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Een nieuwe brochure,
Een nieuw seizoen,
… met een kalender vol cultuur om samen reikhalzend naar uit te kijken
Als een ware ‘Spikkerelle’* willen we jullie opnieuw vele fijne avonden bezorgen, samen met onze vrijwilligers en
met heel veel goesting.
Jullie inspireren, ontroeren, raken en verrassen.
Elkaar ontmoeten, genieten, gezellig napraten en blijven plakken in de foyer …
In deze brochure kun je alvast even voorproeven: voor iedereen iets en voor elk wat wils.
Uiteraard een aantal stevige muzikale producties, maar ook straffe theaterstukken van onder meer KVS en Het Gevolg,
comedians met naam en faam, gevestigde waarden en fijne ontdekkingen …
Ik licht er graag een paar beloftevolle jonge makers uit die ik jullie warm aanbeveel.
Faren met Ellis Meeusen en Bjarne Devolder is een aangrijpende voorstelling in een heel bijzondere setting:
een tot minitheater omgebouwde trailer waar je, samen met een beperkt publiekje, wordt meegezogen in een
beklijvend verhaal. Een niet te missen pareltje! Heel straf gespeeld en poëtisch gebracht door twee jonge toptalenten.
Het fel bejubelde jonge cabaretduo Grof Geschud, met Lander Severins en Myrthe van Velden, stond al een tijdje op
onze verlanglijst. We zijn bijzonder blij dat we hen wisten te strikken met ‘Broeden’, hun tweede avondvullende
cabaretvoorstelling die hen meteen verscheidene 4 en 5 sterrenrecensies opleverde. Piepjong, maar ze beheersen
absoluut de knepen van het vak, dat belooft!
In 2018 gaf de toen doorbrekende band ‘A Murder in Mississippi’ een knaloptreden op Lokale Helden. Ondertussen is
deze 6-koppige band met Avelgemse link een vaste waarde, met een ijzersterke livereputatie en een verrassende mix
van americana, country, folk en blues. Ze zijn helemaal klaar voor de theaterzalen en Spikkerelle mag hier natuurlijk niet
ontbreken. We geven deze lokale helden graag een plekje op ons podium.
Benieuwd wat jullie ervan vinden en heel graag tot binnenkort in Spikkerelle!
Kristl Lambert
Directeur GC Spikkerelle

(c) Lies Depraetere

* Spikkerelle [spikərelə] m., personage uit het boek ‘De teleurgang van de Waterhoek’ van Stijn Streuvels.
Avelgemse kluchtigaard, rijmelaar, dijkbreker, optimistische grappenmaker, zanger van de Waterhoek, vermaakte het volk
bij feestelijkheden. ~ kon de mensen op één avond bewegen tot een lach én een traan.
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INFO
ABONNEMENT
Voor 90 euro kom je naar 10 voorstellingen
waarvan 8 vaste abonnementsvoorstellingen
aangevuld met 1 humor-keuzevoorstelling
en 1 muziek-keuzevoorstelling.

8 vaste abonnementsvoorstellingen
Sien Eggers en HETGEVOLG
KVS
Tim Oelbrandt
Wannes Cappelle & Nicolas Callot
Comp.Marius
Grof Geschud
Eva De Roovere
Tiny Legs Tim

Keuzeaanbod humor

Radio Oorwoud ‘Beest of!’

(c) Sara De Graeve

RESERVEREN / ANNULEREN
Jouw reservatie is pas definitief na betaling. Niet-betaalde reservaties
vervallen na 14 dagen.
Reserveer je minder dan 14 dagen op voorhand? Dan krijg je automatisch een
factuur.

(kies 1 voorstelling)

Is de voorstelling uitverkocht? Bezorg ons jouw gegevens voor de wachtlijst en
we contacteren je als er plaatsen vrijkomen.

Robrecht Vanden Thoren
Lukas Lelie

Tickets worden niet terugbetaald.

Keuzeaanbod muziek
(kies 1 voorstelling)

Spinvis
Flip Kowlier
		
		
De abonnementenverkoop start op de
seizoensvoorstelling.
Aan de balie van Spikkerelle of per telefoon start
de verkoop van abonnementen op dinsdag 14 juni
vanaf 9 uur. Bestellingen via mail verwerken we pas
na de eerste verkoopdag.
Er zijn 220 abonnementen beschikbaar.
Geef je abonnement gerust door. Neemt er
niemand jouw abonnementsplaats in?
Laat het ons dan zeker weten.

LOSSE TICKETS
Voor abonnees zijn losse tickets beschikbaar vanaf
de seizoensvoorstelling. Niet-abonnees kunnen
vanaf donderdag 23 juni 2022 om 9 uur tickets
bestellen via www.avelgem.be/webshop, de
telefoon of aan de balie van Spikkerelle.
Bestellingen via mail verwerken we pas na de
eerste verkoopdag.

KORTINGEN
Abonnees, -26-jarigen en +65-jarigen genieten een voordeeltarief
voor losse tickets.
Bij familievoorstellingen is er korting voor -12-jarigen.
Spaar met de UiTPAS van regio Zuidwest punten in Spikkerelle en
geniet zo van heel wat voordelen. Meer info: www.uitinzuidwest.be.

PRAKTISCH
Kom je te laat? Dan sta je waarschijnlijk voor een gesloten deur.
We betalen geen tickets terug bij laattijdigheid.
Ben je rolstoelgebruiker? Laat het ons weten bij reservatie,
dan voorzien we een geschikte plaats.

Fotograferen of filmen tijdens voorstellingen is verboden.

Schakel je gsm uit voor de voorstelling start.
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OVERZICHT ABONNEMENT 22-23
8 geselecteerde voorstellingen
& 1 keuzevoorstelling humor
& 1 keuzevoorstelling muziek
Koop je geen abonnement?
Er zijn ook losse tickets beschikbaar voor alle abonnementsvoorstellingen.

01

SIEN EGGERS EN HETGEVOLG

VRIJDAG 30/09/22 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 18 euro | 17 euro (+65, -26) | abo
Theater

‘U bent mijn moeder’

In deze moeder-dochter-confrontatie speelt Sien Eggers beide rollen.
Een eerlijk en aangrijpend beeld van het leven van een 80-jarige,
demente vrouw.

“

De Standaard: De verdienste aan deze voorstelling is
dat ze niet gevoelig wil zijn of dramatiseert.
Het is een repectvol portret, waar desondanks veel
humor in zit.

02

(c) Marit Stocker

KVS
VRIJDAG 02/12/22 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 18 euro | 17 euro (+65, -26) | abo
Theater

‘Jonathan’

Jonathan is een bizarre, poëtische voorstelling,
met af en toe bevreemdende conversaties tussen
een robot, een mens en het publiek.
Een avond vol verwondering en twijfel over wat
het betekent om een mens te zijn en dus te
moeten omgaan met verrassingen en tegenslag.

04

WANNES CAPPELLE
& NICOLAS CALLOT
‘Mozart in het
West-Vlaams’

03

TIM OELBRANDT &
DE STUDIO
VRIJDAG 09/12/22 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 18 euro | 17 euro (+65, -26) | abo
Magisch theater

‘Heen en terug’

Laat je meevoeren in een absurde wereld van
magie en het onderbewustzijn. Is het echt of zijn
het truken van de foor? Dat mag je zelf uitmaken.
‘Heen en terug’ wordt een waanzinnige avond,
vol humor en geniale hersenspinsels.
4.

(c) Yoshie Kuwayama

VRIJDAG 27/01/23 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 18 euro | 17 euro (+65, -26) |
abo
Muziek

05

COMP.MARIUS

KEUZEABONNEMENT

VRIJDAG 10/02/23 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 18 euro | 17 euro (+65, -26) | abo
Theater

Naast de 8 voorgeselecteerde voorstellingen
bestaat het abonnement ook nog uit 1
muziekvoorstelling en 1 humorvoorstelling naar
keuze uit de onderstaande voorstellingen.

(c) Raymond Mallentjer

‘Anatole’

Affaires, jaloezie en overspel: het passeert allemaal de revue in ‘Anatole’,
een voorstelling die uit vijf delen bestaat, waar uiteindelijk iedereen zowel
bedrieger als bedrogene is. Een lichtvoetige komedie met spitse dialogen
waarin losbandige vrijgezellen en slimme vrouwen de dans voeren.

“

Broeden is een heerlijke grappige baken
vol troost en sappige
zelfrelativering voor
elk door de liefde
vertrappeld hart.
Met de ‘artistieke
chemie’ is niets mis
en hun stemmen
passen bij elkaar als
aardbeien bij zoete
slagroom.
(***Knack)

Na de succesvolle
bewerking van de liederen
van Schubert in ‘Kom
benevelt mie’ pakken
Wannes Cappelle, frontman van Het Zesde Metaal
en pianist Nicolas Callot
de liederen van Wolfgang
Amadeus Mozart onder
handen, in een intieme
setting en meesterlijk
begeleid op de pianoforte.

06

GROF GESCHUD
VRIJDAG 10/03/23 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 17 euro | 16 euro (+65, -26) | abo
Cabaret

09

KEUZE MUZIEK
MUZIEKKEUZE 1
SPINVIS
‘Soms breekt er een hart, soms blaft er
een hond’
VRIJDAG 04/11/22 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 24 euro | 23 euro (+65, -26, abo) | keuze-abo

‘Broeden’

Grof Geschud, een Vlaams-Nederlands
cabaretduo, leerde elkaar in 2014
kennen op de Koningstheateracademie
in ‘s Hertogenbosch. Inmiddels is het duo
met de hoogste onderscheiding
afgestudeerd. “Een uitzonderlijk,
evenwichtig, mooi gecomponeerde
voorstelling” schreef de externe vakjury.
Ook viel Grof Geschud op tijdens het
Cameretten Festival: “twee mooie
theatermakers met een krachtig
samenspel”, aldus de jury.

‘Theatertour’

07

10

EVA DE ROOVERE
VRIJDAG 21/04/23 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 20 euro | 19 euro (+65, -26) |abo
Muziek

‘Hier en nu’

In ‘Hier en nu’ laat Eva De Roovere,
met een band vol drums, bas, toetsen
en gitaar, je meegenieten van oude en
nieuwe muziek, van vroeger tot nu.

08

MUZIEKKEUZE 2
FLIP KOWLIER

of

DONDERDAG 16/02/23 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 24 euro | 23 euro (+65, -26, abo) | keuze-abo

KEUZE HUMOR
HUMORKEUZE 1
LUKAS LELIE
‘Reflux’
VRIJDAG 16/12/22 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 17 euro | 16 euro (+65, -26, abo) | keuze-abo

TINY LEGS TIM

HUMORKEUZE 2

VRIJDAG 12/05/23 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 17 euro | 16 euro (+65, -26) | abo
Muziek

‘Achteraf niet
komen huilen’

of

ROBRECHT VANDEN THOREN

Samen met een aantal toppers uit de
Belgische jazzwereld brengt Tiny Legs
Tim een selectie van klassiekers als
Stormy Monday en Everyday I have The
Blues afgewisseld met vergeten pareltjes,
dansbare meezingers en eigen werk!

VRIJDAG 31/03/23 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 17 euro | 16 euro (+65, -26, abo) | keuze-abo
								

(c) Tom Bertels

‘When Blues and Jazz got married’

5.

MUZIEK

(c) Michelle Geerardyn

ABSYNTHE
MINDED

DONDERDAG 27/10/22 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 27 euro | 26 euro (+65, -26, abo)

‘Absynthe Minded - 20’

Absynthe Minded, de band waarmee Bert Ostyn en zijn kompanen
al jaren Belpop-geschiedenis schrijven, duikt in 2021-2022 het
twintigste levensjaar in! Dat moeten we vieren.
Al twee decennia lang - een eeuwigheid in het huidige muziekcircuit - grossiert de band in frisse indiepop doorspekt met jazz,
gypsy swing en rock. Puik songwriterschap met de kenmerkende
warme stem van Ostyn erbovenop samengevat in zeven langspelers, waarvan het laatste wapenfeit ‘Riddle Of The Sphinx’ in
juni ’20 het levenslicht zag.
Het perfecte moment om een bloemlezing van die straffe carrière
naar een intieme theatersetting - up close and personal - te
vertalen alwaar Belpopklassiekers als ‘Envoi’ en ‘My Heroics,
Part One’ fantastisch tot hun recht zullen komen.
Bert Ostyn etaleerde in 2021 nog eens zijn songwritertalent in het
VTM-kijkcijferkanon Liefde Voor Muziek. Daarin nam hij songs van
collega’s als Tourist LeMC, Geike Arnaert, Willy Sommers, Emma
Bale, Ronny Mosuse en Cleymans & Van Geel onder handen.
Ondertussen bestaat zijn bekendste project Absynthe Minded uit
Ostyn zelf, ouwe getrouwe Sergej Van Bouwel, en straf volk als
Toon Vlerick, Isolde Lasoen en Laurens Dierickx.
Een 20ste verjaardag om reikhalzend naar uit te kijken voor
Absynthe Minded en hun fans!

6.

SPINVIS

(c) Han Ernest

VRIJDAG 04/11/22 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 24 euro | 23 euro (+65, -26, abo) | keuze-abo

‘Soms breekt er een hart, soms blaft er een hond’
Temidden van nieuwe en bekende Spinvisnummers,
gevonden teksten en wonderlijke beelden worstelen zes
muzikanten met alles wat het leven over ons uitstort en
proberen wanhopig ergens een overzicht van te krijgen.
De dood van een vader, het breken van een veter, alles
kan een liedje zijn in deze, ondanks alles, opgewekte
voorstelling.

DE DOLFIJNTJES

A MURDER IN
MISSISSIPPI

VRIJDAG 25/11/22 - 20.15 uur
Polyvalente zaal Spikkerelle
Prijs: 24 euro | 22 euro (+65, -26, abo)

‘30 jaar’

De Dolfijntjes vieren hun 30ste verjaardag met een reeks concerten en een
nagelnieuw album. Het project, dat begon als grap om het einde van de
verbouwing ten huize van de bassist te vieren, is intussen uitgegroeid tot een
van de meest spraakmakende live-acts van het noordelijk halfrond.
Het is de aanstekelijkheid van de songs, het onversneden West-Vlaams
absurdisme en het pure spelplezier dat een Dolfijntjesconcert tot vuurwerk
maakt. De Dolfijntjes gaan niet rusten vooraleer de zaal helemaal op zijn kop
staat. Dat doen ze al dertig jaar zonder God noch gebod. Ni dieu, ni maître!

VRIJDAG 20/01/23 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 17 euro | 16 euro (+65, -26, abo)
Muziek
A Murder in Mississippi, een 6-koppige band
met Avelgemse link, brengt rootsmuziek,
een mengeling van americana, country, folk,
blues en zelfs Irish traditionals.
De bandleden delen hun passie voor
muziek en brengen hun unieke achtergronden samen tot een breed gamma aan
klanken. Ze presenteren een repertoire aan
zelfgeschreven rootsnummers, met een
eigen hedendaagse twist.
Van zachte harmonieën tot opzwepende
melodieën nemen ze je mee naar de weidse
vlakten van Noord-Amerika.
Bezetting: Leander Vandereecken (guitar,
lead vocals), Mirthe Vandereecken
(percussion, vocals), Lore Heyerick (banjo,
vocals), Dieter Vanhede (keys), Alexandra
Van Wesemael (violin), Stijn Bontinck
(double bass)

(c) Davy De Pauw

Na vele onvergetelijke passages op de mainstage van Dranouter en andere
festivals, keren De Dolfijntjes in hun jubileumjaar terug naar hun roots met een
reeks clubconcerten en zaalshows. Aangevuurd door de twee Wimmen, in de
rug gesteund door het duivelse blazersduo Fernandez/De Maeseneer en
geflankeerd door rock-icoon Serge Feys, beklimmen De Dolfijntjes het podium
om er als psychedelische sjamanen de pannen van het dak te spelen.

Supportact: Loeke Vanhoutteghem

Loeke Vanhoutteghem (°1996, Kortrijk) is
beeldend-performatief woordkunstenaar.
Ze schrijft in diverse genres gaande van
gedichten over lied- en theaterteksten tot
uitdagende slam poetry. In 2020 werd ze
West-Vlaamse kampioen poetry slam in
Schouwburg Kortrijk.
In 2021 werd ze ook nog eens Gents
kampioen poetry slam.
Loeke is verbonden aan het Letterzettercollectief en aan de Hiphop Academy De
Stroate (beide in Kortrijk).

(c) Francis Van Hee

Rootsmuziek, een mengeling van
americana, country, folk, blues en
Irish traditionals.
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‘Mozart in het West-Vlaams’

WANNES CAPPELLE &
NICOLAS CALLOT

VRIJDAG 27/01/23 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 18 euro | 17 euro (+65, -26) | abo
Muziek

Wannes Cappelle, frontman van Het Zesde Metaal, en pianist Nicolas Callot tourden het
afgelopen jaar door heel Vlaanderen met hun programma ‘Kom, benevelt mie’, een selectie liederen van
Schubert, vertaald in het plastisch en poëtisch West-Vlaams dat het oeuvre van Cappelle zo
kenmerkt.
Dat smaakte naar meer. Maar Cappelle en Callot gaan niet zomaar voor hetzelfde trucje.
Voor hun volgende project blijven ze in Wenen, en duiken verder de geschiedenis in:
dit keer pakken ze liederen van Wolfgang Amadeus Mozart aan.
Zoals Mozart de teksten van grote dichters als Goethe durfde aanpassen aan de muziek,
zo zet Wannes de liederen waar nodig naar zijn hand en blijven de teksten spreken voor een
hedendaagse luisteraar. In deze intieme setting begeleidt Nicolas Callot Wannes meesterlijk op
een pianoforte uit eigen collectie.
(c) Yoshie Kuwayama

‘Theatertour’

FLIP KOWLIER

DONDERDAG 16/02/23 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 24 euro | 23 euro (+65, -26, abo) | keuze-abo

“Is het al 2021?” Ineens begon het Flip Kowlier te dagen: het is van 2013 geleden dat hij onder
eigen naam een plaat releaste. Het laatste wapenfeit was ‘Cirque, de avonturen van WM Warlop’,
een felgesmaakt thema-album waarmee Kowlier uit een ietwat ander vat tapte, hoge ogen gooide
en het Vlaamse land afschuimde.
Tussen dan en nu: betrekkelijke stilte. Kowlier heeft nochtans niet stilgezeten:
Ertebrekers won vele harten, Kowlier liet zich inlijven in de vaste begeleidingsband van ‘De Ideale Wereld’ en ’t Hof Van Commerce lanceerde hiphop-mokers ‘Bam!’
en ‘Truckchauffeur’. Aan muzikale strapatsen geen gebrek dus. Maar toch kwam de
goesting om aan eigen, nieuw werk te beginnen: nieuwe songs, in de schoot van een pandemie, waarin tijd en ruimte ontstonden en de inspiratie zijn weg vond naar de hals van de gitaar.
Dat resulteerde in het full album ‘September’ (2022), geproducet door Wouter Van Belle,
met de vaste begeleidingsband als gangmaker.

(c) Piet Stellamans

“We hadden erg lang niet samengespeeld,” aldus Kowlier, “maar van zodra we in de studio doken, en Karel
(De Backer, drums) aftikte, leek het alsof we pas de dag voordien van elkaar afscheid hadden genomen.
Het muzikale raderwerk draaide als vanouds. Dat was echt een heel fijn gevoel.”
En laat die geoliede machine in het voorjaar van 2023 de theaters in trekken om je te verblijden met datzelfde fijn gevoel!
Filip Cauwelier – Zang, gitaar | Peter Lesage – Toetsen, zang | Karel Debacker – Drums | Pieter Van Buyten – Bas, zang | Raf Timmermans – Gitaar

8.

EVA DE ROOVERE
VRIJDAG 21/04/23 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 20 euro | 19 euro (+65, -26) |abo

‘Hier en nu’

Beste tijdreiziger,
Ooit waren er twee producers die genomineerd werden voor Radio 2 Zomerhit
met een remix van “Wild kind”, een nummer van Eva De Roovere ft Diggy Dex,
ergens in het jaar 2019. En ooit waren er twee muzikanten die besloten samen
aan liedjes te werken tijdens een pandemie, ergens in het jaar 2020.
Deze vier muziek-wizards vlogen via Walem, Antwerpen, Lier, Gent en Brussel
en streken neer in de Marmalade Sound Factory in Ranst om een plaat te
maken.
Allerlei onvoorziene omstandigheden, een dozijn obstakels, vele lockdowns,
zoomsessies, onlinemeetings en WhatsApp-groepen later, verschijnt “Hier
en nu”: Eva’s zesde Nederlandstalige fullalbum.

(c) Jeroen Hanselaer

TINY LEGS TIM
VRIJDAG 12/05/23 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 17 euro | 16 euro (+65, -26) | abo

‘When Blues and Jazz got married’

Samen met een aantal toppers uit de
Belgische jazzwereld speelt bluesmuzikant
Tiny Legs Tim een doordachte selectie
nummers van o.a. T-Bone Walker, Clarence
‘Gatemouth’ Brown, Lowell Fulson en
BB King.
Ze laten je kennis maken met het uitzonderlijk
rijke aanbod aan ritmes, blazersarrangementen
en zanglijnen die zo kenmerkend zijn voor deze
periode van unieke verstrengeling tussen Blues
en Jazz. Klassiekers als Stormy Monday en
Everyday I Have The Blues worden afgewisseld
met vergeten pareltjes, dansbare meezingers
en eigen werk dat verder bouwt op de traditie
en de sfeer van toen.
(c) Guy Kokken

Nu komt Eva tot bij jou met een band vol drums, bas, toetsen en gitaar om je
te laten meegenieten van oude en nieuwe muziek en je mee te
nemen van vroeger tot nu.
Dans je zorgen weg op de aanstekelijke ritmes en laat je vervoeren door de
stembanden van Eva De Roovere.

Bezetting:
Gitaar en zang: Tiny Legs Tim
Contrabas: Filip Vandebril
Drum: Frederik Van den Berghe
Piano: Luk Vermeir
Tenor: Marc De Maeseneer
Bariton: Tom Callens
Trompet: Marie-Anne Standaert

Welkom, hier en nu!
Op 25 mei 2022 is Tim De Graeve op 44-jarige
leeftijd onverwacht overleden.
Verdere communicatie over een waardig
alternatief volgt.

								

9.

THEATER

ELLIS MEEUSEN EN
BJARNE DEVOLDER

SIEN EGGERS EN
HETGEVOLG

WOENSDAG 14 en VRIJDAG 16/09/22
20.15 uur
Site Spikkerelle - trailer
Prijs: 18 euro | 17 euro (+65, -26, abo)
Theater

VRIJDAG 30/09/22 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 18 euro | 17 euro (+65, -26) | abo
Theater

‘Faren’

Een jonge vrouw rijdt met haar lief naar het zuiden van Frankrijk,
een rit die ze vroeger jaarlijks met haar gezin maakte.
Herinnering en heden lopen door elkaar, terwijl ze de
weg zoekt in een donkere nacht.
als Andreas niet
met fiets en al
het huis dat ik bewaakte
als een burcht
was binnengestormd
had ik hem er
misschien wel nooit ingelaten
uit schaamte
of uit voorzichtigheid
maar hij was er
en hij mocht blijven
ik wou dat hij bleef

‘U bent mijn moeder’

In ‘U bent mijn moeder’ geeft Joop Admiraal
een eerlijk en aangrijpend beeld van het leven
van zijn 80-jarige, demente moeder. Stefan
Perceval bewerkte dit verhaal tot een moeder-dochterconfrontatie, waarbij Sien Eggers
beide rollen speelt.
U bent mijn moeder gaat over het verdriet dat
de kop opsteekt als de moeder door de genadeloze tijd wordt ingehaald. Zich dingen niet
meer herinnert. Moet leven in een verzorgingstehuis. En denkt dat niemand haar komt
bezoeken.
“Ik ben hier nog de beste van allemaal”, zegt
ze tegen haar buren in het tehuis.
Ze zal het blijven herhalen tot ze volledig in
zichzelf is opgesloten.
Het hardvochtige proces van verdwijnen.

Met ‘Faren’ schreef Ellis Meeusen een opmerkelijke en pakkende
theatertekst, die ze samen met jong spelerstalent Bjarne Devolder
brengt.
Ze liet zich inspireren door de mythische liefde tussen Orpheus en
Eurydice, maar vertelt een heel nieuw verhaal over mensen van nu.
Een verhaal over reizen en sterfelijkheid.
Over licht in het duister. Over omkijken en tegelijkertijd vooruit reiken.
En over waar naartoe, als je niet meer voor- of achteruit kan.
‘Faren’ wordt gepresenteerd in een unieke setting: een tot minitheater
omgebouwde trailer.

(c) Marit Stocker

(c) Tuur Uyttenhove

10.

KVS
met Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens

VRIJDAG 02/12/22 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 18 euro | 17 euro (+65, -26) | abo

‘Jonathan’

In ‘Jonathan’ zijn we getuige van botsingen tussen
liefde en vergiffenis, vernieling en vernieuwing.
Maar er vindt ook iets magisch plaats: het overlijden
van Claudine – moeder, behorende tot de soort homo
sapiens en getroffen door corona – luidt de
geboorte in van Jonathan, haar toegewijde, kunstmatig intelligente verzorger.
Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens
stonden twintig jaar geleden mee aan het doopvont
van theatergezelschap SKaGeN. Nu staan ze voor het
eerst samen op scène, in een bizar poëtische creatie
vol verwondering en twijfel over wat het betekent om
mens te zijn en om te moeten gaan met verrassingen
en tegenslag.

‘Anatole’

Anatole (Kris Van Trier) houdt er als levensgenieter verschillende minnaressen op na. Zelf neemt hij het met trouw niet
zo nauw, maar hij is wel beducht voor de ontrouw van zijn
vrouwen. Die zorgen deelt hij mee aan zijn beste vriend
Max (Herwig Ilegems) die wat meer met beide voeten op de
grond blijft. Mannen weten het als ze een scheve schaats
rijden, maar vrouwen bedriegen mannen net zo goed,
alleen, ze zijn er zich niet zo van bewust, meent Anatole.
Achter een masker van wispelturigheid en nonchalance
verbergt hij twijfels en jaloezie. De affaires volgen mekaar
in sneltempo op, maar zijn onrust blijft. Een beetje zoals Don
Juan, lijkt Anatole nooit echt gelukkig te worden
omdat al zijn relaties uiteindelijk mislukken.

(c) Danny Willems

COMP.MARIUS
met Kris Van Trier, Herwig Ilegems,
Evelien Bosmans en Lukas De Wolf.
VRIJDAG 10/02/23 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 18 euro | 17 euro (+65, -26) | abo

(c) Raymond Mallentjer

								

11.

HUMOR
LUKAS LELIE
VRIJDAG 16/12/22 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 17 euro | 16 euro (+65, -26, abo)
Keuze-abo

‘Kwestie van smaak’

Lukas Lelie heeft sinds zijn debuutshow ‘Ik
Doe Mijn Best’ niet stilgezeten. Zo werkt hij
al jaren voor en achter de schermen mee aan
‘De Ideale Wereld’, leerde hij Vlaanderen de
koekenrayon kennen via ‘Standaard
Koekhandel’ én is hij ook eens twee kilometer
gaan joggen. Tot zover de grote verwezenlijkingen, want verder draait het leven van
Lukas nog steeds grotendeels om eten, met
alle onvermijdelijke bijwerkingen van dien.
Veel mensen hebben de afgelopen jaren tijd
gehad om na te denken wat ze willen doen
met hun leven, waar ze blij van worden en
wat ze kunnen missen. Niet zo bij Lukas Lelie.
Hij weet al lang waar hij blij van wordt: eten.
En dat is ook dit jaar niet anders. Soms stelt
hij zich vragen die zijn eetlust verstoren, maar
die probeert hij dan snel af te ronden met:
“Maar ja, dat is natuurlijk een kwestie van
smaak.”
Lukas verlangt uiteraard ook naar de catering
van de cultuurcentra. En omdat hij niet graag
alleen eet, neemt hij comedian Edouard De
Prez mee als vaste supportact.

VRIJDAG 31/03/23
20.15 uur
Theaterzaal
Spikkerelle
Prijs: 17 euro
16 euro
(+65, -26, abo) |
keuzeabo

ROBRECHT
VANDEN THOREN
(c) Tom Bertels

‘Achteraf niet komen huilen’

Robrecht is er een tijdje uit geweest. Een kind, pampers, slapeloze nachten,
een stukgelopen huwelijk. Vooral dat laatste heeft erin gehakt, maar eindelijk
voelt hij weer hoop. Hij heeft er weer zin in. Maar hij mist nog wel wat. Hij is niet
gemaakt om alleen te zijn. Hij wil graag met iemand zijn gevoelens delen.
Wanneer hij opnieuw de wereld in gaat, is die nogal veranderd. Zo blijken
vrouwen tegenwoordig andere verwachtingen te hebben. Zijn oude trucjes
worden niet altijd geaccepteerd. Robrecht zakt een paar keer pijnlijk door het
ijs en wil het nog één kans geven.
De angst voor mislukking loert om de hoek. Plots ziet hij al zijn fouten glashelder.
Wat voor iemand is hij? Was hij niet beter gewoon thuis gebleven?
In ‘Achteraf niet komen huilen’ komen we ongetwijfeld het fijne te weten.

(c) Noortje Palmers

GROF GESCHUD
VRIJDAG 10/03/23 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 17 euro | 16 euro (+65, -26) | abo
Cabaret

‘Broeden’

Na het in de pers bejubelde debuut ‘Lijmen’,
waarin Lander Severins en Myrthe van Velden
hun symbiotische liefde tot op het bot analyseerden, komt Grof Geschud nu met een tweede
avondvullende cabaretvoorstelling: ‘Broeden’.
De relatie hield geen stand, het duo wel.
Voorlopig.
Wees getuige van een hilarische en ontroerende
poging van deze ex-geliefden om zichzelf te verlossen van de verpletterende angst
om verlaten te zijn.
Een poging die duizend beelden krijgt in verhalen, nummers en scènes.
Verbeelding als laatste reddingsboei.

(c) Jef Boes

12.

Onder de bekwame vleugels van Minou Bosua en Janne Desmet en met coaching
van Raf Walschaerts vliegt Grof Geschud uit.

GUGA BAUL & JONAS VAN THIELEN
VRIJDAG 28/04/23 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 17 euro | 16 euro (+65, -26, abo)

‘Badje vol met stroop’

In ‘Badje vol met stroop’ nemen Guga Baul en Jonas Van Thielen,
allebei kinderen van het magische jaar 1986, je mee op een heerlijke
trip naar de beste Vlaamse fictie van de jaren ’80 en ’90.
Spilfiguur van hun verhaal is de Vlaamse oppergod van de comedy,
onsterfelijk als Hector en Koko Flanel: Urbanus. De reis brengt hen
verder naar Postbus X, Kulderzipken, FC De Kampioenen, De Droomfabriek, ... alles wat aan die twee decennia kleur heeft gegeven moet
worden doorgegeven aan het nageslacht, mijn gedacht!
Guga en Jonas hebben al zo vaak naar die series en films gekeken dat
ze verbanden zijn beginnen te zien en verborgen verhalen hebben
ontdekt over de acteurs. Zelfs als je nog nooit van deze reeksen
gehoord hebt, of zelfs nog niet geboren was toen ze werden uitgezonden, word je meegesleept in het aanstekelijk enthousiasme van
Jonas en Guga.
‘Badje vol met stroop’, een wonderlijk verhaal over Vlaamse fictieklassiekers, voor 8 tot 88 jaar.
Deze productie kwam tot stand met de steun van de Tax Shelter,
een maatregel van de Belgische federale overheid.

(c) Studio Edelweiss

ALEX AGNEW
DONDERDAG 04/05/23 - 20.15 uur
VRIJDAG 05/05/23 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 35 euro

‘Wake me up when it’s over’

Dit is wat je krijgt wanneer je een komiek twee jaar lang opsluit in zijn
eigen hoofd!
Credits:
Tekst en spel: Alex Agnew
Productie : Manu Van Heuckelom (Smart-Lab)
Setdesign, vormgeving & licht: Manu Van Heuckelom
& Kristof Blancquaert
Visuals en beeldbewerking: The Pack Flanders
Affiche: foto Tim Tronckoe – bewerking Bart Vliegen
Van elk verkocht ticket gaat 1 euro naar het Yamina Krossa Fonds dat
fondsen verzamelt voor borstkankeronderzoek
(meer info: https://www.vub.be/onderzoek/fonds-yaminakrossa#vub-yamina-krossa-fonds).

								

13.

EXTRA

GUNTHER NEEFS

TIM OELBRANDT & DE STUDIO

DONDERDAG 08/12/22 - 15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 17 euro | 16 euro (+65, -26, abo)
Muziek

VRIJDAG 09/12/22 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 18 euro | 17 euro (+65, -26) | abo
Magisch theater

‘30 jaar onderweg’

‘Heen en terug’

In de theatershow ‘Günther Neefs 30 jaar
onderweg’ grijpt de warmste stem van
Vlaanderen, met zijn sterke liveband, terug
naar 30 liedjes die voor hem een speciale
betekenis hebben.

‘Heen en terug’ werd gecreëerd voor volwassenen, maar is ook geschikt voor
oudere kinderen (12+) met affiniteit voor magie en goochelen.

In 30 jaar tijd heeft Günther Neefs niet alleen
15 full cd’s op zijn palmares, waarvan een
aantal met goud en platina werden onderscheiden, maar ook heel veel mooie
herinneringen.

Niet alleen pareltjes uit zijn eigen Nederlandstalig repertoire, maar ook onweerstaanbare evergreens uit de Lage Landen van
onder meer Will Tura, Rob De Nijs, Stef Bos,
Bart Peeters, Bart Herman en Ann Christy
komen aan bod.
Uiteraard mag “Laat ons een bloem” van
Louis Neefs ook niet ontbreken in deze
persoonlijke terugblik.

Tim Oelbrandt, een ster in de underground magic community en magic
consultant voor diverse theater- en tv-producties, zet met ‘Heen en terug’
de stap naar het grote publiek. Zijn eerste magische theatervoorstelling is
meteen een schot in de roos en wordt enthousiast onthaald door jong en oud.
Laat je meevoeren in een absurde wereld van magie en het onderbewustzijn.
Is het echt of zijn het truken van de foor? Dat mag je zelf uitmaken.
‘Heen en terug’ wordt een waanzinnige avond, vol humor en geniale
hersenspinsels. Een psychologische trip om u tegen te zeggen.

Spel en concept: Tim Oelbrandt
Spel- en tekstcoach: Dimitri Duquennoy
Coproductie: De Studio met dank aan de Warande

“

Of hij een meester in de magie of een charmante charlatan
is, laat hij geniepig in het midden. […] Ook fijn hoe Oelbrandt
zijn magie met poëzie, comedy en fascinerende feiten mengt.
(Stefan Laenen – Gazet van Antwerpen ****)
Every inch a gentleman. (Filip Tielens – De Standaard ***)

Seniorennamiddag i.s.m.
enkele Avelgemse
verenigingen

(c) Bart Grietens

14.

“

Radio Oorwoud was super, merci! Topmuzikanten, veel interactie met de kinderen,
de afwisselende verhaallijn helemaal op maat van de kinderen, kortom heel veel sfeer!
CC Torhout – kinderprogrammator Sofie Declercq

RADIO OORWOUD
ZATERDAG 17/12/22 - 14.30 uur
Theaterzaal Spikkerelle
Prijs: 16 euro | 12 euro (-12)

‘Beest of’

Radio Oorwoud staat reeds op de barricades sinds 2012. Opgericht
door WWF en Hannelore Bedert groeide de band uit tot een lieveling
van kinderen én ouders.
Na passages op Sfinks, Dranouter en Gentse Feesten trekt deze
beestige liveband in 2022 naar de theaterzalen met een heuse BEEST
OF, een compilatie van hun meest aanstekelijke liedjes!
Wees klaar voor tuimelende otters en slechtgezinde pissebedden
terwijl overenthousiaste olifanten over de scène denderen en de
kinderen oproepen om lekker mee te brullen.
Dieren van allerlei pluimage worden in de ondeugende liedjes
bejubeld. De natuur krijgt een megafoon op kindermaat …
dansbaar, een beetje stout en vol humor.
Met: Fleur Hendriks (zangvogel en opperpanda), Bart Van Lierde
(basbeer), Thomas Vanelslander (gitaarscholver en zangvogel),
Micha Vandendriessche (trommelaar) en Hannes Demaeyer
(toetsen toeteraar).
FAMILIEVOORSTELLING

(c) Sara De Graeve

TINE EMBRECHTS,
WILLIAM BOEVA,
PETER THYSSEN,
BERT VERBEKE
VRIJDAG 24/02/23 - 20 uur
De Stringe Vichte
Prijs: 16 euro | 14 euro (abo)
Theater
i.s.m. GC De Zinnen
eG

rov
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‘Perpetuum Mobile’

(c)

Be

nn
yD

Perpetuum Mobile is een tragikomisch toneelstuk
van Jef Hoogmartens over het faillissement van
ambitie, faam, vriendschap en goede bedoelingen.

Vijf jaar na het uit elkaar klappen van Vlaanderens meest
succesvolle cabaretgezelschap besluiten Gunter (Peter
Thyssen), Kaat (Tine Embrechts) en Tom (Bert Verbeke) opnieuw
samen te komen om hun gezelschap nieuw leven in te blazen na
de dood van het vierde lid, Quinten (William Boeva).
Maar is er nog genoeg gemeenschappelijke grond om iets nieuws op te bouwen?
Zijn de wonden die in het verleden geslagen zijn niet te diep om te helen?
Kan een groep ooit hetzelfde blijven als het individu verandert?
En zijn we ooit écht in staat om te vergeven?
TE GAST BIJ DE BUREN

								

15.

Ellis Meeusen en Bjarne Devolder
Woensdag 14 en vrijdag 16.09.22

A Murder in Mississippi
Vrijdag 20.01.23

Sien Eggers en HETGEVOLG
Vrijdag 30.09.22 | abonnement

Wannes Cappelle & Nicolas Callot
Vrijdag 27.01.23 | abonnement

Absynthe Minded
Donderdag 27.10.22

Comp.Marius
Vrijdag 10.02.23 | abonnement

Spinvis
Vrijdag 04.11.22 | keuze-abonnement

Flip Kowlier
Donderdag 16.02.23 | keuze-abonnement

De Dolfijntjes
Vrijdag 25.11.22

Tine Embrechts, William Boeva,
Peter Thyssen, Bert Verbeke
Vrijdag 24.02.23 | De Stringe Vichte

KVS
Vrijdag 02.12.22 | abonnement
Günther Neefs
Donderdag 08.12.22 | matinee
Tim Oelbrandt
Vrijdag 09.12.22 | abonnement
Lukas Lelie
Vrijdag 16.12.22 | keuze-abonnement
Radio Oorwoud
Zaterdag 17.12.22 | familievoorstelling

Grof Geschud
Vrijdag 10.03.23 | abonnement
Robrecht Vanden Thoren
Vrijdag 31.03.23 | keuze-abonnement
Eva De Roovere
Vrijdag 21.04.23 | abonnement
Guga Baul en Jonas Van Thielen
Vrijdag 28.04.23
Alex Agnew
Donderdag 04 en vrijdag 05.05.23

BLIJF OP DE HOOGTE
Spikkerelle Avelgem
gemeenteavelgem
Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrieven
kan via www.avelgem.be of in Spikkerelle.

Scheldelaan 6 . 8580 Avelgem
056 65 30 90
spikkerelle@avelgem.be
www.spikkerelle.be
v.u. Gemeente Avelgem . Kortrijkstraat 8 . 8580 Avelgem
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