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Leuke doordenker van Kees van Kooten, en eigenlijk: dat doen 
onze familievoorstellingen ook. We noemen ze al lang niet 
meer kindervoorstellingen, precies omdat ze én het kind én 
de volwassenen aanspreken. Daarom plaatsen we er een 
+teken achter: beste ouders, grootouders, jullie horen tot 
deze club, die van het + teken. Welkom en geniet van onze 
prachtige familievoorstellingen!

Dit seizoen is toch een heel klein beetje anders dan 
anders! Immers, in het najaar 2022 viert CCHA zijn vijftigste (!)  
verjaardag. We doen dat met FESTIFIFTY, een feestfestival 
met 50 projecten voor 50 jaar in 5 maanden. Daarom hebben 
we besloten om uiteraard ook iets bijzonders te doen voor 
kinderen, jongeren en hun (groot)ouders.

Zo zijn er drie familieweekends, met vooral in 
nummer 2 (19 & 20 nov) en nummer 3 (18 dec) heel veel extra 
gratis spannende activiteiten! Kijk op onze website en volg 
onze socials om alle leuke fijne extraatjes te kennen!

Vanaf januari presenteren we weer haast wekelijks 
een boeiende familievoorstelling. En tijdens het Krokusfestival 
gaat het helemaal los. Hier staan nog maar enkele smaakmakers, 
er volg nog veel, heel veel meer.

Kortom: de jonge bezoeker en zijn vriendjes, ouders 
en grootouders zijn van harte welkom! Kijk ook even op 
ccha.be voor filmpjes en achtergrondinformatie en aarzel niet 
een familieabonnement samen te stellen.

Nele Kelchtermans Gerhard Verfaillie
 voorzitter directeur CCHA

“De slager hoort na 
het afrekenen niet 
alleen de kinderen 
maar ook de papa
en/of mama een stukje 
worst aan te bieden.” 
Kees van Kooten, Nederlands cabaretier en schrijver
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FAMILIEWEEKEINDE 1 
za 15 & zo 16 okt 2022
Een heerlijke tweedaagse met kleurrijk werk van 
Tuning People (3+), ‘theater niet voor gevoelige kijker’ 
à la FroeFroe (9+), De Spiegel voor de allerkleinsten (1-4j) 
en avontuurlijk werk van Nevski Prospekt (4+), zeker 
bedoeld voor curieuzeneuzen! 
— zie pag. 5, 6, 8 & 9

FAMILIEWEEKEINDE 2
za 19 & zo 20 nov 2022

Hier schakelen we hoger want op 20 november is 
het ook Kunstendag voor kinderen. Daarom zijn er, 
naast de voorstellingen van 4Hoog, BRONKS & Ballet 
Dommage, Kopergietery en Audrey Dero nog tal van 
gratis fijne, leuke, speelse activiteiten. Kijk later op
onze website en sociale media voor alle activiteiten!
— zie pag. 11, 12, 13 & 14

FAMILIEDAG 3
zo 18 dec 2022

Op deze decemberzondag nodigen we Theater FroeFroe 
uit, nee, geven we hen carte blanche! Ze komen met 
voorstellingen, een pretpark, een draaimolen, kortom: 
met het allerbeste dat ze in huis hebben. En we weten al 
lang dat dit heel veel is, maak je op voor een verrassende 
leuke dag met een hoek(je) af. Maar dat mag, van de 
meester en de juf, de papa en de mama en ook graag 
een beetje van ons.
— zie pag. 16, 17 & 18

Het seizoen 2022-2023 is wat in twee delen verdeeld. 
Immers, in het najaar 2022 viert CCHA zijn vijftigste 
verjaardag: FESTIFIFTY, een feestfestival met 50 
projecten voor 50 jaar CCHA! Eén daarvan zijn 
de familievoorstellingen. We hebben besloten
om er drie weekeindes van te maken:

In juni 2022 vernamen we 
van de minister van Cultuur 
dat KROKUS in de periode 
2023-2027 structurele 
werkingssubsidies zal blijven 
ontvangen. Superfijn nieuws is 
dat, want zo kunnen we alvast 
nog 5 jaar heerlijke, boeiende, 
verrassende voorstellingen en 
projecten helpen ontwikkelen 
en voorstellen aan kinderen, 
jongeren en hun (groot)ouders.

KROKUSFESTIVAL
wo 15 – do 23 feb 2023

Inderdaad, in 2023 gaan we voor de 
26ste editie van het Krokusfestival, een 
internationaal kunstenfestival voor 
jong publiek, en dat van wo 15 tot do 23 
februari 2023. In deze brochure alvast 
enkele voorstellingen, de volledige 
programmering zal vanaf december te 
vinden zijn op krokusfestival.be en op 
onze sociale media. Begin januari kan 
iedereen alles terugvinden in de speciale 
festivalbrochure.

FAMILIE
WEEKEND 1
za 15 & zo 16 okt 2022

FAMILIE
WEEKEND 2
za 19 & zo 20 nov 2022

FAMILIEDAG 3
zo 18 dec 2022

HET LAB
hetartlab.be

Ook onze werkplek HET LAB, 
speciaal bedoeld voor 
gezelschappen en makers 
die voor ‘jong publiek’ willen 
voorstellingen maken, kan 
zijn werking tot 2027 verder 
zetten. Op die manier kunnen 
we in Hasselt niet alleen 
‘tonen’, maar ‘ondersteunen’ 
we ook hun creativiteit. In 
HET LAB zullen we ook een 
bijzondere focus ontwikkelen 
voor nieuwe technologieën 
binnen de kunsten voor jong 
publiek.

© Laure-Anne Iserief



tout petit, MoMeNT & CCHA Na de voorstelling gaan kinderen, 
(groot)ouders en senioren samen op 
ontdekking. Samen kijken en samen 
spelen, dat staat centraal.

MoMeNT, CCHA en tout petit slaan 
de handen in elkaar om verschillende 
generaties samen te brengen rond en 
in een voorstelling. Zullen we samen… 
speelt in een woonzorgcentrum en 
is toegankelijk voor een zeer divers 
publiek.

choreografie Ilke Teerlinck / dans Ilke Teerlinck & Gold 
Mayanga / muziek Koen Brouwers / scenografie Erki De 
Vries / bewegingsadvies & dramaturgie Lies Cuyvers & 
Ciska Vanhoyland / beeld Ciska Vanhoyland / met dank 
aan deRUIMTE & HET LAB / toutpetit.be / 
moment.tongeren.be

In Zullen we samen… staat de 
ontmoeting tussen twee dansers 
maar ook tussen jonge kinderen, 
hun (groot) ouders en senioren 
voorop. Alle generaties genieten 
samen van een voorstelling waarbij 
twee dansers elkaar uit evenwicht 
brengen, in de lucht tillen en weer 
opvangen… Bij aanvang neem 
je plaats tegenover elkaar rond het 
speelvlak. Op deze manier kijk je 
niet alleen naar de dansers, maar 
ook naar elkaar. 
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Tuning People / 
Karolien Verlinden

Een reis van pikzwart naar fluo roze, 
langs gebroken hoeken, draaiende 
cirkels en slingerende figuren. 
Kleuren weerkaatsen en versterken 
elkaar, ze wijzen elkaar de weg. En 
overal is er licht, soms nauwelijks 
zichtbaar, soms verblindend.

Na Kapot (coproductie HET LAB, 
CCHA, 2022) waar taal centraal stond, 
buigt Karolien Verlinden zich over 
het kleurenspectrum van licht. Het 
resultaat? Een verbluffend dansant 
lichtkunstwerk dat iedereen vanaf 
3 jaar uit de stoel haalt!

choreografie Karolien Verlinden / dans Alex Akuete & 
Lucas Katangila / licht & decor Caroline Mathieu / geluid 
Boris de Klerk / dramaturgie Koen Haagdoorns / copro-
ductie hetpaleis / © Karolien Verlinden / tuningpeople.be

FEL (3+)

ZULLEN We 
  SAMEN... (3+)

za 1 okt 2022 » 10 & 15 u » Clarenhofkapel, Guffens
laan 43 Hasselt  » basis € 10 » -25 € 8 » +65 € 10 » 
familieABO € 8

za 15 okt 2022 » 15 u » kleine theaterzaal »
basis € 10 » -25 € 8 » +65 € 10 » familieABO € 8

FAMILIE
WEEKEND 1
za 15 & zo 16 okt 2022



Theater FroeFroe

In een avontuurlijke tocht botst 
een kind op een nest gemuteerde 
insecten. Het wordt meegezogen in 
een ontdekkingstrip vol slijm, harige 
buitenbeentjes en bloedstollende 
zuigsnuiten. Muziek, poppen 
en acteurs in een verhaal losjes 
gebaseerd op alle legendarische 
kinder-queesten zoals De kleine 
Johannes, Erik of het kleine insectenboek 
en De oneindige geschiedenis.

Maar uiteraard: à la FroeFroe, of zoals 
ze zelf schrijven: ‘Figurentheater vol 
buts en beats, niet voor gevoelige 
kijkers.’

concept, tekst & regie Dries De Win / spel Aïcha Cissé, 
Anastassya Savitsky, Soufiane Chilah & Stan Martens / 
muziek Dijf Sanders / poppen & kostuums Margerita 
Sanders & FroeFroe-atelier / licht Lies Van Loock /  
geluid Jo Heijens / froefroe.be

76

 KLEIN 
EPOS (9+)

za 15 okt 2022 » 19.30 u » theaterzaal »
basis € 14 » -25 € 14 » +65 € 12 » familieABO € 12

FAMILIE
WEEKEND 1
za 15 & zo 16 okt 2022
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Theater De Spiegel

Stel je voor, knotsgekke instrumenten 
die bestuurd worden vanop afstand. 
Ze maken enkel muziek als je op de 
knop duwt. Stel je voor, een acrobaat 
die op de muziek beweegt. Hij danst 
enkel wanneer je op de knop duwt. 
Wie geeft de eerste impuls? Wat 
gebeurt er als niemand duwt?

ImpulZ is een interactieve dans-
voorstelling met de allerkleinsten 
– letterlijk– aan de knoppen. Het 
resultaat is een maffe creatie waar 
alles kan en niets moet. 

concept & regie Anke Zijlstra / dans Romeo Lothy 
Bampende of Hernán Mancebo Martínez / klank & 
decor Youri Van Uffelen / geluid Youri Van Uffelen & 
Kris Delacourt / coaches Karel Van Ransbeeck & Thomas 
Eisenhardt / kostuums Lies Maréchal / decor Atelier 
Récup & Wim Van de Vyver / coproductie Perpodium / 
© Sanne Van Loock / despiegel.com

Nevski Prospekt

Blues is een heerlijke en verrassende 
voorstelling over ontelbare mogelijk-
heden. Echt iets voor  nieuwsgierige 
curieuzeneuzen en andere wereld-
ontdekkers!

van & met Ives Thuwis, Gregory Caers, Katrien Pierlet & 
Wim de Winne / grafiek Paul Gillin / licht Jeroen Doise / 
kostuums Inge Coleman / coproductie Schäxpir Festival 
Linz, TAK-Theater Liechtenstein, FFT Düsseldorf & Les 
Rotondes Luxembourg / nevskiprospekt.be

“Ik ga,” zegt de ene speler. Zeven keer 
zal hij dat zeggen, zeven keer valt een 
bekende wereld in duigen en zeven 
keer groeit er een nieuwe wereld.

Blues toont de ontelbare mogelijk-
heden die sluimeren in een nieuw 
 begin. Elke stap is een stap in de rich-
ting van een nieuwe toekomst. Elke 
verandering, elk woord,  elke  aarzeling 
kan de deur naar een nieuwe wereld 
openen. 

BLueS (5+)

zo 16 okt 2022 » 11 & 15 u » podium op podium 
theaterzaal » basis € 10 » -25 € 8 » +65 € 10 » 
familieABO € 8

zo 16 okt 2022 » 14 u » kleine theaterzaal »
basis € 10 » -25 € 8 » +65 € 10 » familieABO € 8

9

IMPULZ (1-4 jaar)

FAMILIE
WEEKEND 1
za 15 & zo 16 okt 2022

FAMILIE
WEEKEND 1
za 15 & zo 16 okt 2022
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Teater Blik

4Hoog

Nordic night(s) is een uitgelezen 
moment om ook in de kunsten, 
voor een jong publiek, de blik naar 
het noorden te richten. Het Deense 
jeugdtheater staat al lang hoog 
aangeschreven. We verwelkomden 
dan ook al eerder gezelschappen 
uit het land van H.C. Andersen, 
zoals Aaben Dans en Teater Reflexion. 
Teater Blik is al sinds 2007 actief en 
we zijn verheugd hen eindelijk te 
verwelkomen.

concept & regie Gertrud Exner / spel Maria Grønlund 
Malling / muziek Simon Voigt / kostuums Signe Birk / 
coach Catherine Poher / teaterblik.dk

Klei, water, handen, lichamen, 
muziek en licht; meer heeft dit 
Deense gezelschap niet nodig om 
een verrassende wereld op te roepen. 
In hun handen verandert de klei 
voortdurend. Zo ontstaan er alsmaar 
nieuwe vormen en figuren, meteen 
ook een aanzet tot nieuwe avonturen.

Splotch! Afdruk! is een muzikale, visuele 
en vooral speelse en fantasierijke 
ontdekkingstocht voor peuters en 
kleuters, én uiteraard voor hun 
(groot)ouders. 

Niets anders dan grijs, grijs en nog 
eens grijs. Tot een vleugje blauw 
binnen druppelt. Een sprankeltje 
rood loopt over. In de verte zwaait 
een gele streep. En daar, een 
gigantische oranje zweem. Alles 
verandert. Tot iedereen vergeten is 
waar die zonet nog mee bezig was.

Kladderadatsch is als een kijk- en 
zoekboek waarin grijze figuren 
worden gevolgd in hun dagelijkse 
leven. Tot hun wereld grondig door 
elkaar wordt geschud door de komst 
van kleur. En kleur, dat doorbreekt 
de sleur, daagt uit, zet aan tot… 
Kortom: kleur prikkelt de fantasie!

concept Freek De Craecker, Femke Platteau & Tijs 
Verbrugge / spel Freek De Craecker, Femke Platteau & Tijl 
Piryns / scenografie & kostuums Lotte Boonstra / decor & 
licht Max Adams / muziek Tijl Piryns / coach Jits Van Belle /
4hoog.be

 splotch! 
Afdruk! (1-4 jaar)

 KLADDERA-
   DATSCH (3+)

za 22 okt 2022 » 15 u  &  zo 23 okt 2022 » 11 & 15 u » podium op podium theaterzaal »        
basis € 12 » -25 € 10 » +65 € 12 » familieABO € 10

za 19 nov 2022 » 15 u » podium op podium theaterzaal » 
basis € 12 » -25 € 10 » +65 € 12 » familieABO € 12



FAMILIE
WEEKEND 2
za 19 & zo 20 nov 2022
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BRONKS & Ballet Dommage

Kopergietery & kgbe

za 19 nov 2022 » 19.30 u » kleine theaterzaal »
basis € 12 » -25 € 10 » +65 € 12 » familieABO € 10

Tavern Michelle wemelt van onheil-
spellende koffiezetapparaten en mis-
tige leegte. Alles lijkt voortdurend weg 
te glippen en te wankelen. Kortom: 
een speelse voorstelling voor grote... 
én kleine durvers!

concept & regie Gertrud Exner / spel Maria Grønlund 
concept & spel Katrien Valckenaers & Maxim Storms / 
eindregie Suze Millius / scenografie Tom de With, 
BRONKS-decoratelier & KVS / muziek Gerrit Valckenaers / 
kostuums Rosa Schützendorf / coproductie Perpodium / 
bronks.be

In Tavern Michelle staat alles op losse 
schroeven. Twee verstofte figuren 
proberen er te overleven, maar 
de alledaagse bezigheden jagen hun 
de stuipen op het lijf. Het piepen van 
een eigen schoen, het gloeien van 
de deurklink, het knarsen van servies 
en het crescendo van de mixer. 

Niets is wat het lijkt.
Ik niet, zij niet, wij niet.
Wat zacht lijkt, blijkt soms hard.
Wie hard lijkt, blijkt soms zacht.
Mijn wereld is anders dan die van jou.
Maar is dat erg?
Mijn vol is voor jou hol.
Mijn roepen is voor jou fluisteren.
En als ik beweeg, blijf jij plots staan!
Ik voel me anders.
Maar is dat erg?

 TAVERN 
MICHELLE (8+)

VLECHTLAND (5+)

Vlechtland is een woordenloze muzikale 
dansvoorstelling over vriendschap-
pen die ontstaan door toeval, over 
de schoonheid van het anders naar 
de wereld kunnen en mogen kijken 
en over jij en ik, over hoe we elkaar 
toch vinden over de verschillen heen 
en samen de wijde wereld intrekken.

concept Myrte Vandeweerd / spel Myrte Vandeweerd & 
Jade Derudder / componist Mirek Coutigny / live muziek 
Mirek Coutigny & Cas Miltenburg / dramaturgie Marie 
Peeters / bewegingsadvies Laura Vanborm / i.s.m. de 
handelsbeurs / © Sassafras De Bruyn / kopergietery.be

zo 20 nov 2022 » 14 u » kleine theaterzaal »
basis € 12 » -25 € 10 » +65 € 12 » familieABO € 12

FAMILIE
WEEKEND 2
za 19 & zo 20 nov 2022

FAMILIE
WEEKEND 2
za 19 & zo 20 nov 2022
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Audrey Dero / Pudding vzw

Tegen de ziekte van een moeder 
voelt elk kind zich hulpeloos. Wat te 
zeggen, wat te doen als een schaduw 
in het lichaam van mama groeit en 
onze dromen binnendringt?

Zwartvogels heeft het op een mooie, 
tedere en begrijpende manier over 
de kleine dingen die overblijven als je 
voelt dat veel instort. Over de kleine 
dingen die het leven zachter maken. 
Over de zonnestralen die plots toch 
weer tussen de wolken schijnen.

Audrey Dero, eerder te gast op 
Krokusfestival met pareltjes als Hip 
Hip-cabine en Trip tout petit, brengt 
een ontroerend beeldverhaal over 
veerkracht en moed, in een prachtige 
en verrassende vormgeving. Mooie 
voorstelling voor fijnproevers!

concept Audrey Dero / spel Audrey Dero, France Everard 
& Oriane Varak / licht Eva Dermul / muziek Compagnie 
Tiksi (Pascaline Baumard & Boris Papin) / scenografie 
Annelies Van Hullebusch, Polien Demeulemeester & 
Griet Herssens / kostuums Griet Herssens / coach Johan 
De Smet / coproductie Rotondes Luxembourg

Tom Dale Co.

Welkom in het grensgebied tussen 
de virtuele en de echte wereld! Of 
zoals de Britse krant The Guardian 
schreef na de première: “It’s not just a 
dance performance. It’s a choreograp-
her concept about humanity. Hats off 
to Tom Dale.”

concept Tom Dale, Jemima Brown & Barret Hodgson / 
choreografie Tom Dale / digitale projectie mapping 
Barret Hodgson / dans & zang Jemima Brown / muziek 
Ital Tek / © Laura Rutty / tomdale.org.uk

Augmented reality, virtual reality, 
 artificiële intelligentie, digital map-
ping… de mensheid verlegt de gren-
zen van de realiteit en de evolutie. 
De digitale wereld is op zoek naar 
manieren om het leven opnieuw 
te creëren.

SURGE is een verbluffend visuele, 
meeslepende dansvoorstelling uit-
gevoerd in een digitaal geprojecteerd 
landschap op muziek van de veel-
geprezen elektronische muzikant Ital 
Tek met live zang van Jemima Brown. 
Deze topproductie combineert live 
dans met hoogtechnologische beel-
den tot een verbluffend universum, 
een digitaal landschap.

ZWARTVOGELS (6+)

surge (8+)

zo 20 nov 2022 » 15 u » podium op podium theaterzaal » 
basis € 12 » -25 € 10 » +65 € 12 » familieABO € 10

za 10 dec 2022 » 15, 19 & 21 u » kleine theaterzaal »
basis € 14 » -25 € 8 » +65 € 14 » familieABO € 8

FAMILIE
WEEKEND 2
za 19 & zo 20 nov 2022





16

Nieuwe tijd, ander sprookje? Nee, 
niet echt, hoewel, dit is FroeFroe. Wat 
wel waar is: vraag na de voorstelling 
ook uw gratis CD met alle liedjes, 
gegarandeerd meezingfeest !

tekst Jan Maillard / regie Marc Maillard / spel Marianne 
Loots, Thais Scholiers, Danaé Bosmans of Annelore 
Stubbe & Gert Jochems / live muziek Nelle Bogaerts (Lili 
Grace) & Hanne Torfs (Fortress, Nunki, Scool is Cool) / 
poppen & kostuums Jan Maillard, Ina Peeters, Patrick 
Maillard & Astrid Michaelis / decor Gert Dupont, Jo 
Heijens, Marc Maillard & Janneke Hertoghs / froefroe.be

Theater FroeFroe

zo 18 dec 2022 » 14 u » kleine theaterzaal »
basis € 12 » -25 € 10 » +65 € 12 » familieABO € 10

Roodkapje is deze week bij haar 
mama. Moeder vraagt haar een klusje 
te doen. Grootmoeder is een beetje 
ziek en 99 jaar. Roodkapje gaat haar 
pannenkoeken en wijn brengen. 
Het is een hele trip door het grote 
bos naar grootmoeder. Gelukkig 
is Roodkapje niet bang, ze houdt 
van dieren, vooral van eekhoorns, 
konijntjes en iets minder van grote 
boze wolven. En wil het toeval nu dat 
ze juist die tegenkomt vandaag.

 roodhapje (5+)

FAMILIEDAG 3
zo 18 dec 2022

Spirals is een voorstelling waarin 
objectmanipulatie, magie, muziek 
en beeld zorgvuldig worden gecom-
bineerd. Tim Oelbrandt vertelt het 
verhaal van een man die zodanig 
op zichzelf is dat hij het verschil niet 
meer voelt tussen het echte leven 
 buiten en zijn fantasiewereld binnen.

spirals (6+)

In Spirals spreken de muziek en het 
beeld. Tim schildert scène per scène 
een droomwereld, ondersteund door 
prachtige muziek. Een droomfabriekje 
dat aangestuurd wordt door de mani-
pulatie van de objecten en de kracht 
van magie en illusietechnieken.

concept & uitvoering Tim Oelbrandt / coaching Dimitri 
Duquennoy / muziek Nelle Bogaerts / destudio.com 

Tim Oelbrandt & 
De Studio
zo 18 dec 2022 » 15 u » podium op podium theaterzaal » 
basis € 12 » -25 € 10 » +65 € 12 » familieABO € 10

17

FAMILIEDAG 3
zo 18 dec 2022
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Martine De Kok & Gert Dupont / 
Theater FroeFroe

zo 18 dec 2022 » 16 u » parketzaal 1»
basis € 12 » -25 € 10 » +65 € 12 » familieABO € 10

WELKOM in het Scifi-theater van 
FroeFroe. Met spannende ruimte- 
achtervolgingen, stomende ufopunk, 
ellendige aliens, sterren die komen en 
sterren die gaan, bleeps en blops. En 
uiteraard een bluesgitaar, want blues: 
dat is van alle tijden, net zoals de 
liefde… Of: FroeFroe op zijn/haar/hun 
best, jullie zijn gewaarschuwd!

starring Cutie as Qt, Eddy as @E & CindE as MagE / Martine 
De Kok & Gert Dupont zijn verantwoordelijk voor alles
froefroe.be 

OefO (6+)

19

FAMILIEDAG 3
zo 18 dec 2022
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BRONKS & Theater Artemis

za 21 jan 2023 » 15 u » kleine theaterzaal »
basis € 12 » -25 € 10 » +65 € 12 » familieABO € 10

In Nietes zeggen Kim Karssen en 
Hendrik Kegels volmondig “NEE!” 
tegen alles. Het publiek? Bah, NEE! 
Licht? Jakkes, NEE! Applaus? NEEEEEE! 
Een onvergetelijke opkomst? Boe, 
NEE dank u!

Ze keren de wetten van het theater 
om, duwen alle mogelijkheden van 
zich af en steken ze voorgoed achter 
slot en grendel. 

Nietes is een parade van alles wat 
niet mee mag doen en alles wat niet 
meer mee kán doen: dinosauriërs 
worden terug in hun eieren geduwd, 
de Romeinen hebben niet eens een 
rijk en ook Elvis Presley wordt al van 
de beeldbuis gehaald voordat hij met 
zijn heupen heeft kunnen swingen. nietes (4+)

Deze voorstelling zet kinderen en 
 ouders op het puntje van hun stoel. 
Ze werd dan ook  terecht genomi-
neerd voor de VSCD Mimeprijs, de 
Gouden Krekel én Het Theaterfestival.

Theater Artemis staat voor eigen-
gereid, verrassend en zelfs anarchis-
tisch theater dat zich niet aan de 
wetten houdt, zelfs niet aan de eigen 
wetten. Wees gewaarschuwd, maar 
bovenal: geniet volop van deze parel!

regie Jetse Batelaan / spel René van ’t Hof of René 
Groothof, Marijn Brussaard & Nimuë Walraven / muziek 
Keimpe de Jong i.s.m. Arend Niks / decor Theun Mosk / 
licht Bart van den Heuvel / kostuums Liesbet Swings / 
© Kurt Van der Elst / artemis.nl

Theater Artemis

za 14 jan 2023 » 15 u » kleine theaterzaal »
basis € 12 » -25 € 10 » +65 € 12 » familieABO € 10

Twee acteurs, een technicus en een 
muzikant wachten op het begin van 
hun voorstelling. Alles is er, maar 
waar blijft het publiek toch? Al snel 
blijkt dat er meer dingen onzeker zijn. 
Want, wie speelt er op die piano? Van 
wie is dat koffiebekertje dat door de 
lucht zweeft? Welk spook gaat er van-
door met het verlengsnoer? Zijn ze er 
zelf eigenlijk wel? Kun je dat echt zien 
of moet je dat maar geloven?

De onzichtbare man gaat over alles dat 
je niet ziet. En stiekem ook over hoe 
fijn het is om niet gezien te worden.

 de
onzichtbare
   man (4+)

Nietes is een voorstelling waarvoor 
niemand is uitgenodigd, die 
waarschijnlijk niet gaat beginnen 
en nooit zal eindigen. Niets kan 
er gebeuren. Alles blijft voor altijd 
hetzelfde. Fijn!

P.S. Een gewaarschuwd ouder is er 
twee waard, een gewaarschuwd kind 
drie in deze verrassende voorstelling!

regie & spel Hendrik Kegels & Kim Karssen  / eindregie 
Jetse Batelaan / scenografie Hendrik Kegels, Kim Karssen 
& Sam Declerq / kostuums Wim Muylaert / muziek Frede-
rik de Clercq / licht Max Adams / coproductie Perpodium / 
© Lonneke Vanderpalen / bronks.be / artemis.nl
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Zoë Demoustier is performer en 
choreograaf. Ze werkte eerder voor 
kabinet k en maakte de voorstellin-
gen Nesten (CCHA, 2019) en Wat was 
en wat nu (coproductie HET LAB) bij 
fABULEUS.

choreografie Zoë Demoustier / dramaturgie Danielle 
van Vree / assistentie choreografie Oihana Azpillaga / 
muzikant- performer Misha Demoustier / muzikant- 
ontwerper Sebastiaan Wets / muzikant-drummer Klaas 
De Somer / geluid Willem Lenaerts / audio-opnames & 
interviews Yelena Schmitz / kostuums Annemie Boonen / 
 camera & montage Michiel Venmans / coproductie HET 
LAB / © Tom Herbots / ultimavez.com

Zoë Demoustier / Ultima Vez

vr 17 feb 2023 » 20 u » za 18 feb 2023 » 16 u » theaterzaal »
basis € 14 » -25 € 8 » +65 € 14 » familieABO € 8

In What Remains brengt Zoë Demous-
tier twee generaties samen op het 
podium: kinderen die aan het leven 
beginnen en oudere dansers die het 
leven achter zich laten. 

Rollen kunnen omkeren in het leven, 
maar beide krachtig in hun kwets-
baarheid. Een kind draagt zijn groot-
ouder, een oudere danser vindt zijn 
kinderlijke vrijheid terug. Wie zorgt 
voor wie?

What Remains is een straffe en ontroe-
rende voorstelling over beginnen en 
eindigen, over staan op het uiterste 
van een levenslijn, op het punt waar 
je als kind begint of waar je als oude-
re eindigt. Kortom: over de poëzie van 
het veranderen als mens, het maken 
van herinneringen en de angst om 
deze te verliezen.

 WHAt 
   remains (8+)



openingsvoorstelling 
Krokusfestivalpremière
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Circumstances / Piet Van Dycke

za 18 feb 2023 » 14 u » zo 19 feb 2023 » 16 u » parketzaal 1»
basis € 12 » -25 € 8 » +65 € 12 » familieABO € 8

Circumstances is het gezelschap van 
Piet Van Dycke. Hij studeerde af als 
choreograaf in Tilburg en werd on-
langs verkozen tot ‘meest beloftevolle 
maker’. Hij is actief bij fABULEUS en 
Cie Woest, maar we kennen hem ook 
van Zozoöfzo (CCHA, 2020) en Dummies 
(Krokus aka Zonnebloemfestival, 2021) 
door Collectief dOFt. 

concept & choreografie Piet Van Dycke / performers 
Christopher Mc Auley, Luuk Brantjes, Samuel Rhyner & 
Will Blenkin / muziek Bastiaan van Vuuren / dramatur-
gie Marie Peeters / installatie Arjan Kruidhof & Arjen 
Schoneveld / coproductie Festival Circolo, DansBrabant, 
Theater op de Markt, HET LAB Hasselt, Circ’uit, Miramiro & 
Cirklabo / © Will Blenkin / circumstances.be 

In een grote, indrukwekkende instal-
latie met draaiende muur en zweven-
de deuren bewegen vier figuren in 
en door de ruimte. Ze drijven elkaar 
aan, lopen, botsen, klimmen, dragen, 
balanceren en transformeren. Ze 
houden elkaar in evenwicht, maar 
brengen elkaar ook uit balans. 
Een flirt met het risico!

EXIT is een spannende, uitdagende 
en fysieke circus- en dansvoorstelling 
waar beweging en acrobatie samen-
vloeien.

 exit (8+)

Laika

Bazar is een verhaal over de kracht 
van verbeelding en de moed om 
het leven aan te gaan. Een mix van 
meeslepende muziek, een zweem 
van suspense, huiver en humor. 

concept Aminata Demba / tekst Aya Sabi / regie Michai 
Geyzen / spel Aminata Demba & Anne-Laure Vandeputte / 
muziek Sam Gysel / scenografie Elke Thuy & Bruno 
Herzeele / kostuums Nikè Moens / licht Caroline Mathieu / 
dramaturgie Mieke Versyp / coproductie Perpodium / 
© Olympe Tits  / laika.be

Bazar: warboel, puinhoop, rotzooi, 
bende, rommel, zootje, troep, zooi, 
chaos, gedoe.

Twee meisjes lijken in niets op 
elkaar. Voor de een is de wereld een 
chaotische plek waar het gevaar 
om elke hoek loert. De ander treedt 
het leven met open vizier tegemoet, 
stoer en onbevreesd. Het toeval 
brengt hen samen. Aangewezen 
op elkaar, sluiten ze een verbond.

Maar wat doe je als je fantasie op 
hol slaat en je helemaal opslokt? Als 
je de chaos in je hoofd niet meer de 
baas kunt door een overvloed aan 
prikkels?  bazar (9+)

za 18 feb 2023 » 19.30 u » kleine theaterzaal »
basis € 14 » -25 € 8 » +65 € 14 » familieABO € 8
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zaalpremière

première



do 23 feb 2023 » 14 u » parketzaal »
basis € 10 » -25 € 8 » +65 € 10 » familieABO € 8

Een jongen speelt verstoppertje, helemaal alleen. Dat is 
niet zo handig want … hij vindt ook zichzelf nooit terug.

Op een dag begint zijn verstopplaats te bibberen en 
te beven, te grommen en te leven, te groeien en te … 
spreken!  Zo ontmoet het jongetje een olifant die heel 
graag mee verstoppertje wil spelen. Het jongetje begrijpt 
er niks van. Olifanten kunnen zich niet verstoppen, 
ze zijn te groot, gewoon. Maar vooroordelen kunnen 
zooooo fout zijn!

Wanneer zie je iemand echt staan? 
Hoe anders mogen vrienden zijn ? 
Jawel, filosofische vragen waarop 
deze kleutervoorstelling (à la FroeFroe) 
een hilarisch antwoord geeft!

regie Annelore Stubbe / regie-assistentie 
Marc Maillard / spel & muziek Fien Van 
Der Aa, Annelore Stubbe, Arne Leurentop 
& Naomi Celis (stage) / poppen 
& decor FroeFroe atelier / 
froefroe.be

 zippi (3+)

Theater FroeFroe

2726
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De Stilte
gaan we vooruit, dansen we onszelf 
een toekomst. Zonder te weten waar 
het eindigt…

Mankind is grappig, intrigerend en 
heel fijn gelaagd voor kinderen én 
volwassenen.

“**** Voor kinderen een grappig, in-
trigerend spel, voor volwassenen een 
symbolische verhandeling. Knap.” NRC

“***** Zelden gaan ernst en humor zó 
mooi samen.” De Volkskrant

choreografie Jack Timmermans / dans Donna Scholten, 
Alex Havadi-Nagy & Mirella de Almeida Castagna / 
kostuums Joost van Wijmen / licht Uri Rapaport / muziek 
Paul van Kemenade & Stevko Busch / coproductie Stich-
ting Paul van Kemenade / © Hans Gerritsen & William 
van der Voort / destilte.nl  

In het Engels wordt mensheid ver-
taald als mankind. Man en kind tege-
lijk, nooit volwassen, altijd in  de groei 
en onderweg.

De evolutie bracht ons waar we nu 
zijn. We denken te weten wie we 
zijn. We denken te weten waar we 
vandaan komen. Maar waar gaan we 
naartoe? Op zoek naar dat antwoord 
kunnen we de boeken openslaan. 
En dan?

We bouwen en breken, klimmen en 
dalen, maken ruimte voor onszelf en 
voor anderen. Met vallen en opstaan 

 mankind (6+) 

za 18 mrt  2023 » 15 u » kleine theaterzaal »
basis € 10 » -25 € 8 » +65 € 10 » familieABO € 8

Danaé Bosman

Onbegrensd en onbeschrijflijk.
Onwaarschijnlijk en onbestaanbaar.
Onlogisch en oneindig.
ON-

Twee dansers onderzoeken het on-
omkeerbare. In een opeenvolging van 
visuele bewegingspatronen ontstaat 
het onmogelijke in deze dansvoor-
stelling waarin lichaamsdelen geen 
begin of einde meer kennen. 

ON- is een beeldende, dansante 
voorstelling waar fysieke lichamen 
de meest absurde, gefantaseerde 
 vormen creëren. Laat je prikke-
len door een visuele en muzikale 
trip waar iedereen vanaf 6 jaar bij 
 wegdroomt. 

Danaé richtte samen met Dafne Maes 
het dansgezelschap LAP op. In 2017 
ging hun voorstelling Choco of kaas 
in première op het Krokusfestival. 
Daarnaast speelde ze in producties 
van o.a. Theater Froefroe en Theater 
De Spiegel. 

concept & choreografie Danaé Bosman / dans Miguel Do 
Vale & Sander Deckx  / muziek Linde Carrijn / advies Mira 
Bryssinck & Marc Maillard / bewegingsadvies Karolien 
Verlinden / dramaturgie Liesbeth De Clercq / kostuums & 
scenografie Elise Goedgezelschap & Leentje Kerremans /  
licht Klaas Trekker / in samenwerking met hetpaleis / 
froefroe.be

 oN- (6+)

ma 20 feb 2023 » 16 u » parketzaal » 
basis € 10 » -25 € 8 » +65 € ?? » familieABO € 8
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je me ook nog zien. Nou echt niet. 
Maak zelf maar een voorstelling als je 
daar zo’n zin in hebt. Nou wegwezen! 
Hup! Wegwezen!”

In 2017 speelde Artemis Oorlog (6+) 
tijdens het Krokusfestival. Ruzie laat 
zich daar losjes door inspireren, maar 
Jetse Batelaan zou Artemis niet leiden 
mocht ook Ruzie niet verrassend en 
uitdagend zijn.

Maar dat had je na het lezen van deze 
tekst wel door, niet? Dus toch wel 
 komen kijken naar Ruzie of ‘een voor-
stelling die het nergens mee eens is’.

regie Jetse Batelaan / cast o.a. Elias De Bruyne & Tessa 
Jonge Poerink / kostuums Liesbet Swings / decor Wikke & 
Marloes / © Henk Claassen / artemis.nl / theater-basel.ch

Theater Artemis & Theater Basel

za 22 apr 2023 » 15 u » kleine theaterzaal »
basis € 10 » -25 € 8 » +65 € 10 » familieABO € 8

“Waar slaat dit op? Hoezo heet ik 
Ruzie? Waarom die 6+? Wie zegt 
er eigenlijk dat ik een voorstelling 
ben? Hallo?! Wie heeft dit hierboven 
 geschreven? Hallo?!

En stop ‘ns met dat irritante lezen. 
Ik ken jou helemaal niet en wil jou 
ook helemaal niet kennen. Stoppen 
met lezen! Laat me met rust! Ook niet 
meer lezen dat hier nu staat dat ik wil 
dat je stopt met lezen! Dus gewoon 
niet meer lezen! Wat snap je nou 
niet? Ben je achterlijk of zo? Ik heb 
hier helemaal geen zin in. Straks wil 

 ruzie (6+)

Compagnie Modo Grosso

Hoe kan je de tijd die voorbijgaat aan 
iemand laten zien, voelen, grijpen en 
gebruiken in je bewegingen? Jongleur 
en circusartiest Alexis Rouvre probeert 
een antwoord te geven op die vragen 
in zijn ‘circus van voorwerpen’. 

In Tout / Rien maakt Rouvre met allerlei 
materialen, van wol en vulkanische 
stenen tot zand, een fascinerende 
beleving. 

 tout/
   rien (7+)za 15 apr 2023 » 15 u » podium op podium theaterzaal »

basis € 16 » -25 € 8 » +65 € 16 

Laat je verrassen en ontdek hoe klein 
en intiem circus kan zijn in deze 
prachtige voorstelling die voor ieder-
een vanaf zeven jaar toegankelijk is! 

van & met Alexis Rouvre / artistiek advies Jani Nuutinen / 
compositie Loïc Bescond / extern eye Angela Malvasi / 
constructie Jean-Marc Billon & Jani Nuutinen / sceno-
grafie Sylvain Formatché & Alexis Roivre / technisch 
advies & algemene regie Hadrien Lefaure / coproductie 
Transversales, Dommelhof, Le Sirque, SurMars, Maison  
de jonglages, AY-ROOP, Central & Halles de Schaerbeek / 
© Angela Malvasi / modogrosso.be





32

Racines / Wortels is een fysiek en poëtisch 
landschap vol humor en vitaliteit, maar 
bovenal is het pure magie van lichaam 
en materie, beweging en lijn. 

Een fantastische, poëtische verkenning 
van de essentie, de roots, de handen 
in de humus, de aarde, het water, 
kortom: van het leven!

Anne-Cécile Chane-Tune

za 29 apr 2023 » 19.30 u » podium op podium » 
theaterzaal » basis € 12 » -25 € 10 » +65 € 12 » 
familieABO € 10

Racines / Wortels is een fascinerende, 
zintuiglijke voorstelling waarin dans, 
beeldende kunst en de plantenwereld 
zich vermengen!

Papier, krijt, water, planten, licht, 
geluid en klei: met deze materialen 
nodigt de danseres ons uit om de on-
derkant van ijsbergen te ontdekken. 

 racines/
wortels (9+)
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Anne-Cécile werd geboren op Réunion, 
studeerde dans in Lyon en woont al 
twintig jaar in Brussel. Ze werkte voor 
en met KVS, Ultima Vez/Vandekeybus, 
Miet Warlop, Félicette Chazerand, e.a.

concept & spel Anne-Cécile Chane-Tune / regie-assistentie 
Zoé Joarlette / klank Sophie Berger / licht Fred Nicaise / 
kostuums Line De Munnynck / coach Bob Verschueren / 
coproductie Théâtre Le Marni, Maison des Cultures 
Molenbeek & Pierre de Lune / © Lionel Devuyst / 
annececilechanetune.com 



3534

Anna Bentivegna, Zoë Demoustier en 
Ayrton Fraenk studeerden samen aan 
de Mime Opleiding van Amsterdam. 
In Nesten (CCHA, 2019) ontwikkelden 
ze een gevoelige, licht surrealistische 
beeldtaal. Voor Wat was en wat nu 
waren ze in residentie in onze werk-
plek HET LAB en haalden ze inspiratie 
uit mythes, godsdiensten en weten-
schap. 

Laat je verwonderen door het grote 
wonder dat ons omringt en waar we 
deel van uitmaken!

concept & spel Anna Bentivegna, Zoë Demoustier & 
Ayrton Fraenk / eindregie Jef Van gestel / regie-assistentie 
Ferenc Balcaen  / geluid Rint Mennes / licht Varja Klosse / 
scenografie Wannes Deneer / kostuums Annemie Boonen / 
dramaturgie Peter Anthonissen / coproductie KU[N]ST 
Leuven, STUK, Perpodium & HET LAB Hasselt / © Clara 
Hermans / fabuleus.be

fABULEUS

vr 5 mei 2023 » 19.30 u » theaterzaal »
basis € 12 » -25 € 10 » +65 € 12 » familieABO € 10

Hoe is alles ontstaan? Waar komt 
alles vandaan? Waarom is alles zoals 
het is? Wat was er voordat alles er 
was? Zal het er straks nog zijn of is er 
dan alleen nog maar niets?

Wat was en wat nu is een beeldende, 
fysieke productie over het ontstaan 
van… alles. Met een knal creëren de 
makers een wereld die zich tussen 
ergens en nergens bevindt. Ze onder-
zoeken licht en donker, oud en nieuw, 
chaos en orde, het vergankelijke en 
het oneindige. Mysterieus en onvoor-
spelbaar. Soms heel klein en dan 
weer groots. 

  wat was 
   en 
  wat nu (8+)
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klanken op een altviool en we zien 
een goddelijke harp waar de menigte 
omheen danst. Zouden we mee 
mogen dansen? 

Dadodans is gespecialiseerd in 
voorstellingen voor de kleinsten. 
Ze waren eerder te gast met de 
succesvolle voorstellingen Kleur 
(CCHA, 2015), Kokers (CCHA, 2016) 
en Papier (CCHA, 2020). 

concept & choreografie Gaia Gonnelli / compositie & 
soundscape Insomnio / muziek Stefanie Liedtke, Siebe 
Visser & Sabien Canton / dadodans.nl

de dingen, op de veelheid van al die 
dingen rondom hem? Kan hij zo de 
schoonheid ontdekken van de chaos?

Gecoacht door Kommil Foo-lid Ralf 
Walschaerts maakt Anna Carlier, 
ex-HET LAB resident en winnares 
van de Kaas en Kappesprijs voor 
haar tekst Kruin, een ontroerende 
en poëtische voorstelling over het 
proberen te begrijpen van een 
complexe, steeds groter wordende 
wereld. 

tekst & regie Anna Carlier / coach Raf Walschaerts / 
coproductie Pudding asbl  / 4hoog.be

Dadodans / Gaia Gonnelli

4Hoog

za 6 mei 2023 » 11 & 15 u » parketzaal 1 »
basis € 10 » -25 € 8 » +65 € 10 » familieABO € 8

za 6 mei 2023 » 16 u » kleine theaterzaal »
basis € 10 » -25 € 8 » +65 € 10 » familieABO € 8

Het is stil. In de verte fonkelen 
sterren. Eerst één voor één, dan 
honderden tenslotte duizenden naast 
de wassende maan. Knettert daar een 
kampvuurtje? En luister, een groepje 
mensen neuriet en zingt. Er wordt 
gedronken en gedanst, hoor je de 
glazen klinken en voeten stampen? 
Sst, luister nu, sst, een slaaplied? 
Of was het de uil?

Als de dageraad nadert, worden de 
geluiden duidelijker. De lage tonen 
in een fagot, de melancholische 

Rommelpaard begrijpt de wereld niet 
goed. Hij vindt alles overrompelend 
en chaotisch. Hij heeft de dingen 
liever op een rijtje, dat is beter te 
begrijpen. Dus verzamelt, vergaart, 
ontleedt en sorteert Rommelpaard 
kiezels, kevers, bloemen, brieven-
bussen en bomen, hij verzamelt 
zelfs mensen!

Het nat van de wereld plaatst hij 
in bokalen, van zout naar zoet. De 
dieren plaatst hij van zacht naar 
hard. De mensen stapelt hij van groot 
naar klein. Krijgt hij zo weer vat op 

 nacht(2,5+)



rommelpaard(3+)
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Walpurgis

zo 14 mei 2023 »  15 u » kleine theaterzaal »      
basis € 12 » -25 € 10 » +65 € 12 » familieABO € 10

     drie 
   sterke 
 vrouwen (6+)

Drie sterke vrouwen stond in 2018 ook 
op de CCHA-planken, maar we nodigen 
deze wondermooie muziekvoorstel-
ling graag opnieuw uit!

Spierballen en een dikke nek, dat zijn 
de grootste troeven van de beroemde 
worstelaar ‘Eeuwige Berg’. Wanneer 
hij uitgenodigd wordt om deel te 
nemen aan een wedstrijd in het 
keizerlijk paleis, is hij overtuigd dat 
hij zal winnen. Tot hij onderweg 
Malala, Razanna en de oude Anna 
tegenkomt, die tot zijn grote 
verbazing véél sterker 
zijn danhijzelf... 

Regisseur Judith Vindevogel laat ons 
kennismaken met de fascinerende 
wereld van percussie, koto, zang 
en beeld. Dan is er ook Sarah Yu 
Zeebroek: kunstenares, muzikante, 
illustratrice en dochter van Kamagurka.

Drie sterke vrouwen is een grappige 
en ontroerende muzikale vertelling 
waarin genderclichés op speelse 
wijze doorprikt worden. Drie sterke 
vrouwen: 40% sprookjeswereld, 30% 
muziek, 30% beeld, 100% voor jong en 
minder jong! 

tekst & regie Judith Vindevogel / vertelling Judith Vinde-
vogel / compositie, percussie & koto Tsubasa Hori / live 
tekeningen Sarah Yu Zeebroek / scenografie Stef Depover / 
kostuums Lies Van Assche / © Sarah Yu Zeebroek /
walpurgis.be

Sinds 2009 ontwikkelt Anne-Beth 
Schuurmans voorstellingen voor de 
allerkleinsten waarmee ze nationaal 
en internationaal op tournee gaat. 
Haar werk draait om de magie van 
de ontmoeting.

In 2012 richtte ze Cie sQueezz op samen 
met Marie-Rose Mayele waarmee ze al 
eerder te gast was bij CCHA. 

spel, regie & concept Anne-Beth Schuurmans & Elian 
Smits / dans Anne-Beth Schuurmans / scenografie Elian 
Smits / muziek Tessa Zoutendijk / licht Ellen Knops / 
coproductie Festival 2 Turven Hoog / © Moon Saris /
cie-squeezz.com 

Cie sQueezz

zo 7 mei 2023 » 11 & 15 u » parketzaal 1 »
basis € 10 » -25 € 8 » +65 € 10 » familieABO € 8

In Stip it gaan peuters en volwassenen 
in ontmoeting met Anne-Beth en Elian. 
Samen bouwen ze een beeldend 
landschap waarin iedereen zich fijn 
kan voelen. Dans, geluid en beeld zijn 
uitgangspunt voor spel en samenzijn. 
De zintuigen worden hier dan ook 
volop aangesproken!

De samenwerking tussen de kinderen 
en de kunstenaars is een uitnodiging 
om vrijer te denken en spelen en om 
volop in het nu zijn. Kom langs! Kom 
kijken! Doe mee!

 stip it(1,5 - 4 jaar)


Kruimeldieven

38



4140

 1 - 4 jaar
zo 16 okt 2022 11 & 15 u  IMPULZ Theater De Spiegel 8
za 22 okt 2022 15 u  SPLOTCH! AFDRUK!  Teater Blik 10
zo 23 okt 2022 15 u  SPLOTCH! AFDRUK!  Teater Blik 10

 1,5 - 4 jaar
zo 7 mei 2023 11 & 15 u STIP IT Cie sQueezz 38

 2,5 + 
za 6 mei 2023 11 & 15 u NACHT  Dadodans / Gaia Gonnelli 36

 3 + 
za 1 okt 2022 10 & 15 u  ZULLEN WE SAMEN ... tout petit, MoMeNT & CCHA 4
za 15 okt 2022 15 u FEL  Tuning People / Karolien Verlinden 5
za 19 nov 2022 15 u KLADDERADATSCH 4Hoog 11
do 23 feb 2023 14 u ZIPPI Theater FroeFroe 26
za 6 mei 2023 16 u  ROMMELPAARD  4Hoog 37

 4 +
za 14 jan 2023 15 u DE ONZICHTBARE MAN Theater Artemis 20
za 21 jan 2023 15 u NIETES  BRONKS & Theater Artemis 21

5 + 
zo 16 okt 2022 14 u BLUES  Nevski Prospekt 9
zo 20 nov 2022 14 u VLECHTLAND Kopergietery & kgbe 13 
zo 18 dec 2022 14 u ROODHAPJE Theater FroeFroe 16

Overzicht
per leeftijd

6 +
zo 20 nov 2022 15 u ZWARTVOGELS Audrey Dero / Pudding vzw 14
zo 18 dec 2022 15 u SPIRALS  Tim Oelbrandt & De Studio 17
ma 20 feb 2023 16 u ON-  Danaé Bosman 28
za 18 mrt 2023 15 u MANKIND  De Stilte 29
zo 18 dec 2022 16 u OEFO De Kok & Dupont /FroeFroe  18
za 22 apr 2023 15 u RUZIE Theater Artemis & Theater Basel 31
zo 14 mei 2023 15 u DRIE STERKE VROUWEN Walpurgis 39

7 +
za 15 apr 2023 15 & 19 u TOUT / RIEN Compagnie Modo Grosso 30

8 +
za 19 nov 2022 19.30 u TAVERN MICHELLE  BRONKS & Ballet Dommage 12
za 10 dec 2022 15, 19 & 21 u  SURGE Tom Dale Co. 15
vr 17 feb 2023 20 u WHAT REMAINS Zoë Demoustier / Ultima Vez 23
za 18 feb 2023 16 u WHAT REMAINS  Zoë Demoustier / Ultima Vez 23
za 18 feb 2023 14 u EXIT Circumstances / Piet Van Dycke 24
zo 19 feb 2023 16 u EXIT Circumstances / Piet Van Dycke 24
vr 5 mei 2023 19.30 u WAT WAS EN WAT NU  fABULEUS 35

9 +
za 15 okt 2022 19.30 u KLEIN EPOS Theater FroeFroe 6
za 18 feb 2023 19.30 u BAZAR Laika 25
za 29 apr 2023 19.30 u RACINES / WORTELS  Anne-Cécile Chane-Tune 32
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Bestel bij voorkeur online.
Vanaf 3 familievoorstellingen geniet je de familieABOprijs.
 
Bestel je ook voor familie of vrienden, dan is het 
aangeraden per adres een aparte bestelling te maken. 
Op die manier worden ook zij op de hoogte gebracht van 
eventuele programmawijzigingen.
 
Koop je in de loop van het seizoen nog kaarten voor een 
voorstelling die niet in je familieABOprijs-abonnement 
steken, dan betaal je daar ook de geldende ABOprijs voor.
 
Online kopen is de meest efficiënte manier: 
• Registreer je of log in met je gebruikersnaam en   
 persoonlijk wachtwoord.
•  Bij elke voorstelling zie je welke zitplaatsen nog   
 beschikbaar zijn. 
•  Het ticketingsysteem stelt je de best beschikbare stoel   
 voor. Toch liever een ander zitje? Dan kies je zelf je   
 favoriete stoel. 
•  Keuze gemaakt? Dan krijg je de keuze uit verschillende   
 betaalwijzen.
•  Eens je betaling in orde ontvang je via mail een e-ticket   
 of worden de tickets opgestuurd.

Per online bestelling wordt 2 euro administratiekosten 
aangerekend en kan je je tickets onmiddellijk zelf 
afdrukken. 

 

Hoe 
bestel ik 
kaartjes?

online via 
ccha.be


aan de 

kaartverkoop 
of telefonisch

betalingen

Krokusfestival

leeftijden

aandacht

Uiteraard kan je tijdens de openingsuren (op weekdagen 
tijdens kantooruren/maandag enkel telefonisch bereikbaar   
op 011 - 22 99 33) ook aan de kaartverkoop terecht om je 
kaartjes te bestellen. Aandacht: openingsuren van de 
kaartverkoop kunnen wijzigen.
 
Betalen kan via overschrijving, contant, Bancontact, 
VISA/Mastercard of met Theaterbonnen van CCHA.  Er 
wordt geen wisselgeld terug gegeven op Theaterbonnen. 
In je bevestigingsmail of op de toegestuurde rekening na 
bestelling vind je een uiterste datum van betaling. 
Niet tijdig betaalde reserveringen vervallen automatisch. 
Kaarten worden niet terug betaald, omgeruild of ver-
vangen, uitgezonderd bij annulering van een voor stelling. 
Voor een herprint van een verloren kaartje wordt 0,50 euro 
aangerekend.

Lang niet alle voorstellingen van het Krokusfestival zijn in 
deze brochure opgenomen. De volledige programmering 
wordt in december bekend gemaakt. Vanaf dan kan je 
kaartjes bestellen voor festivalvoorstellingen. Als je al een 
familieABO hebt, dan kan je bijkomende kaarten uit het 
Krokusfestival aan abonnementsprijs bijbestellen.

Kies een voorstelling die bij de leeftijd van de kinderen 
past. Daarom staat bij elke voorstelling en vanaf- leeftijd. 
Uiteraard is elke voorstelling ook boeiend voor (groot)
ouders.

Snoep, foto’s en filmopnames zijn verboden tijdens 
voorstellingen, volop genieten is wel ingesloten!
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