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  OPENDOEK  
       verwelkomt je op de tweede editie van het Toekoer Festival. 

      Er is voor ieder wat wils:  kinder- en familievoorstellingen, 

      muziektheater, verteltheater, circus,... 

      Voor het muzikale gedeelte is er een fanfare en percussionband 

      en drie gevarieerde koren. 

      Kortom: een leuk aanbod op dit gezellige festival. 

      Bij regen kunnen alle voorstellingen binnen doorgaan. 

OPGELET : 

Alle voorstellingen buiten op de koer en bij Clavis Uitgeverij zijn gratis. 

Hier is geen ticket voor nodig. 

De tickets voor de kamervoorstellingen in het Poortgebouw met de 

kleuren Groen, Geel, Rood en Oranje kosten € 1 en zijn enkel  

te koop op 7 september aan de infostand onder het poortgebouw.  

De openingsuren infostand zijn van 12u30 tot 17u30. 

 

De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

Wist je dat? 
Er op Abdijsite Herkenrode ook een Belevingscentrum en prachtige  
inspiratietuinen te bezoeken zijn? 
Het Belevingscentrum vertelt op een interactieve manier de boeiende 
geschiedenis van de 800 jaar oude abdij.  
In de Inspiratietuinen wandel je in een hedendaagse vormgeving tussen 
meer dan 500 verschillende kruiden en kruidachtige planten. 
Toffe zoektochten met opdrachtjes en magische verhalen loodsen ook 
de kleinsten doorheen de geschiedenis van de abdij. 
Alle info te verkrijgen in het bezoekersonthaal. 



Belleman Jempi Trippaers 
Jempi is Stadsbelleman in Genk sedert 1999, maar daarnaast leidt hij 

een gevarieerd bestaan in het verenigingsleven.  

Ondervoorzitter van de cultuurraad, zingend lid van mannenkoor  

De Heivinken, vaste orgelist van de Christus Koningkerk in 

 Waterschei, medewerker van de Genkse lokale radio GRK,  

begeleidend accordeonist van het Genkse mijnwerkerskoor en  

vandaag kondigt hij onze artiesten aan op de Koer. 
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Koninklijke Fanfare Mont-Franc Sluizen  
Dirigent: Bert Mignolet  

Koer -  Kiosk  

Van 13u00 tot 13u45 

Gratis, geen ticket nodig 

__________________________________________________________________________

Dit is een kleine fanfare met een zeer hechte vriendenkring. De originele fanfaremuziek  
promoten is één van hun doelstellingen. Ook al bestaat de vereniging al meer dan 100 jaar, 
ze blijven jong van geest en proberen een mengeling te zoeken tussen de fanfaremuziek en 
de betere amusementsmuziek.  
Waar de fanfare vroeger alleen zorgde voor het opluisteren van kermissen en plaatselijke 
gebeurtenissen hebben ze de laatste jaren gemerkt dat steeds meer van buiten af beroep 
wordt gedaan op hun. Zo worden ze jaarlijks door een  
10-tal vriendenverenigingen uitgenodigd  
op hun muziekfeesten.  
Tijdens de repetities staat ‘plezier voor muziek’ centraal.  
Om de fanfare in het dorpsleven hip en trendy te houden,  
organiseren ze in Sluizen en omstreken kleine concerten.  
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Percussion Team  Onder Ons Koersel 
  

Dirigent: Felicien Reynders 

Dit Percussion Team is gegroeid uit 

de Koninklijke Fanfare Onder Ons 

Koersel (bestaat al 117 jaar). Sinds 

een twintigtal jaren evolueerde 

de toenmalige drumband ook naar 

een percussionteam onder  

leiding van Felicien Reynders. 

 

Percussion Team Onder Ons  

Koersel is een TOP slagwerkgroep 

geworden. 

Dit hebben ze reeds getoond op 

vele Belgische optredens, zoals  

Euregio Lommel, Art Bokrijk,  

Brussel, Oostende...  

en buitenlandse optredens in  

Oostenrijk en Slovenië. 

Deze jonge muzikanten 

met muzikale opleidingen in 

de muziekacademie van Beringen 

en de conservatoria van Antwerpen en Maastricht weten met hun muziek het publiek te 

boeien. Met een repertorium van verschillende muziekgenres, klassiek, rock, funk, 

jazz..., zelfs met eigen bewerkingen op actuele hits,  weten ze jong en oud te raken en 

mee te slepen met hun ritme en enthousiasme. 

Koer -  Kiosk  

Van 17u30 tot 18u00 

Gratis, geen ticket nodig 
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Het Zutendaals Mannenkoor werd opgericht in 1984 en bestaat voornamelijk  

uit gepensioneerde personen. Ze hebben een 20 tal optredens per jaar.  

Ze traden al op als backing vocal voor Dana Winner en Bart Van den Bossche. 

Het jubileumconcert op 28 september naar aanleiding van hun 30 jarig  

bestaan, zal plaatsvinden in de kerk op de Bret in Genk 

in samenwerking met de 3 andere Zutendaalse koren. 

Zutendaals Mannenkoor 

  

Dirigent: Kathleen Moors 

Poortgebouw  -  Herkenrodezaal  Zolder 

Van 14u00 tot 14u20 en van 16u30 tot 16u50 

Gratis, geen ticket nodig 
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Popkoor New Sound werd opgericht in 1994 en al hun enthousiaste leden zijn  

afkomstig uit de regio Noord Limburg. Het is een pittige damesgroep die onder 

leiding van hun dirigent Pieter Smeets veel noten op hun zang heeft. 

New Sound is een mengeling van tieners tot vijftigers die op een originele manier 

muziek brengen. Hun repertoire bestaat uit Engelstalige pop-en rockmuziek, 

hedendaagse muziek maar er is ook plaats voor Nederlandstalige genres. 

Onder de artistieke leiding van enkele koorleden gaat New Sound steeds nieuwe 

uitdagingen aan en hebben zij weer een nieuwe weg ingeslagen. Onlangs hebben 

zij hun 20 jarig jubileum gevierd met hun concert “it’s AmaZing”. 

Met hun repertoire hebben zij hun luisteraars vol emoties meegenomen  

in de hedendaagse muziekwereld. 

                                                                                                                   www.newsound.be 

Popkoor New Sound 

  

Dirigent: Pieter Smeets 

Koer -  Kiosk  

Van 16u15 tot 16u45 

Gratis, geen ticket nodig 
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Sinds september 2007 zingen de meisjes (van 10 tot 20 jaar), allen leerlingen van 

de Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik, een zeer gevarieerd programma 

met veel aandacht voor koormuziek van eigen bodem. 

Buiten de vele optredens in eigen land concerteerden zij ook in Nederland,  

Zwitserland, Tsjechië en tijdens Europa Cantat Junior 2008 in Nevers (FR) en 2011 

in Pärnu (EE). In 2010 behaalde Artemis een eerste prijs op het prestigieuze  

Internationale Koorfestival voor de Jeugd te Neerpelt. 

Zij werden uitgenodigd voor kerstconcerten in Praag en Rakovnik (CZ) in december 

2012 en voor het Koorfestival te Worcester (UK) in juli 2013. 

www.artemis-maaseik.be 

Meisjeskoor Artemis 

  

Dirigent: Jeroen en Guido Beckers 

Koer -  Kiosk  

Van 14u30 tot 14u50 

Gratis, geen ticket nodig 
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www.plansjet.be 

Plansjet  

  

Bal POPulaire 

Traditionele dansen  

gespeeld op  

volksinstrumenten en  

uitgevoerd door  

marionetten van  

diverse types:  

stangpop, draadpop,  

humanet,... 

  

Koer -  Tent 2 

Van: 14u15 tot 14u45  

         15u15 tot 15u45 

         16u15 tot 16u45 

         17u15 tot 17u45 

Vanaf 4 jaar 

Gratis, geen ticket nodig 
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Op een onverwacht moment vraagt een poppenspeler je hand. Aarzel niet, zeg ja! 

Heel even wordt je hand omgetoverd tot een theatertje, waar jij op de eerste rij zit, 

en waar alles kan: daar speelt een prinses met een gouden bal (wachtend op de 

kikkerprins?), een uitgeteld theezakje ligt te luieren in de zon,  

een raket landt op je hand,…  

of twee cachewnootjes worden innig met elkaar, op een bedje van chocola,...  

Wees gerust, de situatie loopt nooit uit de hand. 

Gun je handen die paar minuten glorie, je handdruk zal nooit meer dezelfde zijn. 

“OP HANDEN”: een reeks van korte, poëtische en amusante miniatuurtjes;  

poppenspel dat zich afspeelt op de hand van een toeschouwer.  

Kriebels en kleine rillingen niet uitgesloten! 

Koer  

Doorlopend tussen 13u00 en 17u30 

Vanaf 4 jaar 

Gratis, geen ticket nodig 

www.wolkwolkwolk.be 

Pistache poppentheater  

 

Op Handen 



10 

Poortgebouw  - Zaal Conrad V. Neurenberg   

Van 14u00 tot 14u15 en van 16u15 tot 16u30 

Vanaf 8 jaar 

Tickets: € 1, enkel verkrijgbaar op 7 september aan infostand 

Gadjo 

  

hi-stories 

Een vierkante meter vertelruimte is  
genoeg voor een goeie verteller,  
de verhalen kennen namelijk géén  

grenzen, noch in ruimte noch in tijd. 

 

Zijn ze waar? De waarheid?  

Echt gebeurd? Leugens? Een goed  

verhaal heeft altijd een portie  

waar-zijn en een portie leugens,  

een heerlijke mix die dicht bij het leven  

aanleunt. 

De verhalen van Gadjo hebben dat 

volop. Verhalen met een hoek af,  

met een weerhaak. 

www.joebaele.be 



11 

De Huiskamer-Verteltheater 

  

De Koerigans 

De Koerigans beschermen de eigendom van de elfen  
op een wel heel bijzondere manier.  

Ze zorgen er op hun eigen manier voor dat de mensen, 
die de bossen willen omvormen tot landbouwgrond, voorgoed verdwijnen. 

Clavis Uitgeverij  

Van: 13u30 tot 13u40 

         14u30 tot 14u40 

         15u45 tot 15u55 

         16u45 tot 16u55 

Vanaf 6 jaar 

Gratis, geen ticket nodig 

www.huiskamer-verteltheater.be 
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Poortgebouw  -  Zaal Erard van der Marck  

Van: 13u30 tot 13u45 

         14u45 tot 15u00 

         16u00 tot 16u15 

         17u15 tot 17u30 
Vanaf 4 jaar 

Tickets: € 1, enkel verkrijgbaar op 7 september aan infostand 

Men zegt dat wanneer de aarde nog veel 
jonger was, het vuur in het bezit was van 
drie enge vuurwezens die het dag en 
nacht bewaakten. De mensen konden zich 
niet verwarmen en moesten de bittere 
kou weerstaan. 
Anderen zeggen dat erg lang geleden het 
vuur op aarde toebehoorde aan een wilde 
Afrikaanse volksstam die het vuur nooit 
zou laten stelen door dieren. Daar zou 
alleen maar ellende van komen. En gelijk 
hadden ze, kijk maar naar dat ongelooflijk 
ijdel dier. 
Wie goed luistert komt misschien te  
weten wie eerst over het vuur beschikte: 
de mens of het dier.  
En wie het eerst zijn pootjes verbrandde. 

De Verhalenkat 

Vuur 

www.deverhalenkat.be 
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Poortgebouw  -  Zaal Remacle Le Loup  

Van: 14u15 tot 14u35 

         15u45 tot 16u05 

         17u00 tot 17u20 
Vanaf 16 jaar 

Tickets: € 1, enkel verkrijgbaar op 7 september aan infostand 

 Godfried in de ban van woorden 

  

… van Bart Moeyaert 

Ga je met ons mee in de wereld van Bart Moeyaert? 
Poëzie en een verhaal uit 'Broere' met begeleiding van muziek  
op de gevoels- en fantasiegolven van het moment zelf. 
 

www.godfriedkippers.be 
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Poortgebouw  -  Zaal Erard van der Marck  

Van: 14u00 tot 14u20 

         15u15 tot 15u35 

         16u30 tot 16u50 
Vanaf 8 jaar 

Tickets: € 1, enkel verkrijgbaar op 7 september aan infostand 

Jamers Michel 

  

Wit Afrika 

Afrika, het continent dat ons nog altijd het meest aanspreekt: oeroud, mysterieus, 
vol verrassingen. Om dit een gezicht te geven en ook omdat Afrika veel meer is 
dan armoede en geweld, zal Michel Jamers op zijn eigenzinnige manier proberen 
het publiek een geweten te schoppen met een verhaal over “Het meisje en de 
boom”. In het tweede deel brengt hij een eigen geschreven verhaal waarbij het 
publiek op een interactieve manier kan deelnemen.  
Het geheel is een onuitgegeven wandeling in het oerwoud met alle gevolgen  
vandien. Het is genieten geblazen!!! 
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Koer - Podium 1 

Van: 15u00 tot 15u20 

         16u00 tot 16u20 

         17u15 tot 17u35 

Vanaf 4 jaar 

Gratis, geen ticket nodig 

Cristel Reneman  

(Vertelhuis Raccon Tella) 

  

De Beroemde Boeren Beesten Band 

Waar zijn ze nu gebleven? De band zou 
toch komen optreden? De Ezel 
is ten einde raad en vraagt aan haar  
publiek om samen met haar een heuse 
band te vormen.  
Kom maar op met dat publiek!! 
Dit verhaal is een bewerking van het  
beroemde sprookje  
de Bremer stadsmuzikanten van Grimm. 
In deze muzikale vertelling is er  
veel interactie met het publiek. 
 
 www.vertelhuis.nl 
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NaVerteldia 

Anansi  
en  
Koning Leeuw (1) 

Wat doet koning leeuw  
als spin Anansi hem  
plots wakker maakt? 
Wie is de sterkste?  
Wie is de slimste? 

Chorizo - urban legend (2) 

Chorizo met een wrange nasmaak of hoe bejaarden  
maar beter niet kunnen smokkelen. 

Poorthuis - Zaal Conrad V. Neurenberg 

Van: 14u45 tot 15u00 

         15u30 tot 15u45 

Voorstelling (2) geschikt vanaf 14 jaar 

Tickets: € 1, enkel verkrijgbaar op 7 september aan infostand 

Clavis Uitgeverij 

Van:  14u00 tot 14u15 
          16u15 tot 16u30 
Voorstelling (1) geschikt vanaf 5 jaar 
Gratis, geen ticket nodig 

http://naverteldia.weebly.com 
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Poortgebouw  -  Zaal Remacle Le Loup  

Van: 13u30 tot 13u45 

         15u00 tot 15u15 

         16u30 tot 16u45 
Vanaf 16 jaar 

Tickets: € 1, enkel verkrijgbaar op 7 september aan infostand 

Koninklijke Toneelgroep Ik Dien Kortessem 
  

met artiest-auteur Els Libotte als S.N.O.E.S. 

Tijdens een mini optreden van 15 minuten  
vang je een glimp op van Typetje Snoes in: 
*Een Schommelstoelmijmering, 
*Burlesk, over gewiekst zijn op een leuke manier, 
*Dag kind, een korte groet, 
*De Etiquettemitraillette, een roeping, 
*Small, Medium, Large, een verrassende pasbeurt. 
Dit zijn ter kennismaking enkele fragmentjes  
uit de volledige show die bestaat uit vele  
speels-verhalende rijmprentjes met een glimlach, 
versierd met accenten, vraag - en uitroeptekens,  
plus en min… 
 
Voorzien van een muzikaal randje en met tekeningen van Lief Nagels. 
Speciaal opgedragen aan alle pre-, per - en postmenopauzale Meisjes en Dames in 
het (gemengd!) publiek, dat actief genietend kan ondervinden wat deze S.N.O.E.S. 
- helaas reeds midden in haar tweede jeugd - kennelijk nét iets meer beroert dan 
haar leeftijds- en lotgenoten. 
S (ensueel) , N (ukkig) , O (verdreven) , E (motioneel) , S (tout) 
schenkt ze voor ieder wat wils,... tijdens een kamertoneelconference  
op jouw verzoek… 
En rekent zij daarna op jouw vergeving !!!                                     www.snoes.libeli.be 

Alles is al eens gezegd 
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Koer - Podium 1 

Van: 15u30 tot 15u45 

         16u45 tot 17u00 
Vanaf 14 jaar 

Gratis, geen ticket nodig 

Maarten Van Rompaey 

  

Vertelling 

www.wittegroeten.be 

Weg weg weg! 
 
Iedereen is onderweg en op weg. Ieder volgt een eigen weg. 
Het rechte pad? Een sluipweg? Een drukke of een stille weg? 
 
Vandaag nemen we een omweg langs verhalen, fantasie en waan in woorden,  
want iedereen is weg van verhalen. 
 
Maarten Van Rompaey geeft verhalen weg. Voor grote oren, kleine harten,  
dichters, liefhebbers en luisteraars. 
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Marc Van Moer 

  

Eins, Zwei, Drei...Grimm! 

  
Bekende en minder bekende sprookjes van de gebroeders Grimm  
wisselen af met Schunkellieder. Inhaken, meewiegen en lalala zingen mag!  
  
 
Muzikant: Charly Timmermans 

Koer -  Podium 3 

Van: 14u45 tot 15u00 

         15u45 tot 16u00 

         17u00 tot 17u15 
Vanaf 12 jaar 

Gratis, geen ticket nodig 
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Koer - Tent 3 

Doorlopend tussen: 14u00 en 15u00 

                                     16u00 en 17u00 
Vanaf 3 jaar 

Gratis, geen ticket nodig. 

 
  
Zij betoveren elke klant met een gek,  
grappig, eigenaardig of donzig kapsel.  
Pluimen, draadjes, kralen, kleursel, veren, 
bloemen en alle kleuren van de regenboog 
komen in het haar terecht! 
Hun kapsters zijn niet enkel haarartiesten, 
het zijn ook kakelende babbelaars. 
 
Niet alleen de klant op de kappersstoel maar 
ook de wachtrij en omstaanders kunnen 
meezingen met de staartjesrap, luisteren 
naar gedichten of spelen mee met een  
knip-en-krol-woordspel en noem maar op. 

www.kipvantroje.be 

Kip van Troje 

  

Poëtisch Kapsalon 
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Poortgebouw  -  Zaal Mechtildis de Lechy  

Van: 13u45 tot 14u05 

         14u30 tot 14u50 

         15u30 tot 15u50 

         16u45 tot 17u05 
Vanaf 12 jaar 
Tickets: € 1, enkel verkrijgbaar op 7 september aan infostand 

KuBaret 

Uit het leven gegrepen! 

Jouw leven... want het scenario van dit theaterstuk wordt geschreven 
door het publiek. 
Jouw suggesties tijdens de voorstelling zijn de wegwijzers van het onbekende pad 
dat KuBaret bewandelt, bespeelt met accordeon en piano, beleeft met een lach en 
een traan! Grijp hun handen en vlucht met hen mee op dit pad, weg uit de sleur 
van iedere dag, al was het maar voor even. 
Deze improvisatievoorstelling is voor jong en oud! 
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Straattheater De Ghesellen 

  

Asse-veegje 

De Ghesellen brengen met “Asse-veegje” een eigen bewerking op Assepoester. 
Laat jullie meeslepen door dit komisch kleurrijk schouwspel waarbij het publiek  
of de toevallige voorbijganger interactief wordt betrokken.  
Hier worden straten omgetoverd tot levende taferelen. 

Koer 

Van : 14u15 tot 14u30 

          16u00 tot 16u15 

          17u00 tot 17u15 
Vanaf 6 jaar 

Gratis, geen ticket nodig 

www.facebook.com/deghesellen.straattoneel 
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Koer - Tent 1 

Van: 14u45 tot 15u05 

         15u45 tot 16u05 

         16u45 tot 17u05 
Vanaf 3 jaar 

Gratis, geen ticket nodig 

Twee Wolven 

  

Twee wolven lopen door het bos. 
Ze hebben een en ander recht te zetten, 
willen iemand die hen heel dierbaar is herdenken. 
Beleef met hen dit intieme moment... 

www.tweewolven.be 
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Koer  

Doorlopend tussen: 13u45 en 14u30 

                                      15u30 en 17u30 

Vanaf 6 jaar 

Gratis, geen ticket nodig 

Meandertaal 

  

Paper Cuts 

  

De Koning Van Papier  
zwerft door de straten van de stad.  

Als gevleugelde woorden,   
gedragen door de wind.  

Imposant maar breekbaar.  
Hij draagt alle romans,  

gedichten en toneelstukken in zich mee.  
Letters stromen door zijn bloed.  

Hij ademt fantasie.  
Sinds mensenheugenis    

heeft hij schrijvers bijgestaan  
bij het uitwerken  

van hun grote meesterwerken. 
Wanneer je de angst weet te overwinnen 

 en de tijd durft te nemen  
om hem beter te bekijken,  

zie je de Grote Verhalen  
uit zijn lichaam verschijnen.  

Zijn papieren huid verandert  
in een zucht in ridderkastelen,  

monsterlijke oceanen of sprookjesachtige wouden,  
waarin personages die je maar al te goed kent, rondwaren. 

Loop dus niet weg wanneer je de Koning Van Papier ontmoet. 
 Luister naar zijn verhaal.  

Achter het ritselen van het papier schuilt meer dan alleen maar woorden… 

www.meandertaal.be 

Clavis Uitgeverij  

Van 15u00 tot 15u20  

Gratis, geen ticket nodig 
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Koer - Podium 2b 

Van 15u00 tot 16u00 
Vanaf 4 jaar 

Gratis, geen ticket nodig 

Cirkus in Beweging 
Zig Zag - ’Kannibalen’ 

www.cirkusinbeweging.be 

Zig Zag neemt je mee naar een familiefeest. Zoals het hoort op een goed feest, 
wordt er gelachen en gedronken, gezongen en gefeest. Maar deze familie is toch 
een beetje speciaal: we ontmoeten acrobaten en jongleurs, koorddansers en een 
gekke goochelaar. Iedereen wil maar al te graag zijn eigen kunsten tonen, maar 
daar zijn niet alle familieleden het mee eens. De sfeer slaat om en aan het einde 
loopt het bijna uit de hand…  
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Koer - Podium 2a 

Doorlopend tussen: 14u00 en 15u00 

                                     16u00 en 17u00 
Vanaf 4 jaar 

Gratis, geen ticket nodig 

www.cirkusinbeweging.be 

Cirkus in Beweging 
Open piste/alle circustechnieken 

Circus beoefenen is heerlijk en uitdagend. Als een kunstje lukt, is de vreugde groot. 
Maar circuskunsten zijn niet gemakkelijk. Veel oefenen en opnieuw proberen is de 
boodschap. Er zijn heel veel verschillende circusvaardigheden. Zij bieden u de mogelijk-
heid om ze te proeven, te ontdekken en te leren. 
Hun circuspiste ligt boordevol circusmateriaal op jou te wachten! 
Eenwielers, jongleerballetjes, grote ballen en tonnen om op te lopen,  
diabolo ‘s rola bola ‘s, Chinese bordjes… 
De circusbegeleiders tonen je met veel plezier hoe je op stelten loopt  en hoe je met je 
sjaaltjes leert jongleren. 
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Regio Hasselt CVBA 


