2

UIT

DOEN! GAZET VAN ANTWERPEN

10 CULTURELE TOPPERS

ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018

1

De Warande opent
seizoen met vernieuwde
schouwburg
ZA 15/09 - ZO 16/09 | WARANDE |
TURNHOUT | WWW.WARANDE.BE

Na twee jaar geeft het Turnhoutse culturele centrum De
Warande de gerestaureerde schouwburg terug aan de toeschouwers en de artiesten. Op het podium van de schouwburg kan het publiek dit weekend genieten van gratis acts,
voorstellingen en concerten. Tegelijk vinden voor de opening van het cultuurseizoen ook buitenactiviteiten plaats,
zoals een cultuurmarkt op zondag. Blikvanger is het Franse
Lucamoros (foto), dat vanavond op het Warandeplein live
actionpainting brengt vanop een grote stelling.

3

Mathijs Scheepers
zint in solo op wraak
VR 21/09 - WO 06/02 | VLAAMSE CC’S |
WWW.SKAGEN.BE

Met zijn bijdragen aan de langspeelfilm De Collega’s 2.0 en de prestigieuze televisiereeksen
Jan De Lichte en Gent West 2 heeft Mathijs
Scheepers een druk jaar voor de boeg. En
dan staat hij ook nog op de planken in Sue Me
Modderfokker, dat eerstdaags in première
gaat. In de monoloog speelt Scheepers een
man die zint op wraak. Kompaan Tim Clément verzorgt de muziek. (id)

2

Tania Van der Sanden
speelt zakenvrouw
VR 21/09 - ZA 22/09 | CC BERCHEM |
WWW.DEKOLONIEMT.BE

Actrice Tania Van der Sanden staat de jongste jaren vooral op de planken. Voor
De Kolonie MT speelt ze in Mevrouw Bob een succesvolle zakenvrouw die geconfronteerd wordt met een ongeneeslijke ziekte. Artist in residence Peter De Graef
schreef een nieuwe theatertekst, Bo Spaenc musiceert en zingt en Sam
Bogaerts coacht. Tegelijk met de première van Mevrouw Bob wordt in CC Berchem de nieuwe foyer voorgesteld. (id)

4

Ghost Rockers spelen
laatste zaalshows

5

‘Carmen’, of hoe een
meester zanger wordt
Blz. 7

Blz. 9
ZA 15/09 - ZO 16/09 | DE SHOP |
WWW.STUDIO100.COM

ZA 15/09 - ZO 16/09 |
STADSSCHOUWBURG |
WWW.MUSICHALL.BE

