalen, zotte meemaaksels
en nog vele andere verzinselkes trekt de baron ten strijde in naam van
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Casino-Ku rsaa
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Gp zondagavond sluit TaZ af met een grandioos feest

,

ë'iai1n12fs Auditorium en

The Whodads, Grand Groove,The Revelalres

Ambassadeursml

en D] BOSS

Casino-Kursaal

Na een hele week theater, eindelijk uit de bol gaan met The Whodads, een
l l-mans formatie, bestaande uit ijzersterke muzikanten die u verrassen met

een eigenzinnige, grappige en dansbare cocktail van surf-rock, latin (rumba,
mambo, cha-cha-cha, samba), lirnbo-rock. ﬁlmthema's allerhande en spy.
Bovendien worden op de slotavond alle theaterprijzen en PAF-prijzen uitgereikt
De pilootaﬂevering van een nieuwe tv-serie, gemaakt door jits van Belle en
Hilde De Baerdemaeker (winnaar TaZ 2000) en in samenwerking met
Theater aan Zee wordt getoond.

llfi._ttfs;ii zo 5 augustus

Mm Vanaf '9.00 uwiem- tot Vroeg in

de Ochtend
“i

500 BEF 02,39 ä)
250 BEF (6,2 ä)
(bezoekers met een
festivalpas)

Grand Groove, een 7-koppige band van jonge twintigers uit het Antwerpse
brengen een instrumentale mix van latin-jazz en funk,
The Revelaires geven van katoen en Dj Boss laat ons nog swingen tot in
de vroege uurtjes.

20 E"er"Theater aan Zee
-

a

Met speciale dank aan:

5 locaties

i [Montgomerydok]

[Pauluspleinl
X Groot podium
1.1;-1 11.fSt Petrus-enPaulusplein]

X Theater en poëzie

X Spiegeltent

X Klassiek concert

1

fSt.-Petrus-en-Pauluskerk]

'

gifPrins
X TerrasJ Poudewijnstraat]

2, 9, is, 23 en 30 iuii

1
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Groot Strand

5 augustus 200i

Louisakwartier

8 tot |2 augsutus 200l

Groot Strand t.h.v.Thermae Palace

9 tot l5 augustus 200i

Pauluspleintje

l5 augustus 200l

Stand Mariakerke

|8 tot 25 augustus 200|

Klein Strand

l en 2 september 200l

Strand Oosteroever

jIIlL l 8 september 200i

Open Monumenten'tlIaIg I lj llJ ll: Él 7ll 'É É ll l l"
" Tentoonstelling “D'èi Licli'tendllR'imtel"" I
'
I: i " l7

en 6, |3, 20, en 27 augustus 200l

INLJeuw
aarsduikÉljsbëreri"ilí de INoordzee
ll i ii i.

Oosteroever

9 september 200|
l5 september tot l0 oktober 200l

Fort Napoleon

l6 september 200i

Visserskaai

l6 september 200l

Wapenplein

2l september tot 25 november 200|

PMMK

5 tot 29 oktober 200i

Wapenplein, Groentenmarkt, Mijnplein

26 1°' 3' °1<i°bef 20°'
8 december 200l tot 6 januari 2002

Wapenplein

3i december zooi
6 januari 2002

Strand Drie Gapers

De samenstelling teksten en illustraties van deze Knack Special werden verzorgd door Toerisme Oostende en vallen dus buiten de verantwoordelijkheid van de Knack-redactie Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
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NAPou-:oN LAAT Eenl rom
BOUWEN :N De ouiNsN op of
oosTeELuke oEvER. oNLANcs wERD
011 MiLivAlRﬁ BouwwERK voLLEoiC
GERESTAUREERD. u KANNER TERECHT
\10011 EEN HisroiziscH Bezoek,
1sNTooNsTeLL1N05N,EEN oråANKJE
oF EEN cAsTRoNoMiscH DlNeiz-iN
EEN uNiEK KADER. MAARooK vooR
ELKE BEDRHFsAcTrvnEn oe sENuNARleš
vANoP Het TERRAS HEEFT MEN zrcT.
op HAVEN, zee EN vuuRT'oR'EiN.'

Individueel ~ begeleid of educatief bezoek ~ noclurnef
vaste rondleiding met gids: zondag om 15 en 16 uur.
01/04 - 31/10: elke dag 14 - 18 u. (maandag gesloten)
`
`
'
01/07 » 31/08.- eike dag l1~ 18 uv>
01/11- 31/03.- weekends, feestdagen en vakanties

10d

te e weken-eh aut

ffš e 'ha'. alle, meet-

›

'Businessluncheš- dagschotels
walking diners f seminaries - incentive;
gastronomisch restaurant met streekproducten

Doorlopend open van vanaf 11 vuur.
Maandag gesloten, uitgezonderd
schoolvakanties en feestdagen.

kimpe

.hustof
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Met dank aan:

Bank 31 kleezekeršng
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DeStreekkran
Het meest gelezen regionale weekblad

Krant van West-Vlaanderen
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ø
De Post. Volop in beweging.

EF 0 c u s

Reservatie
Een festivalpas (l500 BEF of 37,2 ë) of losse kaarten reserveren, kan bij Toerisme Oostende, Monacoplein 2, 8400 Oostende, tel.: 059-70 l l 99, fax: 059-70 34 77
e-mail: info@theateraanzee.be, d.m.v. onderstaand reserveringsformulier en mits overschrijving op rekeningnummer 473-635542 l -39 met vermelding 'Kaarten TaZ 200i'.
Toegangstickets worden slechts gegarandeerd zolang de voorraad strekt en worden in geen geval teruggenomen.Voor gratis voorstellingen en de middagconcerten in
Fort Napoleon kan men niet reserveren. Kaarten zijn te koop tussen 09.00 uur en l8.55 uur (zondag vanaf l0.00 uur) aan de TaZ-infobalie tot l uur voor het begin
van de voorstelling. Daarna kunnen de kaarten tot een kwartier voor het begin van de voorstelling worden afgehaald of gekocht aan de kassa van de locatie.
Niet afgehaalde kaarten worden doorverkocht. Kaarten die aan de deur gekocht worden kosten l00 BEF (2,48 E) meer dan in voorverkoop.

i
~ c l00 BEF = 2,48 F. / 200 BEF = 4,96 ä / 250 BEF = 6,2 6 / 300 BEF = 7,44 ë / 500 BEF = l2,39 ä

ZATERDAG 28 jULl 200|
TlK
l8.00 Post-T

200 BEF

ex.

Het Recht van de Sterkste |4.00 De |||usie
Variatio 3l
l5.00 Leopoldpark
Onwaarschijnlijk normaal... l8.00 Post-T

200 BEF
200 BEF
200 BEF

ex.
ex.
ex.

Leclcecl-in

laoo De llliisie

zoo BEF

ex.

Variatio 3|
Olivetti 82
De Vrouw van de Zee

20.00
20.00
2|.00

200 BEF
200 BEF
200 BEF

ex.
ex.
ex.

Het Recht van de Sterkste
Variatio 3l
Het Walvisoor
Stadsnomaden
Het Walvisoor
Olivetti 82
Onwaarschijnlijk normaal...
Locked-in
Variatio 3|
Stand-up Concours
College
Duveltjeskermis

Leopoldpark
lmke-C
Ex-Zottekot

l4.00 De illusie
|5.00 Leopoldpark
|5.00 F&K-Paleis
|5.30 F&K-Paleis
l8.00 F&K-Paleis
|8.00 Imke-C
|8.00 Post-T
l9.00 De |||usie
20.00 Leopoldpark
20.00 Variété
20.30 Ciné Rialto
20.30 F&K-Paleis

ex.
ex.
ex.

De Vrouw van de Zee
Stadsnomaden
Voor u geknipt
Spiegelpaleis
Schellekens

2|.00
2l.30
2l.30
22.00
22.00

Blauw
Variatio 3l
Ogen Alles
Stadsnomaden

200
l00
200
200
200

BEF
BEF
BEF
BEF
BEF

l4.00 De |||usie
l5.00 Leopoldpark
l5.00 F&K-Paleis
|5.30 F&K-Paleis

200
200
200
l00

BEF
BEF
BEF
BEF

ex.

ogen Alles

laoo F&K-Peleis

zoo BEF

ex.

l8.00
|8.00
l9.00
20.00
20.00
20.30
20.30
20.30
2l.00
2l.30
2l.30
22.00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
l00
200
200

ex.

22.00 venete

200 BEF
200 BEF
200 BEF
|00 BEF
200 BEF
200 BEF
200 BEF
200 BEF
200 BEF
200 BEF
200 BEF
200 BEF

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

Olivetti 82
Regent & Regentes
Spiegelpaleis
Variatio 3l
Stand-up Concours
College
Van den Duivel bezeten
Mémé, Makhy en Orion
De Vrouw van de Zee
Stadsnomaden
Olivetti 82
Tik

lnnnnnee en!

ex.
ex.
ex.
ex.

Variété

Imke-C
Post-T
De |||usie
Leopoldpark
Variété
Ciné Rialto
F&K-Paleis
Box 38
Ex-Zottekot
F&K-paleis
lmke-C
De lllusie

Menne, Melcliy en onen 20.30 Bex 38

zoo BEF

ex.

Stadsnomaden

2|.30

l00 BEF

ex.

Olivetti 82

2l.30 lmke-C

200 BEF

ex.

DONDERDAG 2AUGUSTUS 200l

The Lunatics

22.00 Variété
22.00 De |||usie

200 BEF
200 BEF

ex.

Locked-in

ex.

Blauw
Variatio 3|
HetWalvisoor
Stadsnomaden
Het Walvisoor
Voor u geknipt
Onwaarschijnlijk normaal...
TlK
Shylock
Variatio 3l

l4.00
|5.00
|5.00
|5.30
|8.00
l8.00
l8.00
|9.00
20.00
20.00

200
200
200
l00
200
200

|4.00
l5.00
l5.00
|5.30
l8.00
l8.00
|8.00
l9.00
20.00
20.00
20.00
20.30
20.30
20.30

stand-lip cencencs
College
Duveltjeskermis
Mémé, Makhy en Orion

F&K-Paleis

Tante Tiet
Eén goei rede

ex.
ex.

ex.
ex.
ex.

BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

BEF
BEF
BEF
BEF
BEF

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

zoo BEF

ex.

BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

20.00 venete

zoo BEF

ex.

Altijd *t zelfde

zloo Pelens

200 BEF

ex.

20.30 Ciné Rialto
20.30 F&K-Paleis
20.30 Box 38

200 BEF

ex.
ex.
ex.

De vrouw van de Zee

2l.00 Ex-Zottekot

Stadsnomaden
Voor u geknipt

2l.30 F&K-Paleis
2|.30 lmke-C

200 BEF
l00 BEF
200 BEF

ex.
ex.
ex.

De |||usie
Leopoldpark
F&K-Paleis
F&K-Paleis
F&K-Paleis
Imke-C
Post-T
De |||usie
Venet. Gaan.
Leopoldpark

200
200
|00
200

200 BEF
200 BEF

ex.
ex.

Naam

De |||usie
Leopoldpark
F&K-Paleis
F&K-Paleis
F&K-Paleis
lmke-C
Post-T
De |||usie
Leopoldpark
Venet. gaan.
Variété
Ciné Rialto
F&K-Paleis
Box 38

200 BEF
200 BEF
200 BEF
|00 BEF
200 BEF
200 BEF
200 BEF
200 BEF
200 BEF
l00 BEF
200 BEF
200 BEF
200 BEF
200 BEF

ex.
ex.
ex.
ex.

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

22.00 Variété
22.00 De lllusie

200 BEF
200 BEF

ex.
ex.

VlDAG 3AUGUSTUS 200i
Caramia
l4.00 De lllusie
Variatio 3l
l5.00 Leopoldpark

200 BEF
200 BEF

ex.
ex.

Benen ven Munclilniisen ls.oo F&K-Peleis

200 BEF

ex.

Stadsnomaden
Baron von Münchhausen
Olivetti 82

l00 BEF
200 BEF
200 BEF

Regent en Regentes

|5.30 F&K-Paleis
l8.00 F&K-Paleis
|8.00 Imke-C
l8.00 Post-T

200 BEF

ex.
ex.
ex.
ex.

ln den beginne...

l9.oo De lllnsie

zoo BEF

ex.

Variatio 3l
Stand-up concours
The General
Hommage à Brel
'Le sens...' en 'De-Relict'
Altijd “t zelfde
De vrouw van de Zee
Stadsnomaden
Olivetti 82
Eén goei rede
One-night-stand

20.00
20.00
20.30
20.30
20.30
2l.00
2|.00

200
200
200
200
200
200
200

BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF

l00
200
200
200

BEF
BEF
BEF
BEF

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

Leopoldpark
Variété
Ciné Rialto
F&K-Paleis
Box 38
Polaris
Ex-zottekot

2|.30 F&K-Paleis
2l.30 lmke-C
22.00 De |||usie
22.00 Variété

Maurice

l4.00 De Illusie

200 BEF

ex.

Baron von Münchhausen

l5.00 F&K-Paleis

200 BEF

ex.

Stadsnomaden
Baron von Münchhausen
Voor u geknipt
Hakken

|5.30
|8.00
|8.00
l9.00
20.00
20.30
20.30
20.30
2|.00
2|.00
2l.30
2l.30
22.00

l00
200
200
200

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

vanaf l9.00 Casino Kursaal
Zonder festivalpas:
500 BEF
Met festivalpas:
250 BEF

ex.
ex.

Finale Stand-up concours
The General
Hommage à Brel
“Le sens...' en “De-Relict'
Altijd 't zelfde
De vrouw van de Zee
Stadsnomaden
Voor u geknipt
Hakken

`Slotavond

F&K-Paleis
F&K-Paleis
lmke-C
De |||usie
Variété
Ciné Rialto
F&K-Paleis
Box 38
Polaris
Ex-Zottekot
F&K-Paleis
lmke-C
De lllusie

300
200
200
200
200
200
l00
200
200

Bestellen Losse tickets:

P°Stc°de
Land

Plaats

Telefoon

Fax

e'ma"
Tickets:

ex.
ex.
ex.

Caramia
Variatio 3l
Ogen alles
Stadsnomaden
Ogen alles
Voor u geknipt
Regent en Regentes
ln den beginne...
Variatio 3l
LaTraviata
Stand-up concours
The General
Van den Duivel bezeten
'Le sens...` en 'De-Relict'

Adres

O opsturen
O persoonlijk afhalen

. ....................................... x festivalpas(sen) aan l500 BEF =

........................................ x tickets aan |00 BEF

=

BEF

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . X ciclcets aan 200 BEF
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . X ticlcets een 300 BEF

=
=

BEF
BEF

........................................ x tickets slotavond aan 500 BEF

=

BEF

x tickets slotavond aan 250 BEF

=

BEF

(met festivalpas)
Bestellen met Festivalpas:

Nummer Pas.

Bestellen Festivalpas:

._-åú ._ .-_ .-_ . i-_ . _-. _-. -_ . -_. -.

Ex-Zottekot
F&K-Paleis
lmke-C
De lllusie

BEF

TOTAAL

=
op

BEF
reke 473_635542|_39

KBC-cultuursponsoring

BDU

\"\'l./

Bank&Verzekering

We

hebben

het VOOr u

Kunst ontroert. Kunst glimlacht. Kunst verzoent. Verrast. Of trapt een geweten. K u n s t m a a k t w a k k e r .
Kunst danst. Zingt. R o e p t . Acteert. Kunst schreeuwt. In schilderijen. Fluistert. In gedichten. Kunst wil bestaan.
Moet bestaan. Door sponsors. Door KBC. Een bankverzekeraar van nu.

V o o r

m e n s e n

v a n

n u .

Die bezield zijn door h e t l e v e n . Door cultuur. Door Kunst. Met een grote of kleine K. Voor grote emoties.
Mensen die willen voelen. Lachen. Huilen. Applaus geven. O f s ti l w o r d e n . Heel stil. Mensen zoals u.
www.kbc.be
Z o a l s w ij . Mensen zoals KBC.

