SEIZOEN
2022-2023
CENTRUM
YSARA
&CITY

HÉ JIJ!

HÉ CULTUURLIEFHEBBER,
HET KOMENDE SEIZOEN STAAT GARANT VOOR EEN
BONT ARSENAAL VAN VOORSTELLINGEN. WE BIEDEN
JE OPNIEUW EEN VERFRISSENDE MIX VAN THEATER,
MUZIEK EN HUMOR. HIER EN DAAR IS ER PLAATS VOOR
EEN EXTRAATJE, ZOALS DE HEROÏSCHE VERHALEN
OVER DE HELDENMOED VAN WIELRENNERS IN
KNECHTEN VAN DE KOERS (P.8) OF DE MAGISCHE
THEATERVOORSTELLING WAARIN TIM OELBRANDT
JONG EN OUD IN VERWARRING BRENGT (P. 18).
OOK DIT SEIZOEN KUN JE GENIETEN VAN 15% KORTING
BIJ DE AANKOOP VAN TICKETS VOOR 4 VERSCHILLENDE
VOORSTELLINGEN. KEUZE GENOEG! HOPELIJK
BRENGEN WE HIERMEE WAT KLEUR IN JOUW VRIJE TIJD.
WE VERWELKOMEN JE GRAAG IN ONZE ZALEN.
TOT DAN!
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14.10
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THE GREAT PRETENDERS
EVERGREENS IN
CLOSE HARMONY
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JOOST VAN HYFTE
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KEVIN VAN DOORSLAER
ARMAND

10.12

P.22

FRANK MERCELIS
TALK TO ME IN FRENCH

14.01

P.24

28.01 		

P.26

COMP. MARIUS
ANATOLE

KLEINKUNSTEILAND
‘BEST OF’:
TUSSEN ANTWERPEN EN
ROTTERDAM

24.03

P.36

31.03
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22.04

P.40

27.04

P.42

05.05

P.44

13.05

P.46

NELE BAUWENS
EEN CABARETVOORSTELLING
VAN NELE BAUWENS

BEN CRABBÉ, FILIP BOLLAERT
& ERIC MELAERTS
JUST THE THREE OF US

P.14

10.02

12.11

19.02

P.30

P.16

18.11

25.02

P.32

P.18

LUKAS LELIE
KWESTIE VAN SMAAK

P.34

TRISTERO
IEMAND VAN ONS

05.11

TAL EN THEE
WARS

11.03

HISTORY OF SONGFESTIVAL

P.28

ABSYNTHE MINDED
20
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P.20

TIM OELBRANDT & DE STUDIO
SPIRALS

LIVING ROOTS
MADE IN BELGIUM

28.10

03.12

DAVID GALLE
JOEPIE

4HOOG
AKKE AKKE TUUT

THE CHACHAS
DANS MET MIJ TOT
MORGENVROEG

AMELIE ALBRECHT
ZWAAR LEVEN

GUY SWINNEN & THE LADIES
SOUL

HET LAATSTE BEDRIJF | DE
MANNSCHAFT
POUPEHAN
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24.09

THE GREAT PRETENDERS
EVERGREENS IN
CLOSE HARMONY

MUZIEK & MATINEE

14.30 U. ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022

CENTRUM YSARA | € 12
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

Een tiental jaar geleden ontstond het idee tot het vormen van
een close-harmony-groep*. Na een aantal omzwervingen wat de
samenstelling van de groep betreft, ontstaat de huidige formatie
waarbij de stemmen perfect blenden! Enkele repetities later zijn de
snaren onderling op elkaar afgestemd en is een mooi kader gevormd,
waarin elk groepslid zich thuis voelt.
Verwijzend naar ‘de groten der aarde’ wordt de groepsnaam The Great
Pretenders gekozen, ook omdat de performance op zich een beetje
geveinsd of gepretendeerd wordt, want een tikje humor is tijdens het
optreden nooit ver weg!
Qua repertoire staat er geen limiet op de nummerkeuze. Er wordt
zowel teruggegrepen naar classic oldies zoals ‘Only You’ (The Platters)
of ‘Ramona’ (The Blue Diamonds), maar ook de lichtvoetige rock-‘n-roll
van Cliff Richard of de 60’s sound van The Rubettes komen aan bod.
Hedendaagse melodieën zijn zeker niet sowieso uitgesloten, met het
retro-accentje weliswaar.
De opdracht van deze 5 klassiek geschoolde heren is heel eenvoudig:
met publiek bekoren met perfect uitgebalanceerde stemmen en
prachtige songs, die hart en ziel beroeren.
*Close harmony kan omschreven worden als een meerstemmige zangstijl waarbij de
verschillende stemmen en tonen elkaar dicht volgen. Daardoor ontstaat binnen het akkoord
veel wrijving en dat geeft deze muziek een verbazende rijkdom aan klank en kleuren die je
nergens anders in de koormuziek tegenkomt.
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08.10
LIVING ROOTS
MADE IN BELGIUM

MUZIEK

20 U. ZATERDAG 08 OKTOBER 2022

CENTRUM YSARA | € 14
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

Living Roots bestaat bijna 20 jaar en dat vieren we met muziek van
eigen bodem! In deze editie gaan de Nederlandse Chantal Acda
(Isbells) en de heren van bij ons Jan Decampenaere (Venus in Flames),
Thomas Vanelslander (o.a. Gorki, Helsinki) en Philippe Robrecht op
zoek naar hun Belgische helden. Ze putten uit het oeuvre van onder
andere Raymond van het Groenewoud, Technotronic, Wallace Collection,
Nacht und Nebel, Axelle Red, Arno, Scooter, Will Tura, Red Zebra,
Jacques Brel,… en meten hun favoriete songs een eigenwijs muzikaal
jasje aan. Zoals steeds neemt Living Roots je mee op een verfrissende
tocht doorheen gekende muzikale mijlpalen en vergeten pareltjes. Een
blik op de Belgische muziek zoals je haar nog nooit hoorde.
zang en bas | Philippe Robrecht
zang en gitaar | Chantal Acda
zang en gitaar | Jan De Campenaere
zang en gitaar | Thomas Vanelslander
drums | Laurens Billietsaxen | Koen Garriau
www.livingroots.be
© Alex Vanhee
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CENTRUM YSARA | € 14
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

Koers in Vlaanderen is heilig. Net als voetbal, frieten en Manneken
Pis. Koers is lijden en afzien, door weer en wind, op kasseistroken in
de Vlaamse Ardennen of onder een brandende zon op de flanken
van een Alpencol.
Maar wat maakt wielrennen nu zo mooi en aantrekkelijk? Dat zijn de
verhalen! Verhalen vol heroïek over de heldenmoed van renners, de
prachtige overwinningen en de onwaarschijnlijke tegenslagen.
In ‘Knechten van de koers’ bekijken Jelle Cleymans, Joost Van
Hyfte en Christophe Vandegoor het wielrennen door hun eigen
bril. Cleymans (acteur en zanger) als wielerliefhebber, Vandegoor
(commentator) als verteller en Van Hyfte (stand-upcomedian) als een
moderne hofnar. Joost heeft namelijk totaal niets met wielrennen.

MUZIEKTHEATER

Het resultaat is een cocktail van hilarische anekdotes, onverwachte
opdrachten en nostalgische verhalen. Nu eens op de hoge snelheid
van een massasprint, dan weer trager en op souplesse als een
gevleugeld klimmer.
Topmuzikanten Jo Mahieu, Dirk Van der Linden en Yves Baibay
sleuren je live mee op zoek naar momenten van ontroering, zowel in
de koers als in de muziek. Alsof je zelf in het peloton zit.
gitaar | Jo Mahieu
hammond | Dirk Van der Linden
drums | Yves Baibay
www.christophevandegoor.be
www.jellecleymans.be
www.joostvanhyfte.be

14.10

CHRISTOPHE VANDEGOOR,
JELLE CLEYMANS & JOOST VAN HYFTE
KNECHTEN VAN DE KOERS
© Johannes Vande Voorde
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20 U. VRIJDAG 14 OKTOBER 2022
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28.10

KEVIN VAN DOORSLAER
ARMAND

CITY | € 10
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

THEATER

20 U. VRIJDAG 28 OKTOBER 2022

Armand Swartenbroeks (°1892) was dé absolute topvoetballer
in België in een tijd toen nog geen sprake was van professionele
sportbeoefening. Hij combineerde zijn sportcarrière met een eigen
dokterspraktijk, een politieke carrière en zijn inzet als frontarts tijdens de
twee Wereldoorlogen.
De unieke combinatie van gevierd topsporter, politicus en arts
maakt dat het leven van Armand model staat voor een verhaal vol
naastenliefde en hoop. Met zijn boodschap over vrede, hoop en
broederschap is zijn levensverhaal ook nu nog brandend actueel.
De voorstelling brengt niet enkel het levensverhaal van een man
met een veelheid aan talenten. Het zet ook in op een multimediale
prikkeling van de zintuigen. Acteur Kevin Van Doorslaer kruipt in
de huid van Armand Swartenbroeks en reist terug in de tijd om met
Armands vrienden en collega’s unieke herinneringen op te rakelen.
Voetballen vliegen je om de oren en de videoprojectie op meerdere
schermen laat je alles beleven alsof je zelf aan de zijlijn staat van het
voetbalveld, in Armands dokterskabinet of aan het front tijdens WOI.
spel | Kevin Van Doorslaer, Tom Audenaert, Hilde Van Wesepoel,
Tom De Hoog, Matteo Tavernier, Evelien Lauwers, e.a.
12 \
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05.11

TAL EN THEE
WARS (5+)

FAMILIEVOORSTELLING

14.30 U. ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022

CENTRUM YSARA | € 6
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

WARS speelt zich af tegen de achtergrond van een bruisende grootstad,
waar aan de rand, in de haven, een bonkige man woont. Wars.
Wars is een eigenzinnige kraandrijver en dwarsdenker die samen met
zijn dochter Luttel hoog in een kraan woont. De kleine Luttel beweegt
zich vrij door dit ruwe onbehouwen stukje stad en keert elke avond
huiswaarts met zakken vol botjes, kevers, dopjes en vuursteentjes. Tot
ze op een dag iets vindt dat niet in haar jaszak past en beweegt, een
wezentje dat ze niet meteen kan thuisbrengen.
Voor deze voorstelling brengt het gezelschap makers en spelers uit
eerdere voorstellingen samen, aangevuld met nieuw jong talent: de
muzikanten van Naragonia (BOOM), Reineke Van Hooreweghe (Octavio’s
Elektro en De Roofkes), Maarten Van Aerschot en de jonge contratenor
Bas Van Damme. Ze bouwen voor WARS een kleurrijk magisch universum.
Live muziek en zang, poppenspel en de animatiefilm van zowel Sofie
Vandenabeele (BOOM) als Jeroen Ceulebrouck (De Roofkes) verwoorden,
verbeelden en verklanken deze gloedvolle fonkelende wereld.
Een muzikaal en visueel verhaal dat zich leest als de afdruk in een
vuursteentje: caleidoscopisch fabelachtig fascinerend.
concept en spel | Maarten Van Aerschot en Reineke Van Hooreweghe
live muziek | Toon Van Mierlo en Pascale Rubens
live zang | Bas Van Damme
animatiefilm | Jeroen Ceulebrouck en Sofie Vandenabeele
poppen | Evelyne Meersschaut

© Jeroen Ceulebrouck
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technisch ontwerp | Robbe Mols
15
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CITY | € 14
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

Omdat Lukas niet graag alleen eet op tournee, neemt hij
comedian Edouard De Prez mee als vaste support act. ‘Kwestie
van Smaak’ is de tweede solo zaalshow van Lukas sinds ‘Ik Doe
Mijn Best’. Daarnaast werkt hij al jaren voor ‘De Ideale Wereld’ en
leerde hij Vlaanderen anders naar de koekenrayon kijken dankzij
zijn populaire YouTube-reeks ‘Standaard Koekhandel’.

HUMOR

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.”

12.11
LUKAS LELIE
KWESTIE VAN SMAAK
20 U. ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022
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18.11
ABSYNTHE MINDED
20

MUZIEK

20 U. VRIJDAG 18 NOVEMBER 2022

CENTRUM YSARA | € 20
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

Absynthe Minded, het moniker waaronder Bert Ostyn en zijn gevolg al
jaren Belpop-geschiedenis schrijven, duikt het twintigste levensjaar in.
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 laatste
wapenfeit ‘Riddle Of The Sphinx’ in juni 2020 het levenslicht zag.
Het perfecte moment om een bloemlezing van die straffe carrière naar
een intieme theatersetting - up close and personal - te vertalen alwaar
Belpop-klassiekers als ‘Envoi’ en ‘My Heroics, Part One’ fantastisch tot
hun recht zullen komen.
Daarnaast dook Bert Ostyn naar aanleiding van het VTMkijkcijferkanon ‘Liefde Voor Muziek 2021’ ook in het repertoire van
collega’s Tourist LeMC, Geike Arnaert, Willy Sommers, Emma Bale,
Ronny Mosuse en Cleymans & Van Geel, waarmee hij zijn statuut als
songwriter pur sang wederom etaleerde. Een 20ste verjaardag om
reikhalzend naar uit te kijken voor Absynthe Minded en hun fans!
zang & gitaar | Bert Ostyn
bas | Sergej Van Bouwel
gitaar | Toon Vlerick
drums | Isolde Lasoen
© Michelle Geerardyn
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keys | Laurens Dierickx
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03.12

TIM OELBRANDT & DE STUDIO
SPIRALS

CITY | € 10
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

Een voorstelling voor alle leeftijden over de dunne lijn tussen wat
echt is en fantasie waarin objectmanipulatie, magie, muziek en beeld
zorgvuldig worden gecombineerd. 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.
In ‘Spirals’ spreken de muziek en het beeld. Scène per scène wordt een
droomwereld geschilderd, ondersteund door prachtige muziek. Een
droomfabriekje dat aangestuurd wordt door de manipulatie van de
objecten en de kracht van de illusietechnieken.
Het werk van deze artiest heeft roots in het magisch theater, in
goochelkunst en illusies. In zijn voorstellingen brengt hij zijn publiek in
verwarring door te spelen met hun verwachtingen. ‘Spirals’ richt zich
naar een publiek van jong én oud.

MAGISCH THEATER

19.30 U. ZATERDAG 3 DECEMBER 2022

Tim Oelbrandt is al jaren een ster in de underground magic community.
Met zijn theaterproductie ‘Heen en terug’, waarvoor hij zich verdiepte in
de psychologie achter de goochelkunst, zette hij de stap naar het grote
publiek. Zijn eerste magische theatervoorstelling werd enthousiast
onthaald. Daarnaast is hij ook magic consultant voor diverse theater- en
tv-producties. Zo werkte hij mee aan de reeks ‘Nicholas’ en ‘Dat belooft
voor later’ op VTM en ‘Donovan’ op RTL.
concept en uitvoering | Tim Oelbrandt
coaching | Dimitri Duquennoy
muziek | Nelle Bogaerts
coproductie | De Studio
www.timoelbrandt.be
20 \

© Karolina Maruszak
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CITY | € 12
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

Een Amerikaanse vrouw krijgt van haar therapeute het advies
om haar man Frans te laten praten tijdens het vrijen. Dat zal de
remmingen weghalen, zowel bij hem als bij haar. ’s Avonds fluistert
hij als een ware ‘Jean-Jacques’ lustig Franse woordjes in haar oor
en wonder boven wonder: hun huwelijk is gered.

MUZIEKTHEATER

Ook zanger en acteur Frank Mercelis (o.a. Eddy et les Vedettes)
laat zich inspireren door dit advies. Hij neemt de sensualiteit en
het ritme van de Franse taal mee in de voorstelling ‘Talk To Me
In French’; een persoonlijke, intieme en bij momenten sensuele
muziekvertelling.
Samen met pianist Antoon Offeciers brengt hij deze keer niet
alleen Franse chansons, maar vooral eigen Nederlandstalige songs,
bewerkingen van bestaande nummers en pijnlijke verhalen over
seksuele escapades en de stemmen in zijn hoofd. Olga, het mooiste
meisje van de EHBO-cursus is erbij. En ook Marilou, de buurvrouw
uit zijn geboortedorp. En Grace Jones natuurlijk.
tekst, zang en gitaar | Frank Mercelis
toetsen | Antoon Offeciers
coach | Dimitri Leue
geluid en licht | Pieter Nys
www.frankmercelis.be

10.12

FRANK MERCELIS
TALK TO ME IN FRENCH
20 U. ZATERDAG 10 DECEMBER 2022
© Koen Broos
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14.01

COMP. MARIUS
ANATOLE

THEATER

20 U. ZATERDAG 14 JANUARI 2023

CITY | € 14
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

De Weense arts en auteur Schnitzler schreef Anatol in 1893 als zijn
eerste toneelstuk. Het is een verzameling van zeven korte eenakters
waarvan Comp. Marius er vijf bewerkte tot een vinnige voorstelling
waarin de verschillende aktes vlot in elkaar overvloeien.
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 snel tempo op, maar zijn onrust blijft.
Een beetje zoals Don Juan, lijkt Anatole nooit echt gelukkig te worden
omdat al zijn relaties uiteindelijk mislukken.
Het duo Van Trier-Ilegems steelt de show als de onafscheidelijke Anatol
en Max. Evelien Bosmans schittert in haar subtiele invulling van de
verschillende vrouwenrollen Cora, Gabrielle, Bianca, Annie en Ilona.
Een lichtvoetige en grappige voorstelling over de misverstanden
tussen mannen en vrouwen.
spel | Kris Van Trier, Herwig Ilegems, Evelien Bosmans en Lukas De Wolf
tekst | Arthur Schnitzler
tekstbewerking | Kris Van Trier, Herwig Ilegems en Waas Gramser
kostuums | Thijsje Strypens en Clo Leliaert

24 \

© Raymond Mallentjer
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28.01

LUCAS VAN DEN EYNDE, BARBARA DEX,
WIGBERT & MAGGIE MACNEAL
KLEINKUNSTEILAND ‘BEST OF’:
TUSSEN ANTWERPEN EN ROTTERDAM

MUZIEK

20 U. ZATERDAG 28 JANUARI 2023

CENTRUM YSARA | € 16
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

Kleinkunst is een blijver. In de jaren zestig en zeventig waren
boegbeelden zoals Boudewijn de Groot, Ramses Shaffy, Willem
Vermandere, Kris De Bruyne, Zjef Vanuytsel, Walter de Buck, Wim De
Craene en Johan Verminnen bijzonder populair en bereikten ze een
groot publiek. De hedendaagse generatie kleinkunstenaars is zeker
niet minder bemind: Kommil Foo, Buurman, Yevgueni, Wigbert en Het
Zesde Metaal, om er maar enkelen te noemen, zijn muzikale navolgers
die met hun dichterlijke nummers veel mensen raken.
Het succes van de vorige vier edities van Kleinkunsteiland vraagt
om een vervolg. Barbara Dex, Lucas Van den Eynde, Wigbert en
Maggie MacNeal duiken in de Nederlandstalige muziekgeschiedenis.
Ze vertolken solo, samen of in duet kleinkunst van vroeger en nu.
Ze kiezen zeker niet de meest evidente liedjes. Ook nummers die
voor velen niet bekend klinken, worden op een eigenzinnige manier
geïnterpreteerd en met stijl vertolkt.

© Koen Bauters
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Kleinkunsteiland ‘Best of’: twee dames en twee heren, verenigd als
één gelegenheidsgroep, grasduinen in 50 jaar kleinkunst.
Live ondersteund door vier op en top klassemuzikanten.
27
//27

CITY | € 12
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

HUMOR

Stand-upcomedian David Galle staat twintig jaar op het podium en
is net veertig jaar geworden. Vroeger was David Galle triest omdat
hij ouder werd. Nu ziet hij enkel voordelen. Hoe langer je leeft, hoe
meer dingen je meemaakt. Je denkt over de dingen na, je krijgt
inzichten en je verandert. Rijpen, heet dat dan. Dus 40 worden:
Joepie!
David Galle kent u misschien van Bevergem, de Comedy Casino Cup
of De Kazakkendraaiers. Hij heeft vooral een stevige livereputatie in
het brengen van herkenbare humor. In zijn shows bewandelt hij niet
meteen het pad van de actualiteit, maar graaft wel dieper in zichzelf
en in de wereld. Zijn shows zijn een rollercoaster aan vlijmscherpe
beschouwingen en trefzekere observaties over het leven, gewikkeld
in een humoristische folie. Zoals een beeldhouwer een stuk marmer
bekijkt en er een schitterend beeldwerk in ziet, zo ziet David in de
meest triestige situaties ook altijd een vleugje humor doorschemeren.

10.02

DAVID GALLE
JOEPIE

20 U. VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023
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19.02

4HOOG
AKKE AKKE TUUT (3+)

FAMILIEVOORSTELLING

15 U. ZONDAG 19 FEBRUARI 2023

CITY | € 6
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien
Nog nooit?
Nog nooit.
Ook niet in zijn dromen?
In zijn dromen wel.
Elke nacht.
Elke nacht met zijn voeten in het water.
Met zijn handen in het zand.
Met zijn ogen in de zon.
De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien.
Zo’n slordige 30 jaar geleden begonnen 2 jonge honden een cabaretduo genaamd Kommil Foo.
Akke Akke Tuut was één van hun eerste voorstellingen. Mich en Raf
Walschaerts regisseren, samen met Stef De Paepe een splinternieuwe
versie van deze theaterklassieker, gespeeld door Lander Severins
en Thomas Van Caeneghem. Akke Akke Tuut, meer dan ooit
onweerstaanbaar muzikaal cabaret voor kleuters!
spel | Lander Severins en Thomas Van Caeneghem
regie en scenografie | Raf en Mich Walschaerts en Stef De Paepe
muziek | Thomas Van Caengehem
kostuums | Dorine Demuynck
techniek | Peter Van Hoof en Kris Van Oudenhouve
technisch coördinator | Koen Bellens
productieleiding | Maaike Scheltjens

30 \

© Michiel Devijver
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CENTRUM YSARA | € 16
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

Enkele jaren geleden waren volle zalen in het hele land getuige
van een heuse transformatie bij Guy Swinnen: omringd door de
mooiste vrouwenstemmen van België ontpopte de rebelse rocker
zich als volleerd crooner. Gekleed in tuxedo en met een glas in de
hand bleek hij mister cool himself.

MUZIEK

In hun nieuwe voorstelling trekt hij samen met Isabelle A, Lien Van
De Kelder en Nina Babet de wijde pijpen uit de kast en halen ze
de soulkikker in zichzelf naar boven. James Brown en Marvin Gaye
wrijven zich in de handen, wij ook.
gitaar | Maarten Flamand en Manu Huylebroeck
bas | Axl Peleman
drums en hammond | Ron Reuman

25.02

GUY SWINNEN & THE LADIES
SOUL
20 U. ZATERDAG 25 FEBRUARI 2023
© Koen Bauters
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11.03

NELE BAUWENS
EEN CABARETVOORSTELLING
VAN NELE BAUWENS

HUMOR

20 U. ZATERDAG 11 MAART 2023

CITY | € 12
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

Dartelend ging Nele Bauwens door het leven, de dag plukkend,
swingend en zingend. Tot de geschiedenis kwam aankloppen, en
de buren ook. Met humor en weemoed, met warmte, liefde en
sprankelende spitsheid vertelt Nele over de wereld waarin we leefden
en over een nieuwe die geboren wordt. Een niet geheel virusvrije
wereld, met één mensdom en één dierenrijk, die elkaar bestuderen en
van elkaar leren.
Wie denkt aan huilen van het lachen, aan wenen van ontroering en aan
rollen van het ene wonderlijk inzicht in het andere, die denkt aan een
cabaretvoorstelling van Nele Bauwens.
Nele bouwde gestaag aan een carrière in de vaderlandse showbizz,
swingde met El Tattoo del Tigre, zong met Tine Embrechts en Lucas
Van den Eynde de pannen van het dak in Jukebox’en fluisterde luid in
haar cabaretvoorstellingen Ik moet beter luisteren en Wat een geluk.
concept, spel & zang | Nele Bauwens
teksten | Nele Bauwens, Sam De Graeve en Raf Walschaerts
regie | Raf Walschaerts
34
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24.03

HISTORY OF SONGFESTIVAL

MUZIEK

20 U. VRIJDAG 24 MAART 2023

CENTRUM YSARA | € 14
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

Het Eurovisiesongfestival. De Grand Prix van het lied én van de glitter.
Een goeie 65 jaar na de eerste wedstrijd is het nog altijd een van
de meest bekeken televisieshows ter wereld. Een monument vol
hoogtepunten en diepe decolletés. Vol wereldhits en sterren overgoten
met pailletten. Een strijd die soms werd gewonnen op blote voeten,
al eens werd gepresenteerd zonder ondergoed, waar teksten werden
vergeten en waar gezongen werd met een kogelvrij vest aan.
Beleef samen met Axl Peleman, Neeka, Maarten Flamend en Esther
Lybeert (The Antler King) en Wouter Mattelin de wonderjaren van
het festival. Ze brengen een muzikale bloemlezing met de mooiste
nummers uit de eerste 45 jaar, de gouden tijd toen een liveorkest de
liedjes ondersteunde die nu in ons geheugen geprent zitten. De jaren
van Poupées en puppets, van ‘Volare’, ‘Waterloo’ en ‘J’aime La Vie’.
Doorspekt met de leukste anekdotes en fijne weetjes. Over de vloek van
de tweede, de bizarre stemrondes, de vergeten Belgen en de iconische
12 points.
verteller | Wouter Mattelin
zang en piano | Neeka
zang en percussie | Esther Lybeert
bas en zang | Axl Peleman
© Koen Bauters
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gitaar en zang | Maarten Flamand
37
//37

31.03
TRISTERO
IEMAND VAN ONS

CITY | € 14
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

Met wie zou u graag eens de lakens delen?
En waar zou u het dan over hebben?

THEATER

20 U. VRIJDAG 31 MAART 2023

Tristero duikt met zes doorwinterde toneelspelers in bed: Kristin
Arras, Mieke De Groote, Bob De Moor, Els Olaerts, Mieke Verdin en
Mark Verstraete. Daar wordt volop gepraat, over de liefde uiteraard,
maar ook over de politiek en het leven. Met trefzekere humor tasten
de spelers elkaar af, ze trekken de lakens naar zich toe en geven zich
voorzichtig bloot.
Iemand van ons is een voorstelling vol grote en kleine uitspraken.
De clichés, citaten en geheimen volgen elkaar in hoog tempo
op: over de Politiek, de Liefde en de Mens. De spelers leveren zo
een ontwapenende en onverwachte inkijk in hun privéleven en
gedachtewereld. In die stroom van banale én interessante, scherpe én
vage uitspraken, verschijnt de mens: kwetsbaar of sterk, eenzaam of
niet, eerlijk en vals tegelijk.
concept en tekst | Peter Vandenbempt
vormgeving | Emma Denis
uitvoering decor | Wing Nuts Decor
techniek | Bart Luypaert en Tom Bruwier
coproductie | Kaaitheater en Perpodium
Met dank aan Tutti Fratelli, Sering, Kris Smet, Janine Bischops en Reinhilde
Decleir. Speciale dank aan Sam Bogaerts, onze ‘compagnon de route’ die ons te
vroeg verliet. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Belgische Tax Shelter.

www.tristero.be
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CITY | € 12
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

Alle drie zot van muziek.
Goeie muziek.
Alle drie zot van elkander.
Alle drie een lijstje met favoriete songs
– sommige wat vergeten.

MUZIEK

Alle drie gitaar spelen en zingen
– vooral veel samen, in vele talen.
Alle drie uit hun comfortzone.
Alle drie ongeduldig om het jullie te laten horen.
Vanalles en veel!

22.04

BEN CRABBÉ, FILIP BOLLAERT
EN ERIC MELAERTS
JUST THE THREE OF US
20 U. ZATERDAG 22 APRIL 2023
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27.04

THE CHACHAS
DANS MET MIJ
TOT MORGENVROEG

CENTRUM YSARA | € 10
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

A trip down memory Lane. De jaren vijftig, zestig en zeventig. Toen mensen
nog een hele nacht gingen dansen op livemuziek! In ieder dorp, elke stad
waren er orkestjes. Muzikanten waren het hele weekend onderweg om
ergens met toewijding en vakmanschap een bal te spelen. Ze speelden
niet alleen alle hits van hun generatie, maar via de komst van de radio en
jukebox maakten ze ook kennis met rock-‘n-roll en Angelsaksische pop. In
de jaren ‘80 met de opkomst van dj’s verdwenen helaas de balorkesten. De
beste muzikanten vonden onderdak als backing- of begeleidingsmuzikant
van bekende soloartiesten.

MUZIEK & MATINEE

14.30 U. DONDERDAG 27 APRIL 2023

Maar nu is het balorkest weer helemaal terug met The Chachas. Deze
fenomenale band is samengesteld uit muzikanten die in een (ver) verleden
zelf alle baancafés, casino’s, chique hotels en theaterzalen afschuimden met
hun orkestjes. Ze hebben honderden liedjes op het repertoire staan, in alle
mogelijke ritmes, stijlen en genres zoals polka’s, walsen en evergreens. Of
het nu een nummer van Tom Jones, Will Tura, ABBA of Jerry Lee Lewis is, ze
spelen de pannen van het dak met als enige doel u een namiddag lang op
de dansvloer te krijgen!
Herbeleef de sfeer en het dansplezier van de balorkesten tijdens dit ultieme
eerbetoon aan die muzikanten die Vlaanderen in de 2de helft van de 20ste
eeuw hebben leren dansen en iedereen zoveel plezier bezorgden.
verteller | Karel Michiels
live met 6 muzikanten
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05.05

AMELIE ALBRECHT
ZWAAR LEVEN

HUMOR

20 U. VRIJDAG 5 MEI 2023

CITY | € 14
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

Over het leven van Amelie Albrecht kunnen we kort zijn: niet
noemenswaardig. Na acht jaar tekenacademie kon ze nog niet tekenen,
jarenlang vioolles leverde haar nog geen vaag gevoel voor muziek op
en paardrijden moest ze opgeven omdat ze allergisch werd voor dieren.
En dan zwijgen we nog over haar schoolcarrière.
Amelie kreeg haar hele leven te horen dat ze nergens zou komen met
haar grote mond en neiging om alles in het belachelijke te trekken. Een
eigenschap die haar vroeger voortdurend in de problemen bracht, maar
haar in 2018 wel de overwinning van Humo’s Comedy Cup opleverde.
Sindsdien verdient ze geld door zichzelf te zijn: charmant onverschillig.
En toch is het leven er niet bepaald lichter op geworden. Blij moeten
zijn omdat je dan toch iets van je leven maakt is ook een opgave.
Amelie’s comedy wordt gekenmerkt door een stevige portie je
m’en foutisme en zelfrelativering. Pure stand-up comedy van het
energiezuinige soort.
Voorprogramma: Elias Van Dingenen (1988) staat sinds 2016 op
het podium en haalde in 2019 de halve finale van Humo’s Comedy
Cup. Deze Gentenaar praat over zijn kleine kantjes en geeft unieke
invalshoeken op de wereld. Hij schopt soms tegen de schenen, maar
doet dit resoluut met een kwajongensglimlach.
www.ameliealbrecht.be
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CENTRUM YSARA | € 14
(50% KORTING MET VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD)

Op de vooravond van de zwaarste sneeuwstorm van het decennium,
komen drie koppels samen in een chalet in de Ardennen om er hun
jaarlijkse weekendje-weg-van-alles door te brengen. Een weekend van
gebakkelei over wie welke kamer krijgt, van de gebruikelijke discussie
over de boodschappenlijst, van de zich tot in den treurnis herhalende
wandeling met jeneverfles, van het haardvuur met nat hout, van
het ophalen van dezelfde herinneringen, van het verdelen van de
overschot en de ik-laat-het-toch-graag-proper-achter-poetsbeurt ook
al heb je daarvoor bijbetaald.
Een van de vrienden, een lifecoach in opleiding, is er van overtuigd
dat veel koppels zouden scheiden als ze de berichten in de telefoon
van hun partner te lezen zouden krijgen. Terwijl de vrienden over deze
stelling discussiëren, besluiten ze, sommigen tegen wil en dank, om een
spel te spelen. Een spel waarbij iedereen de telefoon op tafel legt en
alle inkomende berichten en oproepen met de rest van de groep deelt.
Poupehan is een tragikomische voorstelling over vriendschap en
liefde en de grenzen daarvan. Over patronen en rituelen. Over het
worden van een cliché en het zich daartegen verzetten. Over karaoke
en vegetarisch barbecuen. Over het halsstarrig vasthouden aan een
gewoonte en het er niet mee kunnen breken, ook al breekt ze jou.

cast | Lucas Van den Eynde, Viv Van Dingenen, Ann Pira,
Raf Jansen en Amara Reta
productieleider | Maurice Cassiers
producent | Het Laatste Bedrijf
coproducent | De Mannschaft

THEATER

regie en tekst | Michai Geyzen en Stijn Van de Wiel

13.05
HET LAATSTE BEDRIJF
DE MANNSCHAFT
POUPEHAN
20 U. ZATERDAG 13 MEI 2023
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FILM

PRAKTISCHE INFO

CINEMA CITY
Elke eerste donderdag van de maand in de City om 14 en 20 u.
€ 4 (of € 2 met de voordeelpas voor de Nieuwpoortse jeugd)

KINDERFILMNAMIDDAG

DIENST CULTUUR
Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort
tel. 058 79 50 00
cultuur@nieuwpoort.be
www.cultuurnieuwpoort.be
OP WERKDAGEN VAN 9.30 TOT 11.30 U.
EN VAN 13.30 TOT 16 U. NIET OP WOENSDAG.

Tijdens de schoolvakanties (behalve tijdens de zomervakantie) wordt ook speciaal
voor de kinderen op woensdagmiddag om 14 u. een film vertoond.
Herfstvakantie
Woensdag 02/11/2022: City

Krokusvakantie
Woensdag 22/02/2023: Centrum Ysara

Kerstvakantie
Woensdag 28/12/2022: City
Woensdag 04/01/2023: Centrum Ysara

Paasvakantie
Woensdag 05/04/2023: City
Woensdag 12/04/2023: Centrum Ysara

Wil je vaker komen? Of kom je niet alleen? Dan is de filmpas iets voor jou.
Je betaalt € 25 voor 10 films of entrees, ofwel € 2,50 per film.
DEZE FILMPAS IS ONBEPERKT GELDIG. HIEROP IS HET JEUGDVOORDEELTARIEF NIET GELDIG.
NIET GELDIG VOOR DE KINDERFILMNAMIDDAG. VRAAG ERNAAR AAN DE KASSA.

FILMPROGRAMMA
Surf naar www.cultuurnieuwpoort.be of volg ons op sociale media: Centrum Ysara & City.

CENTRUM YSARA
Dienstweg Havengeul 14
8620 Nieuwpoort-Bad

TICKETS
Tickets voor de voorstellingen zijn online en bij de diensten toerisme te verkrijgen of
aan de kassa vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling.
Online via
www.cultuurnieuwpoort.be

€ 3 (of € 1,50 met de voordeelpas voor de Nieuwpoortse jeugd)

FILMPAS

CITY
Valkestraat 18
8620 Nieuwpoort-Stad

Infobalie Stadhuis
Marktplein 7
tel. 058 22 44 22

Toeristisch infokantoor
Hendrikaplein 11
tel. 058 22 44 68

TICKETS HOEVEN NIET TE WORDEN AFGEDRUKT ALS JE ZE BEWAART OP JE SMARTPHONE. TOON DE QRCODE AAN DE TOEGANGSCONTROLE OM TE LATEN SCANNEN. HET PROGRAMMA, DE DATUM OF HET
UUR KUNNEN SOMS BUITEN ONZE WIL OM WIJZIGINGEN ONDERGAAN. HET IS AANGERADEN OM ENKELE
DAGEN VOOR DE VOORSTELLING DE WEBSITE TE RAADPLEGEN.

PAKKETKORTING
Wanneer je een pakket van 4 verschillende voorstellingen koopt, krijg je een korting
van 15% op de totale prijs van je pakket.

VOORDEELPAS VOOR DE NIEUWPOORTSE JEUGD
Met de voordeelpas genieten alle in Nieuwpoort gedomicilieerde kinderen &
jongeren van 2,5 t.e.m. 25 jaar van een korting van 50% op het standaardtarief voor
culturele activiteiten georganiseerd door Centrum Ysara en de City, alsook tijdens alle
filmvoorstellingen.
DE VOORDEELPAS VOOR NIEUWPOORTSE JEUGD IS STRIKT PERSOONLIJK. DENK ERAAN DAT JE NAAST
HET AANGEKOCHTE TICKET OOK DE OVEREENKOMSTIGE VOORDEELPAS MEE MOET NEMEN NAAR DE
VOORSTELLING. ZONDER PAS IS JE TICKET NIET GELDIG.

WACHTLIJST
Als een voorstelling is uitverkocht, kan je via de webshop inteken op de wachtlijst.
Indien er tickets vrijkomen, word je gecontacteerd in volgorde van intekenen.

CADEAUBON
Centrum Ysara en de City bieden je de mogelijkheid om (online of bij de Dienst Toerisme)
een cadeaubon aan te kopen waarmee de ontvanger tickets voor onze voorstellingen kan
verkrijgen. Je kan kiezen tussen een bon van € 25, € 50, €75 en € 100.
Deze cadeaubon is één jaar geldig en kan zowel online als in onze verkooppunten
worden ingewisseld voor toegangstickets voor voorstellingen georganiseerd door
Centrum Ysara & City Nieuwpoort. Wanneer de cadeaubon is verlopen, kan de bon
niet meer als betaalmiddel worden gebruikt. De bon is niet inwisselbaar voor geld. Je
hoeft deze bon niet in één keer op te gebruiken. De restwaarde blijft gekoppeld aan
de unieke code.
Deze unieke code kan online worden ingegeven in het winkelmandje via het
plusteken bij de knop ‘kortingscode ingeven’. Klik daarna op ‘toepassen’. Het bedrag
in het winkelmandje wordt automatisch verrekend.
OPGELET: OM EEN CADEAUBON AAN TE KOPEN IN DE WEBSHOP, MOET JE MET JE ACCOUNT INGELOGD
ZIJN. WANNEER JE NIET INGELOGD BENT, WORDT HET TABBLAD NIET ZICHTBAAR EN KAN JE DUS OOK GEEN
CADEAUBON AANKOPEN. DE CADEAUBONNEN STAAN NIET ONDER HET TABBLAD ‘YSARA/CITY’ MAAR WEL
ONDER HET TABBLAD ‘WEBSHOP’.

TICKETS ANNULEREN
Tickets worden niet geruild noch terugbetaald. Ben je toch verhinderd om een
voorstelling bij te wonen? Via het facebook-event van de voorstelling kan je op zoek
gaan naar iemand die je ticket wil overkopen. Enkel wanneer de voorstelling wordt
afgelast, worden de tickets terugbetaald.

Deze brochure is een jaarlijkse uitgave
Oplage: 3.750 exemplaren
Seizoen 2022-2023 wordt gerealiseerd door:
Dienst Cultuur Nieuwpoort:
Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort
tel. 058 79 50 00
www.cultuurnieuwpoort.be - cultuur@nieuwpoort.be
PROGRAMMATIE, COMMUNICATIE EN PROMOTIE
Dienst Cultuur | cultuur@nieuwpoort.be
ONTWERP
Dienst Communicatie | communicatie@nieuwpoort.be

TE GAST

DRUK

De informatie in deze brochure over de verkoop van tickets, geldt uitsluitend voor
de voorstellingen in een organisatie van Centrum Ysara of City. Wanneer derden
voorstellingen of activiteiten in deze zalen organiseren, kunnen andere voorwaarden
gelden.

TICKETVERKOOP

Drukkerij Pattyn Veurne
Dienst Toerisme, Marktplein 7 en Hendrikaplein 11, 8620 Nieuwpoort
ZAALVERHUUR
zalen@nieuwpoort.be

BLIJF OP DE HOOGTE

ZAALTECHNIEK

Schrijf je in op de nieuwsbrief via www.cultuurnieuwpoort.be en volg ons op
Facebook! Zo ben je als eerste op de hoogte van onze activiteiten.

VRIJWILLIGERS

techniek@nieuwpoort.be

De vestiaire en de bar van Centrum Ysara worden beheerd door onze
gewaardeerde vrijwilligers. | gretel.meeus@nieuwpoort.be
v.u. AGB Vrije Tijd Nieuwpoort - Benoit Willaert - Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

WWW.CULTUURNIEUWPOORT.BE

