
MENEN
ZONDAG 7 JULI

vanaf 16.00 u. in het stadscentrum

PROGRAMMA





HET STARTSCHOT  ...
‘Zomer 2013’ wordt tegen 16.00 u. officieel geopend door o.a. Dhr. Geert Bourgeois, 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering. Deze opening vindt plaats op de Groentenmarkt.

APOTHEOSE
Omstreeks 22.30 u. vindt op de Grote Markt de slotvoorstelling van Theater Tol plaats. 
Een spectaculaire luchtvoorstelling, met vuur en muziek.

ENKELE TIPS
- Nog meer dan andere jaren valt er heel wat te beleven in het mooie Brouwerspark.
 Zeker liefhebbers van spectaculair circus komen er uitgebreid aan hun trekken.

-  Een Gouden Tip: bij straattheatervoorstellingen is het voor de eerste rijen zeker niet verboden
 op de  grond te gaan zitten. Zo kunt u rustig het spektakel volgen én kunnen de mensen achter
 u ook iets zien.

- Bij voorstellingen waar vuur of vuurwerk bij gebruikt wordt, dienen eventuele aanwijzingen 
 van veiligheidsmensen steeds stipt gevolgd te worden. Zoniet, kunnen dergelijke voorstellingen
 niet doorgaan.

- In de massa kan al eens een kind verdwalen. Al onze medewerkers hebben de opdracht 
 gekregen om verdwaalde kinderen naar de infostand bij de Grote Markt te begeleiden.
 Ook gevonden voorwerpen worden daar gedeponeerd.

HONGER EN DORST ?
Uiteraard voorziet de Menense horeca u graag van de nodige natjes en droogjes.
Verder staan er tal van eetstands in de Ieperstraat.
Wie van een exotische snack houdt, kan zich laten verrassen in het Brouwerspark.

ORGANISATIE
Zomer 2013 wordt georganiseerd door Cultuurcentrum De Steiger, met de steun van het 
Stadsbestuur, de Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, de Culturele Raad, 
N.S.B. Lauwe, Provinciebestuur West-Vlaanderen, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
en de vele sponsors en medewerkers.
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DE LOCATIES

DE GROEPEN  ...

THEATER TOL:  ‘Corazôn di Angeles’  
(slotvoorstelling)
Lichtheid en vrolijkheid zijn de belangrijkste thema’s in deze spectaculai-
re luchtvoorstelling, mét vuur en percussie. De voorstelling handelt over 
een bruiloft waarin de twee geliefden elkaar opvreten, dansen, vliegen en 
zelfs suikerspinnen eten. Ze zijn verliefd en omringd met goed gezelschap: 
muzikanten en sprookjesachtige figuren.  (België)

CIE. DU MIRADOR:  ‘Okolo’
Een poëtische mengeling van dans, acrobatie en muziek op en rond een 
bijzondere structuur. Een welgemeende aanzet tot verwondering voor 
elk publiek.  (België)

TEATRO PACHUCO:  ‘Just passing thru’
In ‘Just passing thru’ combineert Teatro Pachuco elementen uit de 
stomme film met die van de Europese clown. Een man staat in een 
straat alleen met zijn valies. Onverwacht wordt een kind uit het publiek 
gevraagd mee te spelen in zijn show. Samen beginnen ze te improviseren, 
en komen ze in de vreemdste avonturen terecht.  (Mexico)

TEATRO PACHUCO:  ‘Coup de foudre’
‘Coup de foudre’ vertelt over misverstanden, maar ook over tederheid, 
eenzaamheid en de zoektocht naar elkaar. Coup de Foudre is wat er 
gebeurt wanneer je de onverwachte liefde vindt, magie zonder trucjes, 
poëzie zonder woorden.  (Mexico)

LEANDRE & LA TAL:  ‘Les Démodés’
Nadat ze door het circus ontslagen werden, zijn drie clowns doelloos 
aan het rondzwerven. Zo krijgen we stilaan de ware karakters achter de 
rode neus te zien, en even later zelfs de ware clowns achter de karak-
ters. Want wat er ook gebeurt, een clown blijft een clown, altijd op zoek 
naar een lach, altijd op zoek naar een hooggeëerd publiek. Tragikomische 
straatvoorstelling van wereldklasse.  (Spanje)

LES GROOMS:  ‘Fanfare Tout Terrain’
Verwacht het onverwachte met deze licht anarchistische fanfare. Geen 
enkel muziekgenre is hen vreemd, zolang ze het publiek maar weten te 
amuseren, of te betrekken in hun dolle fratsen. En als ze daarbij de nodige 
chaos kunnen creëren, is dat leuk meegenomen.  (Frankrijk)



CIE. POL & FREDDY: 
‘Le Cirque Démocratique de la Belgique’
Circus volgens een democratisch principe! In ‘Le Cirque Démocratique 
de la Belgique’ kan het publiek stemmen en meebeslissen over vorm 
én inhoud van de voorstelling. Uiterlijk is het een cabaretvoorstelling 
waarin alles mogelijk lijkt, van een jongleernummer met een 24-delig 
servies, over een tapdansnummer met skibotten tot een duik van vier 
meter hoog in een zwembadje van 30 centimeter diep. Inhoudelijk is het 
een humoristisch onderzoek naar de grenzen van de democratie en de 
dictatoriale neigingen van de meerderheid.  (België)

CARRÉ CURIEUX:  ‘Florilège Curieux’
Carré Curieux is een bont circusgezelschap met als uitvalsbasis Brussel. 
Zij creëren voorstellingen waarin circus en poëzie hand in hand gaan. Een 
eigentijdse voorstelling voor jong en oud.  (België)

CLOSE-ACT:  ‘XL Insects’
Jarenlang leefden ze als larven onder de grond, waar ze ongestoord kon-
den groeien ... Maar nu zijn ze uitgekomen. En ze zijn groot! Metershoog 
steken ze boven iedereen uit. Ze krioelen door de straten en hun insec-
tenogen spieden in het rond. Met een snerpend geluid komen ze met al 
hun wriemelende poten tegelijk recht op je af. Roerloos blijven staan is 
de enige remedie. En ondertussen vraag je je af hoe deze indrukwek-
kende insecten tot leven zijn gekomen ...  (Nederland)

MIAOW PRODUCTIONS:  ‘Benny Formaggio’
Benny heeft het leven als Siciliaanse godfather achter zich gelaten nadat 
hij zich geroepen voelde om voortaan als goochelaar en entertainer 
aan de slag te gaan. Hij mist natuurlijk de keuken van ‘la mama’, maar 
probeert dat goed te maken met een smakelijke mix van humor, goochel-
kunst en Italiaanse charme. 

MIAOW PRODUCTIONS:  ‘Jonny & Sybil’
Ga terug in de tijd met Jonny & Sybil. Een origineel stukje straattheater in 
de stijl van de jaren 20’, met een knipoog naar de stomme film. Zonder 
woorden vertellen zij hun liefdeshistorie, en tonen ze hun charmes door 
interactie met het publiek. Ontmoet dit komische duo en laat je verte-
deren door hun sterk visueel verhaal, met als climax een spectaculaire 
tapdansroutine!  (UK/België)

STRUCTURES MUSICALES
Laat het kind in u naar boven komen! Etienne Favre heeft in de jongste 
decennia een indrukwekkend arsenaal aan interactieve instrumenten 
ontworpen. Allemaal met gerecupereerde materialen en in diverse the-
ma’s. Het resultaat is een grote speeltuin waar u ongestoord installaties 
kan uitproberen.  (Frankrijk)

AVANTI DISPLAY:  ‘The Spurting Man’
In deze hilarische voorstelling wordt de onevenwichtige relatie getoond 
tussen een beroemd performer en zijn hulpje. Het heeft immers flink 
wat voeten in de aarde vooraleer hij aan zijn act als levende fontein kan 
beginnen … Een door en door Britse voorstelling vol invloeden uit de 
vaudeville en de music hall.  (UK)

JUICY LUCY CIRCUS SHOW
Juicy Lucy is een circusartieste uit de 19de eeuw, die haar zinnen heeft 
gezet op een optreden tijdens de grootste show op aarde. Samen met 
haar toegewijde assistent en enkele vrijwilligers uit het publiek brengt ze 
een spannende en vooral ongewone show. Vanaf 7 meter hoogte over-
schouwt ze haar publiek.  (Israël/Frankrijk)

TENT:  ‘Loop’
In ‘Loop’ worstelen zes circusartiesten met hun geweten bij het nemen 
van ingrijpende beslissingen in hun leven. Iedereen twijfelt ... Kiezen ze 
voor de bekende weg of durven ze hun eigen patronen te doorbreken? 
De invloed van keuzes op de loop van je leven, daar gaat deze voorstel-
ling over. Je kent het wel: de momenten in je leven waarop een beslissing 
je leven kan veranderen. Dat kunnen simpele dingen zijn zoals de keuze 
voor een middelbare school: een moment waarop je jezelf kunt voor-
bereiden. Maar soms gebeuren er dingen waar je geen invloed op hebt, 
maar die je leven totaal kunnen veranderen. Gezamenlijk vormen al deze 
momenten de loop van je leven: je levensloop.  (Nederland)

OKIDOK:  ‘Slips experience’
Ze hebben lichamen om van te dromen. Gespierd, elegant, knap en vaar-
dig, grappig en zich heel bewust van hun ongebreidelde kwaliteiten, willen 
ze overtuigen met een grote demonstratie van hun kunnen. Aangeboren 
rastalent, de crème van de acrobatie, de foie gras van de mime … fysieke 
nonsens op zijn best! Lachen geblazen dus, zonder woorden, en met 
tweemaal niets.  (België)



CIRCUS UNARTIQ
Een kleurrijke mix van partneracrobatie, krachtige handstands, jongleren 
op grote hoogte en adembenemende trapeze. Ontspanning en kippenvel 
voor de hele familie, gebracht door twee sympathieke personages die de 
wereld op zijn kop zetten.  (Duitsland)

DJUGGLEDY: ‘El Diabolo’
It’s showtime! Djuggledy stelt zijn nieuwe show voor: een mix van enter-
tainment, positieve energie en hoogstaande technieken, gecombineerd 
met tal van originele trucks en ideëen. Op zijn eigen, spontane en bui-
tengewone manier beheerst hij zijn podium en laat het publiek lachen, 
klappen en meejuichen.  (Duitsland)

PETE SWEET: ‘Meet Pete Sweet’
Pete Sweet is in zijn innemende onemanshow een mix van een ouder-
wetse clown en een hilarisch nerd. Tijdens zijn optreden zal hij voor je 
zingen, dansen, jongleren en als je geluk hebt, mag je meedoen. Heel mis-
schien zal hij zijn spectaculaire stunt op zijn éénwieler uitvoeren ... hoog 
op een touw! Wat in ieder geval na de voorstelling overblijft, is een brede 
lach op je gezicht.  (USA)

CIRQUE-CIRQULAIRE
Je gaat naar het werk. Heen en weer. En morgen nog een keer. 
Denkend, het is bijna vrijdag …
In ‘Working Class’ verkent Benjamin Rummens de grenzen van de ‘Magie 
nouvelle’ op een creatieve en vernieuwende wijze. Hij neemt ons mee in 
het akelig herkenbare verhaal van een grijze muis op het werk. Geleefd 
door de regelmaat van de klok gaat hij tussen de regels op zoek naar 
een streepje kleur. Maar elke keer hij dat gevonden heeft, roept opnieuw 
en meedogenloos het werk. Meer en meer onder de indruk van het 
onmogelijke en surrealistische, drijft hij langzaam maar zeker naar de 
waanzin …  (België)

MARTADEMARTE: 
‘The International Papanatas Band’
Een straatshow waar de magie van de clown tot z’n recht komt door 
middel van muziek. Een heerlijk kamerorkest, gevormd door een har-
monica, een gitaar en muzikaal speelgoed dat wordt bespeeld door het 
publiek, leidt ons door een programma vol met liedjes, jongleren en 
improvisatie. Populaire liedjes uit diverse landen aangepast aan de har-
monica en gitaar. Klassiek en hedendaags clownesk straattheater.  (Spanje)

FRUTILLAS CON CREMA: ‘Icono’
De laatste creatie van Claudio Martinez maakt een reis doorheen de 
wereld van de iconen. De beelden en definities die we hebben van 
bepaalde objecten. Welke plaats we ze geven en hoe onze status veran-
dert als we ze zien. De ogen wijd open, een diepe blik, medeplichtigheid 
met de ogen die hem bekijken; Frutillas con Crema reflecteert, speelt, 
filosofeert en intrigeert.
De jongleur, de clown en de mimespeler komen samen om te spelen en 
te tonen dat niet alles is zoals we denken of ons gezegd is te denken. Zet 
de tv af, Icon start hier en nu!  (Chili)

AMALGAMA-TRIO
Traditionele ritmes op instrumenten uit de cultuur van de Azteken en 
Maya - zoals de cajita, cajon, bombo, zeeschelp en chekere - worden door 
deze percussievirtuozen uitgebreid met nieuwe en gedurfde ritmische 
combinaties. De malambo - of ‘dans van de vrije man’ in de mond van de 
zwarte slaven - maakt dit spektakel compleet. Deze dans in een tomeloos 
zapateo-ritme wordt overheerst door de boleadoras, een soort lasso. 
De boleadoras was oorspronkelijk een Argentijns jachtwapen maar is 
doorgegroeid tot jongleerinstrument en aldus cultureel erfgoed. Het 
energieke en viriele element dat de gauchos of jagers van de Pampa-
vlaktes verbeeldt, wordt hier gecombineerd met een vrouwelijke sierlijk-
heid.  (België/Japan/Mexico)

CIE. BALLTAZAR: ‘De Ballen van Balltazar’
Een straatshow waar de magie van de clown tot z’n recht komt door 
middel van muziek. Een heerlijk kamerorkest, gevormd door een har-
monica, een gitaar en muzikaal speelgoed dat wordt bespeeld door het 
publiek, leidt ons door een programma vol met liedjes, jongleren en 
improvisatie. Populaire liedjes uit diverse landen aangepast aan de har-
monica en gitaar. Klassiek en hedendaags clownesk straattheater.  (België)

DE FIGURANTEN: ‘Velodroom’
Een interactieve installatie, gecreëerd in het kader van 100 jaar Ronde 
van Vlaanderen en Rekkem, dorp van de Ronde.

DE FIGURANTEN: ‘Magic Jukeboxmuseum 1:20’
Menen heeft een museum waar de rest van Vlaanderen jaloers op is: het 
jukeboxmuseum. Onder leiding van Nicolas Van Elslander bouwden De 
Figuranten, samen met enkele werknemers van het Veer, een miniatuur-
versie van deze unieke plek. Met een arsenaal aan recyclagemateriaal 
creëerden ze een tiental interactieve installaties die – hoewel pure fan-
tasie – de authenticiteit en de nostalgie van echte jukeboxen uitademen.



VAN TOT WAT WAAR

16.00 16.10 OFFICIËLE OPENING ZOMER 2013 Groentenmarkt

16.00 16.40 AMALGAMA-TRIO Brouwerspark B

16.00 22.00 DE FIGURANTEN: ‘Velodroom’ Academie

16.00 22.00 DE FIGURANTEN: ‘Magic Jukebox Museum 1:20’ Academie

16.10 16.30 LES GROOMS: ‘Fanfare Tous Terrains’ Groentenmarkt

16.15 16.45 OKIDOK:  ‘Slips experience’ Kortrijkstraat

16.15 16.50 MIAOW PRODUCTIONS: ‘Jonny & Sybil’ Bois de Boulogne

16.30 17.25 CIE. POL & FREDDY: 
‘Le Cirque Démocratique de la Belgique’ Groentenmarkt

16.30 17.05 TEATRO PACHUCO:  ‘Just Passing Thru’ Grote Markt

16.45 17.25 PETE SWEET: ‘Meet Pete Sweet’ Brouwerspark A

17.00 22.00 STRUCTURES MUSICALES Rijselstraat

17.00 17.30 DJUGGLEDY: ‘El Diabolo’ Kortrijkstraat

17.00 17.35 CIE. BALLTAZAR: ‘De Ballen van Balltazar’ Brouwerspark B

17.00 17.40 CIRQUE-CIRQULAIRE Poststraat

17.15 17.55
MARTADEMARTE: 
‘The International Papanatas Band’ Grote Markt

17.30 18.10 CIE. DU MIRADOR: ‘Okolo’ Groentenmarkt

FESTO DE KOLOROJ
een open geest voor alle culturen

In het fraaie Brouwerspark (toegang via de Academie 
in de Bruggestraat of via de Kortrijkstraat) kunt u zoals 
steeds terecht voor Festo de Koloroj, het multiculturele 
luik van Zomer 2013.

Er zijn uiteraard tal van artiesten te zien en u kunt er 
rondkuieren op de gezellige wereldmarkt vol exotische 
hapjes en snuisterijen. Heel wat van de aangeboden waren 
worden verkocht ten gunste van projecten in het Zuiden. 

De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Menen (SROS) focust op Fairtrade. 
Er worden kookdemonstraties en diverse exotische en bio-proevertjes voorzien.

Verder wordt in samenwerking met het Provinciaal Noord-Zuid Centrum ook volgend werelds 
moois aangeboden:

• Sfeervolle verwelkoming door de Indische Sonu Nanda Singh: proeven van chappattis 
 met dipsausje, ruiken van diverse kruiden, kennismaken met religie, cultuur en keuken 
 van een intrigerend land.

•  Demonstratiemomenten Bollywooddans door de zusjes Prisca en Parel.

•  Doorlopende Thaise knutselworkshop: Nancy Chanapa Gydé leert kinderen zeep 
 kerven en lampions beschilderen.

•  Doorlopende artistieke prestatie - bewerken van isomo - door de Iraakse kunstenaar 
 Nabil Anwer.

•  3 korte capoeira-shows met Carlos Do Carmo Santos en een collega van 
 Capoeiraschool Brugge.

De toegang tot Festo de Koloroj is gratis. 
De organisatie is in handen van CC De Steiger, Stad Menen, Provinciaal Noord-Zuid Centrum en de 
Stedelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Menen.

Blieck Drankenhandel - 
Kortekeerstraat 11 - Lauwe -  056/40.48.31

Hoornwerk 10, 8930 Menen
Tel. 056 51 28 32 - www.ladysamy.be



VAN TOT WAT WAAR

17.45 18.15 CIRCUS UNARTIQ Brouwerspark A

17.45 18.15 CARRÉ CURIEUX:  ‘Florilège Curieux’ Kortrijkstraat

17.45 18.20 MIAOW PRODUCTIONS: ‘Benny Formaggio’ Bois de Boulogne

17.45 18.30 FRUTILLAS CON CREMA: ‘Icono’ Brouwerspark B

18.00 18.25 AVANTI DISPLAY: ‘The Spurting Man’ Parking Kortrijkstraat

18.15 19.00 CLOSE-ACT:  ‘XL Insects’ Mobiel (centrum)

18.30 19.15 JUICY LUCY CIRCUS SHOW Brouwerspark A

18.30 19.10 LEANDRE & LA TAL: ‘Les Démodés’ Groentenmarkt

18.30 19.15 OKIDOK:  ‘Slips experience’ Kortrijkstraat

18.30 19.10 TEATRO PACHUCO: ‘Coup de Foudre’ Bois de Boulogne

18.45 19.25 AMALGAMA-TRIO Brouwerspark B

19.15 19.45 LES GROOMS: ‘Fanfare Tous Terrains’ Mobiel (centrum)

19.15 19.45 DJUGGLEDY: ‘El Diabolo’ Kortrijkstraat

19.30 20.25
CIE. POL & FREDDY: 
‘Le Cirque Démocratique de la Belgique’ Groentenmarkt

19.30 20.10 PETE SWEET: ‘Meet Pete Sweet’ Brouwerspark A

19.30 20.05 MIAOW PRODUCTIONS: ‘Jonny & Sybil’ Bois de Boulogne

DE MEIBOOM - 
HET VOORUITZICHT
SOCIAAL WOONKREDIET
Ieperstraat 19 - 8930 Menen - 056/31.41.38

Grote Molenstraat 2 - 8930 Lauwe - 056 41 47 53
www.drukkerijfieuws.be

Bruggestraat 517-519 - 8930 Menen - Tel. 056/41.11.11 - www.hervan.be

Spoorwegstraat 115 - 8930 Lauwe - 056 41 35 67

schilder- en decoratiewerken



VAN TOT WAT WAAR

19.45 20.20 CIE. BALLTAZAR: ‘De Ballen van Balltazar’ Brouwerspark B

20.00 20.30 CARRÉ CURIEUX:  ‘Florilège Curieux’ Kortrijkstraat

20.00 20.40 MARTADEMARTE: 
‘The International Papanatas Band’ Grote Markt

20.15 20.55 CIRQUE-CIRQULAIRE Poststraat

20.30 2.55 AVANTI DISPLAY: ‘The Spurting Man’ Parking Kortrijkstraat

20.30 21.00 CIRCUS UNARTIQ Brouwerspark A

20.30 21.10 CIE. DU MIRADOR: ‘Okolo’ Groentenmarkt

20.30 21.15 FRUTILLAS CON CREMA: ‘Icono’ Brouwerspark B

20.30 21.05 MIAOW PRODUCTIONS: ‘Benny Formaggio’ Bois de Boulogne

20.45 21.15 TENT: ‘Loop’

21.15 21.55 TEATRO PACHUCO: ‘Coup de Foudre’ Bois de Boulogne

21.15 22.00 JUICY LUCY CIRCUS SHOW Brouwerspark A

21.30 22.10 LEANDRE & LA TAL: ‘Les Démodés’ Groentenmarkt

22.00 22.45 CLOSE-ACT:  ‘XL Insects’ Mobiel (centrum)

22.30 23.00 LES GROOMS: ‘Fanfare Tous Terrains’ Groentenmarkt
+ Grote Markt

23.00 23.30 THEATER TOL:  ‘Corazôn di Angeles’ Grote Markt

Ostenstraat 7, 8930 Menen
056/44.03.35 - 0496/10.47.03

DRANKENHANDEL
www.drankenbayart.be



CULtUURCENtRUM 
DE StEIGER MENEN

PODIUM SEIZOEN 13-14
WOUTER DEPREZ gabriel rios DE KOE
JEF NEVE  STEVEN MAHIEU  WILLEM   
VERMANDERE  FLIP KOWLIER  NTGENT   
DENIS NOWÉ HET KIP WILLIAM BOEVA
GUIDO BELCANTO  DELRUE  LEPORELLO
wannes cappelle roland & TINY LEGS 
TIM  an nelissen  kommil foo ...

De nieuwe seizoensbrochure is er!

Kom ze afhalen of bestel ze 
op 056 51 58 91 of 

info@ccdesteiger.be

U kunt ze ook downloaden 
op www.ccdesteiger.be

Abonnementen (korting van 
15 tot 40%) zijn te koop 

vanaf maandag 27 mei

Losse tickets zijn te koop 
vanaf maandag 19 augustus

PODIUM SEIZOEN 2013-2014

ALLE INFO: WWW.CCDESTEIGER.BE - 056 51 58 91

Vraag nu onze nieuwe brochure! Abonnementen zijn te koop vanaf maandag 27 mei.
Abonnees krijgen een korting van 15 tot 40%! Losse tickets te koop vanaf maandag 19 augustus.

vr. 27.09 - 20.15 DE KOE | Olga, de brief komt altijd aan
vr. 04.10 - 20.15 DENIS NOWÉ | Bloemleest zichzelf
za. 05.10 - 20.15 WILLEM VERMANDERE | Alles gaat over
vr. 18.10 - 20.15 AN NELISSEN, SAARTJE VANDENDRIESSCHE & VEERLE MALSCHAERT 
 Queens of comedy
wo. 23.10 - 20.00 PERCOSSA | De gebroeders Kist
vr. 25.10 - 20.15 ENSEMBLE LEPORELLO  | Het laatste feest
di. 29.10 - 15.00 4HOOG | Hut
wo. 13.11 - 20.15 THEATER ZAMZAM | King Lear
vr. 15.11 - 20.15 WANNES CAPPELLE | Zonder niemand
za. 16.11 - 19.00 THEATRE OF NATIONS & THOMAS OSTERMEIER | Freule Julie
za. 23.11 - 20.00 TZIGANI & EMILIA KIROVA
vr. 29.11 - 20.15 DE SPELERIJ | Hunkerig
vr. 06.12 - 20.15 WOUTER DEPREZ | Hier is wat ik denk
wo. 18.12 - 20.15 NTGENT & HET PALEIS | Kleine dagen
vr. 17.01 - 20.15 GABRIEL RIOS
do. 23.01 - 20.15 ROLAND & TINY LEGS TIM
za. 25.01 - 20.15 TRANSMONGOLIA
vr. 07.02 - 20.15 BEGIJN LE BLEU,  YGOR, JOVANKA STEELE, DAVID GALLE | The Line-Up
za. 15.02 - 20.15 BRAAKLAND/ZHEBILDING & DE QUEESTE | Angst
vr. 21.02 - 20.15 JEF NEVE | Sons of the new world
wo. 05.03 - 15.00 FABULEUS | Snipperdagen
vr. 07.03 - 20.15 WILLIAM BOEVA | Megalomaan
do. 13.03 - 20.00 OCCELLO
vr. 14.03 - 20.15 FLIP KOWLIER
za. 15.03 - 19.00 FESTO DE KOLOROJ - een open geest voor alle culturen
vr. 21.03 - 20.15 ULTIMA THULE & HET PALEIS | Door de bomen het bos
vr. 04.04 - 20.15 STEVEN MAHIEU | Maniak
vr. 11.04 - 20.15 GUIDO BELCANTO, TINE EMBRECHTS E.A.  
 Balzaal der gebroken harten III
wo. 16.04 - 15.00 DE KOLONIE MT | Scattiwhatti
vr. 25.04 - 20.15 KOMMIL FOO | Breken
di. 29.04 - 20.15 NTGENT | Een lolita
vr. 02.05 - 20.15 DELRUE
vr. 09.05 - 20.15 HET KIP | Qui a peur de Regina Louf?
ma. 02.06 - 20.15 TONEELHUIS & TONEELGROEP AMSTERDAM | Hamlet vs Hamlet


