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Poëzietheater P

®Theater is een "Close Act". Dichtbij, toegankelijk, gevarieerd ,met een open geest voor heden, verleden en
toekomst en zeer democratisch (ook ﬁnancieel). "Close act" is ook een Nederlandse straattheatergroep die
het festival opent en het wonderbaarlijke "Oostende, stad aan zee" hoog en vurig op stelten zal zetten.
Theater aan Zee blijft in de eerste plaats een "publieksfestival" en een "ontmoetingsfestival" dat zich richt op
de directe, close communicatie.
W

Theater

De lllusle
elke da V'an l3 ` 30
tot l 4 ` go u '

®Le théâtre est un 'Close Act`, c'est-à-dire un événement qui touche de près. Proche, accessible, varié, l'esprit
ouvert sur le passé, le présent et l'avenir et très démocratique (aussi ﬁnancièrement).“Close Act', c'est également le nom de la troupe néerlandaise de théâtre de rue qui inaugurera le festival et qui mettra sans dessus
dessous Ostende,Ville sur Mer.Théâtre sur Mer reste un festival destiné au grand public et un festival de rencontre qui privilégie la communication directe et de proximité.
®Theater ist ein „Close Act". Nahe, zugänglich, abwechslungsreich, geistig aufgeschlossen für Gegenwart,
Vergangenheit und Zukunft sowie sehr angemessen (auch ﬁnanziell). „Close Act" ist auch eine niederländische Straßentheatertruppe, die das Festival eröffnet und die wunderbare „Stadt am Meer Ostende" in leidenschaftlicher Weise auf den Kopf stellen wird. Theater am Meer ist nach wie vor an erster Stelle ein
„Publikumsfestival" und ein „Begegnungsfestival", das sich auf die direkte ,close' Kommunikation richtet.0
®"Theatre is a close act". Close, accessible, varied, with an open mind for present, past and future, and very
democratic (also from a financial point of view). "Close Act" is also a Dutch travelling theatre that will open
the festival and will surely give the magnificent "Oostende, Stad aan Zee" a fiery look. Theatre at the
Seaside is in the first place a festival "for a broad audience" and a "meeting festival", aimed at direct, close
communication.

PERMANENTE INSTALLATIES

PIN

Architects of Air: Archipelago, Stationsplein van l4.00 tot 20.00 u./ Kamagurka: Cowboy Henk, Feest- en
Kultuurpaleis van l4.00 tot 20.00 u. / jean Paul Theunissen: Lichtnomaden, binnenstad en verschillende
locaties van l2.00 tot 24.00 u.
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Compagnie C. de /e B.: Circus Wonder.
Vijf aparte vrouwelijke artiesten brengen u drie totaal verschillende acts in een intieme circustent.
Een bodybuildster, een contorsioniste (plooimeisje), een variétéartieste, een acrobate en een danseres

Circustheater C

brengen u acts zoals een circusvoorstelling met de erotische intimiteit van een peepshow.

Leopoldpark,
piramidetent van

Bronstig Veulen / De Queeste-De Mol / Rim/ight Productions: The Obsession Project /
Tableau nr l.: De Lepelkop / Action Ma/aise

såràsâzlgglzoïovtnldag
22 45 U

GROTE BUITENSPEKTAKELS

GBS
Maandag 3 l/07 om 23.30 u. (Klein Strand)
Xarxa: Déus o Bestiès / Een graag geziene gast op Theater aan Zee. Met deze nieuwe voorstelling 'Déus o
Bèsties” brengen de Spaanse vuurmakers een première voor België. Een gekende formule met nieuwe input...
Dinsdag 0l/08 om 23.00 u. (St.-Petrus- en- Paulusplein)
Yawar:Wakatiru / Figuren en objecten op de vlucht, ontheemd op zoek naar zichzelf in een Maskerade van
geweld en absurde humoristische situaties ingeblikt in een wild spektakel omklemd door een orgie van geluiden. Een groep van 30-tal jongeren die een beeldend bewegingstheater zonder franjes met live-muziek
brengen.

Muziektheater M
Theater De Illusie
elke dag van
23'30 tot 24'30 u'

Woensdag 02/08 om l5.30 en 23.00 u. (St.-Petrus- en- Paulusplein)
Stalker Theatre Company: Fast Ground / ln “Fast Ground' worden risicois genomen die zelden te zien zijn
op stelten. Drie steltlopers, een drummer, een saxofonist en een percussionist brengen een spectaculaire
choreografie. De acrobatische steltdansers stappen, lopen, rennen, springen, duiken, kruipen en rollen over de
grond. Puur en eenvoudig, zoals het vroeger was.
Donderdag 03/08 om 23.00 u. (Klein Strand)
Théâtre Attrape: Babel / Ook Théâtre Attrape komt terug. Deze editie van Babel zal nog groter, nog
spectaculairder, nog... zijn dan alle vorige edities.
Vrijdag 04/08 om l7.00 u. (vertrek vanaf Monacoplein)
Generik Vapeur: Taxi / Chaos in Oostende...
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Toerisme Oostende vzw - Monacoplein 2 - 8400 Oostende - tel.059/70l l99 - fax.059/703477 E-mail: toerisme@oostende.be - Website: http:l/www.oostende.be
Schepen-Voorzitter: Dries Vermeesch, Directeur - PR: Geert Declerck, Artistieke leiding: Marc Lybaert, Technische coördinatie: Luc Muylaert en Lodewijk Schapman,
Marketing: Peter Craeymeersch, Organisatie: Vincent Drouard, Coördinatie - Onthaal Medewerkers en deelnemers: Sigrid Defurne en Soﬁe Proot,
Informatie en reservatiezAnnemie Vanden Broecke, Ronny Daenekindt, Marleen Cools, Ingrid Laleman, Medeprogrammatoren: Don Verboven en Marc Breban
® De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of ongevallen voortvloeiend uit de opgevoerde spektakels. Bij de grote buitnespektakles
raden wij u aan aangepaste kledij te dragen. ® Les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas de dégâts ou d'accidents éventuels découlants des représentations. Lors des grands spectacles., nous vous conseillons une tenue
approprlée. ®Die Organisation kann nicht verantwortlich gestellt werden für eventuelle Unfalle oder Schäden. Bei Veranstaltungen mit Feuerwerk raten wir angepasste Kleidung zu tragen. ®The organizers will not be held responsible
for any accidents or damages which may resutt from the performance of
the events. As far as the large outdoor spectacles are concerned. we kindly advlse you to wear clothes that are appropriate for these kinds of festivals.

Kamagurka/ Cowboy Henk u*

les

Feest- en Kultuurpaleis
Maandag tot vrijdag van l4.00 tot 20.00 u.
Een wervelend multi-mediaal gebeuren en
tentoonstelling rond een held pur sang.

Instal at'

Permanente
`*

Productions
Brood
Frans
©

f Architects of air/ Archipelago
Stationsplein
Maandag tot vrijdag van l4.00 tot 20.00 u.
Een zintuiglijke beleving vol onverwachte
visuele effecten.
Kinderen beneden I ó jaar krijgen enkel
toegang onder begeleiding van volwassenen.
Het Archipelago is ook toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.

f jean PaulTheunissen/ Lichtnomaden
Fort Napoleon.
Maandag tot donderdag van l4.00 tot l8.00 u. /Vrijdag van l4.00 tot 20.00 u.
Doorheen de stad.
Maandag tot vrijdag van l2.00 tot 24.00 u.
Papieren kwetsbaarheid als kleurbakens voor de festivalgangers.

Stad aan Zee

OOSTENDE

.

.

.

Voor alle Info en hotelreservatles:Toerlsme Oostende

Monacoplein 2, 059/ 70.| |.99

Tableau nr. l/ Lepelkop
Lusterzaal Feest- en Kultuurpaleis
Maandag om l7.30 en 20.30 u.
Dinsdag tot vrijdag om 2 | .30 u.
Zoals alle autistische mensen heeft Lepelkop
een doordringende kijk op sommige zaken,
terwijl ze andere geen aandacht schenkt.
Wat ze waarneemt in de wereld, interpreteert
ze met een logica die tegelijk primitief en
scherpzinnig is en haar toelaat aan het kosmische
en het komische, het tragische en het alledaagse
hetzelfde gewicht en dezelfde betekenis
toe te kennen.

Productions
Brood
Frans
©

Dinsdag l augustus
Yawar /Wakatiru

Een vuurspektakel waarbij
dikke moddermensen getooid
met schitterende maskers

poëtische en actievolle
beelden creëren.

Productions
Brood
Frans
©

GenerikVapeur/ Taxi
Een turbulent spektakel dat
Oostende gevaarlijk dicht bij

Productiefonds
Taz '99
.

_
_
BronstigVeulen/ De Queeste-De Mol/ Action Malalse

e'e Peefeeee eheee, brenge-

Parcours zie vrijdag 4/08

Post-T

Deze oude bekenden
van het Festival kregen
elk een deel van het
productiefonds. U kent
ze nog wel van
voorstellingen als
“Win For Life",
“Zij die achterbleef”,
en "Kooningskinderenii.
Dit jaar halen ze
opnieuw de beste
veulens van stal, graven
ze als mol in hun eerste
theaterseizoen en dat
hopelijk zonder
malaise als gevolg.

Xarxa Teatre / DéuS O BéStieS
Vuurwerkvoorstelling geïnspireerd
op de populaire fiesta tijdens de Spaanse
stierengevechten in de straat.

Een verhelderende kijk op de actualiteit

l Rimlight Productions /The Obsession Project
Post-T
Maandag tot vrijdag telkens om 20.30 u.
Act lWhen Music Meets The Eye.
Vijf wereldpremières, één performance. Een forum
waarin autonome kunstenaars, musici, filmmakers
en acteurs nieuwe muziek van Vlaamse en Japanse
componisten interpreteren. Ze heben een ding
gemeen: de obsessie tot creëren.
Muziek van Kenichi Nishizawa, Makoto Shinohara,
Robert Groslot, Flor Verscheuren en Tim Vets.
Stem: Dora van der Groen en Steven
Van Watermeulen.
Regie en film: Korneel Hamers en Joris Van den Hauwe.
Choreografie: llythia de Lignieue.
Video Art: Sergio Sergellon.

buitenspektakels
grote
en
tie
en
resl
In

` Stalker Theatre Company / Fast Ground
Spectaculaire acrobatische steltenchoreografie met langzame rituele dansen,
hoekig grondwerk en scherpe bewegingen.

Compagnie C. de la B. / Circus Wonder

Groepen

Piramidetent Leopoldpark
Dinsdag tot vrijdag telkens om 2 l .30 u.
Vijf aparte vrouwelijke artiesten: een bodybuildster, een
contorsioniste (plooimeisje), een variété artieste, een acrobate
en een danseres, tonen het lichaam als wonder. Een poëtisch
circus met de erotische intimiteit van een peepshow.

Théâtre Attrape / Babel
Een nog grootsere
Toren van Babel.

Operastemmen,
24 percussionisten en
een magisch
vuurwerk.

Stad aan Zee

`

`

Voor l200 BEF hebt u al een festivalpas waarmee
u alle voorstellingen kunt bijwonen.

(I Stadsnomaden
Feest- en Kultuurpaleis
Van maandag tot vrijdag telkens om

|5.30 en 22.30 u.
Jonge theatermakers uit het KBC
Jong Theater Werk, rasechte vertellers en
bekende gezichten uit de vorige edities van
TaZ dompelen u onder in de stad Oostende.
Geen enkel plek is veilig voor hen,
kortom: De Stadsnomaden.

KBC jong Theaterwerk I)
Post-T

Vanaf l7.30 tot 24.00 u.
Deze vierde editie van Theater aan Zee is een belangrijke
schakel in de evolutie van het festival. Bekende gezichten uit de
vorige edities werden "doorgroeiers", jong en nieuw bloed
maakt zijn opwachting. Ook dit jaar ging onze aandacht uit naar
interessante mensen en evoluties, meer dan naar 'perfecte'
maar saaie stukjes theater.

Rompaey
Van
Gert
©

De Post blijft behouden als epi'sch'-centrum van het
Jongerentheater en Multi Mixed Media projects. De uitreiking
van KBC jong Theater Werk zal plaatsvinden tijdens het grote
slotspektakel 'E Pericoloso Spectaculi” op zaterdag 5 augustus
in het Casino-Kursaal.

ttttt

Rompaey
Van
Gert
©

Performing Arts Festival ä
Wapenplein, Kapellestraat, A. Buylstraat,
Amfitheater, Straat zonder Einde:
vanaf l4.00 tot l7.00 u.
Diverse locaties in de stad:
vanaf l8.00 u.

De meest eenvoudige vorm van theater,
maar ook één van de moeilijkste.
De directe confrontatie tussen de speler en
het publiek. De speler die het publiek probeert
te boeien, het publiek dat
zich laat gaan of
gaat.
U bepaalt uiteindelijk ook wie
de centjes verdient.

Voor de concrete programmatie
verwijzen wij u door naar de Dagkrant.

De zomergids die jij wil beluisteren aan zee
Oostende: |07.l FM

s.

8(6

Deprez
Phi/e
©

CD

jeugdtheater

_:
|._

Feest- en Kultuurpaleis
Dinsdag tot vrijdag telkens
om l7.30 en 20.30 u.
Dinsdag Ol/08: Bronks
Connaissez-vous votre géographie?
Met Pascale Platel.
Production
XL
©

Famllletheater
Openluchttheater
Leopoldpark
Van maandag tot vrijdag
telkens om l3.00 en
|8.00 u.

Woensdag 02/08: Droomedaris Rex
Duizend Woorden
Met Colette Nootenboom, Michael De Cock
Ludo Mariman en Pieter Genard.

Donderdag 03/08: Bronks
Koning van de paprikachips
Met Pascale Platel.
Vrijdag 04/08: Dito Dito
Voetstuk / Piedestal

Met Willy Thomas en Guy Dermul.

Verbond van de Verbeelding
Theater De Illusie
Van maandag tot vrijdag telkens om 20.30 u.
m-jk

De Illusie is een verbond van Amateurtheater,

Poëzietheater, Muziektheater en lmprotheater.
Met “Rendez-vous: 7x anders',“Bart Plouvier en het

Verbond van de verbeeldingﬂ'De biechtspiegelﬂ

Stad aan Zee

De TaZ-Dagkrant geeft u telkens een gedetailleerd overzicht

van de voorstellingen van de volgende dag.

je

"boo "_ (tot 2000 U)

mum “Loo U.)

Archipelago

PIN

Architects efAir
Een architecturaal wonder van
schoonheid en zonlicht, een zintuigelijke
beleving vol onverwachte visuele effec-

Papieren kwetsbaarheid als kleurbakens
voor de festivalgangers.
Vertrek Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF

11.30 u. (tot |9.00 u.)

ten.

Stationsplein - I 00 BEF

Cowboy Henk

PIN

Kamagurka
Een wervelend multi-mediaal gebeuren
en tentoonstelling rond een held
pur sang.
Feest-en Kultuurpaleis - I 00 BEF

Az.:

Toon Maes
Deze voorstelling gaat over de
vervvachtingsvolle sfeer van de
komende show: de voorstelling voor

ll|.UU II. (tot ZL.00 u.)

de show. Het circus is een koffer

Post-Ã ,00 BEF

op wieltjes waar een tent uitkomt,
het hoofdpersonage

een clown.

lll-30 u. (lollóllo U.)

Leopoldpark - Gmﬂs

Tableau nr.l

_ Een poging
eehiiei e autistisch
kind om zin te geven aan het meest

'3.30 u. (lUllIIJU U.)

Figurentheaten

Theater De illusie - Ioo BEF

AI de woorden

P

Poëzie als levend woordbeeld.
Serene ontdekkingstocht naar het

mltollI-OO II-I

eigen betekenis. Een individuele
Ontdekkingstocht die Verrassende
Parelties kan oma/eren
Theater De musíe _ ,00 BEF

u' I 00 u ltotlsioo u-I

Openingsparade

Smarteiiike bestaan-

Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF

GBS

Close Act
Zij kleuren de afﬁche van Theater aan

Zee 2000 en staan garant voor een
sublieme opener van het festival door
hoog en vurig op stelten de stad te
doorkruisen.
Start in het Leopoldpark - Gratis

lli.00 u. (tot |i.00 u.)

_
Tdi
Het verhaal van Peter Koopman,
_
_
u
succesvol bioloog doch innerlijk
ontevreden en labiel.Toch weet hij
zijn directe omgeving te manipuleren

tot het punt waar hij het zelf niet
meer ziet zitten. Een verhaal van
onwil en onbegrip, menselijke
onmacht tot onvoorwaardelijk
lieﬂwebben.
Theater De Illusie - I 00 BEF

LIM. (mi21.00 u.)
Voor concrete programmatiue
verwijzen wij u naar de TaZ-Dagkrant.
Postgebouw - I 00 BEF per voorstelling

18.00 u. (tot19.00 u.)
Voor concrete programmatie verwijzen

wij u naar de TaZ-Dagkrant.
Binnenstad - Gratis

H
N'TSEEN

Toon Maes

Leopoldpark - Gratis

NIETS HOUDT ONS TEGEN, WIJ BRENGEN JE OP HET NET.
BEL GRATIS 0800-84 000

www.PLANET|NTERNET.BE

`

18.00 u. (tot 22.00 u.)

2345!, imam.)

StrafWerk

Close Act

\ni

GBS

Close Act
Vertrek Casino-Kursaal - Gratis

_

Voor de deﬁnitieve programmatie
verwijzen wij u door naar de TaZDagkrant. Gratis

.'â.

23.30 u. (tot 0030 u.)
z

l0.30 u. (tot \930 u.)

Déus o Bésties

GBS

De intimiteit van de duisternis, waar

geluiden hun eigen universum creëren.
Het uitschakelen van diverse zintuigen
zorgt voor een specifieke beleving
Ciné Rialto - I 00 BEF

20.30 u. (tot 22.00 u.)

Raf Coppens
One, two, three, four en wham!
Vlaanderens beste stand-up comedian
brengt exclusief voor TaZ de avantpremière van zijn nieuwste zaalshow
'StrafVVerk'.
Variététheater - 200 BEF

Tableau nr.l
Feest- en Kultuurpaleis - I00 BEF

Rimlight Productions
Act lWhen Music Meets The Eye.
Vijf wereldpremières, één performance.
Een forum waarin autonome kunstenars, musici, ﬁlmmakers en acteurs nieuwe
muziek van Vlaamse en Japanse componisten interpreteren.

Xarxa
Vuurwerkvoorstelling geinspireerd
op de populaire fiesta tijdens de

Vlaamse filmscholen.

Ciné Rialto - I 00 BEF

Spaanse stierengevechten in de straat.

22.30 u. (tot 0030 u.)

Post-T - 200 BEF

20.30 ll. (tot 22.30 u.)

Klein Strand - Gratis

Een avontuurlijke tocht naar het verhaal
in een locatie.
Vertrek Feest- en KuItuurpaIeis - I 00 BEF

22.30 0. (tot 23.00 u.)
Close Act

GBS

Close Act
Zij kleuren de afﬁche van Theater

Verbond van Verbeelding
Een muzikaal poëzieprogramma: hedendaags componist Paul Beelaerts toondicht op 7 gedichten van Gerardt
't Zand een avondvullend programma
voor altstem, cello, percussie en recitant.
Elk gedicht wordt op 7 verschillende
wijzen gepresenteerd.
Theater De Illusie - I 00 BEF

Stad aan Zee

OOSTENDE

aan Zee 2000 en staan garant voor
een sublieme opener van het festival
door hoog en vurig op stelten de stad
te doorkruisen.
Vertrek Venetiaanse Gaanderijen - Gratis

23.00 000231511.)
vuurwerk
Groot Strand
Gmüg

Peter De Blieck
Deze Brugse John Cale weet zijn publiek
te charmeren met zijn rauwe stem en
zijn poëtische, eigenzinnige teksten.

Theater De Illusie - I 00 BEF

Alle buitenspektakels zijn GRATIS toegangkelijk

oo
te
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l3.00 u. (tot IL.00 u.)

Ili.00 ll. (tot 20.00 u.)

l0.00 u. (tot l9.00 u.)

Post-T - Gratis
De Muzen

10.30 u. (tot16.00 u.)

Leopoldpark - Gratis

l8.00 u. (tot 22.00 u.)
Figurentheater
Theater De Illusie - I 00 BEF

Voor de deﬁnitieve programmatie verwijzen wij u door naar de TaZ-Dagkrant.
Binnenstad - Gratis

|5.30 ll. (tot II.00 u.)
Zie maandag 3 l/07
Vertrek Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF

18.30 u. (tot |930 u.)
"

11.109.000900 u.)
Connaisez-vous votre géographie

Bieseišàm

4M

Zie maandag 3 |/07
Ciné Rialto - I 00 BEF

j

20.30 u. (tot 2|30 u.)
De Muzen

Connaisez-vous votre géographie

Een schildpadman is verliefd op een
dikke dame maar die merkt hem niet op.
Samen met het publiek probeert de
schildpadman haar hart te veroveren.
Leopoldpark - Gratis

j

Bronks
Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF

20.30 ll. (tot 22.00 u.)

l3._30 u. (tot 11.30 u.)
Deurinck

Al de woorden
l
Zie maandag 3 |/07
Theater De Illusie - I 00 BEF

10.00 u. (tot 0.00 u.)

Arnout
©

Bronks
Een hectische road-movie van
rasvertelster Pascale Platel voor

iedereen vanaf 8 jaar. Over een
marsmannetje dat tijdens een routine-

Voor de deﬁnitieve programmatie verwijzen wij u door naar de TaZ-Dagkrant.
Binnenstad - Gratis

vlucht met haar space-ship terecht komt
in de haag van de familie Colle en
daarmee een reeks hilarische

gebeurtenissen ontketent.
Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF

10.00 u. (tot 20.00 u.)
Tdi

Archipelago
Architects of Air
Zie maandag 3 |/O7
Stationsplein - I00 BEF

Zie maandag 3l/07
Theater De Illusie - I 00 BEF

Mylo:21.00 u.)

Cowboy Henk
Kamagurka
Zie maandag 3 l/07
Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF

\Veekend

Voor de deﬁnitieve programmatie verwijzen wij u door naar de TaZ-Dagkrant.
Post-T - I 00 BEF per voorstelling

Rimlight Productions
Vijf wereldpremières, één performance.
Een forum waarin autonome
kunstenaars, musici, filmmakers
en acteurs nieuwe muziek van Vlaamse
en japanse componisten interpreteren.

Ze heben een ding gemeen:
de obsessie tot creëren.
Post-T - 200 BEF

Een creatieve kijk op uw ontspanning

V

Rendez-vous 7x anders

Eerste films van jong filmtalent uit
Vlaamse filmscholen.
Ciné Rialto - I 00 BEF

Stadsnomaden _

V

Jonge theatermakers uit het KBC
jong Theater Werk, rasechte
vertellers en bekende gezichten uit
de vorige edities van TaZ dompelen
u onder in de stad Oostende.
Geen enkel plek is veilig voor hen,
kortom: De Stadsnomaden
Vertrek Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF

Wakatiru

Verbond van de verbeelding
Theater De Illusie - I 00 BEF

Tableau nr.|
Een poging van een achtjarig

autistisch kind om zin te geven aan het
meest smartelijke bestaan.

Feest- en Kultuurpaleis - IOO BEF

Yawar
Een vuurspektakel waarbij dikke

moddermensen getooid met schitterende maskers poëtische en actievolle
beelden creëren.
St.- Petrus- en- Paulusplein -

Singer-Songwriter

M

Productions
Brood
Frans
©

Productions
XL
©

Stand-up Collectief
Het eerste en enige echte Vlaamse
Stand-up comedy collectief.
Met Nigel Williams, Bert Kruismans
en BrikVan Dyck.
Variététheater - 200 BEF

Stad aan Zee

Compagnie C. de la B.
Vijf aparte vrouwelijk artiesten: een
bodybuildster, een contorsioniste
(plooimeisje), een variété artieste, een

acrobate en een danseres, tonen het
lichaam als wonder. Een poëtisch circus
met de erotische intimiteit van een
peepshow.
Tent Leopoldpark - 200 BEF

Gido
Stevige teksten, een brok intimiteit,
nostalgie, een vleugje cynisme of mals
protest; de Vlaamse kleinkunst is
verre van dood.
Theater De Illusie - I 00 BEF

Voor meer info, foto's en ook tickets één adres:

http:llwww.planetinternet.be/theateraanzee

0 aan H

Minimal.)

Kamagafka

110000000011.)

Zie maandag 3 |/07
Feest-en Kultuurpaleís - I 00 BEF

_

Duizend Woorden

Zie maandag 3 |/07
Post-T - Gratis

Droomedaris Rex
Theater, rock en veel fantasie in één
voorstelling. Het verhaal van twee jonge
mensen onder begeleiding van twee
muzikanten.
Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF

l l-30000060011.)

_

"Loo "_ (tot 21.00 U)

Bacchanten

Bacchanten
Amoureuze en andere perikelen
krijgen een oplossing in deze kostume

_
,
Double Acmbat'ek
Een circus dat bestaat uit bontgekleurde
_
k|sten. Dunne deur en Knuppo komen
de bloemetjes buiten zetten met
grappen en grollen en veel acrobatische
toeren.
Leopoldpark - Gratis

komedie met een onverwacht einde.

Theater De Illusie _ ,00 BEF
153m ltotlmo ll-l

_

13,30 u,(t0i|i,30„_j

"30 u- (tot lll-00 ll-l
V _- V ff
Voor de deﬁnitieve programmatie verwijzen wij u door naar de TaZ-Dagkrant
Post-T - IOO BEF per voorstelling

18.00 u.(totl9.00u.)

Zie maandag 3 l/07
Vertrek Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF

AI de woorden

Z'a maandag 3”°7

Leopompark _ ams

15.30 u.(tot|6.30 u.)

Theater De Illusie - I 00 BEF

Fast Ground

ll|.00 ll. (tot lI.00 u.)

GBS

lam)

"_(totzmouj

Voor de deﬁnitieve programmatie verwijzen wij u door naar de TaZ-Dagkrant.
Gratis

Voor de deﬁnitieve programmatie
verwijzen wij u door naar de

Taz-Dagkrant.

Gratis

lll.30 ll. (tot l9.30 u.)

ll|.00 ll. (tot 20.00 u.)

Wm.

Architects of Air
Zie maandag 3 |/O7
Stationsplein - I 00 BEF

De intimiteit van de duisternis, waar
geluiden hun eigen universum creëren.
Het uitschakelen van diverse zintuigen
zorgt voor een speciﬁeke beleving
Ciné Rialto - IOO BEF

"1.00 u. (tot 22.00 u.)

20.30 ll. (tot 2l.30 u.)

Cowboy Henk

Duizend Woorden

Archi :_elao

Droomedaris Rex

Feest- en Kultuurpaleis - I OOBEF
Productions
Brood
Frans
©

Stalker Theatre Company
St.- Petrus- en- Paulusplein - Gratis

__

l

map.

0,174”

De zomergids die jij wil beluisteren aan zee

_

knokke: |os.a FM

,l

Eerste films van jong filmtalent uit
Vlaamse ﬁlmscholen.

FGSt GfOUnd

Ciné Rialto - l 00 BEF

Tableau nr.|
Feest-en Kultuurpaleis - I 00 BEF

Productions
Brood

Rimlight Productions
Post-T - 200 BEF

Frans
©

Stalker Theatre Company
Spectaculaire acrobatische stelten
choreograﬁe met langzame rituele
dansen, hoekig grondwerk en scherpe
bewegingen in de lucht.
St.- Petrus- en- Paulusplein -

V

Rendez-Vous 7x Anders
Verbond van de Verbeelding
Zie maandag 3 l/07
Theater De Illusie - I 00 BEF

Productions
Brood
Frans
©

Compagnie C. de la B.
Zie dinsdag Ol/O8
Tent Leopoldpark - 200 BEF

Singer-Songwriter
U I
Stadsnomoden

›

V

Hans Wellens
Een podium-omnivoor die een
amalgaan brengt van Nederlandstalige en

De Schedelgeboorten
Hun liedjes schetsen komische situaties,
discussies en taferelen uit het dagelijkse
leven. Hun vorige show was al goed,
de nieuwe show is nu Zeer Goed.
"t'th
VOne
e ea t er -200 BEF

Stadaanzee
`

Franstalige liedjes. Deze kunnen het
best omschreven worden als

“bête et méchant'.
Vertrek Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF

Theater De “lus'e ' l 00 BEF

De opbrengst van alle betalende voorstellingen gaat
integraal naar het productiefonds TaZ 200 l .

Qﬁﬁzsš'mäßï

13.00 u. (tot 11.00 u.)

Cowboy Henk
>

De T van Tarzan
1

„

A

u

_

F

PlN

11.300.(totll|.0011.)

Kamagurka

zie maandag 3 |/o7

KBC jong Theaterwerk

Feest-en Kultuurpaleis _ [00 BEF

a

jTW

Voor de definitieve programmatie verwijzen wij u door naar de TaZ-Dagkrant.

Post-T - l00 BEF per voorstelling

"Loo U. (1012L.0011.)

111.00 u. (tot 19.00 u.)
Zie maandag 31/07

post_T_ Gratis

De T vanTarZan

"L3" u. 1101100011.)

Leopoldpark - Gratis

.In

,
F

Graat en Harmien

Graat en Harmien
Broer en zuster Graat en Harmien
winnen een reis door de jungle. Daar
gaan ze op zoek naar een toverbloem
wat leidt tot een avontuurlijke tocht
door de wildernis
Leopoldpark - Gratis

_
M'Cetrotheater

l

'8.00 u.(10[22.0011.)

Voor de deﬁnitieve programmatie verwijzen wij u door naar de TaZ-Dagkrant.
Gratis

13.30 ll. (01111130 u.)

111.30 u. (tot 19.30 u.)

Al de woorden

P

Zie maandag 31/07
Theater De lllusie - 100 BEF

Zie maandag 31/07
_ , _
Cme R'alto _ [00 BEF

Inspínazie

Een publiek dat voor elke scène
suggesties geeft en ook jury is. Een
l-'hg-o-lh (totlmo U')

geanimeerde improvisatiewedstrijd.
Theater De lllusie - l 00 BEF

Voor de definitieve programmatie ver-

'5,30 ll, (101110011)

20.30 \1.1101213011.)

Koning van de Paprikachips
wijzen wij u door naar de TaZ-Dagkrant.
Binnenstad - Gratis

Zie maandag 31/07

u' (tot 20'00
___u'ßo
u')

Archi n ela; 0

Vertrek Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF

PIN

u

11.30 ll. ( tot 19.00 U.)

" ""
Bronks
Een absurde en wervelende one-woman

show over Platels onmogelijke liefde
voor “macho-pantoffel” Sammy. Kreeg
reeds in 1999 de Signaalprijs.
Feest- en Kultuurpaleis - l 00 BEF

Femme Fatale

A

Studio j. Ensor

Wellust en begeerte!!
Sexsexsexsexsex1Tempted by fruit!!
maar ook kommer en kwel, triestigheid,

k

Architects ofAir
Zie maandag 3 | /07

afscheidpoëzie, Kurt Weill & pornografie,
Zita Swoon & Louis jouvet.

©Arnout

Stationsplein - 100 BEF

Theater De lllUSie - l 00 BEF

Deur'

Bronks

Feest- en Kultuurpaleis - 100 BEF

›

'

w
YﬂuAlNT SEEN
jliéëli/iﬂlfá'ﬂl fliål üíﬁi'lI/íßliﬂm.

NIETS HouoT oNs TEGEN, wu BRENGEN JE op HET NET.
BEL GRATIS 0800-84 000

www.PLANET|NTERNET.BE
WMW MW W W
i

Stand-up Collectief
Vlaamse Topcomedians en vers talent
zorgen voor een opwindende avond. Met
Nigel Williams,Thomas Smith en Danny
Van Britsom. - Variététheater - 200 BEF

Rimlight Productions
Post-T - 200 BEF

Biechßpjegel

Zie maandag 3 l/O7
Vertrek Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF
f'

Zie maandag 3 l/O7

V g

Ciné Rialto - I 00 BEF

Théâtre Attrape
Een nog grootsere Toren van Babel.

Operastemmen, 24 percussionisten
en een magisch vuurwerk.
Klein Strand -

Productions
Brood

Koop

Frans
©

Rob
(ff)

Het gevolg
Een ex-werknemer van de Boelwerf
heeft zich terug getrokken in zijn laatste
toevluchtsoord, een verlaten café. Hij

vertelt nostalgisch, dan weer met veel
humor, over het verlaten paradijs van
het dorpsverleden.Achter de idylische
façade zit echter ook een familietragedie
verscholen.
Theater De Illusie - l 00 BEF

Compagnie C. de la B.
Vijf aparte vrouwelijk artiesten: een
bodybuildster, een contorsioniste
(plooimeisje), een variété artieste, een
acrobate en een danseres, tonen het
lichaam als wonder. Een poëtisch circus
met de erotische intimiteit van een
peepshow.
Tent Leopoldpark - 200 BEF

Singer-Songwriter

Tableau nr. l
Zie maandag 3 l/07
Feest- en Kultuurpaleis - l 00 BEF

Stadsnomaden

V

Pieter Depouillon
Het knappe stemgeluid van
Pieter Depouillon, gekend van

Tumble Weed,The Wizards of Booze
en Bigface Bobby in combinatie met
de ritme gitaar.

Theater De lllusie - l 00 BEF

Een scherpe kijk op uw vrije tijd

GenerikVapeur
Een turbulent spektakel dat
Oostende gevaarlijk dicht bij de
perfecte chaos brengt.

llißll u. (tot l6.00 u.)

13.00 u. (001.000)

Gorillatheater

I

|

vanaf l7.00 u.
Start: Monacoplein
Parcours: Monacoplein Leopold ll laan - Dikke Mathilde Witte Nonnenstraat Aartshertoginnestraat Ooststraat - Kapellestraat Wapenplein - Kerkstraat Prins Bouwdewijnstraat St.- Petrus- en- Paulusplein.
Vanaf 20.00 u. worden de taxi's
opgesteld op het Amfitheater
waar ze te bezichtigen zijn voor
Waterglas
Studio
©

De Verloren Tijd
Een vrolijke slapstick-voorstelling over
een uit de hand gelopen feest
Leopoldpark - Gratis

het publiek.
Gratis

lnspinazie
Vijf spelers strijden om een
regisseurstrofee. Boete of trofee, het
publiek beslist.
Theater De Illusie - I 00 BEF

m (tot l9.00 u.)
Voetstuk/ Piedestal

l5.30 u. (tot 0.00 u.)

J

l3.30 u. (tot 0.30 u.)
AI de woorden

P

Zie maandag 3 l/07
Theater De IIIusie - I 00 BEF

lll.00 ll. (tot lI.00 u.)
Voor de definitieve programmatie
verwijzen wij u door naar de TaZDagkrant.
Gratis

14.00 00020000.)

Zie maandag 3 l/07
Vertrek Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF

11.00 u.(ioi l830 u.)

Archipelago

PIN

Sorgeloos

Tax'.

Herman
©

Architects of Air
Zie maandag 3 l/07
Stationsplein - I 00 BEF

Dito Dito
Bert Meulemans laat ons de Stad ont-

dekken door de ogen van een jongeman.
Bijwijlen een hilarische ontdekkingstocht
die tegelijkertijd een aantal precaire
situaties in de stad blootlegt.
Met Willy Thomas en Guy Dermul.
Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF

Cowboy Henk
Kamagurka
Zie maandag 3l/07
Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF

l||.00 u. (tot 21.00 u.)
Studio j. Ensor
Zie donderdag 03/08
Theater De IIIusie - I 00 BEF

De zomergids die jij wiI beluisteren aan zee
Westhoek: l07.3 FM

m (tot

ZLOO

Het gevolg
Theater De Illusie - I 00 BEF

u')

Compagnie C. de la B.
Tent Leopoldpark - 200 BEF

m

20.30 ll. (tot2230 u.)

Voor de deﬁnitieve programmatie

s
U)
:
oo
:1
m

U

verwijzen wij u door naar de TaZ-

Dagkrant.
Post-T - I 00 BEF per voorstelling

l0.00 u. (tot l9.00 u.)

v

moo
'E
I
>

De Verloren Tijd
Leopoldpark - Gratis

10.00 u. ( tot 22.00 u.)
Tableau nr. l
Zie maandag 3 |/O7
Feest- en Kultuurpaleis - I00 BEF

Voor de deﬁnitieve programmatie verwijzen wij u door naar de TaZ-Dagkrant.
Binnenstad - Gratis

22.30 u. (tot 00.30 u.)

Productions

10.30 u. (tot |930 u.)

XL
©

Raf Coppens
One, two, three, four en wham!
Vlaanderens beste stand-up comedian
brengt exclusief voor TaZ de avantpremière van zijn nieuwste zaalshow
'StrafVVerkÃ

Zie maandag 3 l/07
Ciné Rialto - I 00 BEF

Variététheater - 200 BEF

Mum ZBO U.)

Voetstuk/ Piedestal
Zie maandag 3 l/O7
Ciné Rialto - I 00 BEF

Dito Dito
Feest- en Kultuurpaleís - I 00 BEF

Jonge theatermakers uit het KBC
20.30 ll. (lol 2200 ll.)

Zlßo ll. (lol 22.115 U.)

Jong Theater Werk, rasechte

vertellers en bekende gezichten uit
de vorige edities van TaZ dompelen
u onder in de stad Oostende.
Geen enkel plek is veilig voor hen,
kortom: De Stadsnomaden.
Vertrek Feest- en Kultuurpaleis - I 00 BEF

Rimlight Productions
Post-T - 200 BEF

23.30 u. (tot 0030 u.)
Singer-Songwriter
Ammaryllis Temmerman
De eerste vrouwelijke
singersong-writer op
het Festival.
Door insiders
vaak vernoemd als
Productions
Broos

Brood

Koen
©

Frans
©

de vrouwelijke
Herman van Veen.

Theater De Illusie - I 00 BEF

NIETS HOUDT ONS TEGEN, WU BRENGEN JE OP HET NET.
BEL GRATIS 0800-84 000

www.PLANET|NTERNET.BE

l

l

.uw

Hernian'ïšíïorgelo s
CC)

5.30u.
De verdere Wild

'

_twee inspinazie
omturen van

g

VDEÉSÉUk-Pïﬁdeﬂúl
Elim!

DitoDito
deStad ontdekken door de š

aim

R
mad

ontdekkingstocht d
situaties in de stad

Completely

lnspinazlel

l8.30 u.
Veel spreken en toch niets vze ø

Kasbergen

Met Chiel van Berkel,

Bert Embrechts, Damian Rod
Regie: Manou Kersting.
Uitsprakerﬁålßlirgiz
De

20.30u.
_Van deduivel bezeten

a,c.k.o.l

Een nieuwe zomertournee na
Factorle-W.
De

bezeten
duivel
de
Van

Belcanto/
G.

© jo Gauwaert

22.130 ku:
Theaterzl-AL

B.
Tigre
del

Bouche

Tattoo
El
Zuidpool!
Zuidpool!

Theater

24.00 u.

Theater

Theater Zuidpool

__,

Recht vanuit het broeierige Havana-aan-de-Schelde, een monsterverboncl
tussen leden van Flowers for Breakfast, Metal Molly,Wizards of Ooze-„i
Brussels Jazz Orchestrawawadadakwa en de Kakkewieten.

_ _., .

LE

š

f?

Toegangsprijzen I Entréesl Eintrittspreise I Entrance Fees
lil/

* lle buitenspektakels: GRATIS
* Festivalpas (maandag tot vrijdag):
l200 BEF / 29.75%
* Voorstellingen:
- in voorverkoop: l00 - 200 BEFI
2.48% - 4.96%
- aan de deur: +l00 BEF l +2.48%
* 'E pericoloso spectaculiï
- voorverkoop: 400 BEF l 9.92%
- aan de deur: 500 BEF l l2.39%
- toeslag voor festivalpashouder:
200 BEF [ 4.96%
* Permanente installaties:
l00 BEF [2.48%

G)

* Spectacles en plein air: GRATUIT
* Carte de Festival (lundi à vendredi):
l200 BEF [ 29.75%
* Représentation:
- vente à l'avance: IOO - 200 BEF/
2.48% - 4.96%
- sur place: + l00 BEF [ + 2.48%
* 'E pericoloso spectaculi':
- vente à l'avance: 400 BEF [9.92%
- sur place: 500 BEF [ l2.39%
- Surplus avec Carte de Festival:
200 BEF / 4.96%
* Installation permanente:
l00 BEF l 2.48%

GI)

* Freiluftvorstellungen: FREI
* Festivalpass (montag bis freitag):
l200 BEF [ 29.75%
* Vorstellungen:
-Vorverkaufz l 00 - 200 BEF [
2.48% - 4.96%
- Zur Stelle: + l00 BEF [+2.48%
* 'E pericoloso spectaculiiz
-Vorverkaufz 400 BEF [9.92%
- Zur Stelle: 500 BEF /l 2.39%
- Zuschlag für Festivalpass:
200 BEF [4.96%
* Dauerhafte Anlage:
l00 BEF [2.48%

(f)

* Open air spectacles: FREE
* Festival pass (Monday to Friday):
|200 BEF [ 29.75%
* Shows:
- Advance bookingrl00 - 200 BEF /
2.48% - 4.96%
- On the spot: +l00 BEF / +2.48%
* “E pericoloso spectaculi”:
- Advance booking: 400 BEF [9.92%
- On the spot: 500 BEF ll2.39%
- Surcharge for festival pass:
200 BEF [ 4.96%
* Perpetual installations:
l00 BEF [ 2.48%

Reservatie [ Reservations I Reservierungen [ Reservations
Nederlands
Een festivalpas (l200 BEF) of losse kaarten (IOO of 200 BEF) reserveren kan schriftelijk bij Toerisme Oostende, Monacoplein 2,
8400 Oostende, e-mail toerisme@oostende.be aan de hand van
het ingesloten reserveringsbiljet en mits overschrijving op
rekeningnummer 473-635542l-39 met vermelding TaZ 2000.
Toegangstickets worden slechts gegarandeerd zolang de voorraad
strekt en worden in geen geval teruggenomen. De festivalpas of de
kaarten worden u toegestuurd of op uw vraag bewaard aan de balie
van Toerisme Oostende. Dit kan tot 28 juli.
Telefonisch reserveren is voorbehouden aan houders vaneen festivalpas.Vraag naar de festivalservice,vermeld uw festivalpasnummer,
titel, datum en uur van de voorstellingen. De kaarten worden u dan
toegestuurd of op uw vraag bewaard aan de balie van Toerisme
Oostende of klaargelegd aan één van de theaters.
Toerisme Oostende - Monacoplein 2 - 8400 Oostende
Tel.: 059/70.| l.99 - Open :09.00 tot l9.00 u.
Français
Pour réserver une carte de festival (à l200 FB) ou des tickets individuels (à lOO ou 200 FB), il faut compléter le bulletin de réservation inclus dans la brochure et le renvoyer àToerisme Oostende,
Monacoplein 2,8400 Oostende, e-mail toerisme@oostende.be. Les
reservations seront enregistrées après réception de votre paiement sur la compte 473-635542l-39, (nous vous prions de mentionner “TaZ'2000'). Les tickets ne sont garantis jusqu'à épuisement
des stocks et ne seront repris en aucun cas. La carte de festival ou
les tickets peuvent être envoyés ou gardés pour vous à l”office de
tourisme d'Oostende.Vous pouvez réserver jusqu'au 28 juillet.
La reservation par téléphone n'est possible que pour ceux qui ont
acheté une carte de festival. Demandez le service de festival, mentionnez votre numéro de passeport et le titre, la date et l'heure des
spectacles pour lesqueles vous voulez réserver. Les cartes vous
seront envoyées ou gardées à l'office de tourisme ou mises à votre
disposition à l'entrée du théâtre.
Toerisme Oostende - Monacoplein 2 - 8400 Oostende
Tel.: 059/70.l l.99 - Heures d'ouverture :09.00 - l9.00 H

Deutsch
Für einen Festivalpass (l200 BEF) oder einzelne Karten (IOO oder
200 BEF) kann schriftlich reserviert werden bei Toerisme
Oostende, Monacoplein 2,8400 Oostende, e-mail toerisme@oostende.be anhand der beigeschlossener Bestellzettels und unter der
Voraussetzung, dass sie das Geld auf das Konto 473-635542l-39
überweisen (bitte erwähnen sie “TaZ'2000'). Karten sind nur garantiert, solange der Vorrat reicht und werden auf keinen Fall zurückgenommen. Der Pass oder die Karten können Ihnen zugeschickt
worden oder für lhnen in Aufbewahrung bleiben im Büro von
Toerisme Oostende bewahrt werden. Schriftlich reservieren ist
möglich bis zum 28.]uli.
Telefonisch reservieren ist den Besitzer eines Festivalpasses vorbehalten. Fragen Sie nach dem Festivalservice, erwähnen Sie ihren
Passnummer, den Titel, das Datum und den Zeitpunkt der
Vorstellungen. Die Karten können Ihnen zugeschickt worden oder
für Ihnen in Aufbewahrung bleiben im Büro von Toerisme Oostende
bewahrt werden oder im Theater bereitgelegt werden.
Toerisme Oostende - Monacoplein 2 - 8400 Oostende
Tel.: 059/70.l l.99 - Offen von 09.00 - l9.00 U
English
To buy a festival pass (l200 BEF) or tickets (IOO or 200 BEF) for
the performances, please make your reservations with Toerisme
Oostende, Monacoplein 2,8400 Oostende, e-mail toerisme@oostende.be using the enclosed reservation form and pay the necessary amount into account 473-635542l-39, mentioning 'Taz'2000'.
Tickets are guaranteed as long as they are available and cannot be
refunded.The pass or tickets can be sent to you or kept for you at
the ofﬁce ofToerisme Oostende.
Reservation is possible until July 28.
Owners of a festival pass can call to make reservations for speciﬁc
performances. Ask for the festival service, indicate the number of
your pass and name the title, date and time of the performance.The
tickets can be sent to you or kept for you at the ofﬁce of Toerisme
Oostende or will be available at the entrance of the theatre.
Toerisme Oostende - Monacoplein 2 - 8400 Oostende
Tel.: 059/70.| l.99 - Open from 09.00 - l9.00 o'clock

Reserveringsformulier! Bulletin de reservation! Reservierungsformularl Reservation Form
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Festivalpas: l200 BEF! 29,15 ê
C) Met een Festivalpass kunt u voor de prijs van l.200 BEF alle betalende
voorstellingen bijwonen. U moet wel telkens vooraf bij Toerisme Oostende vzw
uw plaats reserveren (plaatsen zolang de voorraad strekt).
® Avec une carte de Festival à l.200 FB vous pouvez assister à tous les spectacles
payants.Vous devez réserver vos places à l'avance chez Toerisme Oostende vzw.
® Mit einem Festivalpab (l.200 BEF) können Sie alle Vorstellungen beiwohnen.
Sie müssen ihre Platze reservieren bei Toerisme Oostende vzw.

® lf you buy a Festival pass (l.200 BEF), you can go to all the performances.
Tickets have to be reserved at Toerisme Oostende vzw.

Volledig blad terugsturen vóór 28 juli naar :
Renvoyez toute la page avant le 28 juillet à :
Diesen Zettel vor 28.]uli schicken an :

Please send the whole page before l|uly 28 to :
Toerisme Oostende vzw - Monacoplein 2
8400 Oostende - Fax :059/70.34.77.

® Uw reservatie is slechts geldig nadat u het volledige bedrag hebt betaald. Dit kan d.m.v. het bijvoegen van een gekruiste cheque of door overschrijving op het rekeningnummer 473-635542l-39 van
Toerisme Oostende vzw. ®Votre reservation n'est valable qu'après paiement du montant total par moyen d'un cheque barré ou par virement bancaire au numéro de compte 473-635542 | -39
de Toerisme Oostende vzw. ® Ihre Reservation ist nur gültig nach Zahlung des Gesamtbetrags mittels eines gekreuzten Scheck oder einer Ubertragung auf Konto 473-635542 l -39 von Toerisme
Oostende vzw. ®Your reservation will be valid the moment you pay the full amount by means of a crossed cheque or after you have made the deposit into account nr 473-635542 l -39 from
Toerisme Oostende vzw.

O De kaarten mogen opgestuurd worden naar bovenstaand adres
Les tickets peuvent être envoyés à l'adresse mentionnée
Die Karten können Sie zuschicken nach der obenstehenden Adresse
The tickets can be sent to the address mentioned above

0 De kaarten zullen door mij persoonlijk worden afgehaald aan de balie van Toerisme Oostende vzw
Les tickets seront retirés à la réception de Toerisme Oostende vzw
lch hole die Tickets persönlich ab bei Toerisme Oostende vzw
The tickets will be collected at Toerisme Oostende vzw

Aankruisen wat past a.u.b./ cochez ce qui convient s.v.p.l Deuten Sie an was passt bitte l Please mark your preference

Met speciale dank aan
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BEL GRATIS 0800-84 000

Met dank aan:

KBC
Bank & Verzekering
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Toerisme Oostende vzw
u Post-T: H.Serruyslaan l8
Feest- en Kultuurpaleis /Wapenplein
E Theater de Illusie:

Groot Strand
Leopoldpark, Familietheater
Leopoldpark, Circus Wonder
Casino-Kursaal

Graaf de Smet de Naeyerlaan I 9,

't Oostends Variété Theater:

-Amﬁtheater (PAF)

Christinastraat 20

Cine, Rialto:

Archipelago: Stationsplein

Langestraat 39

Klein Strand

St.- Petrus- en- Paulusplein

_

_

Met s eciale dank aan: Cultuurdienst Oostende - XL-Productions -Theater De Illusie - 't Oostends Variété Theater - Ciné Rialto - Casino-Kursaal

- ArcaTheater - Conservatorium Antwerpen - Conservatorium Brussel - Conservatorium Gent - Studio Herman Teirlinck - Rits -Toneelacademie
Maastricht -Vooruit Gent - lmmopost - Theater Zuidpool - Frans Brood Productions - Thassos - Rataplan - Garifuna

0

OfJe nu tranen in de ogen krijgt van ontroering of naar adem moet happen van
het lachen: een optreden laatje niet los. Ons ook niet. Klassieke muziek, jong gitaargewe d,
l)()

indrukwekkende theaterproducties of amateurgezelschappen: we geven ze een hoofdrol.

/RB
VV

Want ze zorgen voor emoties. En dat is één van de leukste aspecten van ons werk.

Bank & Verzekering

