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 Vr 6 & Za 7 april 2012 - A HISTORY OF EVERYTHING - ONTROEREND GOED & SYDNEY THEATRE COMPANY (BE/AU)

  Za 12 januari 2013 - BOOK BURNING ‘Een verstopte geschiedenis’- Pieter DE Buysser & Hans Op De Beeck  (BE)



Regie > Patrice Toye

Regie > Michael Winterbottom

LITTLE                     SPIDERS

DATUM   za 3 november 2012
AANVANG  20.00 u.
INKOM   Vvk Ticketmatic  € 5 (leden BELGIE) / € 7 
                             Kassa  € 6 (leden BELGIE) / € 8

O

Black  

Regie > Michael Winterbottom   Cast   Freida Pinto, Riz Ahmed, Anurag Kashyap, Roshan Seth, Huma Qureshi, ...

Trishna (Freida Pinto) ontmoet de welgestelde Britse Jay Singh (Riz Ahmed) die naar India is geko-
men om in het hotelbedrijf van zijn vader te gaan werken. Na een ongeluk van haar vader gaat Trishna 
voor Jay werken. De twee worden verliefd. Ondanks hun gevoelens voor elkaar ontkomen ze niet aan 
de druk die voortkomt uit een veranderende samenleving, waarin industrialisatie en verstedelijking 
de verschillen tussen de dorpsgemeenschap en de moderne stad blootleggen. Trishna’s lot is dat ze 
verscheurd wordt tussen de tradities van het familieleven en de dromen en ambities die ze vanuit haar 
opleiding mee kreeg. 

Michael Winterbottom wist het filmpubliek in kunstencentrum BELGIE meermaals te verrassen met 
uitdagende prenten als ‘In This World, 24 Hour Party People, Code 46, Road To Guantanamo, 
9 Songs en The Killer Inside Me’. Zijn nieuwste productie zal daar geen uitzondering op vormen. 
Trishna is gebaseerd op het klassieke boek ‘Tess of the d’Urbervilles’ van Thomas Hardy, eerder 
al verfilmd door Roman Polanski. De eigenzinnige regisseur Michael Winterbottom verplaatst het 
verhaal nu naar het hedendaagse Rajashtan in India. Hij zet een scherpe karaktertekening neer, opge-
tekend vanuit de verleidelijke observatie van een gevaarlijke liefdesrelatie. De transformatie die niet 
enkel Trishna en Jay, maar ook hun bijzondere relatie ondergaat, weerspiegelt perfect de snel verande-
rende Indische maatschappij. 

Riz Ahmed, die de rol van Jay op zich neemt, kennen we van zijn schitterende rol in Winterbottoms 
bekroonde docudrama ‘Road To Guantanamo’ (kc BELGIE, 2006). Freida Pinto, hier in de vertolking 
van Trishna, werd in een klap beroemd door haar rol in de met Oscars overladen productie ‘Slumdog 
Millionaire’ van Danny Boyle (kc BELGIE, 2009).  

www.artificial-eye.com/trishna

DATUM   vr 19 januari 2013
AANVANG  20.00 u.
INKOM   Vvk Ticketmatic  € 5 (leden BELGIE) / € 7 
                             Kassa  € 6 (leden BELGIE) / € 8

(UK / 2011 / blu-ray / 117’)

Cast   Charlotte De Bruyne, Line Pillet, Nathalie 
             Verbeke, Dolores Bouckaert, Ineke Nijssen, Sam 
             Louwyck, Wim Helsen, Martha Vandermeulen, 
             Romy Louise Lauwers, Marjan De Schutter, 
             Dorien De Clippel... 

Muziek: John Parish (PJ Harvey)

België 1978. Er is een plek die wordt verzwegen. Een zolder 
in een ziekenhuis waar zwangere tienermeisjes in het geheim 
hun bevalling afwachten. Katja (Line Pillet), Roxy (Charlotte 
De Bruyne) en een stel andere levenslustige meisjes zijn te 
jong voor de liefde en al bijna moeder. Sommigen willen 
deze misstap zo snel mogelijk achter zich laten, maar Katja, 
die zelf wees is, denkt daar duidelijk anders over. Ze verlangt 
intens naar haar baby. Op de zolder delen de meisjes lief en 
leed, smeden ze vriendschappen en zoeken ze afleiding in een 
verzonnen universum van zorgeloze dromen en mysterieuze 
spelletjes tijdens het lange wachten. Tot de veilige zeepbel 
uiteenspat en Katja zich plots pijnlijk bewust wordt van de 
plannen die achter haar rug worden gesmeed...      

Regie > Patrice Toye

(BE/NL / 2012 / blu-ray / 94’)

De films van Patrice Toye tonen een zoektocht van de personages naar hun identiteit waarbij een vlucht naar een surreële zielsruimte centraal staat. ‘Little Black Spiders’ - een fictief verhaal, geïnspireerd op 
waar gebeurde feiten - vertelt het verhaal van twee jonge, sterke vrouwen, over hun weerbaarheid en veerkracht, over hun ontluikende vriendschap in moeilijke omstandigheden, over zwanger zijn en mama 
worden. Toye weet in deze meeslepende en aangrijpende productie een perfecte mysterieuze, betoverende sfeer neer te zetten. Niet in het minst door een schitterende cast van getalenteerde nieuwkomers en 
gevestigde acteurs samen te brengen. De nog studerende actrice Line Pillet is meer dan overtuigend in haar debuut als Katja. Charlotte De Bruyne (Roxane) en Nathalie Verbeke (Liesbeth), dit voorjaar nog aan 
het werk in kunstencentrum BELGIE met het inmiddels internationaal bekroonde stuk ‘XXXO’ van Ontroerend Goed, zetten feilloos de stap van theater naar het filmscherm. Dolores Bouckaert, die schittert 
in de rol van medeplichtige maar ook meelevende verpleegster, was in kunstencentrum BELGIE te zien in de podiumproducties Honger (2009) en The Kindness Of Geometry (2011). Componist / producer / 
muzikant John Parish, die de voorbije vijftien jaar aan bijna vijftig albums heeft meegewerkt en internationaal heeft getoerd met PJ Harvey, Eels en zijn eigen bands tekent voor de knappe soundtrack. 

Na diverse kortfilms zoals ‘Vrouwen willen trouwen’ en ‘Altijd ander water’ brengt Toye in 1998 haar debuutfilm ‘Rosie’ uit (kc BELGIE, 1999). De elf internationale pijzen die Toye met Rosie in de wacht 
sleepte op festivals als het Filmfestival Premiers Plans van Angers, Norwegian International Film Festival, Publieksprijs Bergamo Film Festival leverden haar een stevige basis als getalenteerd filmmaakster. 
Haar tweede speelfilm, (N)iemand/NOWHERE MAN (kc BELGIE, 2009) werd  bekroond met de NHK International Filmmakers Prize van het Sundance festival en genoot de persoonlijke steun van Wim 
Wenders. De film werd o.a. geselecteerd op het Filmfestival van Venetië (Venice Days), in Hamburg, Sao Paolo, Gijon, Kopenhagen, Praag en Zuid-Korea. Patrice Toye zet zich tevens in voor nieuw talent 
als docente audiovisuele kunsten aan het Sint-Lukas. Haar nieuwste project ‘Little Black Spiders’ werd geselecteerd als de openingsfilm van het Filmfestival Oostende en werd opgenomen in de officiële 
selectie van het World Film Festival (Montreal 2012).

www.littleblackspiders.be

O
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LITTLE                     SPIDERS

Scenario  Joss Whedon & Drew Goddard (Cloverfield)
Cast  Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Anna Hutchison, Fran Kranz, Jesse Williams, Bradley,Whitford, Richard Jenkins, ...

DATUM   za 24 november 2012
AANVANG  20.00 u.
INKOM   Vvk Ticketmatic  € 5 (leden BELGIE) / € 7 
                             Kassa  € 6 (leden BELGIE) / € 8

(BE/NL / 2012 / blu-ray / 94’)

    Regie > Drew Goddard (Lost/Cloverfield)
(US / 2011 / blu-ray / 95’)

Een groep scholieren besluit hun weekend feestend door te brengen in een verlaten blokhut in de bossen. Wat zij niet weten is dat er twee administrateurs zijn die een wel heel vreemde band 
met deze blokhut hebben ... 

Met deze bescheiden synopsis, die alle cliché’s van een klassieke horrorfilm in zich draagt, zetten regisseur Drew Goddard en coscenarist Joss Whedon u graag op het verkeerde been. ‘The 
Cabin in The Woods’ is allerminst een doordeweekse horrorprent maar een frisse filmervaring die speelt met de conventies van het horrorgenre. Drew Goddard, producent van de series Lost en 
Alias en scenarist van Cloverfield, en Joss Whedon, het brein achter ‘Buffy the Vampire Slayer’ en de superheldentopper ‘The Avengers’, knipogen graag en veelvuldig naar klassiekers als ‘The 
Evil Dead’ en de zombieflicks van George A. Romero, Hellraiser, de Japanse horrorfilm en het spookachtige werk van horrorschrijver H.P. Lovecraft. Laag na laag boren de makers nieuwe, ver-
rassende wendingen aan die de kijker blijven verrassen. Horror en humor worden op een geraffineerde manier samengebracht tot een knappe, hilarische en bijwijlen extatische filmervaring. 

Goddard en Whedon verzamelen voor deze prent een cast van veelbelovende nieuwkomers rond zich. Kristen Connolly (Law & Order, Life On Mars, The Revolutionary Road), Chris Hems-
worth (Thor, The Avengers), Anna Hutchison (Ride With The Devil, Underbelly - A Tale of Two Cities), Fran Kranz (Donnie Darko, Matchstick Men) en Jesse Williams (Grey’s Anatomy) 
vertolken met verve de cliché-rollen van de maagd, de jock, de hoer, de stoner en de nerd die je meeslepen in een rollercoaster van verrasende plotwendingen.

‘Alles bij mekaar schenkt ‘The Cabin in the Woods’ je het soort gemaximaliseerde, dubbeldeluxe, supreme filmgenot dat je ook terugvindt in de films van Tarantino: op het eerste level zit je 
gewoon mee te leven met de personages en te smullen van de spitsvondigheid van de plot, maar daarnaast is het ook genieten geblazen van de immense filmvreugde van de makers, en van hun 
voelbare liefde voor Vrouwe Cinema.’ Erik Stockman - Humo

discoverthecabininthewoods.com

 film p.3



DATUM   za 13 oktober 2012
AANVANG  20.00 u.
INKOM   Vvk Ticketmatic  € 10 (leden BELGIE & MfJ) / € 12
                             Kassa  € 11 (leden BELGIE) / € 13    

In coproductie met provincie Limburg, Motives for Jazz

Met ‘Angles 9’ laat kunstencentrum BELGIE in samenwerking met Motives for Jazz een van de meest spraakmakende nieuwe 
(free)jazzensembles debuteren op een Belgisch podium. Aanvankelijk een sextet, laat saxofonist, intitatiefnemer en sterkhou-
der van de Zweedse avontuurlijke jazz ‘Martin Küchen’ dit krachtige en geëngageerde ensemble langzaam uitgroeien tot octet. 
De gloednieuwe release ‘By Way of Deception/live in Ljubljana’ (Clean feed) is daar een eerste resultaat van en vormt een 
ijzersterk vervolg op de met sterren overladen releases ‘Every Women Is A Tree’ (2008) en ‘Epileptical West’ (2010’). 

Maar Küchen en co (het kruim van de nieuwe Zweedse jazzscène) kijken resoluut naar de toekomst en verhogen de inzet 
voor het concert in kunstencentrum BELGIE door als nonet aan te treden. Van energetische freebop over abstracte blow 
outs en subtiele gelaagde improv naar aanstekelijke polyritmische passages, grootse thema’s en aanstekelijke melodieën, 
Angles komt er op briljante wijze mee weg. Charlie Haden’s Liberation Music Orchestra geven we mee als referentie naar 
de kritische reflectie over de politieke en sociale mistoestanden in deze wereld die ook door Angles worden aangeklaagd. 
Muzikaal schakelen deze Scandinavische klasbakken echter een versnelling hoger. Angles 9 wordt door pers en publiek nu 
al bij de historische afspraken geklasseerd die we eerder maakten met grotere ensembles als The Chicago Tentet, Exploding 
Star Orchestra, Globe Unity Orchestra, Resonance Ensemble... We kunnen dan ook niet anders dan dit muzikaal hoogtepunt 
in wording met stip te noteren in de concertkalenders.

Angles9 = Martin Küchen, Magnus Broo, Eirik Hegdal, Mats Äleklint, Johan Berthling, Alexander Zethson, Mattias Ståhl, 
                 Andreas Werliin, Goran Kajfeš

www.martinkuchen.com

Martin Küchen  altsax
Magnus Broo  trompet
Eirik Hegdal  bariton- en sopraninosax
Alexander Zethson  piano
Mattias Ståhl  vibrafoon
Johan Berthling  bas
Andreas Werliin  drum, percussie  drum, percus-
Goran Kajfeš  trompet
Mats Äleklint  trombone

Angles9
(SE/NO)
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                                                  > VOC Rodenbachstr.18-Hasselt
                  22.00 u  Tango dansavond met SLEKING & DE RUITER 

DATUM   vr 30 november 2012
AANVANG  20.00 u  Vernissage Expo EMILE VOETEN 

Al meer dan dertig jaar raast dichter, poppenmaker en -speler, zanger en saxofonist 
Ted Milton met zijn legendarische band Blurt doorheen het alternatieve muziekwe-
reldje. Repetitieve saxstoten, snerpende gitaarlicks, retestrakke drumpartijen en in your 
face existentiële teksten vormen de aanstekelijke basisingrediënten van dit Engelse 
antwoord op de New Yorkse no wave-beweging. Maar Milton en zijn Blurtmakkers 
hebben het niet zo op hokjesdenken. Of het nu postpunk, new of no wave, avant funk 
of punkjazz is, Blurt blijft gewoon zijn eigenzinnige ding doen en beïnvloedt er een 
hele nieuwe generatie mee (denk The Rapture, Yeah Yeah Yeahs... ). 

Blurt is er dus niet enkel voor de oudere jongeren onder ons. Daar zorgen de talrijke 
recente heruitgaven voor: check vooral The Best Of Blurt Volume 1 ‘The Fish Needs A 
Bike’, Volume 2 ‘The Body That They Built To Fit The Car’ en The Factory Recor-
dings - de eerste Blurt-opnames voor het legendarische Factory label (Joy Division, 
A Certain Ratio, New Order, ... ). Voeg daarbij nieuw werk als ‘Cut It’ (2010) en de 
binnenkort te verschijnen samenwerking met Graham Lewis (Wire) en weet dat de 
vernieuwde aandacht voor Blurt geheel terecht is.

Ted Milton (solo) en Blurt wisten al herhaaldelijk te verrassen in kunstencentrum 
BELGIE (1991, 1994 en 2003). De sterke band met de Hasseltse alternatieve scene 
ontwikkelde zich echter al begin jaren tachtig. De vroege Blurt 7” ‘Trees/Some Come’ 
live at Zizni, Hasselt uit 1982 liegt er niet om, net als de zweterige Blurt-concerten 
in het legendarisch Hasseltse muziekcafé ‘De Munt’ dat van 1979 tot eind 1995 het 
mekka van muziekliefhebbers van allerhande pluimage was. De perfecte gelegen-
heid om de bijzondere sfeer van ‘De Munt’ weer op te halen voor een reünie met een 
stomend concert van Blurt en een reeks Munt-dj’s die daar met plezier een feestelijk 
vervolg aan breien ! 

tedmilton.net
www.facebook.com/de.munt.7

KAY SLEKING & MARTIN DE RUITER(NL)

DATUM   za 13 oktober 2012
AANVANG  20.00 u.
INKOM   Vvk Ticketmatic  € 10 (leden BELGIE & MfJ) / € 12
                             Kassa  € 11 (leden BELGIE) / € 13    

 ango   dansavond T
Na opening expo beeldhouwwerk van Emile Voeten in het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum 
in Hasselt. 

Tango in zijn meest pure vorm: bandoneón en gitaar.  Beide instrumenten stonden aan 
de bakermat van de tango. Gitaar als begeleidingsinstrument en de bandoneon als de 
vertolking van de stem in tango. De combinatie van deze instrumenten resulteert in het 
karakteristieke en intieme tangogeluid. De Nederlandse muzikanten Kay Sleking (gi-
taar) en Martin de Ruiter (bandoneón) spelen klassieke tango’s, milonga’s en walsen. 
Ontroerende gedragen stukken worden afgewisseld met snelle speelse arrangementen. 
Laat u meevoeren met live muziek van Sleking & de Ruiter, naar de sfeer van Buenos 
Aires met haar danscafés, haar geschiedenis en haar helden.

Het tangofeest wordt voorafgegaan door de vernissage van de tentoonstelling ‘beredeneer-
de verBEELDing’ met bronzen beeldhouwwerken van Emile Voeten, die doorgaat op vr 30 
nov vanaf 20.00 u. in het Vrijzinnige Ontmoetingscentrum, A. Rodenbachstraat 18, Hasselt. 

www.tangomuziek.nl/?Kay_Sleking:Biografie 
www.martinderuiter.com 
www.atelier41.be

 i.s.m. Atelier 41

O
+

BLURT(UK)

DATUM   za 10 november 2012
AANVANG  20.00 u.
INKOM   Vvk Ticketmatic  € 7 (leden BELGIE & MUNT-genodigden) / € 9
                             Kassa  € 8 (leden BELGIE& MUNT-genodigden) / € 10    

TED MILTON - STEVE EAGLES - DAVID AYLWARD
PUPPETEERS OF THE WORLD UNITE TOUR - PART TWO
+ REÜNIE ‘CAFE DE MUNT’ & MUNT DJ’S

!
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                                                  > Kc BELGIE, Burg. Bollenstr.54-Hasselt
INKOM   GRATIS!
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BORIS (JP)
Takeshi - Wata - Atsuo

‘Echo’s van The Melvins en Earth, overgoten met een experimen-

teel sausje, die reeds resulteerden in een samenwerking met iconen 

als Keiji Haino en Merzbow. Hard ‘n heavy op zijn Japans, zonder 

compromissen’, zo omschreven we in 2005 de eerste Belgische 

passage van Boris in kunstencentrum BELGIE tijdens het Kraak 

Festival. Boris bestaat inmiddels 20 jaar, mag ondertussen ge-

smaakte samenwerkingen met bands en artiesten als Sunn O))) (kc 

BELGIE, 2005), Kim Thayil (Soundgarden), Joe Preston (Earth, 

Melvins), Michio Kurihara (Ghost) en Ian Astbury (The Cult) op 

z’n cv bijschrijven en speelde een lijvige catalogus bij elkaar met 

classics als Absolutego, Amplifier Worship, Flood, Heavy Rocks, 

Pink, Mabuta No Ura, Dronevil en Smile.  

Succesvol freewheelen tussen psychedelische rock, punk, sludge, 

metal, drone, noise, shoegaze en ambient, dat is dus wat Boris al 

jaren tot een goed einde weet te brengen. In 2011 bracht de band 

maar liefst drie nieuwe releases uit. Naast Heavy Rocks en New 

Record, verbaasde Boris vriend en vijand met Attention Please, 

een opvallend toegankelijke plaat waarop Takeshi, Wata en Atsuo 

popthema’s op een hoogst eigen manier weten uit te puren. Sinds 

2011 richten ze zich geregeld naar een nieuwe generatie. De 

recente single Kimi No Yukue werd gepromoot als themasong van 

het populaire nintendo 3DS-game Zennin Shiboudesu en op de 

remixes van Black Original en Looprider flirten ze openlijk met 

de dansscene. ‘Black Metal meets Dance Music’, moet kunnen 

volgens Boris. Pas nog op tour met Earth in Japan sluiten ze het 

twintigste levensjaar van Boris in schoonheid af met een Europese 

toernee die hen na 7 jaar opnieuw naar kunstencentrum BELGIE 

brengt.

 

borisheavyrocks.com

Bor

DATUM   vr 14 december 2012
AANVANG  20.00 u.
INKOM   Vvk Ticketmatic  € 10 (leden BELGIE) / € 12
                             Kassa  € 11 (leden BELGIE) / € 13    

is
heavyrocks
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Concept Pieter De Buysser en Hans Op de Beeck  Beeld Hans Op de Beeck  Tekst en spel Pieter De Buysser
Lichtontwerp/ techniek Herman Sorgeloos  Dramaturgie Marianne Van Kerkhoven (Kaaitheater)

Taalcoach Engels Miles O’Shea Engelse Vertaling Jodie Hruby, Miles O’Shea en Pieter De Buysser  Franse Vertaling Monique Nagielkopf
Uitvoerend producent Margarita Production  Coproductie KunstenfestivaldesArts, Kaaitheater, Festival Baltoscandal (Rakvere) (E), Belluard Bollwerk International (CH), Teater Avant Garden (N), Bit Teatergarasjen (N), Brut Wien (A)

 Project co-produced door NXTSTP, met de steun van The Culture Programme of the European Union Koninklijke Bibliotheek België, Göteborgs Dans & Teater Festival, de Vlaamse Overheid

BOOK BURNING
                      Een verstopte geschiedenis

PIETER DE BUYSSER & HANS OP DE BEECK

Beeldend kunstenaar Hans Op de Beeck en schrijver-speler Pieter De Buysser maken 
samen een voorstelling. Hans creëert een object en Pieter schrijft een tekst die hij ook 
zelf brengt. Beeldende kunst en theater schuiven letterlijk in elkaar. Hans heeft een kist 
bedacht die onzichtbare kastjes en lades bevat. Pieter fantaseerde een verhaal waarin 
sprake is van Sebastian, een oude, door fladderende motten omgeven Wikileaks-man, 
van zijn dochter Tilda, die alles wil laten verdwijnen met inbegrip van zichzelf, van een 
jonge Indignado die Niemand heet en vooral van de slimme, vertellende Kat Schrödinger. 
Een verhaal dat het midden houdt tussen een bloedstollend sprookje en een risicovolle 
roadmovie. Een verhaal over opslaan en vergeten, over de feiten en de mythe.

‘Meer dan anderhalf uur ‘woont’ De Buysser in Op de Beecks magistraal decor, een 
nachtzwarte, houten koffer die tijdens de voorstelling door De Buysser uitgeklapt wordt en 
transformeert tot een wonderlijk amalgaam van exquis belichte stillevens. Die beelden vor-
men net een poppenhuis, dé ideale omgeving voor De Buyssers vertelling. Die vertelling is 
tegelijkertijd een maatschappijkritisch pamflet en een warm verhaal over een vader-doch-
terrelatie (en hun poes). De hele historie is doorspekt met verwijzingen naar mythologische 
en wetenschappelijke figuren en verhalen. Dit lijkt complex maar het verhaal is zo helder 
en ingenieus gecomponeerd dat je moeiteloos kan volgen. Daar zorgt ook De Buyssers 
flamboyante vertelstijl voor. Zijn spel wordt virtuoos aangescherpt door zachte piano- en 
vioolklanken en een uitgekiende lichtregie. Zo groeit De Buyssers en Op de Beecks heden-
daagse versie van de ‘Wunderkammer’ uit tot uitgebalanceerd theater waarin de politiek 
poëzie wordt en vice versa.’ Els Van Steenberghe - Knack Focus

BOOK BURNING

www.margaritaproduction.be | www.pieterdebuysser.com | www.hansopdebeeck.com

podium  p.8
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Concept Pieter De Buysser en Hans Op de Beeck  Beeld Hans Op de Beeck  Tekst en spel Pieter De Buysser
Lichtontwerp/ techniek Herman Sorgeloos  Dramaturgie Marianne Van Kerkhoven (Kaaitheater)

Taalcoach Engels Miles O’Shea Engelse Vertaling Jodie Hruby, Miles O’Shea en Pieter De Buysser  Franse Vertaling Monique Nagielkopf
Uitvoerend producent Margarita Production  Coproductie KunstenfestivaldesArts, Kaaitheater, Festival Baltoscandal (Rakvere) (E), Belluard Bollwerk International (CH), Teater Avant Garden (N), Bit Teatergarasjen (N), Brut Wien (A)

 Project co-produced door NXTSTP, met de steun van The Culture Programme of the European Union Koninklijke Bibliotheek België, Göteborgs Dans & Teater Festival, de Vlaamse Overheid

BOOK BURNING
                      Een verstopte geschiedenis

PIETER DE BUYSSER & HANS OP DE BEECK

PIETER DE BUYSSER & HANS OP de BEECK

Pieter De Buysser (°1972) woont en werkt in Brussel en was eerder actief in kc BELGIE 
met gezelschappen Lampe, De Queeste, Cie DeKoe... De Buysser schrijft fictie en non-
fictie, theatrale gedichten in een voorlopige handeling en een al vertrokken act, een kritiek 
van de aangeraakte reden, een werkbank voor het construeren van een anti-tragedie, een 
dramatisch-poëtisch-politicologisch kinderliedje, een richtlijn over hoe een oog te scheren 
in negen hoofdstukken, essays, slapstick, drama, post-drama, zonnige rampen en een aan-
tal andere genres. Zijn geschriften voor performance, theater en film hebben ertoe geleid 
zich te initiëren en projecten te regisseren voor film en theater.

Beeldend kunstenaar Hans Op de Beeck (°1969; kc BELGIE 1996) bouwt sinds een tiental 
jaren aan een internationaal tentoonstellingsparcours. Zijn werk bestaat uit sculpturen, 
installaties, videowerk, fotografie, animatiefilms, tekeningen, schilderijen en tekst (kortver-
halen). De zoektocht naar een zo adequaat mogelijk visualiseren van een concrete inhoud 
van een beeld bepaalt het medium waarvoor de kunstenaar uiteindelijk kiest. De schaal 
kan daarbij variëren van pakweg een kleine aquarel tot grote, ruimtelijke installaties. De 
kunstenaar gebruikt echter niet alleen zeer uiteenlopende media, maar hanteert daarbij ook 
bewust ver uiteenlopende vormen van esthetiek, gaande van een spaarzame, minimalisti-
sche beeldtaal tot en met een overladen maniëristische vormgeving, telkens in functie van 
het zo juist mogelijk articuleren van de inhoud. 

DATUM   za 12 januari 2013
AANVANG  20.00 u.
INKOM   Vvk Ticketmatic  € 8 (leden BELGIE) / € 10
                             Kassa  € 9 (leden BELGIE) / € 11    
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Spel  Koba Ryckewaert & Zach Hatch
Tekst  Koba Ryckewaert
Regie  Alexander Devriendt
Dramaturgie  Joerie Smet
Coproductie  Richard Jordan Productions Ltd., Drum Theatre Plymouth

‘In Pubers Bestaan Niet’ verbrandde ze Barbiepoppen en analyseerde wat anderen dachten. In 
‘Teenage Riot’ gaf ze tips om graatmager te worden en keek naar volwassenen als beesten in een 
kooi. Koba Ryckewaert is nu 18 en weet dat er vanalles mis is in de wereld. Ze moet er alleen vat 
op krijgen. Ze is beter in schrijven dan in spreken, dus tekent ze, op de grond. Te beginnen bij 
zichzelf. Meisje. 18. Belg. Mager, maar niet anorectisch. 
Moeder, alleenstaand, dus weinig geld. Heeft dat te maken met de economische crisis? En wat 
met de opwarming van de aarde, eenzaamheid, de macht van multinationals? Wat kan zij doen 
om het op te lossen? 
Niet alles, maar ook niet niets. In ‘All That Is Wrong’ staat Koba er alleen voor, met een beetje 
hulp van een vriend. Maar ze maakt keuzes. Om er zich aan te houden.

‘All That Is Wrong’ is een woordenloze performance waarvoor Ontroerend Goed en Laika voor 
de eerste maal de handen in elkaar slaan. ‘All That Is Wrong’ ging in première op het Edinburgh 
Festival Fringe waar het de Scotsman Fringe First Award en de Total Theatre Award for Inno-
vation, Experimentation & Playing with Form in de wacht sleepte. Het stuk werd op datzelfde 
festival ook genomineerd voor de Amnesty International Freedom of Speech Award. Na de ver-
rassende voorstellingen ‘A History of Everything’ en ‘XXXO’ ruimt kunstencentrum BELGIE nu 
het podium voor de Limburgse première van ‘All That Is Wrong’.

Koba Ryckewaert (°1994) kwam voor het eerst in aanraking met theater in de ateliers van jeugd-
theater Kopergietery. Op dertienjarige leeftijd speelde ze in het successtuk ‘Pubers bestaan niet’ 
van Ontroerend Goed, waarmee ze op wereldtournee ging. In 2010 speelde ze in de opvolger 
‘Teenage Riot’. ‘All That Is Wrong’ is haar derde productie bij het gezelschap. Koba is net afge-
studeerd en is van plan om Germaanse te studeren aan de Gentse universiteit.

Zach Hatch (°1990) leerde Ontroerend Goed voor het eerst kennen in het publiek van ‘Pubers 
bestaan niet’. Uit enthousiasme voor het gezelschap vroeg hij een stage aan als regie-assistent in 
‘A History of Everything’ (kc BELGIE, 2012). ‘All That Is Wrong’ is zijn tweede samenwerking 
met Ontroerend Goed. Zach studeert theater aan UCLA in Los Angeles.

Regisseur Alexander Devriendt over ‘All That Is Wrong’.
“Als derde deel in een trilogie van tienervoorstellingen, vormt All That Is Wrong het eindstadium, 
het ‘volwassen worden’. Koba staat op het punt in haar leven dat ze positie moet innemen in de 
wijde wereld, dat ze moet kiezen wat ze zich wil aantrekken van alles wat er mis is. Voor mij is het 
ook een manier om het over ‘blinde vlekken’ te hebben, het feit dat de meesten van ons wel weten 
dat er vanalles mis is met de wereld, maar dat bewust wegwimpelen en negeren, omdat we onze 
keuzes al gemaakt hebben. Als jongvolwassene die haar weg zoekt is Koba de perfecte persoon 
om het over die verontrustende complexiteit te hebben, zonder daarom met de vinger te wijzen.”

www.ontroerendgoed.be

ALL THAT IS WRONG 
        

DATUM   vr 19 oktober 2012
AANVANG  20.00 u.
INKOM   Vvk Ticketmatic  € 8 (leden BELGIE) / € 10
                             Kassa  € 9 (leden BELGIE) / € 11    

O Winnaar Scotsman Fringe First Award
O Winnaar Total Theatre Award for Innovation, 
     Experimentation & Playing with Form
O Nominatie Amnesty International Freedom of Speech Award 

  ONTROEREND GOED & LAIKA

Edinburgh Festival Fringe 2012

podium  p.10
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Regie & choreografie  Lies Serdons
Video & geluid  Pieter Geenen
Dramaturgie  Beatrice Henckaerts 
Dans  Sophy Ribrault, Irina Yakousheva, Inés López Carrasco
Coaching  Frank Chartier (peeping tom) 
Met steun van STROOM Limburg, Kunstencentrum BELGIE, Cultuurcentrum Hasselt, TAKT Dommelhof, Villa Basta

ALL THAT IS WRONG 
        

             IMPACT 
                    LIES SERDONS & PIETER GEENEN 

IMPACT

Het ‘tussenmoment’ is die korte tijdspanne tussen 
twee momenten in. Het moment tussen actie en 
reactie, tussen oorzaak en gevolg. Een moment 
van het instinct, van emotioneel en fysiek zoeken, 
alvorens bewust te handelen. In deze voorstelling 
wordt dit moment uitvergroot, de tijd wordt als het 
ware uitgerokken. Choreografe Lies Serdons en 
kunstenaar Pieter Geenen creëren met ‘Impact’ een 
gevoel van oneindigheid, een moment van verstil-
ling, van trage evolutie en voortdurende herhaling.

De choreografieën van Lies Serdons wortelen diep 
in de Butoh-dans. Met ‘Impact’ verbreedt Serdons 
haar bewegingsdialect en zoekt ze de grens met 
de klassieke dans op. De danseressen waarmee ze 
aan de slag gaat beschikken niet alleen elk over 
een eigen bewegingstaal, maar hebben ook ieder 
een kenmerkende lichaamsbouw en een verschi-
lende nationaliteit. Die diversiteit draagt bij tot de 
gelaagdheid van de voorstelling. In een audiovisu-
eel kader van Pieter Geenen treden de dansers in 
relatie met beeld en geluid.

liesserdons.wix.com/loes
www.silenceisgolden.be 

OVER DE MAKERS

Lies Serdons studeerde dramatische expressie aan 
het Hasseltse Conservatorium en genoot een audio-
visuele opleiding aan het PIKOH Hasselt alvorens 
ze zich, begeesterd door lichamelijke expressie, 
stortte op corporele mime en bewegingsleer, respec-
tievelijk op de Trident-School en de Mimestudio. 
Ze werkte en studeerde bij de butohgrootmeesters 
Yoshito Ohno en Akaji Maro in Tokio en Berlijn en 
was te gast in de studio van Kazuo Ohno, grondleg-
ger van de butoh die onlangs op 103-jarige leeftijd 
overleed. In kunstencentrum BELGIE presenteerde 
Lies Serdons eerder al de corporele mime en buto-
hvoorstelling ‘Pro Patria’ (2005) en danste ze in de 
multimediale voorstelling ‘Let Me Walk Your ! Feet’ 
van Dicky Vlayen (2008). Met ‘Hanako’, in een 
regie van Midoh Ohmura en Dicky Vlayen, palmde 
ze in 2009 het Open Circuit Pand ‘Koloniale Waren’ 
succesvol in. In 2010 keerde ze terug naar kunsten-
centrum BELGIE met de theatrale dansperformance 
‘Dance of Memories’ en in 2011 verraste ze samen 
met danseres/choreografe Sylvie Huysman in een 
uitdagende duo-performance.

Pieter Geenen volgde na zijn opleiding fotogra-
fie aan de Katholieke Hogeschool Limburg het 
Transmedia postgraduaat programma in Sint-Lukas 
(Brussel). Daarnaast liep hij stage bij de kunste-
naar Wim Catrysse. Zijn werk focust op schijnbaar 
banale, maar vaak politiek beladen landschappen 
en ruimtes. Ze zijn wars van elke hang naar analyse 
of emotie en vinden langzaam een plaats in de 
verbeelding van wie het in zich opneemt. Deze 
ervaring zit op het spanningsveld tussen het visuele 
en het auditieve, het statische en het bewegende. De 
aandacht verscherpt, de ervaring vertraagt; kijken 
en luisteren wordt intens, intiem, bevreemdend, 
reflectief en haast tastbaar. Zijn werk was onder 
andere te zien op het New York Filmfestival en 
Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid, het 
Internationaal Filmfestival Rotterdam, Videoformes 
(Clermont-Ferrand), MuHKA_media (Antwerpen) 
en Courtisane festival (Gent).

OVER DE DANSERS

De Russische danseres en choreografe Irina 
Yakousheva studeerde klassiek ballet aan de Bal-
letschool van de Novobirsk Opera en vervolmaakte 
zich als docente/choreografe klassiek ballet en 
karakterdans aan de Universiteit van Sint-Peters-
burg Rusland. Ze werkte ondermeer voor Musichal 
Sint-Petersburg, Opera en Ballet Novosibirsk 
Rusland, Deutsche fernseh ballet, Berlijn en doceert 
klassiek ballet en moderne dans in enkele voorname 
Vlaamse dansscholen.

De Franse danseres, choreografe en actrice Sophy 
Ribrault studeerde ballet, hedendaagse dans en 
moderne jazzdans aan het conservatorium van 
Bordeaux. Ze danste en choreografeerde voor 
Opera (De Munt, Nederlandse Opera, Nationale 
Reis Opera Enschede) en Musical (Dracula, The 
Rose...), werkt geregeld samen met de Eindhovense 
Cie UNITED-C en is te zien in diverse dans- en 
theaterprojecten van regisseurs en choreografen als 
Darius Popielarski, Michel Yang, Koen Guesquière, 
Dominique Pollet ...

Inés López Carrasco is een Spaanse danseres, 
choreografe en docente. Ze haalde haar dansgraduaat 
aan het Laban Center in Londen, neemt deel aan in-
ternationale onderzoeksprogramma’s rond beweging 
(Montpellier, New York, Londen) en maakt eigen 
werk waarin ze haar dans en bewegingservaring 
sublimeert. Daarnaast is ze actief als docente heden-

DATUM   vr 16 & za 17 november 2012
AANVANG  20.00 u.
INKOM   Vvk Ticketmatic  € 8 (leden BELGIE) / € 10
                             Kassa  € 9 (leden BELGIE) / € 11    

DATUM   vr 19 oktober 2012
AANVANG  20.00 u.
INKOM   Vvk Ticketmatic  € 8 (leden BELGIE) / € 10
                             Kassa  € 9 (leden BELGIE) / € 11    

daagse dans in het Brusselse waar ze ook resideert.

O Winnaar Scotsman Fringe First Award
O Winnaar Total Theatre Award for Innovation, 
     Experimentation & Playing with Form
O Nominatie Amnesty International Freedom of Speech Award 
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Spel, concept en tekst  Tom Struyf
Dramaturgie  Willem De Maeseneer
Productie  detheatermaker in coproductie met kc Monty 
Met steun van  kc STUK, wp Zimmer, SACD & de Vlaamse Overheid

Augustus 2011. Snuisterend tussen spullen van vroeger stoot acteur Tom Struyf 
op een foto van zichzelf die hij op geen enkele manier kan plaatsen. Hoe hij ook 
zijn best doet: elke heldere herinnering, ieder logisch verband, elke associatieve 
gedachte lijkt te ontbreken. 

In Vergeetstuk ploetert Tom zich een weg door de chaos van zijn herinneringen, op 
zoek naar samenhang. Dat lijkt eerst te lukken, maar al snel blijkt de grens tussen 
wat er echt is gebeurd en wat Tom onbewust aan de feiten heeft toegevoegd flin-
terdun en nauwelijks aanwijsbaar. Informatie blijkt een vloeibaar begrip te zijn, tot 
ook de logica van de voorstelling zelf op de helling komt te staan: zie je wat je ziet? 
Is de acteur wie hij beweert te zijn, of gelooft hij dat alleen maar zelf?

ʻCRYP-TOM-NE-SIEʼ: Psychologische term voor het fenomeen waarbij een idee of een 
ervaring van iemand anders zich onder invloed van tijd en gebeurtenissen in je geheugen 
nestelt en weer opduikt als een idee of ervaring van jezelf. Een soort onbewust plagiaat.

Na ‘De Tatiana Aarons Experience’ (kc BELGIE 2011) is ‘Vergeetstuk’ opnieuw 
een realitytheatervideoperformance, balancerend op de grens tussen theater, lecture, 
performance en documentaire. Tom Struyf (°1983) studeerde in 2007 als acteur af 
aan de Toneelacademie Maastricht. Met zijn ‘Piepshow. Welkom thuis!’ pleegde hij 
nog in datzelfde jaar voor kc BELGIE (op locatie) een eerste theatrale inbreuk op uw 
privacy. Hij maakte en speelde nadien voorstellingen bij o.a. Theater Artemis (Den 
Bosch), fABULEUS (Leuven), O.T. Theater (Rotterdam), HETPALEIS (Antwerpen) 
en Grand Theatre (Groningen). Vorig seizoen werd zijn voorstelling ‘De Tatiana Aar-
ons Experience’ door de jury van Het Theaterfestival geselecteerd voor Circuit X, een 
kwaliteitslabel voor verrassend werk van jonge, beloftevolle theatermakers. 

www.tomstruyf.be

VERGEET
 

DATUM   vr 7 december 2012
AANVANG  20.00 u.
INKOM   Vvk Ticketmatic  € 8 (leden BELGIE) / € 10
                             Kassa  € 9 (leden BELGIE) / € 11    

“De twijfelachtige waarheid van herinneringen.” 
STUK

TOM STRUYF

podium  p.12
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+ concert/performance 
X OR CISM (RO/BE/DE) & dj RUFUS (BE)
     

ISABEL 

De in België residerende Duitse beeldend kunstena-
res Isabel Tesfazghi laat in Future Primitive diverse 
media organisch, haast ambachtelijk samengaan. Psy-
chedelische kleuren, patronen en herhaling zijn sterke 
ankerpunten in haar tekeningen, sculpturen, videos, 
installaties, performances en geluidskunst. Ze is ge-
fascineerd door oude stamculturen zoals de Midden-
Amerikaanse Maya’s of het Zuid-Afrikaanse Ndebele 
volk. Vanuit deze fascinatie - voor hun levenswijzen, 
kunst, kennis van de natuur, spiritueel bewustzijn en 
rituelen - creëert ze haar eigen microcosmos. Zo laat 
ze een een nieuwe wereld, een nieuwe stam ontstaan, 
met eigen rituelen, een eigen taal, beelden, geluiden 
en symbolen. Oude kennis voor nieuwe tijden: Future 
Primitive.

Isabel Tesfazghi (°1985) studeerde af aan de Acade-
mie voor Schone Kunsten van Konzen te Möncheng-
ladbach in 2003, haalde haar bachelor in textieldesign 
aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht in 
2008 en liep stage bij Hussein Chalayan in Londen 
(textielonderzoek, weven en desingontwikkeling 
voor de haut couturelijn) en bij Atelier Hilde Frunt 
te Antwerpen (breiwerk, mode). Na de masterclasses 
‘Humor als gastheer in de kunstwereld’ onder leiding 
van Lieven Seegers (Masareelcentrum) en ‘Master 
Maquette’, geleid door Nadia Naveau (Verbeke Foun-
dation) haalde ze haar master in de Beeldhouwkunst 
aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
Antwerpen in 2012. Voor haar afstudeerproject 
sleepte ze de Mathilde Horlait-Dapsens prijs richting 
beeldhouwkunst in de wacht. Haar werk was eerder 
te zien in onder andere Extra City (Blind Date), Ver-
beke Foundation (Master Maquette), Galerie Yorash 
Valkenburg, Kunstraum Galerie Berlijn (Chicks on 
Speed Cultural Workship Now!) en Faktor 44 (cele-
bration of depression).

De expo ‘Future Primitive’ wordt aangevuld met een 
concert van de gloednieuwe band ‘X OR CISM’. 
Isabel Tesfazghi verzamelt hiervoor de Transme-
dia- en ATP-graduaat Sven Goyvaerts (drum) en het 
Roemeense kunstenaarsduo Marius Ritiu (gitaar) 
& Christian Bors (bas) rond zich. Dj Rufus (Rufus 
Michielsen) zorgt doorheen de avond voor de nodige 
sfeerplaten en draait na de vernissage en het concert 
graag ten dans.

www.isatesfazghi.com

TESFAZGHI

PRIMITIVE

DATUM   vr 26 oktober 2012 (vernissage)
AANVANG  20.00 u.
MUZIEK  X OR CISM / dj Rufus
INKOM   GRATIS!   

De expo loopt t.e.m. vr 7 dec, toegankelijk op activiteitsdagen (zie agenda) vanaf 19.00 u.
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De Limburgse beeldend kunstenares Geertje Indeherberg (°1966) genoot

een opleiding beeldhouwkunst aan de Stedelijke Academie voor Schone

Kunsten in Hasselt (2000 - 2005). Haar voorliefde om driedimensionaal te

werken leerde ze daar te uiten via vormgeving van uiteenlopende grond

stoffen. Zo zocht ze haar weg in het bewerken van diverse materialen 

als arduin, gips, rubber, haren en polyester.

Haar uiteindelijke voorkeur ging echter resoluut uit naar

textiel. Een van de weinige materialen die het ‘beeld-

houwen’, althans in haar persoonlijke positie als vrouw, 

vrij makkelijk liet combineren met werk en gezins-

leven. In haar creaties spelen dat gezinsleven, werk, 

familie, godsdienst... alsook de positie van de 

vrouw daarin en het gevecht tegen of de aan-

vaarding van die rol, een cruciale rol. 

Indeherberg vertaalt op die manier een 

dagelijkse realiteit in al zijn facetten naar 

vrouwenbeelden in textiel: zwevend, 

hangend in de ruimte, soms trots 

en krachtig imponerend, 

dominerend of berustend, 

revolterend of zacht en weerloos.  
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  o aMORF
beeldhouwwerk 

 GEERTJE INDEHERBERG

DATUM  za 22 december 2012 (vernissage)  AANVANG  20.00 u.  MUZIEK  Jos Vandael/Daan Schepers  INKOM   GRATIS!   
De expo loopt t.e.m. eind jan 2013, toegankelijk op activiteitsdagen (zie agenda) vanaf 19.00 u.

Eerder was werk van Geertje Indeherberg te zien in Nederland (Promesse d’un voyage,Heerlen, 2005), galerie Nathalie Metzmeyer ( Lommel, 2009), het Kerkje van Laak (Houthalen, 2010) en op Pukkelpop (2011 & 2012).
                                                                                                           www.facebook.com/geertje.indeherberg

aMORF
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za 13 okt      concert  ANGLES 9 (SE/NO)   feat.  Martin Küchen, Magnus Broo, Eirik Hegdal, Alexander Zethson, Mattias Ståhl, 

A G E N D A O

 za 17 nov  

2013

LOCATIE  - BURGEMEESTER BOLLENSTRAAT 54, TENZIJ ANDERS VERMELD!
VOORVERKOOP TICKETMATIC  - WWW.KUNSTENCENTRUMBELGIE.COM  > kies ‘ONLINE TICKETS’
INFO - BELGIE@SKYNET.BE of 0032(0)11.22.41.61
TIJDELIJK: WEGENS RENOVATIEWERKEN ENKEL OPEN OP ACTIVITEITSDAGEN!   

agenda p.15

                                                                                     Johan Berthling, Andreas Werliin, Goran Kajfeš, Mats Äleklint.                                                                                 

vr 19 okt      podium    ALL THAT IS WRONG - ONTROEREND GOED & LAIKA 
                                                         > Spel: Koba Ryckewaert & Zach Hatch | Regie: Alexander Devriendt
                                 O Winnaar Scotsman Fringe First Award & Total Theatre Award  Edinburgh Festival Fringe 2012
                                                                                 AANVANG: 20.00 u. - INKOM: VVK Ticketmatic: € 8 (leden BELGIE) / € 10 | Kassa: € 9 (leden BELGIE) / € 11

vr 26 okt      expo     FUTURE PRIMITIVE > ISABEL TESFAZGHI (DE) - installatie 
                                                                + concert/performance  X OR CISM (RO/BE/DE) & dj RUFUS (BE)
                                                                                AANVANG: 20.00 u. - INKOM: GRATIS ! De expo loopt t.e.m. vr 7 dec, toegankelijk op activiteitsdagen (zie agenda) vanaf 19.00 u.

za 3 nov        film     TRISHNA > Regie: Michael Winterbottom  (UK / 2011 / blu-ray / 117’)
                                                                                AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic: € 5 (Leden BELGIE) / € 7 | Kassa: € 6 (Leden BELGIE) / € 8

za 10 nov     concert    BLURT (UK) > PUPPETEERS OF THE WORLD UNITE TOUR PART TWO 
                                                                + REÜNIE ‘CAFE DE MUNT’ & MUNT DJ’S
                                                                                AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic: € 7 (leden BELGIE & MUNT-genodigden) / € 9 | Kassa: € 8 (leden BELGIE & MUNT-genodigden) / € 10

vr 16 &        podium          IMPACT - LIES SERDONS & PIETER GEENEN 
                                                          > Dans: Sophy Ribrault (FR), Irina Yakousheva (RU), Inés López Carrasco (ES)
                                                                                  AANVANG: 20.00 u. - INKOM : Vvk Ticketmatic:€ 8 (leden BELGIE)/ € 10 | Kassa: € 9 (leden BELGIE)/ € 11 

za 24 nov      film     THE CABIN IN THE WOODS - Regie: Drew Goddard /JOSS WHEDON (US / 2011 / blu-ray / 95’)
                                                                                 AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic: € 5 (Leden BELGIE) / € 7 | Kassa: € 6 (Leden BELGIE) / € 8

vr 30 nov      concert     KAY SLEKING & MARTIN DE RUITER (NL) - Tango-ensemble / tango dansavond  > i.s.m. Atelier 41
                                                                                  AANVANG: 20.00 u. vernissage expo-Emile Voeten > VOC Rodenbachstr. 18 Hasselt | 22.00 u. Tango dansavond met Sleking & de Ruiter (NL) > Kc BELGIE 

vr 7 dec        podium     VERGEETSTUK ‘De twijfelachtige waarheid van herinneringen’ - TOM STRUYF
                                                                                 AANVANG: 20.00 u. - INKOM: VVK Ticketmatic: € 8 (leden BELGIE) / € 10 |  Kassa: € 9 (leden BELGIE) / € 11

vr 14 dec      concert    BORIS (JP)  > Takeshi - Wata - Atsuo
                                                                                 AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic:€ 10 (leden BELGIE)/ € 12 | Kassa: € 11 (leden BELGIE)/ € 13

za 22 dec      expo       aMORF > GEERTJE INDEHERBERG - beeldhouwwerk
                                                                                 AANVANG: 20.00 u. - INKOM: GRATIS ! De expo loopt tot eind januari 2013 toegankelijk op activiteitsdagen (zie agenda) vanaf 19.00 u.

za 12 jan      podium         BOOK BURNING ‘Een verstopte geschiedenis’ - PIETER DE BUYSSER & HANS OP DE BEECK
                                                                                AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic: € 8 (leden BELGIE) / € 10 | Kassa: € 9 (leden BELGIE) / € 11

za 19 jan      film         LITTLE                  SPIDERS - Regie: Patrice Toye (BE/NL / 2012 / blu-ray / 94’) 
                                                                                     Muziek: John Parish (PJ Harvey) 
                                                                                AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic: € 5 (Leden BELGIE) / € 7 | Kassa: € 6 (Leden BELGIE) / € 8

Black 
2013

AANVANG: 20.00 u. - INKOM: Vvk Ticketmatic: € 10 (leden BELGIE & MfJ) / € 12  |  Kassa: € 11 (leden BELGIE & MfJ) / € 13



O  Website           www.kunstencentrumbelgie.com
O  Kunstencentrum     open vr of za volgens agenda van 19u.tot 02u.) 
O  Secretariaat               elke werkdag van 10u-17u   

LIDMAATSCHAP + ABONNEMENT: stort 5 € op rek. 001-2355376-01 
van Kunstencentrum BELGIE, Burgemeester Bollenstraat 54, 3500 Hasselt  > mededeling: LID + naam
U geniet een jaar lang korting bij activiteiten, zowel online -maximale korting- als aan de kassa !

14 september 2012 - OPEN CIRCUIT: GRAAG TRAAG FESTIVAL > Foto’s: Kris Wuytens

                                                             - Internationaal Productiehuis

ALGEMEEN CONTACT  
O  Telefoon                       0032-(0)11/22.41.61
O  Fax                                    0032-(0)11/23.26.59
O  E-mail                             belgie@skynet.be

MET STEUN VAN
de Vlaamse overheid, de Stad Hasselt en de Provincie Limburg

Andere kortingen: ENKEL AAN DE DAGKASSA !   
Houders van één van de volgende lidmaatschapskaarten hebben recht op 1 € korting, verrekend op de niet-ledenprijs aan de dagkassa:
CJP - Cultuurpas Stad Hasselt - VDP lidmaatschap - Open Doek - Onderwijs Club - Maks! (leerlingenkaart) - Eurecard - Begeleiderspas Prov. Limburg : gratis

LIDMAATSCHAP + ABONNEMENT TIJDSCHRIFT NEW RELEASES: stort 5 € op rek. 001-2355376-01 
van Kunstencentrum BELGIE, Burgemeester Bollenstraat 54, 3500 Hasselt  > mededeling: LID + naam
U geniet een jaar lang korting bij activiteiten, zowel online -maximale korting- als aan de kassa !

14 september 2012 - OPEN CIRCUIT: GRAAG TRAAG FESTIVAL > The Home Comfort SoundSystem (US)- Foto’s: Kris Wuytens

BELGIE - Kunstencentrum vzw
BURGEMEESTER BOLLENSTRAAT 54
3500 HASSELT - BELGIË          

HUIS HOSTE & PAND KOLONIALE WAREN
KONINGIN ASTRIDLAAN 81 - 85 
3500 HASSELT - BELGIË
O  Website           www.open-circuit.com
O  Events          afhankelijk van agenda !


