VOORWOORD
Beste publiek
Wij zijn blij dat jullie er zijn! Want zonder publiek, geen voorstellingen.
Het is nog niet zó lang geleden dat we na een tijd van ‘culturele droogte’ onze deuren weer voor jullie mochten openstellen.
De heropstart was moeizaam. Maar schoorvoetend kwamen jullie terug. Het was voor iedereen terug even wennen. We
konden het seizoen 21-22 echter op een fenomenale wijze afsluiten met volle zalen en een tevreden publiek. En zo hebben
we het graag. Het geeft ons energie om volgend seizoen enthousiast aan te vangen!
Trots presenteren wij in deze brochure ons programma voor volgend seizoen. Een divers programma qua genres. Opnieuw
kiezen we voor een aantal vaste waarden maar bevelen we ook een aantal nieuwkomers warm aan. We hopen jullie terug
massaal te mogen verwelkomen. Meestal op onze vaste stek in GC De Route, maar af en toe ook op locatie. Zo organiseren
we bijvoorbeeld voor de allereerste keer een concert voor baby’s vanaf 6 maand en hun ouders in de bibliotheek. Of in een
circustent in samenwerking met onze Wase collega’s.
Onze vaste stek zal volgend seizoen trouwens uitgerust zijn met de langverwachte trekken en een extra zaalbrug.
Technische ingrepen die de kwaliteit van onze producties alleen maar ten goede zullen komen. Bovendien zorgen we voor
een optimale beleving in onze uitgeruste bar en werken we aan een nieuwe website.
We zijn er klaar voor, laat dat nieuwe seizoen maar komen!
En jullie ook!

				

GC De Route
Stationstraat 201 bus 1
9170 Sint-Gillis-Waas
03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be

www.gcderoute.be

vzw Tempus De Route
p/a Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas

Vind GC De Route leuk op Facebook!
Volg ons op instagram @gemeentesintgilliswaas
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ZA 01.10 - 20 UUR

ZA 08.10 - 20 UUR

ABO €27

ABO €25

VVK €31

VVK €27

KAS €33

KAS €27

BART KAËLL & LUC APPERMONT
Luc en Bart een paar apart
In 2018 trokken Bart Kaëll en Luc Appermont voor het eerst samen naar het theater
voor een intieme reis door hun professioneel leven en hun ondertussen meer
dan 40 jaar lange relatie. Met nooit eerder vertelde anekdotes werd het publiek
meegezogen in een nostalgische avond met een lach en een traan.
Maar Bart en Luc zijn nog lang niet uitverteld.
Wat deed Luc in Las Vegas?
Waarom verbaasde Bart het publiek in Bangkok?
Deze twee monumenten uit de Vlaamse showwereld hebben nog ontelbare
anekdotes zowel van voor als achter de schermen, maar ook nog mooie en
pakkende verhalen uit hun persoonlijk leven. Met uiteraard ook deze keer veel
aandacht voor muziek: verrassende songs, maar ook bekende nummers in een
nieuw jasje. Hierbij worden ze begeleid door een ijzersterke vijfkoppige liveband.
Kortom, een nieuwe nostalgische reis door de voorbije 40 jaar die je absoluut niet
wil missen.

ABSYNTHE MINDED
20
© Atozz

Absynthe Minded, het moniker waaronder Bert Ostyn en zijn gevolg al jaren Belpop-geschiedenis schrijven, duikt in 20212022 (de eerste demo’s dateren van 2001, de eerste demo met band werd in 2002 uitgebracht) het twintigste levensjaar
in. Al twee decennia lang - een eeuwigheid in het huidige muziekcircuit - grossiert de band in frisse indiepop doorspekt met
jazz, gypsy swing en rock. Puik songwriterschap met de kenmerkende warme stem van Ostyn erbovenop samengevat in
zeven langspelers, waarvan laatste wapenfeit ‘Riddle Of The Sphinx’ in juni ’20 het levenslicht zag.
Het perfecte moment om een bloemlezing van die straffe carrière naar een intieme theatersetting - up close and personal te vertalen alwaar Belpop-klassiekers als ‘Envoi’ en ‘My Heroics, Part One’ fantastisch tot hun recht zullen komen.
En daarnaast dook Bert Ostyn naar aanleiding van het VTM-kijkcijferkanon ‘Liefde Voor Muziek 2021’ ook in het repertoire
van collega’s Tourist LeMC, Geike Arnaert, Willy Sommers, Emma Bale, Ronny Mosuse en Cleymans & Van Geel, waarmee
hij zijn statuut als songwriter pur sang wederom etaleerde.
Een 20ste verjaardag om reikhalzend naar uit te kijken voor Absynthe Minded en hun fans!

Verteller en zang Bart Kaëll, Luc Appermont Piano en accordeon Marc de Boeck
Piano en trompet Claude de Maertelaere Drums Raf Helsen Bas Kristof Aerts Gitaar Jan
Decombele
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Zang en gitaar Bert Ostyn Bas Sergej Van Bouwel Gitaar Toon Vlerick Drums Isolde Lasoen Keys Laurens Dierickx
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ZA 22.10 - 20 UUR

ZA 29.10 - 20 UUR

ABO €27
VVK €31
KAS €33

SVEN DE RIDDER COMPANY
Proper Lakens
Een plastische komedie van Brik Van Dyck en Sven De Ridder.
De wat kalende hypochonder Jo Ceulemans (Sven De Ridder) laat zich opnemen in
een chique privékliniek voor een haartransplantatie. Zijn vrouw Rachel Van Buyten
(Kristel Verbeke) wijkt geen centimeter van zijn zijde.
Het koppel maakt kennis met twee medepatiënten: Bart Tersago (Brik Van Dyck)
die een zoveelste ingreep ondergaat om nog meer op zijn idool te lijken en Mario
Van Dessel (Luc Verhoeven), een rondborstige gepensioneerde die graag een wat
strakkere buik wil om te kunnen paraderen op Ibiza.

ELLA LEYERS, CLARA CLEYMANS,
INGE PAULUSSEN & TINE REYMER
Te Gek!? Nerveuze vrouwen

Tijdens hun verblijf in het ziekenhuis zijn de drie kamergenoten overgeleverd aan
de dolle fratsen van de sexy, maar niet al te snuggere verpleegster Suzy (Jasmine
Jaspers) en de toch wel erg zonderlinge dokter Dag (Ivan Pecnik).

©
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Vier vrouwen.

ABO €21
VVK €25
KAS €27

Vier nerveuze vrouwen.
Ze horen stemmen in hun hoofd, denken in bochten en kronkels, zien wat wij niet zien.
Wat doen die vrouwen samen op een podium?
Ze zingen, ze zuchten en ze maken zich zorgen.
Over de wereld en zichzelf.
Ze vertellen je wat het is om verloren te lopen in de donkere kamers van hun gedachten, de weg kwijt te geraken in hun
kronkelige hersenen, op de dool te zijn tussen waan en werkelijkheid. Ze zingen het bloed van onder je nagels, krabben aan
je ziel en plukken de eelt van je emoties. Vier nerveuze vrouwen en een muziekband.
De jongste nerveuze vrouw heet Ella Leyers. Samen met nerveuze moeder Tine Reymer en tierelierende Clara Cleymans
zingt ze donkere duetten in coupletten, terwijl Inge Paulussen rondjes draait in waangedachten.
Voor de teksten van deze voorstelling heeft Gerda Dendooven haar zinnen verloren en Hugo Matthyssen heeft er zijn hoofd
op gebroken. De regie is in handen van Els Dottermans. Paul Poelmans houdt de mannen van De Laatste Showband in het
gareel. Zij spelen levend muziek.

Met Sven De Ridder, Kristel Verbeke, Ivan Pecnik, Luc Verhoeven, Jasmine Jaspers en Brik Van
Dyck Regie Sven De Ridder Scenario Brik Van Dyck en Sven De Ridder Productie Sven De
Ridder Company
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Met Ella Leyers, Clara Cleymans, Inge Paulussen, Tine Reymer, De Laatste Showband o.l.v. Paul Poelmans Tekst Hugo Matthysen, Gerda
Dendooven Regie Els Dottermans Coproductie Garifuna Productions vzw en Te Gek!? www.tegek.be
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DO 10.11 - 20 UUR

DO 17.11 - 20 UUR

ABO €19

ABO €19

VVK €23

VVK €23

KAS €25

KAS €25

LEUE & JENNIFER HEYLEN
Messia

© Diego Franssens

De wereld staat in brand. De mensen denken dat maar één iemand dit kan blussen. Men noemt haar de Messia. Jennifer
Heylen incorporeert de verlosser, de nieuwe weg. Dimitri Leue probeert haar te overtuigen om te redden wat nog te redden
valt.

© Johannes Vande Voorde

MICHAEL VAN PEEL
Welcome to the rebellion!
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Jennifer Heylen is tegenwoordig alom aanwezig op het kleine scherm. Loslopend Wild, jurylid bij De Slimste Mens, Twee
Zomers,... Jennifer is hot. Misschien wil je haar ook wel volgen, misschien is ze wel echt de nieuwe Messias ?
Je ontdekt het in de nieuwste voorstelling van theatermaker Dimitri Leue. Hij legt Jennifer ‘de Messia’ het vuur aan de
schenen. Muziek van vier live muzikanten zweept intussen het verhaal verder op. Als koor steken ze met humor de lont aan.

Van Peel is terug! Na tien bejubelde eindejaarsconferences, een sabbatjaar en een
planetaire pandemie, duikt hij dit keer dieper de tijdsgeest in. Geen eindejaarsmaar een meerderjaarsconference vol tragikosmische grappen over de staat van de
planeet, de nieuwe generaties en het toenemende verzet tegen... euh... van alles!
Tegen wetenschappers, de elite, crocs, corona of blanke mannen... Iedereen is wel
tegen iets maar niemand staat nog voor iets. Genoeg! Daar moet dringend tegen
gerebelleerd worden. Gelukkig kruipt comedy waar ze niet gaan kan, en huppelt ze
waar ze niet kruipen moet. The Farce is strong. Use the Farce!

Dankzij een samenwerking met het KMSKA, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, zijn er ook prachtige
beelden.

Welkom bij het verzet. Welcome to the Rebellion!

Greta zou het mij trouwens nooit vergeven.

Tekst en spel Michael Van Peel Design Sam Pauwels Techniek T10
www.michaelvanpeel.be

MESSIA Jennifer Heylen MENS Dimitri Leue Engelenkoor Antoon Offeciers, Ken Pichal, Samuel Vekeman, Semele Uyttenbroeck Tekst en
regie Dimitri Leue Beelden KMSKA, Eva De Mul Kostuums Eva De Mul Licht en geluid Stef Appelen Productie Leue VZW en Koortzz

MENS:
U hebt de wereld in brand gestoken.
MESSIA:
Dat zou ik nooit doen. Ik hou van het leven.
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ZA 26.11 - 20 UUR

VR 16.12 - 20 UUR

ABO €21

ABO €19

VVK €25

VVK €23

KAS €27

HANS PRIMUSZ, HET LAGE
LANDENKOOR & TINE EMBRECHTS
De Lage Landenlijst

KAS €25

Nederlandstalige liedjes; je hebt er een verzamel-cd van of je wordt blij als er weer eentje op de radio voorbijkomt, maar
vanaf het najaar 2022 krijgt jouw top 20 van De Lage Landenlijst een wel héél speciale make-over.

ALICE REIJS, MARTHE-GEKE BRACHT, LUCAS
VAN DEN EYNDE & TOM VAN DYCK
Ex
Bob en Sonja komen op bezoek bij Ted en Vera. Bob is de beste vriend van Ted en
Sonja is zijn nieuwe vriendin. Een groot probleem is dat Bobs vorige vrouw de beste
vriendin van Vera was. Wat een gezellige avond zou moeten worden rond de nieuwe
barbecue, wordt een nachtmerrie. De afwezige ex is de aanleiding.
EX is een tragikomische voorstelling over de menselijke onvolmaaktheid, egoïsme
en het onvermogen tot communiceren. Verwacht je aan pijnlijk herkenbare
momenten uit de levens van gewone mensen. Gelukkig is de lach nooit veraf.

Spel Alice Reijs, Marthe-Geke Bracht, Lucas Van Den Eynde & Tom Van Dyck Tekst
Theatergroep Carver Productie De Kempvader Grafische vormgeving Stinus Van Grieken
www.dekempvader.be
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Na de concertreeks van Bart Peeters Deluxe met pop-upkoor in de Lotto Arena smijt dirigent Hans Primusz zich in dit
nieuwe avontuur. Op vraag van Nekka vzw – bekend van de legendarische Nekkanachten – gaat hij op tournee met een
nieuw koor en de allerbeste Nederlandstalige liedjes.
Zak onderuit en voel de magie van meerstemmige koorklanken. Geniet van de verrassende koorarrangementen die Hans
Primusz maakte van het werk van Boeijen, Shaffy, van het Groenewoud, Verminnen, Yevgueni, Peeters, Gorki, Bløf, Ann
Christy, Yasmine en vele anderen.
Actrice-zangeres Tine Embrechts, je welbekend, vertelt tussen de liedjes. En wanneer haar lievelingsnummer voorbijkomt,
kan ze het niet laten om de solo van het koor even over te nemen.
De Lage Landenlijst klonk nog nooit zo fris en nieuw.
Geniet met heimwee na van je favoriete Nederlandstalige lied.

Met Hans Primusz, Tine Embrechts, Het Lage Landenkoor Productie Nekka vzw
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ZA 17.12 - 20 UUR

ZO 15.01 - 20 UUR

ABO €19

ABO €19

VVK €23

VVK €23

KAS €25

KAS €25

LOGE 10
Dial M for murder
De bekende (ex)tennisspeler Tony Wendice is met de rijke Sheila getrouwd. Sheila
is eerder bevriend geweest met de schrijver Max, van wie ze nog altijd een brief in
haar tas bij zich draagt.
Op zekere dag echter is die brief verdwenen en ontving ze een paar chantagebrieven.
Ze heeft hierover niets aan haar man verteld; wél vertelt ze het aan Max als deze
haar weer opzoekt.

NELE BAUWENS EN THE WHODADS
GC De Route swingt het jaar uit

Wanneer Tony ‘s opzet om Sheila te chanteren mislukt, beraamt hij een plan om
haar te vermoorden om op die manier haar geld in handen te krijgen...

Een muzikale eindejaarsconference

Maar plannen kunnen zich tegen je keren...

‘GC De Route swingt het jaar uit’ brengt cabaretière Nele Bauwens een muzikale
eindejaarsconference. Samen met bigband The Whodads brengt ze een terugblik
op het jaar 2022 met heerlijke feelgood muziek en grappige, herkenbare en tot
nadenken stemmende verhalen. Zij kan niet stilzitten en hoopt van jou hetzelfde.

anc
: Fr
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Gaat het nu goed of slecht met de wereld? En met jou? En met mij?

oto
©F

La Bauwens verdiende haar sporen als cabaretière met hilarische, tedere en
snijdende voorstellingen. Als vaste waarde van onder meer de mamboband El Tattoo
del Tigre en lid van het Jukebox-trio hoeven we je niet meer van haar zangtalent
te overtuigen. Geruggesteund door The Whodads, die al meer dan een kwarteeuw
muzikaal bekend staan voor live soundtracks, de betere mambo en stevige swing,
zorgt Nele voor een wall of sound waarbij het zal kriebelen in elk voelbaar orgaan
en ledemaat. Denk aan tintelende oren, zinderende gevoelens in de hartstreek en
onbedwingbaar links en rechts uitslaande knieën. Zet haar aan het hoofd van The
Whodads en het is feest! Humor, goede muziek én terugblikken op 2022... na deze
eindejaarsconference keer je met een warm gevoel huiswaarts.
U zal het nooit weten als u er niet bij was.

Concept, Spel & Zang Nele Bauwens Muziek The Whodads Teksten Nele Bauwens, Sam De
Graeve, Raf Walschaerts Regie Raf Walschaerts
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Met Andrea Croonenberghs, Marc Stroobants, Erik Goris, Wouter Vermeiren, Maxime De
Winne Auteur Frederik Knott Vertaling Lex Passchier Regie Bruno Van Heystraeten Licht
Margriet Blok
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© Dries Segers

ZA 21.01 - 20 UUR

ABO €25

ABO €8

VVK €29

VVK €10/€8 (-12j)

KAS €31

KAS €12/€10 (-12j)

GUIDO BELCANTO
In de kronkels van mijn geest
Er was een tijd toen het leven nog duidelijk was. Er was de BRT en je had
Radio 1 en 2, dat was het zowat. Je kon er nog aan uit. De bevolking keek naar
dezelfde programma’s en luisterde naar dezelfde liedjes.
In die gezegende tijd was Guido Belcanto een anonieme straatzanger. Hij
schreef liedjes aan de lopende band en ging ze zingen in de kroegen doorheen
gans Vlaanderen. Hij was bezield door het heilige vuur, de Heilige Geest was
met hem en leidde hem onweerstaanbaar naar het pad van de bekendheid en
roem.
38 jaar later staan er 16 platen op zijn actief, een catalogus van zo’n 300
liederen en is hij één der boegbeelden van het Vlaamse lied.
Het jaar 2019 was wellicht het meest succesvolle in zijn carrière. Hij speelde
zowat 100 concerten, werd gelauwerd in de Eregalerij van Radio 2 en bracht
een driedubbel-cd uit met als titel ‘Een zanger moet trachten pijn te verzachten’. Bovendien was er op VRT een aﬂevering van Belpop gewijd aan Guido.

ZO 22.01 - 15 UUR

ANASTASSYA SAVITSKY
Stellar Boem (6+)
“We kwamen helemaal hierheen om de maan te verkennen, maar het belangrijkste
is dat we de aarde ontdekten” - Apollo 8 astronaut, William Anders.
Stellar Boem is een woordeloze dansvoorstelling voor families en kinderen vanaf
6 jaar. Vier hedendaagse dansers dompelen zich onder in de wondere wereld
van het poppenspel. Een rêverie die begint met mensachtige creaturen die de
planeet aarde moeten ontvluchten op zoek naar een bewoonbare planeet. De
ruimtevaarders vechten tegen de zwaartekracht, ontdekken fonkelende planeten en
ontmoeten allerlei vreemde wezens. Een associatief verhaal ontpopt zich vanuit de
nieuwsgierigheid naar het leven in een ander universum.
Danstheater meets science-ﬁction.
Op muziek van de overleden Japanse scienceﬁction componist Isao Tomita.

In 2020 werd alles anders. Het land ging in lockdown, de deuren naar het
podium gingen op slot. Zangers moesten thuisblijven. Guido trok zich terug in
de Franse Pyreneeën en verbleef daar een half jaar in gedwongen ballingschap.
De gedwongen terugtrekking uit het openbare leven gaf zijn creatieve geest
nieuwe vleugels en hij begon zowaar nieuwe liedjes te schrijven aan de lopende band, in een roes die hem niet meer gegeven was sedert de tijd van volslagen onbekendheid. Of zoals hij het zelf zegt: ”Ik schreef 20 nieuwe songs op 2
maanden tijd. Het was alsof ik opnieuw geboren werd als songschrijver, alsof
ik aan een nieuw begin stond, net zoals 35 jaar geleden, alsof de goden mij
stuurden, alsof de Heilige Geest mijn gids was.”
In ‘In de kronkels van mijn geest’ zullen we Guido Belcanto horen en zien zoals
we hem kennen: als onze enige ware zanger van het levenslied, de troubadour
der gebroken harten die de onvolmaaktheid van het leven en de liefde bezingt
met groot mededogen en een verzachtende en troostende humor.
Is dit de wedergeboorte of gewoon de voorzetting van een uniek parcours in de
geschiedenis van het Vlaamse lied? Met Guido Belcanto weet je het nooit, hij
blijft maar doorgaan met ons te verrassen.

Met Guido Belcanto en zijn band ‘Het broederschap’ www.guidobelcanto.be
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Concept & choreografie Anastassya Savitsky Performance Nicolas Vladyslav, Libby Ward,
Yorrith De Bakker, Anastassya Savitsky Advies & dramaturgie Marc Maillard Muziek Isao
Tomita, Dienne Bogaerts, Jonas Vermeulen Kostuums & poppen Astrid Michaelis, Janneke
Hertoghs Lichtontwerp Elke Verachtert Co-productie met Theater FroeFroe & HETLAB/
Krokusfestival Met steun van de Vlaamse Overheid & Stad Antwerpen Met dank aan
hetpaleis
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ZO 29.01 - 20 UUR

VR, ZA, ZO 24, 25 & 26.02 - 20 UUR

LOCATIE: DÔME TENT - SINT-NIKLAAS

ABO €28
VVK €32

MOVEDBYMATTER / COLLECTIF MALUNÉS
BITBYBIT (8+)

KAS €34

Hoe ontleed je een broederband?
Hoe ga je openlijk de confrontatie aan met iemand die je dankzij elkaar én ondanks elkaar geworden bent?
Bitbybit verenigt een klassieke circustechniek (Jaws of Steel) met een beeldend verhaal over twee onafscheidelijke
broers (Simon en Vincent Bruyninckx van Collectif Malunés). Ze spelen een gevaarlijk spel van aantrekken en
afstoten, op de grens van hun fysiek vermogen. Hun even sensitieve als spectaculaire tweestrijd resoneert met een
bezwerende soundtrack van Dijf Sanders.
In de beeldrijke regie van performancekunstenaar Kasper Vandenberghe en volledig op elkaar aangewezen, treffen
twee broers elkaar in de ring. De eerste productie van dit drietal samen wordt zo een evenwichtsoefening tussen
verbondenheid en veerkracht enerzijds en de onvermijdelijke val anderzijds. Een ultieme toenaderingspoging,
waarbij ze volledig op elkaar toegewezen zijn.

THE BOOTLEG EIGHTIES
Van de makers van The Bootleg Sixties!
Deze productie brengt de legendarische jaren ’80 band The Wild Boys naar België
in een avondvullende show down memory lane. Twee uur lang komen dé hits van
het decennium aan bod, met onder andere Wham!, Culture Club, Frankie Goes To
Hollywood, Eurythmics, Depeche Mode, Lionel Richie, Phil Collins, Simple Minds,
Spandau Ballet, noem maar op!

STANDAARDTARIEF €15
ABO €14
REDUCTIE -26j ( incl. kind ) €9

The Wild Boys, met frontman Rich Knight, spatten van het podium door de gekende
Bootleg expertise. Leuke visuals en special effects rijgen de meezingers aan elkaar.
Ze trekken alle registers open en vragen het Vlaamse publiek dat ook te doen: haal
die beenwarmers boven en kom verkleed! Samen herbeleven we de blinkende,
briljante jaren ’80.

©K
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Met Simon Bruyninckx, Vincent Bruyninckx Concept Simon Bruyninckx, Vincent Bruyninckx, Kasper Vandenberghe
Regie Kasper Vandenberghe Dramaturgie Matthias Velle Muziek Dijf Sanders Kostuums Johanna Trudzinski Choreografie
Esse Vanderbruggen Coproductie CIRKLABO/30CC, C–TAKT, Miramiro, KAAP, PERPLX, Perpodium, Theater op de Markt
- Dommelhof, workspacebrussels Een project van Cultuurtuin WAAS en CC Sint-Niklaas i.s.m. de Wase Cultuur- en
Gemeenschapscentra www.cultuurtuinwaas.be - www.uitinwaas.be - Met de steun van Vlaanderen.
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VR 10.03 - 20 UUR

KAS €28

nny De Grove

VVK €26

© Be

ABO €22

VR 24.03 - 20 UUR

EVA DE ROOVERE
Hier en nu
Beste tijdreiziger,
Ooit waren er twee producers die genomineerd werden voor Radio 2 Zomerhit met een remix van ‘Wild kind’, een nummer
van Eva De Roovere ft Diggy Dex, ergens in het jaar 2019. En ooit waren er twee muzikanten die besloten samen aan liedjes
te werken tijdens een pandemie, ergens in het jaar 2020. Deze vier muziek-wizards vlogen via Walem, Antwerpen, Lier,
Gent en Brussel en streken neer in de Marmalade Sound Factory in Ranst om een plaat te maken. Allerlei onvoorziene
omstandigheden, een dozijn obstakels, vele lockdowns, Zoom sessies, online meetings en Whatsapp-groepen later,
verschijnt ‘Hier en nu’: Eva’s zesde Nederlandstalige full album.
Nu komt Eva tot bij jou met een band vol drums, bas, toetsen en gitaar om je te laten meegenieten van oude en nieuwe
muziek en je mee te nemen van vroeger tot nu. Dans je zorgen weg op de aanstekelijke ritmes en laat je vervoeren door de
stembanden van Eva De Roovere. Welkom, hier en nu!

TINE EMBRECHTS, WILLIAM BOEVA, PETER
THYSSEN & BERT VERBEKE
Perpetuum Mobile
Humor is zelden om te lachen en de tijd blijkt een wispelturige teef.
Een perpetuum mobile is een denkbeeldig apparaat dat uit zichzelf beweegt en uit
zichzelf energie opwekt. Oftewel, de ijdele, naïeve hoop van elk gezelschap.
Vijf jaar na het uit elkaar klappen van Vlaanderens meest succesvolle
cabaretgezelschap besluiten Gunter (Peter Thyssen), Kaat (Tine Embrechts) en
Tom (Bert Verbeke) opnieuw samen te komen om hun gezelschap nieuw leven in te
blazen na de dood van het vierde lid, Quinten (William Boeva).
Maar is er nog genoeg gemeenschappelijke grond om iets nieuws op te bouwen?
Zijn de wonden die in het verleden geslagen zijn niet te diep om te helen? Kan een
groep ooit hetzelfde blijven als het individu verandert? En zijn we ooit écht in staat
om te vergeven?
Perpetuum Mobile is een tragikomisch verhaal in vijf bedrijven dat gaat over het
faillissement van ambitie, faam, vriendschap en goede bedoelingen.
Elk bedrijf gaat vijf jaar terug in de tijd. Steeds dieper naar de kern. De kern van het
probleem. Het zaadje van het faillissement. En boven alles is het toneelstuk een
waarschuwing. Een waarschuwing over de potentieel desastreuze gevolgen van
glazen tafels.
Perpetuum Mobile is een toneelstuk van Jef Hoogmartens, die nadat hij in de
tv-reeks ‘Amateurs’ de liefhebbers in de spotlights plaatste... ditmaal professionals
onder de loep neemt.

Met Tine Embrechts, William Boeva, Peter Thyssen, Bert Verbeke Tekst & regie
Jef Hoogmartens
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ABO €18
VVK €18
© Guy Kokken

KAS €20
17

ZA 22.04 - 20 UUR

DO 27.04 - 20 UUR

ABO €12
VVK €16
KAS €18

TIM OELBRANDT & DE STUDIO
Heen en Terug
Magisch theater
Laat je meevoeren in een absurde wereld van magie en het onderbewustzijn. Is het
echt of zijn het trucen van de foor? Dat mag je zelf uitmaken. ‘Heen en terug’ wordt
een waanzinnige avond, vol humor en geniale hersenspinsels.
Dit magisch theater lijkt in niets op een goochelshow. Tim Oelbrandt gaat
op verkenning in de negentiende eeuw, de victoriaanse periode van hypnose,
waarzeggerij en spiritisme. ‘Heen en terug’ is een bezwerende seance waarin
gedachten en veronderstellingen overhoopgehaald worden. Een psychologische trip
om u tegen te zeggen.

ABO €14

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

©
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VVK €18

AMELIE ALBRECHT
Zwaar Leven

KAS €20

Over het leven van Amelie Albrecht kunnen we kort zijn: niet noemenswaardig. Na acht jaar tekenacademie kon ze nog niet
tekenen, jarenlang vioolles leverde haar nog geen vaag gevoel voor muziek op en paardrijden moest ze opgeven omdat ze
allergisch werd voor dieren. En dan zwijgen we nog over haar schoolcarrière.
Amelie kreeg haar hele leven te horen dat ze nergens zou komen met haar grote mond en neiging om alles in het
belachelijke te trekken. Een eigenschap die haar vroeger voortdurend in de problemen bracht, maar haar in 2018 wel de
overwinning van Humo’s Comedy Cup opleverde.
Sindsdien verdient ze geld door zichzelf te zijn: charmant onverschillig. En toch is het leven er niet bepaald lichter op
geworden. Blij moeten zijn omdat je dan toch iets van je leven maakt is ook een opgave.
Amelie’s comedy wordt gekenmerkt door een stevige portie je m’en foutisme en zelfrelativering.

© Bart Grietens

Spel en concept Tim Oelbrandt Spel- en tekstcoach Dimitri Duquennoy Coproductie De
Studio met dank aan de Warande www.timoelbrandt.be - www.destudio.com
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Pure stand-up comedy van het energiezuinige soort.

www.ameliealbrecht.be
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VR 05.05 - 20 UUR

ZA 06.05 - 20 UUR

ALICE REIJS, ARIANE VAN VLIET &
INGE PAULUSSEN
De Freudjes, geen familie
‘De Freudjes, geen familie’ is een therapeutische komedie over drie zussen die elk
op eigen wijze proberen het leven zo goed mogelijk vorm te geven.

hae

s

Ze komen bijeen om te bespreken hoe het verder moet met hun stervende moeder
die mantelzorg nodig heeft. Onzichtbaar en weggestopt. De dood die op haar wacht
en waar de zussen niet mee willen en durven dealen. Scheiding, alcoholisme,
neurose: het volgt elkaar in hoog tempo op.
©G

eer

t De

In deze therapeutische komedie blijft geen persoonlijkheidsstoornis onbenoemd
en kunnen we hartelijk lachen om het onvermogen van de Westerse mens om zijn
zegeningen te tellen en te genieten van wat hij heeft.

ABO €25
VVK €29
KAS €31

JOHAN VERMINNEN
Verminnen 70
In mei 2021 is Johan Verminnen 70 jaar geworden. Hij viert dit met een reeks verjaardagsconcerten, op het podium omringd
door zijn vaste begeleidingsgroep, zijn kompanen, én dochter Pauline!
Johan Verminnen staat 50 jaar op het podium en is uitgegroeid tot een onmiskenbaar icoon van het Nederlandstalige
chanson. Maar zijn muziek is meer dan pure chanson. Jazz, musette, latino... zijn songs zijn verrijkt met alle mogelijke
invloeden.

ABO €19
VVK €23
KAS €25
Met Alice Reijs, Ariane van Vliet en Inge Paulussen Tekst Joan Nederlof (Theatergezelschap
Mugmetdegoudentand) Productie De Kempvader www.dekempvader.be
20

Voor deze feestelijke gelegenheid verwent Johan zijn publiek op een uitgebalanceerde bloemlezing uit zijn rijkgevuld
repertoire vol klassiekers zoals Laat me nu toch niet alleen, Brussel, Mooie Dagen, Ik wil de wereld zien, Rue des Bouchers,
Zingen tot morgenvroeg, afgewisseld met prachtnummers van voorvaders à la Jacques Brel én met liedjes uit zijn meest
recente album En daarna ga ik vissen.
Verminnen 70, een boeiende muzikale trip met meezing- en luistermomenten.

Zang Johan Verminnen, Pauline Verminnen Gitaar Bert Candries, Patrick Steenaerts Keyboards Leo Caerts jr. Drums Gert Meert
Hammond en klavier Paul Flush www.johanverminnen.be
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ZA 13.05 - 10 UUR**

ZA 20.05 - 20 UUR

ABO €21

ABO €7/€5*

VVK €25

VVK €7/€5*

KAS €27

KAS €7

HET PRETHUIS
Frank wordt Francine
Frank Jacobs lijkt gelukkig: een goed huwelijk, toffe 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 een groot respect voor het thema.

JOERI WENS
WAAW (improvisatie voor de allerjongsten, vanaf 6 maand)
Muzikanten Joeri Wens en Nicolas Ankoudinof bouwen al spelende een muzikaal, ritmisch verhaal. Een knikker,
water, zand en ballonnen volgen een onvoorspelbaar parcours, een schijnbare abstractie en visueel wondermooi. De
werkelijkheid is magisch. De kinderen worden deel van het concert, er wordt rond hen, boven hen gespeeld, héél
dichtbij. Diepe trillende basklanken. Sierlijke instrumentale bewegingen maar vooral traagheid, véél traagheid.

I.s.m. de bibliotheek - www.joeriwens.be
*leden gezinsbond ** LOCATIE: BIBLIOTHEEK SINT-GILLIS-WAAS, KERKSTRAAT 67
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© Jan Van Bostraeten

Een intiem muzikaal universum tussen baby’s, peuters, kleuters, muzikanten en ouders. Een improvisatieconcert
voor en door de allerjongsten, Joeri Wens deed het al in Caïro, Dublin en Litouwen.

Met Peter Bulckaen, Leen Dendievel, Danni Heylen, Lennart Lemmens en Jeroen Maes.
Frank en Francine is van de hand van Jeroen Maes - www.prethuis.be
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FILM

TICKETS

CINEMA DE ROUTE

Tickets voor het seizoen 2022-2023 zijn beschikbaar vanaf
zaterdag 27 augustus 2022 om 9 uur.

Elke maand, van oktober tot en met mei, programmeren
we in GC De Route op dinsdagavond een ﬁlm aan een zeer
democratische prijs.

Vóór deze datum kan je geen reservaties maken voor losse
tickets, niet in het kantoor, noch telefonisch, via e-mail of via
de webshop.

2022
18 oktober
15 november
20 december

2023
17 januari
21 februari
21 maart
18 april
16 mei

CINEMAATJE DE ROUTE
Kom in de schoolvakantie met het hele gezin genieten
van een familieﬁlm.
2022
27 december

2023
21 februari
13 april

Volg GC De Route via Facebook en blijf op de
hoogte van onze filmprogrammatie!

EXPO GC DE ROUTE
GC De Route is een open huis, we ontvangen wekelijks
honderden bezoekers die zich om zeer uiteenlopende
redenen naar GC De Route begeven. De ideale plaats voor
lokale kunstenaars om hun werk te tonen aan een ruim
publiek. Vanaf september 2022 tot en met juni 2023
stellen we tweemaandelijks nieuwe werken tentoon in de
wandelgangen van GC De Route.

OPROEP
Zelf kunstenaar en geïnteresseerd om te exposeren?
Neem dan vrijblijvend contact op met Cultuur en Toerisme in GC De Route via 03 229 02 00 of
deroute@sint-gillis-waas.be.
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Groepstarief

Groepen vanaf 15 personen krijgen 2 euro korting per persoon.

Webshop

Bestel je tickets van thuis uit via
www.sint-gillis-waas.be/webshop

Reservaties

GC De Route
Stationstraat 201 bus 1
9170 Sint-Gillis-Waas
03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop
Open van maandag tot vrijdag tussen
9 - 12.30 uur en 14 - 17 uur

Betaling

Reservaties worden deﬁnitief geboekt na de betaling. Wanneer
je de tickets pas de dag zelf afhaalt, zijn je plaatsen niet
verzekerd en betaal je de kassaprijs.
Betalen kan contant en met bancontact in het infokantoor
tijdens de openingsuren (zie ‘Reservaties’) of via overschrijving
op volgend rekeningnummer:
BE 25 9731 1467 8282 (vzw Tempus De Route)
met volgende vermelding: naam / titel voorstelling(en) / aantal
kaarten

ABONNEMENT
Je kan ook een abonnement nemen. Wees er als de kippen
bij en verzeker je van een zitplaats in ons oranje pluche! Een
abonnement bevat minstens vijf voorstellingen.
Je kan geen extra tickets reserveren voor een voorstelling die
al opgenomen is in je abonnement. Enkel voor de familievoorstellingen maken we een uitzondering. Een abonnee ben je
voor een heel seizoen. Wens je later op het seizoen nog tickets
voor een andere voorstelling in deze brochure, dan geniet je
van dezelfde abonnementskorting in voorverkoop.
Op het formulier kan je jouw keuze aankruisen.
Vergeet niet om je gegevens duidelijk op het formulier te
noteren!

DATUM

VOORSTELLING

ABO

VVK

KAS

ZA 01 10 22

Bart Kaëll & Luc Appermont - Luc en Bart een paar apart

€ 27

€ 31

€ 33

ZA 08 10 22 Absynthe Minded - 20

€ 25

€ 27

€ 27

ZA 22 10 22 Sven De Ridder company - Proper Lakens

€ 27

€ 31

€ 33

ZA 29 10 22 Ella Leyers, Clara Cleymans, Inge Paulussen & Tine Reymer - Te gek!? Nerveuze vrouwen

€ 21

€ 25

€ 27

DO 10 11 22

Michael Van Peel - Welcome to the rebellion!

€ 19

€ 23

€ 25

DO 17 11 22

Leue en Jennifer Heylen - Messia

€ 19

€ 23

€ 25

ZA 26 11 22

Alice Reijs, Marthe-Geke Bracht, Lucas Van Den Eynde & Tom Van Dyck - Ex

€ 21

€ 25

€ 27

VR 16 12 22 Hans Primusz, het Lage Landenkoor & Tine Embrechts - De Lage Landenlijst

€ 19

€ 23

€ 25

Nele Bauwens en The Whodads - GC De Route swingt het jaar uit (muzikale eindejaarsconférence) € 19

ZA 17 12 22

€ 23

€ 25

ZO 15 01 23 Loge10 - Dial M for murder

€ 19

€ 23

€ 25

ZA 21 01 23

€ 31

€ 25

€ 29

ZO 29 01 23 The Bootleg Eighties

Guido Belcanto - In de kronkels van mijn geest

€ 28

€ 32

€ 34

€ 15/€9

VR 24 02 23 MOVEDBYMATTER/ Collectif Malunés - BITBYBIT***

€ 14/€9

ZA 25 02 23 MOVEDBYMATTER/ Collectif Malunés - BITBYBIT***

€ 14/€9(1) € 15/€9(1)

ZO 26 02 23 MOVEDBYMATTER/ Collectif Malunés - BITBYBIT***

€ 14/€9(1) € 15/€9(1)

VR 10 03 23 Tine Embrechts, William Boeva, Peter Thyssen & Bert Verbeke - Perpetuum Mobile

€ 22

€ 26

€ 28

VR 24 03 23 Eva De Roovere

€ 18

€ 18

€ 20

ZA 22 04 23 Tim Oelbrandt - Heen en Terug

€ 12

€ 16

€ 18

DO 27 04 23 Amelie Albrecht - Zwaar Leven

€ 14

€ 18

€ 20

VR 05 05 23 Alice Reijs, Ariane Van Vliet en Inge Paulussen - De Freudjes, geen familie

€ 19

€ 23

€ 25

ZA 06 05 23 Johan Verminnen - Verminnen 70

€ 25

€ 29

€ 31

ZA 20 05 23 Het Prethuis - Frank wordt Francine

€ 21

€ 25

€ 27

ZO 22 01 23 Anastassya Savitsky - Stellar Boem (6+)

€8

€ 8/10

€ 10/12

ZA 13 05 23 Joeri Wens - WAAW **

€ 5*/7

€ 5*/7

€7

(1)

(1)

FAMILIEVOORSTELLINGEN

* leden gezinsbond ** bibliotheek Sint-Gillis-Waas
*** samenwerking Cultuurtuin WAAS - circusproductie in dôme tent Sint-Niklaas

TEMPUS DE ROUTE VZW - ABONNEMENT
NAAM ABONNEE:
AANTAL ABONNEMENTEN:
ADRES:
TELEFOON:

GSM:

E-MAIL

www.gcderoute.be

(1)

-26j ( incl. kind )

Verantwoordelijke uitgever: Chantal Vergauwen, schepen van cultuur, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas - Vormgeving: www.cityofcolor.be

BESTELFORMULIER

