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FESTIVARIA PRESENTEERT

SCREENPLAY DOOR
BETTY COMDEN & ADOLPH GREEN

LIEDJES DOOR
NACIO HERB BROWN & ARTHUR FREED

REGIE

BRUNO VAN HEYSTRAETEN

MUZIKALE LEIDING

GEERT BAETENS

CHOREO

INGRID COPPIETERS

VAN 19 AUG. TOT 3 SEPT. 2022 | DONKMEER BERLARE

TICKETS & INFO: WWW.FESTIVARIA.EU

MET EEN VLAAMSE TOPCAST MICHIEL DE MEYER, NORDIN DE MOOR, DAPHNE WELLENS, HILDE VAN WESEPOEL...
GEBASEERD OP DE KLASSIEKE METRO-GOLDWYN-MAYER FILM IN SAMENWERKING MET WARNER BROS. THEATRE VENTURES, INC.

MUZIEK UITGEGEVEN BIJ EMI, ALLE RECHTEN BEHEERD DOOR SONY/ATV MUSIC PUBLISHING LCC - (ORIGINELE FILM CHOREOGRAFIE DOOR GENE KELLY EN STANLEY DONEN)

GEPRODUCEERD IN SAMENWERKING MET MAURICE ROSENFIELD, LOIS F. ROSENFIELD EN CINDY PRITZKER, INC - DE PRODUCTIE KWAM TOT STAND IN SAMENWERKING MET 

AUTEURSBUREAU ALMO IN OPDRACHT VAN MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (EUROPE)
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— VOORWOORD —

Beste theaterliefhebber,

Hoogstraat 12 – 2000 Antwerpen – 070 246 036 – www.fakkeltheater.be 

— FAKKELTHEATER TICKETSHOP —

Het nieuwe theaterseizoen dient zich aan en het Fakkeltheater kan met trots 
meer dan 50 verschillende producties presenteren, verspreid over meer dan 
500 voorstellingen. Ons theater in het hartje van Antwerpen bruist weer. 

Het Fakkeltheater heeft een unieke positie in het Vlaamse theaterlandschap. 
Naast de talloze eigen voorstellingen zijn wij eveneens een partnertheater 
voor tientallen professionele en semiprofessionele theatermakers en 
ondersteunen wij deze partners artistiek, technisch en logistiek. Meer dan 
70.000 bezoekers komen jaarlijks naar één van onze voorstellingen en 
zorgen voor een unieke ambiance. 

Opnieuw kunnen wij een zeer gevarieerd aanbod presenteren dat gaat 
van theater tot musical, van concert tot comedy, van klassiek tot jazz, van 
kleinkunst tot improvisatie, van poppentheater tot café chantant. 
Het Fakkeltheater biedt alweer een breed palet van eigen producties aan, 
zoals het 18e seizoen van “Hotel Vocal”, het 4e seizoen van “Bellissama”, het 
4e seizoen van “Nekka Intiem” en het 7e seizoen van ”Chansons Charmantes”. 
Als klap op de vuurpijl wordt er opnieuw een zaalshow van “Hotel Vocal” 
georganiseerd, onder de noemer: “The ladies & the tramp”. 

Wij willen onze trouwe partners bedanken voor de fantastische voorstellingen 
die zij in onze zalen komen spelen. Zo wordt de gloednieuwe versie van de 
musical “Josephine B.” met Sandrine in de hoofdrol iets om naar uit te kijken in 
het najaar. Carry Goossens speelt in november ’22 aan de zijde van de énige, 
échte Maria van Frituur Nr. 1 in de gloednieuwe komedie “Maria van ’t frituur” 
en Sven De Ridder dompelt u in kerstige sferen met “Ne geestige Kerst”. 
Ook het voorjaar wordt boeiend met onder andere “Frank wordt Francine” 
van Het Prethuis, de nieuwe musicalcreatie “The broken cirlcle breakdown” 
met Roel Vanderstukken en Lize Feryn in de hoofdrollen en Loge10 
Theaterproducties brengt naast 2 nieuwe producties ook een herneming 
van het succesvolle “De Muizenval”. Ook onze andere vaste partners zoals 
Theater Zeemanshuis, Take Twee Producties, De Speling, Theater Perplex, De 
Peerdentram, De Proefkonijnen, Paljas Producties en vele anderen zorgen voor 
een gevarieerd aanbod, geschikt voor jong en oud. 

We kijken hoopvol uit naar een prachtig theaterseizoen met tal van 
schitterende producties en uitverkochte zalen. 

Sam Verhoeven
Algemeen directeur

VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM: @fakkeltheater

Van 1 juli tot en met 21 augustus 2022: van maandag tot en met vrijdag van 11u tot 14u
Vanaf 22 augustus 2022: van maandag tot en met vrijdag van 11u tot 17u

— OPENINGSUREN TICKETSHOP —
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— EIGEN PRODUCTIE —

HOTEL VOCAL 2022/2023

Het is bijna niet te geloven, maar HOTEL VOCAL
bereikt de volwassen leeftijd van 18 jaar.  

Daisy Thys, Sam Verhoeven en Pol Vanfl eteren 
zijn van plan om er een onvergetelijk feest van te 
maken. Maar liefst 8 edities 
én een nieuwe zaalshow 
staan dit seizoen op het 
programma. Na 18 jaar 
zit er nog lang geen 
sleet op de gezelligste 
café-chantant van’t 
Stad, integendeel: goeie 
wijn rijpt met de jaren! 

HOTEL VOCAL 1 - 
’T IS WEER VOORBIJ 
DIE MOOIE ZOMER
Met Eveline Cannoot 
& Daisy Thys
De zomer en de vakanties mogen 
op papier dan wel voorbij zijn, met 
een zonnige verschijning als Eveline Cannoot 
zullen de zondagen in het Fakkeltheater - deze 
keer niet enkel op Ment-tv - toch nog even gehuld 
zijn in frisse en fruitige muziek, waarop de zon 
spontaan weer zal beginnen schijnen.  
18, 25 september en 2 oktober 2022 om 11u

HOTEL VOCAL 2 - 
TRIBUTE TO STEPHEN SONDHEIM
met Anne Mie Gils & Sam Verhoeven 
Op 26 november 2021 overleed Stephen 
Sondheim, de meest 
invloedrijke musicalmaker 
van de afgelopen 6 decennia. 
Hij schreef teksten en 
componeerde muziek voor 
wereldbekende musicals als 
“Company”, “A Little Night 
Music”, “Into The Woods”, “West Side Story” en 
vele, vele andere. Tientallen artiesten coverden 
onder andere ‘Send in the clowns’, maar 
Sondheim is zo veel meer dan enkel dat liedje.  
Grande dame van de Vlaamse musical Anne Mie 
Gils zal u onderdompelen in de wondere wereld 
van Sondheim.   
23, 30 oktober en 6 november 2022 om 11u

HOTEL VOCAL 3 - 
THE CROONER AND I
Met Doran & Daisy Thys
Doran heeft niet alleen een 
lichaam als een kathedraal, 
maar vooral ook een stem als 
een klok die elke ruimte vult 
met warmte en kippenvel. 
Liedjes van crooners zoals Engelbert 
Humperdinck, Nat King Cole, Michael Bublé, Roy 
Orbison, Charles Aznavour en nog vele anderen 
zijn dus op zijn lijf geschreven.  
20, 27 november en 4 december 2022 om 11u

HOTEL VOCAL SPECIAL - 
THE LADIES & THE TRAMP
Met Sandrine, Daisy Thys, 
Sam Verhoeven & suprise guest
7-koppig live orkest onder leiding 
van Pol Vanfl eteren
Het is geleden van 
november 2019 dat er 
nog eens een zaalshow 
werd georganiseerd. 
Het is eindelijk zover! 
Sandrine, Daisy Thys en 
Sam Verhoeven maken 
er weer een spetterend 
spektakel van, begeleid door 
een zevenkoppig live orkest onder leiding van 
Pol Vanfl eteren. Daarbovenop komt er ook nog 
een zeer bijzondere special guest! Twijfel dus niet 
en bestel als de bliksem tickets voor het leukste 
nieuwjaarsfeestje van 2023.
12, 13, 14 januari 2023 om 20u en 15 januari 2023 om 15u
in de RODE ZAAL

HOTEL VOCAL 4 - 
MINERVA VOOR IEDEREEN
Met Johan Van Mechelen & Daisy Thys
Als we aan Radio Minerva 
denken, dan denken we aan 
pure nostalgie. Een waaier van 
muziek die zeer breed is en alle 
kanten op kan, maar altijd met 
een vleugje ‘oooh’ of ‘mmm’… 
Johan van Mechelen is met zijn 
groep 4TACT niet alleen een ‘Strangers-kenner’ 
maar heeft een heel uitgebreid repertoire waarbij 
ambiance gegarandeerd is, maar ook de nodige 
‘ooh’s’ en ‘mmm’s’ zal zorgen. 
22, 29 januari en 5 februari 2023 om 11u

HOTEL VOCAL 5 - 
CENT MILLE CHANSONS
Met An Lauwereins, Hans Peter Janssens 
& Sam Verhoeven
An Lauwereins en Hans Peter Janssens hoeven bij 
HOTEL VOCAL geen introductie. Twee toptalenten 
van eigen bodem, gezegend met een hemels 
stemgeluid. Dit keer zullen ze grasduinen in het 
zeer omvangrijke Franse oeuvre. Zowel chansons 
als aria’s, zowel licht klassiek als populair, zowel 
Brel als Piaf, zowel Gounod als Off enbach. 
19, 26 februari en 5 maart 2023 om 11u

HOTEL VOCAL 6 - 
DEX À VOLONTÉ
Met Barbara Dex & Sam Verhoeven
Barbara Dex komt opnieuw naar HOTEL VOCAL. 
Als dat gebeurt dan weet u dat de muzikale 
hoogtepunten mekaar in sneltempo opvolgen. 
Dex à volonté is én Nederlandstalig én country én 
rock-‘n-roll én gospel én chanson.  

Ook al dacht Barbara - als 
dochter van een zingende 
vader - in het begin van de 
jaren ‘90 niet meteen aan 
een eigen zangcarrière, 
toch staat deze Kempense 
zangeres ondertussen al meer 
dan 22 jaar mee aan de Vlaamse top.
19, 26 maart en 2 april 2023 om 11u

HOTEL VOCAL 8 - 
KLEINKUNST IN GEUREN 
EN KLEUREN 
Met Maarten Cox & Daisy Thys
Dat het kleinkunstrepertoire 
onuitputtelijk is, dat weten we 
na maar liefst 18 jaar HOTEL 
VOCAL. Maar er is nog 
zoveel meer te ontdekken. 
En wie is er beter geschikt 
dan Maarten Cox om dit 
muziekgenre mee uit de doeken 
te doen? Hij was al twee keer heel graag gezien 
en gehoord bij ons publiek, dus driemaal is 
scheepsrecht en een topeditie is bij deze weeral 
gegarandeerd. 
23, 30 april en 7 mei 2023 om 11u

HOTEL VOCAL 9 - 
DE LASSIES OP CRUISE (TRY-OUT)
Met Jelle Cleymans & Sam Verhoeven
Na hun succesvolle reis naar Las Vegas gloort 
voor de Lassies roem en wereldfaam aan de 
einder. Ze worden geboekt om als duo te gaan 
optreden op een grote cruise. Het zal misschien 
niet allemaal van meet af aan van een leien dakje 
lopen, maar uiteindelijk zal er gezongen, gedanst, 
gegoocheld en gelachen worden.   
DE LASSIES OP CRUISE is het vervolg op DE LASSIES
en DE LASSIES NAAR LAS VEGAS en zal de komende 
seizoenen te zien zijn in de Vlaamse theaters.
21, 28 mei en 4 juni 2023 om 11u

THEATERCAFÉ
Tickets: € 19,00
Vijfrittenkaart: € 85,00 (5 optredens naar keuze)
Abonnement (zonder The Ladies & The Tramp):
€ 128,00 (alle 8 edities van Hotel Vocal)
Abonnement (met The Ladies & The Tramp):
€ 152,00 (alle 8 edities van Hotel Vocal én The Ladies & The Tramp)
Alle prijzen zijn inclusief reserveringskosten.
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be
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BELLISSAMA 2022/2023
Fakkeltheater vzw, Lissa Meyvis 
en Herman Van Hove

Voor onze programmareeks BELLISSAMA vonden 
we de inspiratie in de luisterrijke zondagmiddagse 
traditie van het Fakkeltheater in de jaren tachtig. 
Lichtvoetig zondags aperitief van opera, operette, 
songbook en musical in het hartje van de oude 
stad. Dicht bij de mensen in de warme clubsfeer 
van het Theatercafé. Sopraan Lissa Meyvis (In de 
schaduw van Toon Hermans, Ode an die Freunde, Lissa 
à mille temps) is de zingende gastvrouw en omringt 
zich met zowel bekend als jeugdig talent. Bekend 
en/of jeugdig. Ieder zijn eigen temperament, 
zijn eigen muzikale voorkeur. Allemaal één 
gemeenschappelijke karaktertrek: passie.

Passie voor muziek
De passie voor het Franse 
chanson die ik deel met Hans 
Peter Janssens. Ontroering 
bij de cellostrelingen van 
Yunah Proost. Passie voor de 
zaligste operamelodieën met 
An De Ridder. Amusement met het mooiste van 
Annie M.G. Schmidt met Lars Corijn. Bewondering 
voor het Vuurwerk van pianist Lester Van Loock. 
Guilty pleasures en amuses-oreilles bij de 
operetteklanken van Stijn Saveniers. Fascinatie 
voor de wereldmuziek van Tutu Puoane. Liefde 
voor mijn vrienden van Ode an die Freunde.
Het is de liefde, de liefde voor muziek. Lissa Meyvis

BELLISSAMA 1 - AMOURS PERDUES
Met Hans Peter Janssens, Lissa Meyvis 
& Eric De Vos
Voor Hans Peter Janssens is 
er een directe link tussen de 
verhaalkracht van Gaston 
Leroux (Phantom of the Opera) 
en Victor Hugo (Les Misérables) 
en de poëzie van chansonniers als 
Gainsbourg, Brel, Aznavour, Berger, Legrand...
Hans Peter, Lissa en Eric vergasten ons op 
nummers als ‘Plus bleu que tes yeux’, ‘Je voyage’, 
‘La mamma’, ‘La mer’, ‘La valse à mille temps’, 
‘Je suis venu te dire que je m’en vais’, ‘Mistral 
gagnant’, ‘Evidemment’, ‘She’, ‘La chanson des 
vieux amants’, ‘Il y a’, ‘Les moulins de mon coeur’, 
‘Avec le temps’, ‘L’encre de tes yeux’, ‘Je suis 
malade’, ‘Le premier pas’, ‘Millésime’…
Zondag 9 oktober 2022 om 11u

BELLISSAMA 2 - MORCEAUX DETACHES
Met Stijn Saveniers, Lissa Meyvis 
& Jokke Martens
Stijn Saveniers ontwikkelde 
voor de Volksopera een 
informeel concertformat: 
Morceaux Détachés. Samen 
met Lissa Meyvis en Jokke 
Martens blaast hij het stof van 
een vergeten salonoperette. Is het werk terecht 
ondergesneeuwd? Is het een vergeten parel die 
het trio ter plekke zal oppoetsen? Lissa en Jokke 
illustreren het poetswerk met hun eigen guilty 
pleasures, amuses-oreilles, hun meest geliefde 
aria’s en duetten die ze graag met ons delen. Het 
publiek geniet mee van het plezier dat musici 
onderling in een ongedwongen sfeer hebben.
Zondag 13 november 2022 om 11u

BELLISSAMA 3 - VUURWERK!
Met Lester Van Loock
“Hongaarse Rapsodie nr 2 Franz 
Liszt. Een huzarenstukje. Lester 
Van Loock laat noten en sferen 
uitsterven en bou wt ze dan 
weer op in een meeslepende 
cadans. Een pianospel vol grootse 
orkanen en lichte briesjes. Wat is er heerlijker dan 
door een performer meegezogen te worden in 
zijn verhaal en daar slaagt maestro Van Loock met 
zijn geweldige techniek en inlevingskracht perfect 
in, een meester van het klavier par excellence.” 
Viviane Redant, Klassiek Centraal.
Liszt, Chopin, Rachmaninof, Beethoven of 
Schumann. Allemaal huzarenstukjes onder de 
handen van Lester Van Loock in editie 4 van 
VUURWERK!
Zondag 11 december 2022 om 11u

BELLISSAMA 4 - CELLOSTRELINGEN, 
PIANOSPRANKELS, HEMELSTEM
Met Yunah Proost, Lissa Meyvis 
& Lester Van Loock
Yunah streelt haar liefste 
cellosonate. Lester vleugelt. 
Vurig. Ingetogen. Intens. 
Exuberant. Cello en piano 
versmelten. Schilderen 
een spetterend kleurrijk palet. 
Boogstreken of borstelstreken… Yunah en Lester 
krijgen het aan de stok. Strijkstok of dirigeerstok, 
voor Yunah is het twee in één. Op haar eentje 
tovert ze een voltallig symfonisch orkest en 
begeleidt Lester in het derde pianoconcert 
van Rachmaninoff . Cello en piano, een zalige 
combinatie. Hemels wordt het als de engelenstem 
van Lissa er boven zweeft. Lieve liedjes, geurige 
cellostreken, kleurige pianosprankels. Trio Talent.
Zondag 8 januari 2023 om 11u

BELLISSAMA 5 - WOLFGANG 
AMADEUS MEETS ELLA
Met Tutu Puoane, Ewout Pierreux 
& Lissa Meyvis
“Twintig jaar geleden. Een 
verlegen Zuid-Afrikaanse 
jongedame zingt voor het eerst 
op mijn theaterzoldertje. Acht 
jaar later een al even schuchter 
meisje uit Kalmthout. Vandaag 
is Tutu Puoane one of the most exciting voices in 
the international jazz scene. Veel meer dan dat. 
Een volkomen unieke Tutu-mix van Afrikaanse, 
Europese en Amerikaanse tradities. Vandaag 
is Lissa Meyvis master klassieke zang, maar ‘ik 
hou van vele muziekjes en ritmes’. Van Wolfgang 
Amadeus Mozart naar Ella Fitzgerald. Tutu te gast 
bij Bellissama. Soms worden dromen waar. Voor 
Lissa. Voor mij.” Herman Van Hove
Zondag 12 februari 2023 om 11u

BELLISSAMA 6 - ZEUR NIET
Met Lars Corijn, Lissa Meyvis 
& Pol Vanfl eteren
Annie M.G. Schmidt. Vluchten kan niet meer. 
De koningin van Lombardije. Op een mooie 
pinksterdag. Jip en Janneke. Margootje. Ja zuster 
nee zuster. Zeur niet. Heerlijk duurt het langst...

Ze overleed in 1995, maar 
haar oeuvre behoort nog 
steeds tot ons collectief 
geheugen. Wat brengt een 
jonge master klassieke zang, 
assistent-dirigent bij Opera 
Ballet Vlaanderen er toe een 
programma met liedjes van Annie M.G. Schmidt 
te creëren. ‘Jeugdsentiment’ zegt Lars Corijn. Het 
begon met ‘Het is over’ en het bleef sluimeren 
tot Lissa met het voorstel kwam samen ‘iets te 
doen’ voor Bellissama. Pol Vanfl eteren, musical 
director van de Schmidt-hommages in Carré aan 
de vleugel. Heerlijk...
Zondag 12 maart 2023 om 11u

BELLISSAMA 7 - 
CON AMORE PER LA MUSICA LIRICA
Met An De Ridder, Lissa Meyvis 
& Lester Van Loock
Bericht van An De Ridder aan 
Lissa Meyvis: “Wat vind je 
ervan om te beginnen met 
Glück, Mozart, Beethoven? 
Na de pauze Italiaanse aria’s 
en Franse romantiek? Ik heb 
een mooie aria uit Iphiginie en 
Tauride van Glück, eventueel ook de grote aria 
uit Fidelio. Een Mozart aria uit Clemenza di Tito. 
Voor jou aria van Marzelline uit Fidelio, Susanna, 
de aria van Sophie uit Werther van Massenet. En 
uiteraard een duet uit Nozze. Pleurez mes yeux 
van Massenet, Rusalka kunnen ook. Als we een 
scène uit Carmen doen, kan Lester een mooi 
intermezzo spelen.” Con amore, lieve dames. 
Con amore.
Zondag 9 april 2023 om 11u

BELLISSAMA 8 - 
FREUNDE & FREUNDJES
Met Ode an die Freunde
Een sopraan, een alt, een 
tenor, een bas. De klassieke 
elementen van een vokaal 
ensemble. Voor de vier 
Freunde primeerde hun 
vriendschap altijd boven die 
logica. Al moet je met twee sopranen, een bariton 
en een zingende pianist vaak buiten de lijntjes 
zingen. Wat als we ons stemmenpalet eens een 
keertje de klassieke vorm geven? En wat als we 
daarvoor eens gaan vissen waar het ook voor ons 
begon, ons Antwerps conservatorium? Freunde 
Alexandra, Jokke, Lissa en Lester kiezen elk 
een Freundje. Kansen gekregen, kansen geven.  
Freunde & Freundjes.
Zondag 14 mei 2023 om 11u

THEATERCAFE
Tickets: € 22,00
Vijfrittenkaart: € 105,00 (5 optredens naar uw keuze)
Abonnement: € 160,00 (alle 8 edities van Bellissama)
Alle prijzen zijn inclusief reserveringskosten.
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

De stoelen voor Bellissama zijn genummerd. Kies zelf uw plaatsen op 
fakkeltheater.be KINDEREN TOEGELATEN VANAF 14 JAAR.
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CHANSONS CHARMANTES
2022/2023
Fakkeltheater vzw en Herman Van Hove

65 jaar + 1
Oktober 2021 vierde het Fakkeltheater zijn 65e

verjaardag. De geplande festiviteiten werden 
weggespoeld door de covid-tsunami.
Niet langer getreurd. We zetten een extra kaarsje 
op de Fakkeltaart en starten onze nieuwe reeks 
CHANSONS CHARMANTES met 65 jaar + 1 con 
brio en con rock’n roll op gang getrokken door 
Fakkelpatron Sam Verhoeven. Het spetterende 
startschot voor onze nieuwe reeks van acht 
charmante avonden. Vijf vertrouwde namen 
die jullie keer op keer weer willen horen. Maar 
we verwelkomen ook drie nieuwkomers, alle 
drie grote klasse. Reserveer als de gesmeerde 
bliksem en verwen jezelf en wie je lief is met acht 
charmante maandagavonden van herfst tot lente 
in de warmte van ons Theatercafé. 
Herman Van Hove

CHANSONS CHARMANTES 1 - 
65 JAAR FAKKELTHEATER + 1
Met Sam Verhoeven & Ron Cornet
Oktober 2021 vierde het Fakkeltheater zijn 
65e verjaardag. Jammer genoeg sneuvelden 
een aantal geplande festiviteiten omwille van 
de covid-situatie. Dat zetten we in het nieuwe 
theaterseizoen con brio recht. Zo zal de eerste 
CHANSONS CHARMANTES van het seizoen in het 
teken staan van 65 + 1 jaar Fakkeltheater. Acteur, 
verteller, regisseur en Fakkel-pionier Ron Cornet 
vertelt anekdotes uit pioniersjaren van ons theater 
en directeur Sam Verhoeven zingt liedjes uit de 
swingende jaren ’50, het decennium van de grote 
crooners, de start van de rock’n roll, het eerste 
Eurovisiesongfestival en de beginjaren van de 
Vlaamse televisie. Het programma wordt swingend 
begeleid door het orkest van Pol Vanfl eteren.
Maandag 17 oktober 2022 om 20u

CHANSONS CHARMANTES 2 - 
LISSA A MILLE TEMPS
Met Lissa Meyvis
“Soms kan zingen gewoon mooi 
zijn” Linda Lepomme. “Dat 
meisje heeft een goede timing”
Toots Thielemans. “Wie was het 
meisje in het rode jurkje dat zo mooi 
zong” Prinses Beatrix. Opera is de grote liefde van 
master klassieke zang Lissa Meyvis. Een liefde met 
polyamoureuze trekjes... “Ik hou van vele muziekjes 
en ritmes”. Van Conny Stuarts Hoezenpoes tot 
Mozarts Papagena. Franz Schubert & Frank Sinatra. 
Paul Simon & Charles Aznavour. Marlène Dietrich 
& The Carpenters. Barbra Streisand & Kurt Weill. 
Toon Hermans & Jacques Brel. Ze komen allemaal 
voorbij in Lissa à mille temps.
Maandag 14 november 2022 om 20u

CHANSONS CHARMANTES 3 - 
BACK TO THE FUTURE
Met La Piovra & 
Andrea Croonenberghs
In de jaren 90 toerde Andrea 
met haar coverband La Piovra 
door Vlaanderen en bouwde 
ze een stevige live reputatie op. 
Daarna volgden er meerdere muzikale projecten, 
altijd in samenwerking met andere zangers en 
zangeressen. Na 21 jaar is het tijd om La Piovra 
nieuw leven in te blazen samen met gitarist Chris 
Van Nauw, bassist Karl Zosel en drummer Eric 
Bosteels. Het is weer een eclectische mix van 
pop-, rock- en singer-songwritersmuziek. Bekende 
en minder bekende nummers van onder meer 
Fleetwood Mac, Janis Ian, Susan Vega, Celeste, Ilse 
De Lange, Norah Jones, Bonnie Raitt, Keane, Sting, 
Lady Gaga … à la façon de La Piovra.
Maandag 12 december 2022 om 20u

CHANSONS CHARMANTES 4 - 
SOLO EN ZONDER VEEL CINEMA
Met Jan De Smet
Stijn Tormans in Knack: “Hij 
brengt geen cinema mee, en 
nog minder tierlantijn. Maar in 
zijn koff er zitten wel heerlijke 
verhalen en vergeten songs 
met eeuwigheidswaarde. Het is de 
geestigste les monumentenzorg die ik ooit kreeg.” 
Warre Borgmans: “Simpel en gewoon: hij komt op 
en zingt een lieke, we kennen het, zo hadden we 
dat lieke nog nooit gehoord, dan vertelt hij iets 
over dat lieke, en het doet hem denken aan een 
ander lieke... en direct hangt ge aan z’n lippen, 
hij doet iets dat weinigen kunnen: hij tovert, hij 
schildert levendig de ene anekdote na de andere 
(zonder verf hè, met woorden).
Maandag 9 januari 2023 om 20u

CHANSONS CHARMANTES 5 - 
SUBURBIA
Met Zsa Zsa Zsu
Zsa Zsa Zsu is een vijfkoppige 
band die avontuurlijke, liefl ijke 
muziek brengt vol zwoele 
stemmen en dansbare retropop 
& gipsy-swing. Dames en heer 
hebben een voorliefde voor muziek van de jaren 
twintig en maken dus graag een zijsprong om 
je mee te nemen naar vervlogen tijden. Zsa Zsa 
Zsu speelt sinds hun cd ‘Golden times’ over het 
hele land. Ook hun debuutalbum ‘Carrousel’ 
werd enthousiast onthaald op de radio. Hun 
nieuwe album ‘Suburbia’ gaat over haasten en 
onthaasten.
Maandag 13 februari 2023 om 20u

CHANSONS CHARMANTES 6 - 
ME & MY VOICE
Met Ann Van den Broeck
Wie ons een uitverkocht Theatercafé levert, 
krijgt een Wild Card voor het volgende seizoen. 
Ann koos een passende foto voor haar zesde 
Wild Card. En ze trekt haar stoute schoenen 
aan. Een meer dan verrassende speellijst van 
pop naar jazz over klassiek met onderweg nog 

wat onvermoede zijpaden. Naast Anns vaste 
begeleider pianist Thomas Vanhauwert, een all-in 
symfonieorkest op zich, is een wel heel aparte 
gast Jo Hermans, multi-inzetbare 
trompettist die de podia 
deelde met Daan, Deus, 
Will Tura, Raymond van het 
Groenewoud. En nu met 
Wild Ann Van den Broeck.
Maandag 13 maart 2023 om 20u

CHANSONS CHARMANTES 7 - 
AMBASSADRICE & REBEL
Met Jo Lemaire
De tijdloze klasse van Jo 
Lemaire maakt haar tot 
de perfecte ambassadrice 
van het Franse chanson. 
Altijd klaar voor gedurfde 
uitdagingen. Met één 
muzikant, met een big band, een symfonisch 
orkest, Nederlands, Frans, Engels, Jo staat er. 
Jo brengt een greep uit eigen werk, beloofd. 
Maar deze steekt de rebel in Jo weer de kop 
op in een aantal nieuwe composities. Wie Jo 
kent uit haar beginperiode weet wat ons te 
wachten staat. Actie. Sfeer. Straff e teksten. 
Sociaal geengageerde Jo zingt wat ze is. Warm. 
Hartstochtelijk. Vuur. Liefde voor muziek.
Maandag 10 april 2023 om 20u

CHANSONS CHARMANTES 8 - 
ONTMOETINGEN
Met Anne Mie Gils
Wat maakt mij tot wie ik 
ben? Een heleboel, zoals bij 
iedereen. Voor mij toch wel 
heel apart alle muziek die op 
mijn pad is gekomen. De mensen 
die ik daarbij ontmoet heb. De anekdotes die 
daaraan vasthangen. De liedjes die mijn vader 
zong. De liedjes die ik zong voor mijn dochters. Het 
voorprogramma van Tjens-Couter met een van 
mijn eerste bands. De dat-zou-jij-eens- moeten-
zingen-cassettes met jazz en bosa nova aangereikt 
door vrienden. Randy Crawford kruisen in de 
studio : ‘nice singing, girl’. Musicals. Hotel Vocals. 
Zoldertheaters. Met altijd en overal inspirerende 
mensen. Ontmoetingen.
Maandag 15 mei 2023 om 20u

THEATERCAFE
Tickets: € 19,00
Vijfrittenkaart: € 85,00 (5 optredens naar uw keuze)
Abonnement: € 128,00 (alle 8 edities van Chansons Charmantes)
Alle prijzen zijn inclusief reserveringskosten.
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

De stoelen voor CHANSONS CHARMANTES zijn genummerd.
Kies zelf uw plaatsen op fakkeltheater.bemeisje in het rode jurkje dat zo mooi 
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NEKKA INTIEM 2022/2023
Fakkeltheater vzw, Herman Van Hove
en Koen Huygebaert

Zingen in het Nederlands. De rode draad van 
de vierde jaargang Nekka Intiem, onze reeks 
maandagavonden in het Theatercafé.

NEKKA INTIEM serveert je een eigenzinnige maar 
vooral kunstzinnige selectie artiesten. Liefdevol 
voor jullie gekozen door Koen Huygebaert. 
Kleinkunstexpert pur sang Koen organiseert met 
zijn Nekkakompanen al meer dan vijfentwintig jaar 
NekkaNachten allerhand.

We presenteren acht avonden met artiesten die 
er bewust voor kiezen om in hun moedertaal te 
zingen, hun emoties uit te drukken, jullie te doen 
lachen en huilen. En meezingen. De ene artiest al 
wat bekender dan de andere, het ene lied al wat 
vertrouwder dan het andere, het ene genre al 
wat toegankelijker dan het andere. Maar alles in 
de mooie taal die ons Nederlands is en puttend 
uit een ongeloofl ijk mooi en rijk repertoire. Kom 
genieten, luisteren, meezingen.

NEKKA INTIEM 1 - 
MARTINE ZINGT ZJEF VANUYTSEL
Met Martine Dams
Martine Dams is van jongsaf 
gebeten door de kleinkunst- 
en chansonmicrobe. Ze zingt 
het liefst van al in haar eigen 
moedertaal.

Martine opent het nieuwe seizoen 
NEKKA INTIEM met een hele reeks bekende 
kleinkunstklassiekers naast een paar eigen 
nummers en enkele musicalmelodieën. 

Het hoogtepunt van de avond wordt een aparte 
ode aan de acht jaar geleden overleden Zjef 
Vanuytsel. En dan is er een intieme hulde aan 
haar anderhalf jaar geleden overleden moeder, 
haar grootste fan. Marc Stans begeleidt Martine 
op vleugel en accordeon.
Maandag 26 september 2022 om 20u

NEKKA INTIEM 2 - 
RETROSPECT
Met Jonas Winterland
Na vier albums en een boek blikt 
Jonas Winterland in ‘Retrospect 
– 10 jaar Jonas Winterland’ terug 
op het afgelopen decennium. 

Samen met topmuzikanten 
Gianni Marzo (Isbells, Marble Sounds) en 
Seraphine Stragier (Sun Sun Sun Orchestra, 
Ansatz der Machine) voorziet hij zijn liedjes uit 
het afgelopen decennium van nieuwe, vaak 
verrassende arrangementen. 

En dat doet hij vooral met veel verwondering: hoe 
is het in godsnaam mogelijk dat hij nog steeds 
liedjes mag schrijven? Dat jullie vanavond toch 
weer in de zaal zitten?
Maandag 31 oktober 2022 om 20u

NEKKA INTIEM 3 - EEN STEM, EEN 
GITAAR, EEN MAND VOL LIEDJES
Met Stephanie Struijk
De Nederlandse singer-
songwriter Stephanie Struijk 
schrijft persoonlijke verhaaltjes 
in pakkende liedjes. Haar stem 
en haar gitaarspel tillen de 
miniatuurtjes naar een hoger 
universum.

Stephanie: ‘’De muziek heeft me op veel plekken 
ver van huis gebracht en me veel mooie verhalen 
en ervaringen opgeleverd. Eén van die ervaringen 
is dat je niet ver van huis hoeft te gaan om 
bijzondere mensen te ontmoeten en verhalen 
te horen. Ik kijk daarom erg uit om in België op 
avontuur te gaan en mijn liedjes te laten horen.”
Maandag 28 november 2022 om 20u

NEKKA INTIEM 4 - 
AFRIVLAAMS
Met Stefan Dixon en Klaas Delrue
Een muzikale reis van Kaapstad 
naar Brussel en hopelijk 
ook weer terug. Zo kun je 
deze voorstelling het best 
samenvatten. Denk aan ‘De 
Zotte Morgen’ in het Afrivlaams 
maar ook aan ‘Lisa se Klavier’ van 
Koos Kombuis. Denk aan Rozane in het Afrivlaams 
maar ook aan ‘Bitterfontein’ van Piet Botha. Reken 
daarbij de intieme bezetting, een aantal sappige 
reisverhalen en een gezonde dosis humor en 
zelfrelativering bij beide heren en je krijgt een 
wonderlijke muzikale reis waarbij Klaas en Stefan 
hun Vlaamse én Zuid-Afrikaanse helden heren en 
hun grote liefde voor het Afrikaans als muziektaal 
in de verf zetten.
Maandag 23 januari 2023 om 20u

NEKKA INTIEM 5 - 
TIEN JAAR STOOMBOOT
Met Stoomboot
Een kruising tussen de kleine 
prins en een doe-het-zelfzaak, 
zo omschrijft Belpop-expert 
Jan Delvaux het fenomeen 
Stoomboot. Met een zachte 
stem en een gitaar vertelt Niels ‘Stoomboot’ 
Boutsen in alle eenvoud de verhalen die door 
zijn hoofd varen. En dat al tien jaar. Tijd voor 
een gepast feest. Na vier platen, een MIA-
nominatie, samenwerking met Kommil Foo en 
Raymond Van Het Groenewoud, uitstapjes naar 
de wondere wereld van de jazz, podcasts en het 
Franse chanson, keert Stoomboot terug naar 
zijn essentie: een stem, een gitaar en een hoop 
verhalen.
Maandag 27 februari 2023 om 20u

NEKKA INTIEM 6 - 
DOORGAAN
Met Mira
Mira. Voer voor liefhebbers 
van goudeerlijke, spitsvondige 
pop. Sinds haar debuut in 
2006 met ‘In De Daluren’ staat 

Mira garant voor gevatte, melodieuze liedjes vol 
zelfrelativering en rake observaties. Van haar 
klassieker ‘In De Fleur’ tot haar recente plaat 
‘Heilig Hart’ blijft Mira trouw aan haar roots als 
chansonnière maar staat ze tegelijk met twee 
voeten stevig in deze tijd. Liedjes met een eigen 
smoel, teksten met de vinger aan de pols. Over 
doorgaan, ook al zijn we op. Over alles willen 
bijhouden. Over vrienden die vreemden worden. 
Over dat het hier niet op punten staat.
Maandag 27 maart 2023 om 20u

NEKKA INTIEM 7 - 
DE TIENDAAGSE VAN WIGBERT
Met Wigbert
Al ruim drie decennia schrijft 
Wigbert knappe liedjes in 
het Nederlands, gevat in 
zes fraaie albums. Zijn 
liedjes zoeken steeds de 
juiste toon en eenmaal die 
gevonden, groeien ze uit tot 
geduldig geslepen juweeltjes vol liefde voor ritme 
en klanken, het menselijke zoeken, dwalen en 
vinden, met zachte taal en humor, ontroerend en 
herkenbaar. Nu worden die teksten gebundeld 
in een Liedboek, aangevuld met nieuw en niet 
verschenen materiaal. Om dit te vieren en mee 
te beleven toert hij tien dagen na elkaar het land 
rond in theaters en sfeervolle muziekhuizen vol 
verwelkomende gastvrijheid.
Maandag 8 mei 2023 om 20u

NEKKA INTIEM 8 - 
MOEDERLAND
Met Little Kim
Kimberly Claeys, bekend 
als frontvrouw bij Kadril 
en als backing vocaliste bij 
Guido Belcanto, strekt haar 
eigen vleugels uit. November 2022 brengt ze 
onder haar artiestennaam Little Kim haar eerste 
soloplaat ‘Moederland’ uit. Country, folk, roots, 
americana… noem het misschien ‘Flandricana’. 
Country geboetseerd uit Vlaamse klei.

Nederlandstalige liedjes geschreven en 
geïnterpreteerd door Guido Belcanto, Bruno 
Deneckere en Lieven Tavernier. Litte Kim treedt 
aan met Bruno Deneckere, zang & gitaar en Bart 
Vervaeck, pedalsteel en gitaar.
Maandag 29 mei 2023 om 20u

THEATERCAFE
Tickets: € 19,00
Vijfrittenkaart: € 85,00 (5 optredens naar uw keuze)
Abonnement: € 128,00 (alle 8 edities van Nekka Intiem)
Alle prijzen zijn inclusief reserveringskosten.
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

De stoelen voor NEKKA INTIEM zijn genummerd.
Kies zelf uw plaatsen op fakkeltheater.be
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TALENT DER LAGE LANDEN 2022 
The Singing Factory Events

In 2022 gaan we voor de elfde keer op zoek naar het Talent der 
Lage Landen en voor de zesde keer naar het Kids’ Talent.  

Talent der Lage Landen is intussen langzaamaan uitgegroeid tot een 
begrip. Dit is niet zomaar de zoveelste zangwedstrijd. De winnaar 
gaat aan de haal met een prijzenpakket t.w.v. maar liefst 2000 euro: 
een professionele opname, coaching, een fotoshoot, promotie… 

De kandidaten worden door een professionele jury beoordeeld. 
In de eerste plaats wordt er gequoteerd op zang en stemtechniek, 
maar ook uitstraling, podiumact en originaliteit zijn belangrijk. We 
zijn immers niet op zoek naar kopieën van bestaande artiesten! 

ZWARTE EN RODE ZAAL

12, 13 en 19 augustus 2022 om 20u
in de ZWARTE ZAAL

27 augustus 2022 om 20u
fi nale in de RODE ZAAL
____________________________________

Tickets: € 12,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Finale: € 15,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

KIDS’ TALENT 2022
be AMusEd vzw

In 2022 gaan we voor de elfde keer op zoek naar het Talent der 
Lage Landen en voor de zesde keer naar het Kids’ Talent. 

Talent der Lage Landen is intussen langzaamaan uitgegroeid tot een 
begrip. Dit is niet zomaar de zoveelste zangwedstrijd. De winnaar 
gaat aan de haal met een prijzenpakket t.w.v. maar liefst 2000 euro: 
een professionele opname, coaching, een fotoshoot, promotie… 

De kandidaten worden door een professionele jury beoordeeld. 
In de eerste plaats wordt er gequoteerd op zang en stemtechniek, 
maar ook uitstraling, podiumact en originaliteit zijn belangrijk. We 
zijn immers niet op zoek naar kopieën van bestaande artiesten! 

Alle liveshows gaan door in augustus 2022. 

ZWARTE EN RODE ZAAL

14 augustus 2022 om 19u30
in de ZWARTE ZAAL

26 augustus 2022 om 19u30
fi nale in de RODE ZAAL
____________________________________

Tickets: € 12,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Finale: € 15,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

OOST WEST, THUIS BEST 
Het Achterland

Jean en Jenny De Bie knijpen er steevast met het voorjaar voor 
enkele weken tussenuit. Tot voor kort steeds naar dezelfde plek, 
het door Jean zo geliefde Spaanse Calpe. Vorig jaar echter zijn 
ze, door een vervelend virus, in eigen land moeten blijven. Deze 
‘staycation’ is Jenny zodanig goed bevallen dat ze dit jaar een 
wandelvakantie geboekt heeft bij ‘De Molse Meren’. Dit uiteraard 
zeer tegen de zin van Jean, maar Jenny’s wil is wet! Als op de dag 
van vertrek de huisvriend Alex nog snel even binnenspringt ziet 
Jean een kans om dit vertrek enigszins uit te stellen. Alex is echter 
niet van plan lang te blijven zijn minnares wacht hem op in de auto. 
Jenny mag haar zeker niet tegen het lijf lopen want zij is de beste 
vriendin van Rita, de vrouw van Alex. Als dit door omstandigheden 
toch gebeurt, gaan de poppen aan het dansen en moeten beide 
boezemvrienden zich in duizend bochten wringen om zich uit deze 
situatie te redden. Maar of hen dat lukt…? 
OOST WEST, THUIS BEST is een situatiekomedie pur-sang. 
Boordevol misverstanden, volgehouden leugens en heerlijk 
herkenbare personages. 

RODE ZAAL

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 en 30  juli 2022 om 20u
3 juli 2022 om 19u
10, 17, 24 en 31 juli 2022 om 15u

5, 6, 12 en 13 augustus 2022 om 20u
7 en 14 augustus 2022 om 15u
____________________________________

Regie: Jeroen Maes
Auteur: Jeroen Maes
Cast: Carry Goossens, Danni Heylen, 
Bart Van Avermaet, Lynn Van den Broeck, 
Ann De Winne
____________________________________

Tickets: € 29,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
VIP: € 39,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 24,00 (groepen vanaf 20 personen) 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be
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VANAF VRIJDAG 1 JULI 2022
RODE ZAAL, FAKKELTHEATER

TICKETS VIA WWW.FAKKELTHEATER.BE OF 070 246 036

EEN DOLDWAZE VAKANTIEKOMEDIE 
GESCHREVEN EN GEREGISSEERD DOOR JEROEN MAES

DANNI 
HEYLEN

CARRY
GOOSSENS

LYNN 
VAN DEN BROECK

BART 
VAN AVERMAET

ANN 
DE WINNE

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 9.
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STAND-UP ANTWERP 
COMEDY CLUB
Take the Mic vzw

Stand-Up Antwerp is een Engelstalige Comedy Club die één 
keer per maand een stand-up comedy night met professionele, 
internationale comedians organiseert. Initiatiefnemer & host is 
stand-up comedian Nigel Williams. 

Reserveer tijdig uw tickets. Deze Engelstalige comedy nights zijn in 
een mum van tijd uitverkocht. 

Reserveren enkel via e-mail naar Take the Mic vzw: 
takethemic@me.com

THEATERCAFE 

21 september 2022 om 20u15 
19 oktober 2022 om 20u15 
16 november 2022 om 20u15 
21 december 2022 om 20u15 
18 januari 2023 om 20u15 
15 februari 2023 om 20u15 
15 maart 2023 om 20u15 
19 april 2023 om 20u15 
17 mei 2023 om 20u15 
21 juni 2023 om 20u15 
____________________________________

Regie: Nigel Williams
Cast: Engelstalige line-up met 
Nigel Williams als host
____________________________________

Tickets: € 15,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: enkel via mail naar 
Take the Mic vzw: takethemic@me.com

PAS DE DEUX
Paljas Theaterproducties

Het stuk is een geestige dissectie van de liefde in al zijn facetten. Zo 
krijgen we Jonathan en Wendy te zien op een blind date. Ze hopen 
beide vurig dat Cupido deze keer wel raak mag schieten. Het begint 
alvast niet veelbelovend. We maken ook kennis met Steve en zijn 
secretaresse Janine. Zij heeft al jaren een boontje voor Steve, maar 
zijn geaardheid maakt dit onmogelijk. We zien ook Anita en Bob die 
hun laatste momenten ‘vieren’ als getrouwd koppel in Spanje. De 
nodige cocktails moeten dienen als pijnstiller. En ‘last but not least’ 
leren we Viviane en haar broer Richard kennen. Viviane staat op het 
punt een derde maal te trouwen en vraagt raad aan haar oudere 
broer. Daar krijgt ze al snel spijt van! 

PAS DE DEUX is een bijzonder grappige aandoenlijke voorstelling 
met 2 rasacteurs , die maar liefst elk 4 personages voor hun 
rekening nemen. Een heerlijke collage die op zoek gaat naar de 
sterkte en de veerkracht van het menselijke hart.

ZWARTE ZAAL

24 september 2022 om 20u
25 september 2022 om 15u
____________________________________

Regie: Jeroen Maes
Auteur: Peter Quilter
Cast: Katrien De Becker, Johan De Paepe 
____________________________________

Tickets: € 22,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 20,00 (groepen vanaf 15 personen) 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

TIME PASSENGER
Johan Famaey Productions

De Tijd is ingezet. De klokt tikt. We bevinden ons bij de oude 
Grieken waar we de maangodin Selene ontmoeten, Aurora neemt 
het over van Selene maar dan lijkt het alsof we teruggaan in de tijd? 

Realiteit en dromen lopen door elkaar. Mooie, rustige momenten 
worden afgewisseld met epische fi lmmuziek. 

Wees welkom, Tijdpassagier. 

Het voorprogramma wordt verzorgd door de dansers van H-Arts 
Compagnie uit dansschool Huys Arts. De choreografi e werd 
gemaakt door Sandrine Wouters. 

De fi lm werd gecreëerd door Bruno De Canne, tekeningen en Floris 
De Canne, animatie.

ZWARTE ZAAL

17 september 2022 om 20u
18 september 2022 om 15u
____________________________________

Regie: Bruno De Canne
Cast: Johan Famaey (muziek, piano),
Ellen Vanherck (zang - Maangodin Selene),
Sandrine Wouters (dans - Mena),
Eline Verstraeten (dans - Mena) 
Concept: Bruno De Canne, Johan Famaey 
Voice-Over: Libby Ward
____________________________________

Tickets: € 24,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be
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interior design

Nic Hopstaken
hausstijl.com

designer@hausstijl.com
+32 476 34 37 90

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 11.
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JOSEPHINE B.
Judas TheaterProducties vzw

Wie kent de dans in het pikante bananenrokje niet, dé grote 
doorbraak in Parijs voor de van origine Amerikaanse? Daarna gaat 
het snel. Pijlsnel. Begin jaren ’20 maakt Josephine haar debuut op 
Broadway om zo de eerste zwarte ‘superster’ te worden. 

Ze windt niet alleen het publiek om haar vinger, maar ook een 
hele reeks mannen. Als spionne sluit ze zich aan bij het Franse 
Verzet. Evenzeer gebruikt ze haar naam en roem in de strijd tegen 
rassendiscriminatie. Josephine Baker blijkt meer, zoveel meer te zijn 
dan een zangeresje gehuld in veren. 

Een revuester geef je geen eigen musical. Een revuester geef je 
een eigen revue. Een spetterende, humoristische, ontroerende, 
verrassende, wervelende revue over haar eigen turbulente leven. 

RODE ZAAL

1, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 en 29 
oktober 2022 om 20u
2, 9, 16, 23 en 30 oktober 2022 om 15u
3, 4 en 5 november 2022 om 20u
6 november 2022 om 15u
____________________________________

Regie: Martin Michel
Auteurs: Allard Blom, Frank Van Laecke  
Componist: Sam Verhoeven 
Cast: Sandrine Van Handenhoven, Kobe Van 
Herwegen, Matthew Michel, Juan Gerlo, Leo-
Alexander Hewitt, Victor Marinus, Ian Schelfaut, 
Victor Lammertijn, Aaron De Veene
____________________________________

Try-out: 1, 2 en 5 oktober 2022 € 25,00
Parterre: € 34,00 Balkon: € 29,00 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 27,00 (groepen vanaf 20 personen) 
VIP: € 44,00 (best mogelijke plaats, 
programmaboekje, drankje en hapje tijdens pauze)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be - judas.be

ONE FLEW OVER THE 
CUCKOO’S NEST
Theater Zeemanshuis

In de zomer van 1990 wordt Ronny Mertens vanuit de gevangenis 
in Merksplas overgebracht naar een psychiatrische instelling in 
Antwerpen.  

Zijn entree daar is meteen in die mate buiten categorie dat 
Ronny onmiddellijk in confl ict komt met Paula Rosseels, de 
hoofdverpleegster van de afdeling waar hij wordt ondergebracht.  

Tegelijkertijd slaagt hij erin zijn medepatiënten in te palmen. Meer 
zelfs, door zijn gevarieerde en vooral gedurfde grappen en grollen 
zien ze gaandeweg in hem hun verlosser van de tirannieke Rosseels.  

Ronny’s strijd met haar groeit uit tot een reeks mentale gevechten. 
Die hebben op hun beurt als gevolg dat enkele leden van zijn 
patiënten-clan die strijd niet meer aankunnen, met enkele extreme 
gevolgen van dien. 

ZWARTE ZAAL

6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 en 29 oktober 2022 
om 20u
16 en 23 oktober 2022 om 15u
____________________________________

Regie: Alex Van Haecke 
Auteur: Alex Van Haecke naar het boek van Ken 
Kesey en het theaterstuk van Dale Wasserman
Cast: Jan Roos, Saly Salem, Ronald Vermeulen, 
Stijn Van Haecke, Jef Van Gils, Jef Caremans, Jan 
Tiebos, Sasja Rooman, René De Cort, Zanne Geysen, 
Patrick Puttenaers, Witse Geysen, Laila Mariën, 
Eva Mariën, Bross Verplancke, Nicky Andries
____________________________________

Tickets: € 23,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 19,00 (groepen vanaf 10 personen) 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Promovoorstelling: 6 oktober 2022 € 18,00 
Abonnement: voor 3 producties van Theater 
Zeemanshuis € 57,00
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be
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ODE AN DIE FREUNDE - 
SIMPLY THE BEST
Studio Dongo Theaterproducties

Het beste en het vrolijkste van zeven jaar ODE AN DIE FREUNDE
De Freunde blikken met een vleugje weemoed en veel humor terug 
op het beste en het vrolijkste uit zeven jaar Ode an die Freunde. 
Maar vooral op zeven jaar unieke vriendschap tussen Alexandra, 
Lester, Jokke en Lissa. Geniet van een sublieme selectie uit hun 
succcesprogramma’s Lisztige Harmonists, A fi ne line en Funny Freunde.
Drie shows voor de prijs van één. Cocktail van joie de vivre en subtiele 
abstracte humor. Het podium als een speeltuin. Humor als rode draad 
in een dadaïstische collage van opera, operette, musical, pop en jazz 
standards. Winnaars Gouden Label Muziektheater 2019.

“Amusement zoals je dat zelden nog mag meemaken” Connie Neefs
“En wij kregen reacties als het beste wat we hier ooit gezien hebben” 
Ariane Schpilka, Ekerse Theaterzaal
“Vijf sterren van ons publiek” Maarten Loos, Cultureel Centrum Deurne
“Streling voor het oor. Deugddoend zalfje voor het hart. Sfeervol en 
dartel. Unieke parel met magische glans” Vivane Redant, Klassiek Centraal

ZWARTE ZAAL

30 september 2022 om 20u

1 oktober 2022 om 20u
2 oktober 2022 om 15u 
____________________________________

Cast: Alexandra Franck, Lissa Meyvis,
Jokke Martens, Lester Van Loock 
____________________________________

Tickets: € 22,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

Videopresentatie op odeandiefreunde.be

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 12.



 JUDAS THEATERPRODUCTIES VZW PRESENTEERT

JOSEPHINE B.
- EEN LEVEN IN REVUE -

Met Sandrine als Josephine Baker
Een musical van Frank Van Laecke, Allard Blom & Sam Verhoeven  •  In een regie van Martin Michel 
Vanaf 1 oktober 2022  •  Rode Zaal - Fakkeltheater, Antwerpen  •  070 246 036 - www.judas.be

Deze productie kwam tot stand met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid.
VU: An Sluydts, Judas TheaterProducties vzw, Hoogstraat 14, 2000 Antwerpen - Foto: Luk Monsaert - Ontwerp: vingerhoets.com

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 13.
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DE IMPROFETEN – OER! 
(OP EIGEN RISICO!) 
De Improfeten/BIBO bvba

Geen script, geen voorbereiding, geen afspraken! 
Puur improvisatietheater! 

Theater waar alles wordt gecreëerd op het moment zelf: personages, 
dialogen, decor, actie, emotie, muziek en verhaal! Elke show wordt 
gebaseerd op suggesties uit het publiek, zoals de locatie waar de 
scène zich afspeelt of het soort personage dat ze spelen. Alsof dat 
nog niet straf genoeg is, wordt ook de muziek ter plekke bedacht. 
Hilarisch en ontroerend, fascinerend en onvergetelijk! 
En dat is OP EIGEN RISICO, zowel voor het publiek, als voor de 
acteurs. En tevens dwingt het de acteurs om te vertrouwen op hun 
OERinstincten, om zich zonder censuur en zonder voorbereiding 
in te leven in personages, situaties en zich op het moment 
ontwikkelende verhaallijnen. 
Een volwaardige, avondvullende theatervoorstelling, waar u zelf 
beslist wat u wil zien en de acteurs niet weten wat ze die avond 
zullen spelen tot op het moment dat u het hen vertelt.

ZWARTE ZAAL

19 oktober 2022 om 20u 
16 november 2022 om 20u 
14 december 2022 om 20u 
18 januari 2023 om 20u 
15 februari 2023 om 20u 
15 maart 2023 om 20u 
26 april 2023 om 20u 
10 mei 2023 om 20u 
____________________________________

Cast: Jan Buermans, Tom Saeys, Christophe 
Stienlet, Hans Humblet, Jo Hens en gastacteur 
____________________________________

Tickets: € 22,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

HANS EN GRIETJE
Poppentheater Klein maar Moedig

Het gekende sprookje over twee houthakkerskinderen die helemaal 
alleen door de donkere bossen hun weg moeten zoeken, maar aan 
het peperkoekenhuisje terecht komen. 
Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?
Prachtig sprookje met fantastische scenes.  

KLEINE FAKKEL

1, 3 en 5 november 2022 om 15u

10 december 2022 om 15u

11 en 12 april 2023 om 15u
____________________________________

Regie: Ben Bervoets 
Auteurs: Marc en Ben Bervoets 
Cast: Ben Bervoets, Jordy Caers en tante Janneke 
____________________________________

Tickets: € 12,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

Poppentheater
Klein maar Moedig

Van 5 jaar tot 105 en ouderen ouder

Van 1-11-2022 tot en met 12-4-2023
Fakkeltheater  Kleine Fakkel

070/246.036    www.fakkeltheater.be

LOSSE FLODDERS
Take Twee Producties

Jean en Cleo wonen in een gezellig huisje, samen met hun dochter 
en Jean zijn bemoeizieke schoonzuster. Alles gaat zijn gangetje 
tot er volgens de schoonzuster ‘s nachts iemand heeft binnen 
gezeten. Wie, wat en waarom? Jean denkt er het zijne van, maar zij 
laat het niet zo en gaat op speurtocht tot ergernis van de rest. Een 
dolkomische komedie met hilarische situaties. 

KLEINE FAKKEL

8, 15, 21, 28 en 29 oktober 2022 om 20u
9, 16 en 23 oktober 2022 om 15u

5 november 2022 om 20u
6 november 2022 om 15u
____________________________________

Regie: Jerry Verhaert, Ben Bervoets
Auteur: Ben Bervoets
Cast: Marleen Korthoudt, Linda Dhaene, 
Gitte Malfait, Ruben De Cock, Vincent De Coninck... 
____________________________________

Tickets: € 18,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 17,00 (groepen vanaf 10 personen, 
Okra) (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

Take Twee Producties

Linda Dhaene  Gitte Malfait  Marc Schoeters  Ruben De Cock            
Vincent De Coninck  Piet Van Linden Marleen Korthoudt

Auteur: Ben Bervoets Regie: Ben en Jerry 

van 8-10-2022 tot met 6-11-2022
Fakkeltheater     

www.fakkeltheater.be 070/246.036
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MARIA VAN ‘T FRITUUR
Garifuna

Al meer dan dertig jaar is Maria het gezicht en de drijvende kracht 
van Frituur Nr. 1. De straat van de frituur ligt open voor de zoveelste 
werken aan de riolering. Tijdens de werken worden er menselijke 
resten  gevonden op nog geen honderd meter van de frituur. 
Deze gebeurtenis is natuurlijk het onderwerp van gesprek in 
de frituur. Na onderzoek blijkt het te gaan om het lichaam van 
Gilbert De Breuck, een gerenommeerd onderwijzer en stadsgids 
van Antwerpen. Er is opschudding in de buurt want het betreft 
een onopgeloste mysterieuze verdwijning. Samen met Maria 
spelen zes acteurs tegen een razend tempo vijftien personages. 
Een schoolmeester, een klusjesman, een taxi-chauff eur, een 
marktkraamster, een kinesiste, een café-baas, een bieruitzetter, een 
dokwerker, een zakenvrouw, een jong meisje en een lichtzinnige bende 
toneelspelers... Alle personages duiken in het verleden op zoek naar 
wat er is gebeurd. De schijnbaar toevallige passanten van de frituur 
blijken meer met elkaar gemeen te hebben dan men zou vermoeden. 
Samen vormen ze een gemeenschap met een gedeeld verleden. Een 
volkse komedie over het verlies van waarden, vriendschappen, de 
teloorgang van de café-cultuur en de strijd van kleine zelfstandigen 
die in de buurt proberen te overleven. Een tranche de vie. 

RODE ZAAL

9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 en 26 
november 2022 om 20u
13, 20 en 27 november 2022 om 15u

1, 2 en 3 december 2022 om 20u
4 december 2022 om 15u
____________________________________

Regie: Jan Geerts
Auteurs: Jan Geerts, Peter Thyssen
Cast: Sam Verhoeven, Peter Thyssen, 
Carry Goossens, Nele Goossens, 
Maria van ‘t frituur 
____________________________________

Tickets: € 26,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Try-out: 9 november 2022 € 19,00 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

MIMESIS
Theater Perplex

Democratie is geen kijksport, het is een participerend evenement. 
Als we niet meer participeren houdt het op een democratie te zijn. 
(Michael Moore - Amerikaans activist en fi lmmaker - °1954) 

Wij leven in een democratie. Dat is Grieks voor ‘het volk regeert’. 
Maar is dat wel zo? Heb jij het gevoel dat je inspraak hebt in de 
beslissingen die jouw leven bepalen? Wat zou jij veranderen aan 
onze maatschappij? Wie moet de wetten maken en wie maakt ze? 
Wie moet de baas zijn en wie ìs de baas? Of ben je een schaap, dat 
de kudde volgt, en laat je het maar gebeuren? 
Na GEVANGEN GEBOREN (2019) en ALS BEWEGEN STOPT... (2021) 
snijdt Theater Perplex weer een ander maatschappelijk relevant 
thema aan. Lynn en Marc creëren een fi ctieve samenleving, bevolkt 
door bannelingen. Die doopten ze MIMESIS, wat in het Grieks 
‘nabootsing, voorstelling, weerspiegeling’ betekent. 
Laat je onderdompelen in dit intrigerende verhaal, doorzie de 
parallellen met onze samenleving, en volg de turbulente levensloop 
van enkele Mimesianen.

ZWARTE ZAAL

11, 12, 18, 19, 25 en 26 november 2022 om 20u
13, 20 en 27 november 2022 om 15u
____________________________________

Regie: Marc van hoof
Auteurs: Lynn Suy, Marc van hoof
Cast: Denise Hoogstoel, Lynn Suy, Youry De 
Bruyn, Tom Haezendonck, Zoey Bogemans, 
Mai Valenberghs, Luc Siereveld, Madison 
Vanmechelen, Ingrid Baute, Thalassa Ibrahim, 
Tiff any Maes, Kevin Lauwers, Eddy Cools, e.a.
____________________________________

Tickets: € 22,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 16,00 (-12 jaar, student) 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

OMAJACHT, DE ZINGENDE PRINS, 
HOU UW MANIEREN!
De Proefkonijnen

De Proefkonijnen trekt na een aantal projecten in openlucht terug 
het theater in. Daarom krijg je in de herfstvakantie het beste uit de 
wereld van De Proefkonijnen. 

Ga met ons mee op OMAJACHT, kom zingen met DE ZINGENDE 
PRINS of laat het beest in je los tijdens HOU UW MANIEREN!
Kies één voorstelling uit naar keuze of kom naar drie verschillende 
voorstellingen tussen 2 en 6 november 2022 van de Proefkonijnen 
en geniet van een voordeeltarief! 

ZWARTE ZAAL

2 november 2022 om 14u HUM (3+) 
3 november 2022 om 14u Omajacht (4-9j) 
4 november 2022 om 14u HUM (8+) 
5 november 2022 om 11u Omajacht (4-9j) 
5 november 2022 om 14u Omajacht (4-9j) 
6 november 2022 om 11u HUM (3+) 
6 november 2022 om 14u De Zingende Prins (5-11j)
____________________________________

Regie: Randall Van Duytekom
Auteur: Randall Van Duytekom
Cast: Elias Bosmans, Jolijn Antonissen, 
Emelien Raats, Sophie Janssens, Ken Verdoodt 
____________________________________

Tickets: € 17,50 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 12,00 (-12 jaar) (inclusief € 2 
reserveringskost)
Voordeeltarief: € 32,00 (-12 jaar) 
€ 44 (volwassenen) (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be
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BUNGEEJUMPEN VOOR ACTEURS
Seizoen 7
Theater Zeemanshuis

Onze acteurs hebben het voor een zevende seizoen op rij aan 
hunne rekker! 

Het principe is simpel, de acteurs komen zonder repetitie of 
voorbereiding naar het theater en ontdekken samen met het publiek 
wat ze zullen spelen. Het resultaat? Een soms komische, soms 
ontroerende, soms dramatische, maar altijd unieke voorstelling! 

0% repetitie, 100% improvisatie, 100% fun!   
Elke dag andere acteurs, elke keer een andere voorstelling! 

Ook dit seizoen staan er een aantal nieuwe basisverhalen op het 
programma en zullen ook nieuwe acteurs hun opwachting maken.

KLEINE FAKKEL

18 en 19 november 2022 om 20u
20 november 2022 om 15u 

17, 18, 24 en 25 maart 2023 om 20u 
26 maart 2023 om 15u
____________________________________

Auteurs: Tine Vechter, Kelly Van Steenwegen, 
Chloë Fund, Stijn Van Haecke, Sasja Rooman
Cast: elke voorstelling 4 of 5 andere acteurs uit 
de acteurskern van Theater Zeemanshuis. Wie 
speelt wanneer? Check theaterzeemanshuis.be 
____________________________________

Tickets: € 22,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 19,00 (groepen vanaf 10 personen) 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Abonnement: voor 3 producties van Theater 
Zeemanshuis € 57,00
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

HET ZIT IN MIJNE KOP
Theater Zeemanshuis

Stijn Van Haecke speelt de schizofrene tweeling Jurgen en Gunther.  

Neuroten en autisten met stemmen in hun hoofd. Er is duidelijk, 
zoals de volksmond zegt; “nen hoek af”.  

Zoals je kan vermoeden liep hun leven tot hiertoe niet altijd even 
gemakkelijk. Ze werden gepest op de bus naar school, konden 
moeilijk vriendschappen opbouwen, maar genoten veel liefde van 
hun moeke en begrip van beste vriendin Shauny.  

Sinds kort zijn ze in behandeling voor hun mentale problemen en 
hebben ze een opdracht gekregen van hun therapeute. 

KLEINE FAKKEL

25 en 26 november 2022 om 20u 

2 en 3 december 2022 om 20u 
4 december 2022 om 15u
____________________________________

Auteur: Stijn Van Haecke
Cast: Stijn Van Haecke 
____________________________________

Tickets: € 21,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 19,00 (groepen vanaf 10 personen) 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Abonnement: voor 3 producties van Theater 
Zeemanshuis € 57,00
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

SLAAF VAN BREENDONK
Stück 3571 
Theater M

Paul De Bruyne wordt tijdens WOII gearresteerd en naar het 
Fort van Breendonk gebracht. De levensomstandigheden zijn er 
verschrikkelijk. Maar het ergste is de angst omdat niemand weet 
of hij zal blijven leven. Zovele jaren later lijkt het alsof de oorlog 
geen sporen heeft nagelaten. Nog weinigen willen er over praten. 
Misschien was het allemaal wel niet zo erg, is een gedachte die 
meer en meer veld wint.  

Paul De Bruyne kan en wil de oorlog niet vergeten. Niet enkel om 
de vreselijke herinneringen, maar ook omdat zijn leven zonder de 
oorlog er gans anders zou uitgezien hebben. Hij vertelt eindelijk zijn 
verhaal aan zijn moeder.  

Deze aangrijpende monoloog is gebaseerd op getuigenissen van 
mensen die de gruwel in het Fort van Breendonk hebben overleefd. 

KLEINE FAKKEL

11 en 12 november 2022 om 20u
13 november 2022 om 15u
____________________________________

Regie: Frans Ceusters
Auteur: Frans Ceusters
Cast: Stefan De Waele 
____________________________________

Tickets: € 21,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

— PROGRAMMATIE 2022-2023 —
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TUSSEN ZUSSEN
Paljas Producties vzw

Isabel bezoekt haar zus Linda. De zussen zijn totaal verschillend.  
Linda is moeder van 3 kinderen en gelukkig getrouwd met een 
tandarts. Isabel is een talentvolle kunstenares met een voorkeur 
voor foute mannen. Het duurt niet lang of ze hervallen in hun 
kinderachtige typische zussen gekibbel waar verleden en heden 
cruciaal blijken te zijn. Blijven ze steken in het verleden, of zijn ze in 
staat hun leven een andere wending te geven? Blijkt dan ook nog 
dat Isabel met een bepaalde missie naar haar zus is gekomen... 

Een indringende voorstelling over de moeizame relatie tussen twee 
zussen. Herkenbaar, grappig, ontroerend, verrassend...

RODE ZAAL

10 december 2022 om 20u
11 december 2022 om 15u
____________________________________

Regie: Els Olaerts 
Auteur: naar een toneelstuk van Myranda 
Jongeling (Nederlandse titel EEN GOED NEST)
Cast: Marleen Merckx, Anne-Mieke Ruyten 
____________________________________

Tickets: € 22,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 20,00 (groepen vanaf 15 personen) 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

‘NE GEESTIGE KERST
Sven De Ridder Company bv

Eefje (Céline Verbeeck), pas weduwe geworden, probeert er het 
beste van te maken tijdens de feestdagen. Naar aloude traditie 
nodigt ze  haar vader (Luc Verhoeven) en de bemoeizieke buren 
(Leen Dendievel en Brik Van Dyck) uit voor het kerstfeest. 
Maar geheel onverwacht duikt er een ongenode gast op.  

Bestaan geesten dan toch echt?

RODE ZAAL

8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 26, 27, 28, 29 en 30 
december 2022 om 20u
11, 18, 26, 27, 28, 29 en 30 december 2022 om 15u

2, 3, 4, 5, 6 en 7 januari 2023 om 20u
8 januari 2023 om 15u
____________________________________

Regie: Sven De Ridder
Auteurs: Brik Van Dyck, Sven De Ridder
Cast: Sven De Ridder, Leen Dendievel, 
Céline Verbeeck, Luc Verhoeven, Brik Van Dyck 
____________________________________

Tickets: € 31,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 28,00 (groepen vanaf 20 personen) 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be
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OM NOOIT TE VERGETEN
Theaterkring De Peerdentram

Kent u het restaurant “Essa di Calvi” ? Klinkt Italiaans, of Grieks, of 
misschien wel Hongaars, maar is het niet. Het is wat u ervan wil 
maken, want het is toneel.  

Een zaterdag, 22u30. Een verjaardagetentje loopt op zijn einde.  
Irène en haar schoondochter Stephanie keuvelen wat na over de 
gekregen geschenken.   
Haar man Albert is met zijn oudste zoon Patrick in een discussie 
verwikkeld over wat onduidelijkheden op de fi rma.   
Tom, de jongste zoon, is bezorgd over zijn vriendin Cindy die 
kennelijk te veel gedronken heeft.   
Dit alles terwijl Calvinu, of is het Dinka, of beter Aggi, - neen, Bengie 
- juist, Tuto, probeert iedereen op zijn wenken te bedienen.   

En Ayckbourn zou Ayckbourn niet zijn mocht dit alledaagse tafereel 
niet uitgesponnen worden tot een wat wrange, soms cynische, 
soms aandoenlijke, soms hilarische intrige - daarbij duidelijk een 
loopje nemend met de tijd. Typisch Ayckbourn.

ZWARTE ZAAL

1, 2 en 3 december 2022 om 20u 
4 december 2022 om 15u
____________________________________

Regie: Karel Geerts
Auteur: Alan Ayckbourn
____________________________________

Tickets: € 16,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 12,00 (student) (inclusief € 2 
reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 18.
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DE KERSTGEEST EN DE BEDELAAR
Poppentheater Klein maar Moedig

Bertus Klungel is een arme bedelaar. Hij verdient zijn boterham 
met zijn draaiorgeltje, maar de gemene rentmeester kan bedelaars 
niet verdragen en zeker niet waar hij eigendom heeft. Pol Pladijs 
helpt zijn vriend geregeld. Op zekere dag krijgt Bertus bezoek van 
een vreemde verschijning en bezorgt hem een kerstfeest waar je 
van kan dromen. Maar aan mooie liedjes komt een einde. Of zal Pol 
Pladijs hier een stokje kunnen tussen steken. 
Mooi en leuk kerstverhaal. 

KLEINE FAKKEL

27, 29 en 30 december 2022 om 15u

4 en 6 januari 2023 om 15u
____________________________________

Regie: Ben Bervoets 
Auteurs: Marcus Bervoets 
Cast: Ben Bervoets, Jordy Caers en tante Janneke 
____________________________________

Tickets: € 12,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

Poppentheater
Klein maar Moedig

Van 5 jaar tot 105 en ouder

Van 27-12-2022 tot en met 6-1-2023
Fakkeltheater  Kleine Fakkel

070/246.036    www.fakkeltheater.be

NEUZEKE VAN DE ZALM 
Take Twee Producties

De vijfde Ben en Jerry show. Dit wordt een feestje met toeters en 
bellen. Sketches en prachtige muziek. Lachen 100 % aanwezig. 
Uit de bol gaan met Ben en Jerry’s verjaardagshow. 
“Het neuzeke van de Zalm”.  

Een show met alles erop en eraan.

KLEINE FAKKEL

16 en 17 december 2022 om 20u
18 december 2022 om 15u
____________________________________

Regie: Ben Bervoets, Jerry Verhaert
Auteur: Ben Bervoets en co
Cast: Marleen Korthoudt, Anna May, Ben en Jerry
____________________________________

Tickets: € 18,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 17,00 (groepen vanaf 10 personen, 
Okra) (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be
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Vanaf
5 jaar

Vanaf
6 jaar

DE VLOEK OVER ANTWERPEN
De Poesjenellen

De Poesjenellen voor volwassenen.

Het is winter in de stad en onze voddebalen Neus en Schele gaan 
op ronde als de drie koningen samen met hun Nederlandse vriend 
Sander Bleek. Deze zit aan de grond, maar wil geen liefdadigheid van 
onze vrienden. Tot hij een vreemde aanstelling krijgt op het kasteel 
van de barones. Neus en Schele hebben hier hun gedacht van. 

Een razend hilarische voorstelling in drie prachtige decors met 
magnifi eke poppen. Echt poesjenellen met live muziek en een 
gratis jeneverke.

KLEINE FAKKEL

11 december 2022 om 15u
28 december 2022 om 20u

5 januari 2023 om 20u 
8 januari 2023 om 15u
____________________________________

Regie: Ben Bervoets
Auteurs: Marc en Ben Bervoets, Jan Gillis 
Cast: Ben Bervoets, Jan Gillis, Linda Dhaene
____________________________________

Tickets: € 16,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 15,00 (groepen vanaf 10 personen, 
Okra) (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

 

Vanaf 11-12-2022 tot en met 8-1-2023 
Fakkeltheater   

Reservatie en info. 070/246.036    www.fakkeltheater.be 

POESJENELLENTHEATER 
voor Volwassenen 

Een gratis 
borreltje 

Met 
De Neus en De Schele 

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 20.
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VAK#WERK
Custom Made

VAK#WERK Ceçi n’est pas du théatre? 
Een voorstelling over het gevecht tegen vakjes & tijd. 

Een vrouw besluit als ‘Year Of Change’ de ‘perfecte’ onewomanshow 
te maken. Met hulp van een hoop professionals kan het niet 
mislukken. Het moet wel: het voorschot voor het theater is betaald 
met de huurwaarborgen van haar studenten.  

Een maand voor D-day weet ze nog niet welk soort theater zij 
kan en wil maken als beginnend theatermaker. Online ontdekt ze  
‘Cabaret Voor Beginners’ van Brigitte Kaandorp; de Queen B van 
Chaoscabaret. Een 10 stappenplan richting Cabaret!  

Het verschil tussen slagen en falen is blijven stappen, toch? 
Gewapend met een lading superadvies racet ze aan 200 per uur 
richting theater.        

Of was het richting burnout 2.0?

RODE ZAAL

19 januari 2023 om 20u
____________________________________

Regie: Sylvie Huysman
Auteur: Annebel Aimée Courtens
Cast: Annebel Courtens 
____________________________________

Tickets: € 16,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 14,00 (-12 jaar, student, 60+) 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

FIRST DATE
De Speling

Twee mensen  proberen elkaar te leren kennen zonder daarbij de 
ander af te schrikken. Dat is altijd een moeilijke evenwichtsoefening, 
zo ook voor Casey en Aaron. Via gemeenschappelijke kennissen 
hebben ze een eerste afspraakje in een gezellig restaurant. Door hun 
gesprekken en fl ashbacks leert ook het publiek hen beter kennen.

ZWARTE ZAAL

14, 19, 20 en 21 januari 2023 om 20u 
15 en 22 januari 2023 om 15u 
____________________________________

Regie: Werner Mollet
Auteur: Austin Winsberg  
Componisten: Alan Zachary, Michael Weiner
Cast: Nayat Sari, Wouter De Clerck, 
Danielle Martin, Dimi Tarantino, Anky De Frangh, 
Berten Vanderbruggen, Jakob Verdoodt
____________________________________

Tickets: € 23,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be - de-speling.be

Fakkeltheater

Zwarte Zaal

vanaf 14 januari 2023

de musical

verantwoordelijke uitgever:
De Speling VZW - Hoogstraat 41, 2000 Antwerpen
BE 0480 262 738
RPR arrondissement Antwerpen, Vlaams gewest

www.de-speling.be
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— PROGRAMMATIE 2022-2023 —

THE LADIES & THE TRAMP
Fakkeltheater

Het is geleden van november 2019 dat er nog eens een zaalshow 
werd georganiseerd. En nu is het eindelijk zover! Sandrine, Daisy 
Thys en Sam Verhoeven maken er weer een spetterend spektakel 
van, begeleid door een zevenkoppig live orkest onder leiding van 
Pol Vanfl eteren. En dan is er ook nog een zeer bijzondere special 
guest! Twijfel dus niet en bestel als de bliksem tickets voor het 
leukste nieuwjaarsfeestje van 2023.

RODE ZAAL

12, 13 en 14 januari 2023 om 20u
15 januari 2023 om 15u
____________________________________

Cast: Sandrine, Daisy Thys, Sam Verhoeven en 
special guest, 7-koppig live orkest onder leiding 
van Pol Vanfl eteren 
____________________________________

Tickets: € 29,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
VIP: € 39,00 (boekje, drankje, hapje, beste 
plaatsen in de zaal) (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 22.



LIEVE 
DE CONINCK

ANTHONY 
VAN CAENEGHEM

CHRISTEL 
DOMEN

SÉBASTIEN 
DE SMET

DONAAT 
DERIEMAEKER 

CHRIS 
VAN ESPEN 

KATJA 
RETSIN

PETER 
VAN ASBROECK

JAN 
VERLEYEN

FAKKELTHEATER (RODE ZAAL)  ANTWERPEN
3 FEB       12 FEB ‘23T.E.M.

Tickets via www.fakkeltheater.be of 070 246 036

HET FARCETHEATER PRESENTEERT

Een toekomstvoorspellende 

komedie van Chris Van Espen

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 23.



TH
EA

TE
R

CAALS TRAKTEERT!
2023 wordt feestelijk ingezet met Luc Caals. 
Tijdens het eerste deel trakteert hij het publiek op een komisch 
programma met Linda De Ridder aan zijn zijde. 

Tijdens het tweede deel trakteert hij met een glas Cava en een 
ambiance programma, samen met pianist Steven Mintjens. 

Humor, zang, ambiance en Cava! Meer moet een mens niet hebben 
om het nieuwe jaar in te zetten… 

ZWARTE ZAAL

27 en 28 januari 2023 om 20u 
29 januari 2023 om 15u
____________________________________

Tickets: € 22,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be
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VIVA LA MUERTE!
Garifuna

Leve het Leven! 

Op het eerste gezicht is de dood te betreuren. Op het tweede 
gezicht ... ook. Maar ... als je blijft kijken, lang genoeg, valt er veel 
te feesten, te vieren, te lachen. Met een traan. Tranen met tuiten 
lachen. Het mag al eens. 

An Nelissen en het trio Intgeniep zoeken in deze 
cabaretvoorstelling de grenzen op van de dood. Intimistisch, 
absurdistisch, extremistisch, pragmatistisch, fantasistisch, 
musicistisch, fatalistisch, kortom … koffi  etafels enzo. 

Viva la muerte!, een doodgewone voorstelling van vier geestige 
geesten, niet te missen! 

Tenzij je dood bent. 

ZWARTE ZAAL

2 februari 2023 om 20u 
____________________________________

Regie: Frans Van der Aa
Cast: An Nelissen - spel
Jo Tambuyzer, Maarten Schuermans, 
Wouter Voorspoels (Intgeniep) - spel, muziek 
____________________________________

Tickets: € 25,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

HET LAND ZONDER LACH 2
De Proefkonijnen

Meer dan 5000 mensen wandelden in 2021 coronaproof door HET 
LAND ZONDER LACH. Maar de mysterieuze personages komen nu 
naar het theater! 

Ontdekkingsreiziger Tony Grimas reist terug naar HET LAND 
ZONDER LACH met informatie die van levensbelang is voor alle 
mensen op deze aarde. Wanneer zelfs de brouwseltjes van het 
Kruidenvrouwtje niet werken, blijken er wel heel donkere krachten 
aan het werk. 

Gelukkig zijn er de kinderen die in dit muzikaal spektakel de 
oplossing in zich dragen. Al rest er slechts weinig tijd om alle 
puzzelstukjes op z’n plaats te leggen... 

RODE ZAAL

21, 22, 28 en 29 januari 2023 om 14u
22 en 29 januari 2023 om 16u
____________________________________

Auteur: Randall Van Duytekom
Cast: Daphne Paelinck, Gregory Van Damme, 
Randall Van Duytekom, Mathieu Engels, 
Ken Verdoodt
____________________________________

Tickets: € 22,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 17,00 (-12 jaar) (inclusief € 2 
reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

4-11
jaar

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 24.
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DE HEILIGE FAMILIE
Theater Zeemanshuis

Vijf jaar na hun geslaagde overval op Orval krijgt de bende van de 
Jokke het moeilijker om te overleven. De cash-reserves dreigen 
droog te komen staan en lopende zaken brengen niet voldoende 
op. Tokke, Makke en Shana kunnen ondertussen gelukkig rekenen 
op de hulp van Stakke, Kelsey en Debby. 

Als nonkel Jokke zelf plots verdwijnt na de uitschakeling van een 
bendelid, blijft de rest met veel vragen achter. Er moeten nieuwe 
plannen gesmeed worden. Maar wat is nonkel Swa nog van plan? 
Hoe is het ondertussen met tante Gerda? En zal onwetende 
buurman William hun plannen niet komen dwarsbomen? 

Een Antwerpse crimi-komedie geïnspireerd door 
waargebeurde feiten.

ZWARTE ZAAL

9, 10, 11, 17, 18, 24 en 25 februari 2023 20u
19 en 25 februari 2023 om 15u
____________________________________

Regie: Stijn Van Haecke
Auteur: Stijn Van Haecke
Cast: Joachim Van Ransbeeck, Jan Roos, 
Zanne Geysen, Sasja Rooman, Tine Vechter, 
Alex Van Haecke, Anita De Merlie, 
Ronald Vermeulen, Lisa De Buyser
____________________________________

Tickets: € 22,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 19,00 (groepen vanaf 10 personen) 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Promovoorstelling: 9 februari 2023 € 18,00
Abonnement: voor 3 producties van Theater 
Zeemanshuis € 57,00
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be
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WAANZIN
Take Twee Producties

Deze komische thriller zal u laten bibberen en lachen. Madame 
Christine Malingcrot woont in een groot kasteel en nodigt een 
aantal vrienden uit die ze lang niet gezien heeft. De vrienden 
kennen elkaar echter niet en vragen zich af wat de reden van de 
uitnodiging is. Zeker als er in het kasteel vreemde dingen gebeuren 
en er ook nog eens mensen op een akelige manier verdwijnen.

KLEINE FAKKEL

3, 4, 10, 11, 17 en 18 februari 2023 om 20u
5, 12, 19 en 26 februari 2023 om 15u
____________________________________

Regie: Ben Bervoets, Piet Van Linden
Auteur: Ben Bervoets
Cast: Ron Boeuvelet, Linda Swinnen, 
Saartje Danckers, Ruben de Cock, Marc Schoeters, 
Linda Dhaene
____________________________________

Tickets: € 18,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 17,00 (groepen vanaf 10 personen, 
Okra) (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

  Ron Boeuvelet         
Marc Schoeters  
Linda Dhaene  

Ruben De Cock                  
Saartje Danckers

Linda Swinnen

Van 3-02-2023 tot en met 26-02-2023
Fakkeltheater: Kleine Fakkel

Tickets: 070/246.036
www.fakkeltheater.be

TAKE TWEE PRODUCTIES

Auteur en Regie: BEN BERVOETS

Komische thriller

GROETEN UIT 2032
Het Farcetheater

Deze gloednieuwe komedie is geschreven en geregisseerd door 
Tegen de Sterren Op-acteur Chris Van Espen. Een heleboel BV-
imitaties passeren dan ook de revue. 

GROETEN UIT 2032 speelt zich af in de toekomst. Marc Van Ranst 
is dan een superster geworden en het al even beroemde virus 
zet iedereen weer verplicht thuis. Enkele Bekende Vlamingen 
organiseren uit miserie dan maar een lockdownfeestje aan zee. 
Grote rivaal van Van Ranst, Steven Van Gucht, wil hier een stokje 
voor steken. Maar zoals dat gaat in een knotsgekke komedie loopt 
ook hier alles uit de hand. 

Verwacht je aan onverwachte wendingen, allerlei misverstanden & 
héél veel showgehalte! 

RODE ZAAL

3, 4, 10 en 11 februari 2023 om 20u 
5 en 12 februari 2023 om 15u
____________________________________

Regie: Chris Van Espen
Auteur: Chris Van Espen
Cast: Peter Van Asbroeck, Katja Retsin, 
Donaat Deriemaeker, Sébastien De Smet, 
Christel Domen, Anthony Van Caeneghem, 
Chris Van Espen, Jan Verleyen, Lieve De Coninck
____________________________________

Tickets: € 26,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 22,00 (student) € 24 (groepen 
vanaf 10 personen) (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be - farcetheater.be

LIEVE 
DE CONINCK

ANTHONY 
VAN CAENEGHEM

CHRISTEL 
DOMEN

SÉBASTIEN 
DE SMET

DONAAT 
DERIEMAEKER 

CHRIS 
VAN ESPEN 

KATJA 
RETSIN

PETER 
VAN ASBROECK

JAN 
VERLEYEN

FAKKELTHEATER (RODE ZAAL)  ANTWERPEN
3 FEB       12 FEB ‘23T.E.M.

Tickets via www.fakkeltheater.be of 070 246 036

HET FARCETHEATER PRESENTEERT

Een toekomstvoorspellende 

komedie van Chris Van Espen

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 26.
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R   ZEN
het begin van de
Vlaamse televisie

R   ZEN
VAN 8 MAART T.E.M. 2 APRIL 2023

RODE ZAAL FAKKELTHEATER ANTWERPEN
070 246 036 • WWW.LOGE10.BE

20 JAAR LOGE10 THEATERPRODUCTIES STELT VOOR

DAAN
HUGAERT

MARC
STROOBANTS

ANDREA
CROONENBERGHS

ANN 
DE WINNE

070 246 036 • WWW.LOGE10.BE
Gerealiseerd met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid.

Casa Kafka Pictures, Isabelle Molhant.
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DE TROON VAN KOFFIEBOON
Poppentheater Klein maar Moedig

Koning Koffi  eboon heeft schrik nu er een onbekende rover het 
land onveilig maakt. Zijn scepter dreigt in gevaar te zijn en zonder 
die mag hij niet meer op de troon zitten. Kobe zal alles in het werk 
stellen om onze koning te helpen. Ook Pol Pladijs is weer een 
nieuwe vriend voor Kobe. Humor en spanning zijn hier aanwezig. 

KLEINE FAKKEL

21, 23 en 25 februari 2023 om 15u 
4 en 6 april 2023 om 15u 
____________________________________

Regie: Ben Bervoets 
Auteurs: Marcus Bervoets 
Cast: Ben Bervoets, Jordy Caers en tante Janneke 
____________________________________

Tickets: € 12,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

Poppentheater
Klein maar Moedig

Van 5 jaar tot 105 en ouder

Van 21-2-2023 tot en met 6-4-2023
Fakkeltheater  Kleine Fakkel

070/246.036    www.fakkeltheater.be
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Vanaf
5 jaar

FRANK WORDT FRANCINE
Het Prethuis

Frank Jacobs lijkt gelukkig: een goed huwelijk, toff e baan, een 
zoon die in zijn voetsporen treedt, wat wil een man nog meer? In 
Frank zijn geval ‘vrouw zijn’! Een geheim dat hij al jaren met zich 
meedraagt. Frank besluit niet langer te zwijgen, hij wil ermee naar 
buiten komen en verder door het leven gaan als ‘Francine’. Maar 
wie brengt hij als eerste op de hoogte? Al zeker niet de praatzieke 
opdringerige buurvrouw Cecile, als zij dit te weten komt, gaat het 
nieuws gegarandeerd als een lopend vuurtje. Vrouwlief dan maar?  
Of is zij stiekem al op de hoogte? De zoon in elk geval niet, hoe 
gaat hij reageren op dit nieuws? En dan is er nog Dominiek Van de 
Voorde, een gerespecteerd psycholoog, althans dat wordt verteld, 
kan hij de gemoederen bedaren? 

Een heerlijke transformatie-komedie met misverstanden, 
knotsgekke personages en onverwachte wendingen, maar met 
respect voor het thema. 

RODE ZAAL

24 en 25 februari 2023 om 20u 
25 en 26 februari 2023 om 15u 

2, 3 en 4 maart 2023 om 20u
4 en 5 maart 2023 om 15u
____________________________________

Regie: Jeroen Maes
Auteur: Jeroen Maes
Cast: Peter Bulckaen, Leen Dendievel, 
Danni Heylen, Lennart Lemmens, Jeroen Maes 
____________________________________

Tickets: € 28,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 24,00 (groepen vanaf 15 personen) 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

STREAM & TEASE 
BY THE SPECTACULAR STARLETS
Antwerp Burlesque Academy

The Spectacular Starlets, showgroep van Antwerp Burlesque 
Academy, present – hun tweede Burlesque productie: STREAM & 
TEASE! Plof jezelf gezellig neer en laat onze host jou meenemen 
doorheen zijn streaming avonturen. Welke series of fi lms zet hij 
naadloos na elkaar op? Gaan we voor humor of voor een echte 
thriller? Of bibberen we samen van onze stoel met een fl inke portie 
horror? Dit allemaal in een Burlesque jasje uiteraard, that’s our 
expertise. Let’s stream en vooral… TEASE, baby! 

ZWARTE ZAAL

18 februari 2023 om 20u
____________________________________

Regie: Palmyra La Diva
Auteur: The Spectacular Starlets
Cast: Palmyra La Diva, Miss Marie Peaches, 
Belle La Rosa, Lucid Lucian, Max Damage, 
Neko La Luna, Féline Se Dévoile, Nel Lioni 
____________________________________

Tickets: € 26,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
VIP: € 34,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 28.
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DE ONGEHOORZAME LAKEI 
De Proefkonijnen

In de Koninklijke Balzaal staat de vorstelijke tafel gedekt. Het bestek 
blinkt en elk bord ligt precies op het plekje waar het elke dag ligt.
De lakei staat de koning op te wachten precies op het plekje waar 
hij elke dag staat. Maar toch wordt vandaag anders. De lakei besluit 
te ongehoorzamen en zet hierdoor de wereld van zichzelf en die 
van de koning op zijn kop. 

Heeft de koning meer merites omdat hij geboren is als koning? 
Zal de lakei zijn hele leven anderen moeten dienen? Wat als dat 
niet strookt met zijn ambities en talenten? Is het hoofdpersonage 
van deze moderne fabel ongehoorzaam en lui of net dapper en 
visionair? Die keuze maakt het publiek!

ZWARTE ZAAL

18, 19, 25 en 26 maart 2023 om 11u
18, 19, 25 en 26 maart 2023 om 14u
22 maart 2023 om 15u
____________________________________

Regie: Randall Van Duytekom
Cast: Elias Bosmans, Randall Van Duytekom 
____________________________________

Tickets: € 17,50 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 12,50 (-12 jaar) (inclusief € 2 
reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

DRIE DOZIJN RODE ROZEN
Loge10 Theaterproducties

In 2023 is het exact 70 jaar geleden dat de eerste Vlaamse 
televisie-uitzending plaatsvond. Op 31 oktober 1953 was het zover. 
Iedereen die een televisietoestel bezat, zat samen met vrienden 
en buren gekluisterd aan de buis. De hoofdbrok van de uitzending 
die avond was de opvoering van het toneelstuk ‘Drie Dozijn Rode 
Rozen’. Regisseur Bert Janssen, die het stuk bewerkte voor tv, nam 
plaats in de regiekamer en zag tot zijn grote vreugde hoe alles live 
lukte. In deze versie van ‘Drie Dozijn Rode Rozen’ zijn we getuige 
van die eerste uitzending vanuit de TV studio’s van het NIR (nu de 
VRT). Bij de acteurs, waaronder een piepjonge Paula Semer, hangt 
spanning, het is hun eerste televisieoptreden ooit. Hoe brengen zij 
de komedie ‘Drie Dozijn Rode Rozen’ tot een goed einde, volledig 
live op antenne! Een spannende en grappige kijk achter en voor de 
schermen van een mijlpaal in de Vlaamse televisiegeschiedenis. 
Maar laat ons de komedie zélf niet vergeten. Een man laat per 
toeval bloemen voor zijn minnares aan zijn eigen vrouw bezorgen... 
het deurenstuk kan beginnen. Vooral het nieuwe jasje errond 
maakt het tot een unieke versie van deze Italiaanse klassieker. 

RODE ZAAL

8 (try-out), 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 en 31 maart 
2023 om 20u 
12, 19 en 26 maart 2023 om 15u 
1 april 2023 om 20u
2 april 2023 om 15u
____________________________________

Regie: Bruno Van Heystraeten
Auteur: Gebaseeerd op de tekst van 
Aldo De Benedetti 
Cast: Daan Hugaert, Marc Stroobants, 
Andrea Croonenberghs, Ann De Winne 
____________________________________

Tickets: € 26,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 24,00 (groepen vanaf 15 personen) 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Try-out: 8 maart 2023 € 24,00
VIP: € 33,00 (hapje en drankje, beste zitplaatsen 
in de zaal op het moment van de bestelling 
beschikbaar) (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

— PROGRAMMATIE 2022-2023 —

Vanaf
4 jaar

EDITH EN SIMONE
De Speling

Iedereen kent het leven van de Franse zangeres Edith Piaf. Er zijn 
echter weinig mensen die weten dat ze een halfzuster had, Simone, 
die een erg belangrijke rol in haar leven speelde. We zien het 
leven van Piaf door Simones ogen. Wat het voor haar betekende 
om in de schaduw van een icoon te leven. Wat het betekende 
om zowel fi nancieel als emotioneel van haar af te hangen en dit 
in de wetenschap dat, met een klein beetje geluk, ze in Ediths 
plaats had kunnen staan. Waar trekt Simone de lijn tussen puur 
zelfbelang en eigenwaarde na al de opoff eringen die ze moet doen 
om in haar gunst te blijven? Is liefde oprecht wanneer men in een 
ondergeschikte positie moet leven en op welk punt verandert die 
liefde in haat? Of speelt afgunst, zoals in vele relaties, een rol? 

ZWARTE ZAAL

4, 10 en 11 maart 2023 om 20u 
5 en 12 maart 2023 om 15u
____________________________________

Regie: Ronny Verheyen
Auteur: Ronny Verheyen
____________________________________

Tickets: € 25,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be - de-speling.be

Fakkeltheater

Zwarte Zaal

vanaf 4 maart 2023

Het muzikale verhaal achter 'la môme Piaf"

Edith
&

Simone
verantwoordelijke uitgever:
De Speling VZW - Hoogstraat 41, 2000 Antwerpen
BE 0480 262 738
RPR arrondissement Antwerpen, Vlaams gewest www.de-speling.be

Vanaf
12 jaar
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ROEL VANDERSTUKKEN • LIZE FERYN
REGIE MANU JACOBS TEKST JOHAN HELDENBERGH & MIEKE DOBBELS

31.03.2023 - 23.04.2023
FAKKELTHEATER | RODE ZAAL | ANTWERPEN

FAKKELTHEATER.BE •  070 246 036

MET 
LIVE 
BAND
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D E  M E ES T  G ES PE E L D E  T H R I L L E R  T E R  W E R E L D

3 - 28 MEI ‘23 • FAKKELTHEATER ANTWERPEN
070 246 036 • WWW.LOGE10.BE

20 JAAR LOGE10 THEATERPRODUCTIES STELT VOOR

RIKKERT
VAN DIJCK

KARIN
JACOBS

TIMO
DESCAMPS

ELIAS
BOSMANS

MARIJKE
HOFKENS

ERIK
GORIS

NATHALIE
WIJNANTS

Gerealiseerd met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid.

Casa Kafka Pictures, Isabelle Molhant.

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 31.
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THE BROKEN CIRCLE 
BREAKDOWN
Au Fond Producties

Wat doet ge wanneer ge het kostbaarste uit uw leven kwijtspeelt? 
Wordt ge kwaad? Wordt ge depressief? Of loopt ge weg? Weg van 
uw verdriet. Waarnaartoe, dat maakt niet uit, maar weg.  

Weg. Weg. Weg. Eindeloos weg. 

Alabama (Lize Feryn) en Monroe (Roel Vanderstukken) ontdekken 
wat rouwen doet met ne mens in dit intense verhaal. Een verhaal 
over liefde voor mekaar, liefde voor een kind en liefde voor de dood. 

RODE ZAAL

6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 27, 28 en 29 april 2023 
om 20u 
9, 16, 23 en 30 april 2023 om 15u 
____________________________________

Regie: Manu Jacobs
Auteurs: Johan Heldenbergh, Mieke Dobbels
Cast: Roel Vanderstukken, Lize Feryn 
Orkest: The Sons of Navarone  
____________________________________

Tickets: € 32,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
VIP: € 41,00 (programmablaadje, hapje en 
drankje na de voorstelling, best beschikbare 
plaatsen) (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

ROEL VANDERSTUKKEN • LIZE FERYN
REGIE MANU JACOBS TEKST JOHAN HELDENBERGH & MIEKE DOBBELS

31.03.2023 - 23.04.2023
FAKKELTHEATER | RODE ZAAL | ANTWERPEN

FAKKELTHEATER.BE •  070 246 036

MET 
LIVE 
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— PROGRAMMATIE 2022-2023 —

‘T OUD ZOT
Take Twee Producties

Wat doe je als je twee broers bent en nog bij je zuster thuis woont. Je 
bent al jaren eigenlijk gelukkig, maar dan krijgt je zus het idee dat een 
van de twee broers moet trouwen. En dat op 60-jarige leeftijd. Dat 
de twee broers dat niet zien zitten spreekt voor zich. Tot een jonge 
dame over de vloer komt. Er begint een strijd tussen de twee broers, 
maar wat denkt de veel jongere neef hierover die eigenlijk al een 
poosje een relatie heeft met jonge deerne. Dolkomische komedie.

KLEINE FAKKEL

1, 15, 22, 28 en 29 april 2023 om 20u 
2, 9, 16, 23 en 30 april 2023 om 15u 
____________________________________

Regie: Marc Schoeters, Linda Dhaene
Auteur: Ben Bervoets
Cast: Myriam Vischschoonmaker, 
Frieda Sijsmans, Floor van den Eiynden, 
Vincent De Coninck, Ron Boeuvelet, Ben Bervoets
____________________________________

Tickets: € 18,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 17,00 (groepen vanaf 10 personen, 
Okra) (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

 

 

Van 1-4-2023 tot en met 30-4-2023 
www.fakkeltheater.be  070/246.036 

Fakkeltheater  

Auteur: Ben Bervoets 

Ron Boeuvelet   Vincent De Coninck   Rosita Huybrechts  
Myriam Vischschoonmaker   Ben Bervoets   Jerry Verhaert 

Floor Van den Eiynden 

DE HERBERGIERSTER, 
OFTEWEL MIRANDOLINA
Theaterkring De Peerdentram 

Een herberg… een klein hotelletje, waarvan de bazin, de snoeperige 
Mirandolina is en Fabrizio haar bediende, duivel doet al en misschien 
(???) is. Drie edellieden komen logeren, De Markies, pronkerige oude 
adel, berooid en versleten, de Graaf, nieuwe adel, rijk en pretentieus 
en de Baron, vrouwenhater, nuchter en pedant en zijn knecht. De 
twee eersten zien het aan hun stand verplicht om, zoals zovele 
anderen, het hart van Mirandolina trachten te veroveren tot grote 
minachting van de Baron. Mirandolina, denkend aan haar zaak, houdt 
echter lachend en goedmoedig spottend de boot af. De komst van 
twee zogezegde “edele dames’ maakt de zaak nog wat ingewikkelder; 
kortom wie krijgt Mirandolina en wie krijgt de kous op zijn kop. De 
Herbergierster is wellicht na ‘De knecht van twee meesters’ het 
bekendste stuk van de Venetiaanse grootmeester. Carlo Goldoni 
(1707/1793) is voor het Italiaanse toneel wat Molière voor het Franse 
is. Zijn stukken zijn meestal sprankelend, humoristisch, satirisch maar 
zelden bijtend.  In veel van zijn stukken drijft hij nogal de spot met 
adel en burgerij, wat hem niet altijd in dank werd afgenomen…

ZWARTE ZAAL

31 maart 2023 om 20u 

1 april 2023 om 20u
2 april 2023 om 15u
____________________________________

Regie: Hugo De Beul
Auteur: Carlo Goldoni
Cast: Karel Geerts, Danny Ryckmans, 
Paul Nagels, Veerle verbist, Tania Vandingenen... 
Orkest: Anton Geerts, Len Bynoe... 
____________________________________

Tickets: € 16,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 12,00 (-12 jaar) (inclusief € 2 
reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 32.
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NELLIE & CEZAR
GEHEIMEN OP ZOLDER
Theaterhuis Banann

Nellie en Cezar nemen jullie mee naar hun leukste speelplek in 
huis, de zolder. Daar vinden ze een heleboel herinneringen, goed 
bewaarde geheimen, geheimzinnige koff ers en héél veel oude 
rommel. In hun plezierige en muzikale zoektocht op zolder vinden 
ze een oude muziekdoos. Van wie zou die zijn? Werkt ze nog? Danst 
de ballerina nog altijd even vrolijk? 

Kunnen ze het geheim bewaren? 
Sssshhht… vertel het vooral niet verder.

ZWARTE ZAAL

17 mei 2023 om 15u 
18 mei 2023 om 11u
____________________________________

Regie: Fleur Hendriks
Auteur: Bart Vandersmissen, Fleur Hendriks
____________________________________

Tickets: € 14,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

KINDERSPEL
Theaterhuis Banann

Bob, Sofi e en Noor, een gewoon gezin, een gewoon leven. Geen 
extreem spannende dingen, geen bijzondere verhalen. 
Een gewoon gezin zoals er honderden zijn. Niets bijzonders, 
behalve… bijzonder gelukkig.  

Dan die dag waarop Sofi e, een vrouw van 27 plots alleen komt 
te staan met hun meisje van 3. Haar man, Bob, verliest op jonge 
leeftijd de strijd tegen die gemene kanker, het stille beestje zoals 
Noor het noemt, de ‘verpester’ zoals Sofi e het benoemt.   
Plots verandert hun leven in wat ze nooit hadden gedacht: iets 
moois van vroeger, een herinnering. Niets bijzonders, behalve … 
een bijzonder mooie herinnering. 

KINDERSPEL is een mooie pure muzikale vertelling waarbij de 
puurheid van liefde en geluk - zelfs wanneer het herfst is in je leven 
- opnieuw de zon doet schijnen. Geen verhaal over verdriet, maar 
ééntje over liefde en vele leuke dingen.

ZWARTE ZAAL

13, 18, 19, 20, 25, 26 en 27 mei 2023 om 20u 
14, 21 en 28 mei 2023 om 15u
____________________________________

Regie: Manu Jacobs
Auteur: Fleur Hendriks, Bart Vandersmissen 
Componist: Udo Mechels
Cast: Margot Hallemans, Manu Jacobs
____________________________________

Tickets: € 20,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

T H E A T E R H U I S  B A N A N N  S T E L T  v o o r

KINDERSPEL
E e n  m u z i k a l e  v e r t e l l i n g  o v e r  h o o p,  e l l e n d e ,  l i e f d e  e n  a n d e r e  s c h o n e  d i n g e n  va n  ’ t  l e v e n

M A R G O T  H A L L E M A N s  i n  

Muziek Udo mechels   Script fleur hendriks & bart vandersmissen    regie & PIano manu jacobs 

— PROGRAMMATIE 2022-2023 —

Vanaf
16 jaar

Vanaf
3 jaar

DE MUIZENVAL
Loge10 Theaterproducties

DE MUIZENVAL speelt zich af in pension Monkswell Manor. Een 
aantal gasten is door de sneeuw opgesloten in het hotel van een 
jong echtpaar. In de omgeving van het hotel heeft eerder die dag 
een moord plaatsgevonden. Een brigadier van de politie bezoekt 
vervolgens het hotel omdat hij vermoedt dat de moordenaar (of 
moordenares) zich daar schuilhoudt. De spanning loopt vervolgens 
nog verder op als er een tweede slachtoff er valt. Het blijkt al snel 
dat alle aanwezigen een motief hebben voor de moord en ook dat 
ze in de gelegenheid waren om deze te plegen. Door de vreselijke 
sneeuwstorm kan niemand het hotel verlaten, ook de onbekende 
moordenaar niet. De gasten verdiepen zich in elkaars geheimen, 
maar de moordenaar verraadt zich niet. 
Meer over het verhaal kunnen we nog niet vertellen, dat zou de 
verrassing bederven en de traditie verbreken dat niemand die de 
show heeft gezien, vertelt wie de moordenaar is – wat inhoudt dat 
er maar één manier is om er achter te komen… 

…naar deze voorstelling komen kijken!

RODE ZAAL

4 (try-out), 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 en 27 mei 
2023 om 20u 
7, 14, 21 en 28 mei 2023 om 15u
____________________________________

Regie: Bruno Van Heystraeten
Auteur: Agatha Christie 
Cast: Timo Descamps, Karin Jacobs, Erik Goris, 
Elias Bosmans, Nathalie Wijnants, Marijke 
Hofkens, Rikkert Van Dijck
____________________________________

Tickets: € 26,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 24,00 (groepen vanaf 15 personen) 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Try-out: 4 mei 2023 € 24,00
VIP: € 33,00 (hapje en drankje, beste zitplaatsen 
in de zaal op het moment van de bestelling 
beschikbaar) (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 33.



1 - 25 JUNI ‘23 • FAKKELTHEATER ANTWERPEN
070 246 036 • WWW.LOGE10.BE

HET waargebeurde VERHAAL VAN DE slechtste OPERAZANGERES TER WERELD

TEKST EN REGIE VAN BRUNO VAN HEYSTRAETEN GEBASEERD OP HET BOEK VAN DARRYL W. BULLOCK

Gerealiseerd met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid.

Casa Kafka Pictures, Isabelle Molhant.

LOGE10 THEATERPRODUCTIES STELT VOOR20 JAAR

JEREMIE
VRIELYNCK

KARIN
JACOBS

MAXIME
DE WINNE

VRIELYNCKVRIELYNCK
NATHALIE
WIJNANTSWIJNANTS

KOEN
CRUCKE

HET waargebeurde VERHAAL VAN DE slechtste OPERAZANGERES TER WERELD

TEKST EN REGIE VAN BRUNO VAN HEYSTRAETEN GEBASEERD OP HET BOEK VAN DARRYL W. BULLOCK

waargebeurde slechtste OPERAZANGERES TER WERELD

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 34.
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FLORENCE FOSTER JENKINS, 
DE SLECHTSTE OPERAZANGERES 
TER WERELD  
Loge10 Theaterproducties

Florence vertelt het waargebeurde verhaal van de legendarische 
Florence Foster Jenkins die er alles aan deed om haar droom, een 
grootse operazangeres worden, te laten uitkomen. De stem die ze 
in haar hoofd hoorde was prachtig, maar voor anderen klonk haar 
gezang vreselijk vals. En dat is een understatement! Toch werd zij 
enorm populair! Haar publiek waardeerde haar kennelijk meer om 
het amusement dat zij hen schonk dan om haar muzikale talent.  
Haar echtgenoot en manager, St. Clair Bayfi eld, was vastbesloten 
om zijn geliefde Florence te beschermen en haar droom koste wat 
kost te laten uitkomen. Wanneer Florence besluit een openbaar 
concert in Carnegie Hall te geven, komt hij voor de grootste 
uitdaging van zijn leven te staan… Haar behoeden voor de waarheid. 

Een warm, waargebeurd en hilarisch verhaal.
Live gespeeld en gezongen. Nu ja…’gezongen’…

RODE ZAAL

31 (try-out) mei 2023 om 20u 

1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 en 24 juni 2023 om 20u 
4, 11, 18 en 25 juni 2023 om 15u 
____________________________________

Regie: Bruno Van Heystraeten
Auteur: Bruno Van Heystraeten gebaseerd op 
het boek van Darryl W. Bullock 
Cast: Karin Jacobs, Jérémie Vrielynck, Koen 
Crucke, Maxime De Winne, Nathalie Wijnants
____________________________________

Tickets: € 26,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 24,00 (groepen vanaf 15 personen) 
(inclusief € 2 reserveringskost)
Try-out: 31 mei 2023 € 24
VIP: € 33,00 (hapje en drankje, beste zitplaatsen 
in de zaal op het moment van de bestelling 
beschikbaar) (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

— PROGRAMMATIE 2022-2023 —

EINES FREUNDES FREUND
Ode an die Freunde

2022 vieren Alexandra, Jokke, Lissa en Lester met hun programma
Simply the best tien jaar Ode an die Freunde waarbij ze met een 
vleugje weemoed en heel veel humor terugkijken op hun vorige 
programma’s. Maar vooral op tien jaar unieke vriendschap.
Na Simply the best nodigen de vier Freunde ons uit om met hun 
nieuwe voorstelling voor het seizoen 2023 eens een kijkje te komen 
nemen achter de schermen van hun tienjarige zo merkwaardige en 
unieke vriendschap. 
Wat maakt van Alexandra zo’n creatieve genie? Hoe ver reikt de vis 
comica van Jokke? Hoe vingervlug is Lester nu écht? Is de stem van 
Lissa zo breekbaar als kristal? Hoe wordt de zinderende creatieve 
energie tijdens de repetities van dit unieke vriendenkwartet 
vertaald naar hun betoverende podiumacts. 
Ontdek hun geheim recept voor hun Gouden Label Muziektheater: 
eines Freundes Freund zu sein. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Lester, Lissa, Alexandra en Jokke

ZWARTE ZAAL

2 en 3 juni 2023 om 20u
4 juni 2023 om 15u
____________________________________

Cast: Lissa Meyvi, Jokke Martens,  
Lester Van Loock, Alexandra Franck
____________________________________

Tickets: € 22,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

Vanaf
16 jaar

ALS BOMEN IN DE WINTER
Theater Perplex

Rust- en verzorgingstehuizen. Ze krijgen de laatste jaren heel wat 
media-aandacht: coronacrisis, hoge huurprijzen, personeelstekort, ... 

Pierre Soetewey bekijkt het in dit stuk vanuit het standpunt van de 
bewoners. ALS BOMEN IN DE WINTER hebben ze hun bladeren 
verloren. Ze zijn oud en dikwijls minder mobiel, ze worden geplaagd 
door allerlei kwaaltjes. Soms overheersen hun frustraties, soms 
kijken ze vol optimisme terug op een gevuld en interessant leven. 
Donkere gedachten en levensvreugde wisselen elkaar af. Een warm 
en menselijk, soms grappig stuk, dat naar je hart grijpt.

KLEINE FAKKEL

26 en 27 mei 2023 om 20u
28 mei 2023 om 15u

2, 3, 9, 10, 16 en 17 juni 2023 om 20u
4, 11 en 18 juni 2023 om 15u 
____________________________________

Regie: Marc van hoof
Auteur: Pierre Soetewey
Cast: Denise Hoogstoel, Leslie Van Looy, 
Tom Haezendonck, e.a. 
____________________________________

Tickets: € 18,00 (inclusief € 2 reserveringskost)
Reductie: € 14,00 (student) (inclusief € 2 
reserveringskost)
Reserveren: 070 246 036 - fakkeltheater.be
Info: fakkeltheater.be

Vanaf
12 jaar
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 THEATER ELCKERLYC ANTWERPEN
Tickets via www.elckerlyc.be  of tel. 070 691 002

ZAT 1  &  ZON 2  OKTOBER  2022

 ‘max 0,30€/MIN’

SVEN
DE RIDDER

 JASMINE
JASPERS

KRISTEL
VERBEKE

IVAN
PECNIK

BRIK
VAN DYCK

LUC
VERHOEVEN

SVEN
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VANAF 7 OKTOBER 2022
THEATER ELCKERLYC ANTWERPEN

CAALS &
VAN VOOREN
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TICKETS BESTELLEN
TICKETS ONLINE BESTELLEN
U kan zelf uw plaatsen kiezen (zaalplattegrond op 
website) en meteen betalen via online bankieren.
Het e-ticket wordt u onmiddellijk toegezonden.
Onze ticketprijzen zijn inclusief reserveringskosten.
Bij elke online boeking betaalt u € 1 transactiekost, 
ongeacht het aantal tickets.
Online reserveren kan enkel via onze 
ticketshop op: www.fakkeltheater.be
_______________________________________________________

PRIJSWIJZIGINGEN
De producent behoudt het recht om eventueel vooraf 
aangekondigde toegangsprijzen te wijzigen.
_______________________________________________________

CADEAUBON FAKKELTHEATER
De cadeaubon is te koop bij de Ticketshop van het 
Fakkeltheater en op www.fakkeltheater.be.
Op een cadeaubon wordt geen geld teruggegeven.
_______________________________________________________

ANDERSVALIDEN
De Rode en de Zwarte Zaal beschikken over een 
stoeltjeslift.Om praktische redenen vragen wij aan 
personen die gebruik wensen te maken van de 
lift voor andersvaliden dit vooraf, bij de bestelling 
van de tickets, te melden. Deze personen dienen 
zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de 
voorstelling te melden. Personen die niet op eigen 
kracht gebruik kunnen maken van de lift, dienen 
vergezeld te zijn van een begeleider.
In de Rode Zaal is er geen ruimte voorzien om 
rolstoelen te plaatsen in de zaal, dit omwille 
van het evacuatieplan met betrekking tot de 
brandveiligheid. Rolstoelgebruikers dienen plaats 
te nemen in een theaterstoel.
_______________________________________________________

ABONNEMENT 
THEATER ZEEMANSHUIS
U kiest 3 producties van Theater Zeemanshuis 
(keuze uit: ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST / 
BUNGEEJUMPEN VOOR ACTEURS / HET ZIT IN 
MIJNE KOP / DE HEILIGE FAMILIE). 

Een abonnement kan gereserveerd worden tot 30 
november 2022. 
Prijs per abonnement (3 voorstellingen) = € 57 
(inclusief € 2 reserveringskost) 
U kiest onmiddellijk 3 data voor uw abonnement. 

Reserveren kan enkel via: 
www.theaterzeemanshuis.be 
of telefonisch via 070 246 036

TICKETS
PLAATSBESPREKING
Enkel via 070 246 036 of fakkeltheater.be
voor alle producties tenzij anders vermeld.
_______________________________________________________

TICKETVERKOOP
Voor alle zalen en voorstellingen
(tenzij anders vermeld).

TICKETS: Hoogstraat 14 - 2000 Antwerpen

OPEN
Van 1 juli tot en met 21 augustus 2022: 
van maandag tot en met vrijdag van 11u tot 14u

Vanaf 22 augustus 2022: 
van maandag tot en met vrijdag van 11u tot 17u

Zon- & feestdagen gesloten

Gelieve uw tickets binnen de zeven dagen af te 
halen of te betalen.
_______________________________________________________

WIJZE VAN BETALING
Bij een online reservering voert u de betaling 
onmiddellijk uit.
Aan de Ticketshop – Hoogstraat 14, Antwerpen 
(Contant, Bancontact, Visa, Mastercard).
Telefonisch 070 246 036.
*Wanneer de tickets met de post worden verzon-
den, komt er een administratieve kost van € 3 bij.
_______________________________________________________

REDUCTIE
Reducties worden door de producent per 
productie bepaald. In voorkomend geval dient 
men de reductie bij reservering te vragen. 
Als gevolg van de automatisering is het niet 
mogelijk aan de theaterkassa nog correcties 
aan te brengen. Reductie is alleen mogelijk op 
vertoon van een geldig bewijs. Reducties zijn niet 
in combinatie te gebruiken. Er wordt telkens maar 
één reductie toegestaan.

Student:
Voor een aantal producties is een speciaal 
studententarief ingevoerd. Deze tickets kunnen 
enkel verstrekt worden aan houders van een 
studentenkaart, te tonen bij afhaling aan de 
kassa Ticketshop. Bij een andere bestelwijze 
dient een kopie van de studentenkaart per mail 
bezorgd te worden. Gelieve uw inkomticket 
nauwkeurig na te kijken. Vergissingen kunnen 
niet altijd automatisch worden hersteld. Het 
ticket is ongeldig zonder controlestrook. Het 
dient op verzoek getoond te worden.
_______________________________________________________

UW EVENEMENT IN HET 
FAKKELTHEATER
FAKKELTHEATER
Het Fakkeltheater beschikt over een aantal 
prachtige locaties in het hart van de Antwerpse 
binnenstad. Als niet gesubsidieerd receptief 
productiecentrum verhuren wij onze 
accommodaties aan zeer gunstige tarieven. 
Onze zalen en foyers zijn logistiek en technisch 
volledig uitgerust en stralen een grote charme en 
authenticiteit uit.

RODE ZAAL
De Rode Zaal is een gezellige schouwburg die 
plaatsbiedt aan 268 personen, op een steenworp 
van de Grote Markt. Deze zaal is uitermate 
geschikt voor theater, comedy, muziektheater, 
concerten, lezingen en evenementen. In 2021 
werd de Rode Zaal volledig gerenoveerd en 
voorzien van nieuwe, comfortabele theaterstoelen.

_______________________________________________________

ZWARTE ZAAL
De Zwarte Zaal is een functioneel black-box 
theater met 150 plaatsen, gelegen in de 
Reyndersstraat, tussen de Groenplaats en Grote 
Markt. Deze zaal is uitermate geschikt voor 
theater, comedy, muziektheater, concerten en 
evenementen. Sinds september 2019 is de foyer 
van de Zwarte Zaal volledig gerenoveerd en – in 
combinatie met het theater – uitermate geschikt 
voor bedrijfsevenementen, lezingen en workshops.

_______________________________________________________

DE KLEINE FAKKEL
De Kleine Fakkel is een klein keldertheater dat 
plaats biedt aan 44 personen, gelegen in het 
complex ‘Rode Zaal’. Deze kelder met middeleeuwse 
gewelven (eind 15e eeuw) werd recent gerestaureerd 
en is uitermate geschikt voor klein theater, 
monologen, stand-up en poppentheater. Als bonus 
beschikt dit intieme zaaltje over een eigen foyer.

— PRAKTISCH —
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THEATERCAFÉ
Het Theatercafé is de foyer van de Rode Zaal. 
Dankzij de multifunctionele accommodatie is 
deze ruimte uitermate geschikt voor concerten, 
recepties, culturele activteiten en lezingen. Het 
Theatercafé biedt tijdens concerten plaats aan 
128 personen (genummerde plaatsen). In 2021 
werd het Theatercafé volledig gerenoveerd.

_______________________________________________________

THEATER BELEVEN OP MAAT
Bedrijfsarrangementen, groepsbezoeken, workshops, 
lezingen, … Aarzel niet om ons te contacteren en 
vraag naar onze interessante voorwaarden.
Frank Aernout: frank@fakkeltheater.be 
of 0499 31 30 32

_______________________________________________________

SECRETARIAAT FAKKELTHEATER
Van maandag tot en met vrijdag van 10u tot 17u
Hoogstraat 14 – 2000 Antwerpen
03 233 15 88 – info@fakkeltheater.be

THEATERBEZOEK
KASSA VOOR DE VOORSTELLING

Open:  om 14u voor middagvoorstellingen
  om 19u voor avondvoorstellingen

Reservaties dienen uiterlijk 30 min vóór aanvang 
van de voorstelling afgehaald te worden.
Hier worden geen kaarten terugbetaald.
_______________________________________________________

THEATERBEZOEK
Alle avondvoorstellingen beginnen om 20u 
en de namiddagvoorstellingen om 15u, zoniet 
wordt dit duidelijk vermeld bij de productie 
info, in de agenda’s en op uw ticket.
Na aanvang van de voorstelling en na de pauze 
wordt geen toegang meer verleend aan laatkomers, 
tenzij eventueel bij een geschikte onderbreking.
Gelieve smartphones, GSM-toestellen en 
digitale uurwerken uit te schakelen vóór 
aanvang van de voorstelling.
Het is verboden te fotograferen, geluids- en/of 
beeldopnamen te maken. Bij ontvangst van zijn 
ticket ziet de houder van iedere schadeclaim af – 
om welke reden ook – tegenover de directie van 
de zaal, de organisatoren en elke andere derde 
betrokken bij de inrichting of organisatie.
_______________________________________________________

PROGRAMMATIE
De producent behoudt het recht om vooraf 
aangekondigde speeldata te wijzigen.
_______________________________________________________

ROOKVERBOD
In beide theaters en foyers geldt er een totaal 
rookverbod.
_______________________________________________________

VESTIAIRE
Geopend 60 minuten vóór aanvang van de 
voorstellingen.
Vestiaire is gratis en verplicht.
Op last van de brandweer mogen jassen en 
paraplu’s niet worden meegenomen in de zaal.
_______________________________________________________

THEATERCAFE EN FOYER
Geopend 60 minuten vóór aanvang van de 
voorstellingen. Om het u makkelijk te maken, 
kunt u vóór de voorstelling uw pauzedrank 
bestellen en een plaats reserveren in het 
Theatercafé of de Foyer.

BEREIKBAARHEID
Het Fakkeltheater heeft verschillende zalen.
Check op uw ticket waar u moet zijn!

RODE ZAAL - THEATERCAFÉ - KLEINE FAKKEL
Hoogstraat 12-14
2000 Antwerpen

ZWARTE ZAAL
Reyndersstraat 7
2000 Antwerpen

Plan uw route op www.slimnaarantwerpen.be
_______________________________________________________

OPENBAAR VERVOER

Tram
Halte GROENPLAATS - metro (lijn 3, 5, 9, 15) - 
tram (lijn 4)
+ wandelen naar Hoogstraat (280 m) 
of Reyndersstraat (200 m) 
> (check de zaal op uw ticket)

Bus
Halte GROENPLAATS - lijn 22, 180, 181, 182, 183
+ wandelen naar Hoogstraat (280 m) 
of Reyndersstraat (200 m) 
> (check de zaal op uw ticket)

Trein
Centraal Station Antwerpen 
+ tram of bus of stadsvelo
_______________________________________________________

VELOKAART-STATION DICHTBIJ
Grote markt
Groenplaats
Het Steen
_______________________________________________________

PARKEREN
Mag mijn voertuig nog binnen in Antwerpen?
Check op Lage-emissiezone Antwerpen: 
lez.antwerpen.be

Q-Park Centrum Antwerpen
Lombardenvest 24-28
2000 Antwerpen

INDIGO
Groenplaats 46
2000 Antwerpen

NV Parking Brabo
Kammenstraat 2
2000 Antwerpen

— PRAKTISCH —

Raad van bestuur

Herman Van Hove (voorzitter) 
Frank Aernout
Walter Groener
Leo Leemans
Sam Verhoeven
Koen Huygebaert

Algemeen directeur

Sam Verhoeven

Secretariaat & ticketshop

Michaël Zanders
Gina Van der Weehe

Horeca
Paul Maes

Techniek
Leon Maldonado
Patrick Van der Auwera
Marijntje Vercammen

Onderhoud
Walter Helsen
Nadia Faes

Persrelaties
Katrien Adriaens (Frenesia)

B2B
Frank Aernout

FAKKELTHEATER VZW

P/A:
Reyndersstraat 7 – 2000 Antwerpen

Secretariaat:
Hoogstraat 12/14 – 2000 Antwerpen
03 233 15 88 – info@fakkeltheater.be

Met steun van

Grafi sch ontwerper

Jef Vingerhoets (vingerhoets.com)

Fotografi e

Luk Monsaert
Benjamin De Mulder (Iceberg Ahead)
Michiel Van Durme (Iceberg Ahead)
Ive Vandersmissen (Theaterhuis Banann)

Wij danken onze partners

Haus Stijl
Verbruggen BV

1000x dank aan al onze vrijwilligers!

070 246 036 – www.fakkeltheater.be 39.



Bij ons 
speel jij 

de hoofdrol

gva.be/app

Elke dag richten wij, Gazet van Antwerpen en ATV, 
onze volgspot op de mensen en de gebeurtenissen die 

samen het nieuws in Antwerpen maken. 

Zo hebben we elke dag een première. Vaak ook een primeur. 
En af en toe zelfs een cliffhanger. 

Bekijk al onze nieuwsstukken in de gratis GVA-nieuwsapp. 
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