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THEATERFEEST

Voor de 16de keer vindt het charmantste theaterfestival van Vlaanderen plaats met de gekende

sfeervolle onderdelen: verrassende locaties met opwindend theater, een spiegeltent en eetstandjes

waar het voortdurend gezellig is, randanimatie, live muziek ... kortom: een theaterfeest!

Naar goede gewoonte is gezocht naar een smakelijke partymix aan voorstellingen en genres, tussen

solo’s en grotere bezettingen.

Daarbovenop zijn er enkele zaken te beleven die deze editie haar heel eigen karakter geven. We

zien het zo groots dat we dit jaar twee “kleinsten” hebben in de randanimatie: Het kleinste museum

en het kleinste orkest. Over het vlooiencircus spreken we dan nog niet eens.

Natuurlijk is er nog meer. Veel meer.

Neem daarom rustig deze programmabrochure door. Dan vind je zeker je gading.

Afspraak op één van de originele speelplekken of aan de Spiegeltent voor opnieuw een prettig

 festival.

PRAKTISCH 

TICKETPRIJS -  Volwassenen: €7,5 (€7 online).

-  -12 jarigen: €3 (€2,50 online).

-  Voor kortere voorstellingen kan de prijs afwijken 

(zie verder in de brochure of aan het festivalsecretariaat).

-  Sommige voorstellingen en optredens zijn gratis.

Actie: bij aankoop van tickets voor 10 of meer verschillende voorstellingen, krijg je 1 theatercheque

ter waarde van €5. Deze cheque kan je meteen gebruiken voor een bijkomende voorstelling op

het festival of op een ander moment ergens in Vlaanderen.

ONLINE RESERVEREN
Sommige voorstellingen zijn snel uitverkocht. Neem geen risico en reserveer tijdig online op 

spotsopwest.opendoek.be.

FESTIVALSECRETARIAAT
Het festivalsecretariaat bevindt zich in de Sulferbergstraat 14, schuin tegenover de kerk van

 Westouter. Tel. 0494 89 33 62 (bereikbaar vanaf donderdag 6 juli)

Je kan terecht bij het festivalsecretariaat voor de aankoop van tickets, info over het festival en de

aankoop van drankbonnen. Je kan ter plaatse cash en met bancontact en/of kredietkaart betalen. 

Opgelet: er is geen bankautomaat in Westouter.

OPENINGSUREN: -  Donderdag 5 juli van 10.00 u. tot 19.00 u.

-  Vrijdag 6 juli van 10.00 u. tot 21.00 u.

-  Zaterdag 7 juli van 10.00 u. tot 21.00 u.

-  Zondag 8 juli van 10.00 u. tot 19.00 u.

SPOTS OP WEST Theaterfestival Spots op West is een organisatie van OPENDOEK,

naar een idee van Frank Verdru en Pol Bonduelle.

Info:  spotsopwest@opendoek.be of 03 222 40 90. 

OPGELET
-  Tickets zijn ter plekke enkel te koop op het festivalsecretariaat, niet op de speellocaties.

-  De voorstellingen beginnen stipt op tijd. Wie te laat is, kan niet meer binnen.

-  Niet-gebruikte tickets worden niet terugbetaald.

Spots op West 2018 is toegankelijk voor rolstoelgebruikers op de aangegeven locaties.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
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vanaf 14 jaar

Acht vrouwen, wroetend in de aarde en in het verleden. 

Anna is de oudste. Ze werkt en ze zwijgt. Elke avond trekt ze bloemen uit die ze in haar schortzak

meeneemt naar huis. 

Rosette heeft het druk. Ze heeft namelijk net een brief gekregen van haar zoon. Hij komt terug uit

Amerika met zijn verloofde. 

Sarah herinnert zich de goeie jaren. 

Maria heeft een tweeling. Ze heeft ook een goeie man. Maar soms verlangt ze naar een slechte

man, één die haar pijn doet, zodat ze tenminste weer weet dat ze nog leeft. Dan hoort ze dat haar

eerste lief op het punt staat om terug te keren uit Amerika. Met zijn verloofde. 

Ruth is een alleenstaande moeder. Haar man is weggelopen met twee vrouwen tegelijk. Ze bewon-

dert de manier waarop Maria omgaat met haar liefdesverdriet. Ze wil haar troosten. Nog liever wil

ze door haar getroost worden. 

Rika en Berendina zijn moeder en dochter. De moeder weet niks van de dochter en de dochter niks

van de moeder. Ze hebben elkaar niet nodig. Tot haar dochter thuiskomt en haar tranen laat vloeien

nog voor ze bedenkt dat ze dit normaal niet doen. 

Rebecca is de dochter van het bedrijf. Zij is het ongeschonden burgerkind. Vol ontzag luistert ze

naar de verhalen van mensen die hebben geleefd. Zij heeft nog geen man verloren, nog geen oorlog

zien beginnen of eindigen, nog geen kind gebaard, nog geen kind verloren. Het leven ligt aan haar

voeten.

Genre: toneelspel vanaf 14 jaar

Auteur: Lara Taveirne

Regie: Frank Verdru

Spel: Christine Parreyn, Lena Leurs, Petra Truant, Sofie Pattyn, An Doise,

Sabine Dewitte, Julie Podevyn, Lara Verdru, Fleur Delhaye

Techniek: Frank Verdru

DONDERDAG 5 JULI 20.00 u.

Loods Dauchy

OPENINGSVOORSTELLING: KERKHOFBLOMMENSTRAAT 
De Vierde Verdieping (DKO Poperinge)

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

80’

4

© Frank Verdru



Ignace, zeg maar Vos of de late coiffeur stopt ermee! Vijfentwintig jaar een eigen kapsalon is lang

genoeg zeker?

Reeds 12 jaar brengt AMA-producties onder de noemer "TheaterTournee in 'T café" elk jaar een

voorstelling in ca. 30 cafés over heel West-Vlaanderen, met als doel theater dicht bij de mensen te

brengen. Door deze vorm van theater zit je als het ware op de lippen van de acteurs en is de beleving

nog intenser. AMA-producties werd met ‘Souvenir’ geselecteerd voor het Landjuweelfestival 2016!

Genre: theatersolo

Auteur: Eriek Verpale

Regie: Eric Meirhaeghe

Spel: Bart Claeys

Techniek: Andy Dejonckheere
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VOOR U GEKNIPT 
AMA-producties (Roeselare)

65’

7

VRIJDAG 6 JULI 20.00 u.  

ZATERDAG 7 JULI 16.00 u.    

Brouwerij
Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

vanaf 6 jaarPREMIÈRE

VRIJDAG 6 JULI 16.00 u.

Brouwerij
Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

BOOM
Hoera!Theater (Edegem)

Ik ben de boswachter en ik bewaak de laatste boom. Weet u wel hoe waardevol zo'n laatste boom

is? Zo één enkele boom, als er geen andere bomen meer zijn. Geen andere. Geen enkele andere.

Nada. Nop. Nougabollen. Ik heb hem verstopt. Weet u waar? In een bos. Ik heb de aller allerlaatste

boom verstopt in het bos. Hoort u dat? Dat is een specht. Kent u die vogel? Een specht? Tok tok tok

tok. Met zijn snavel hakt hij een nest in een boom. Met zijn snavel. In mijn boom. Oh nee!

Genre: komedie

Auteur en spel: Eric cLaVie
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vanaf 14 jaar

Gunter en Perry gaan sinds kort door het leven als schrijverscollectief. Binnenkort hebben ze hun

eerste grote tv-project. Er is maar één probleem: ze zitten met een writer’s block en een echt

 origineel idee valt maar niet uit de lucht. Alles is al eens gedaan. Wacht! Misschien iets met...?

Maar wat heeft die nu weer allemaal geschreven? Een komedie doorprikt met feiten over één van

de grootste schrijvers die Engeland ooit heeft gekend, waarin we - zonder er afbreuk aan te doen

- de draak steken met zijn geweldige stukken. Having fun with Shakespeare!

Genre: komedie

Auteurs: Stijn Van Haecke, Roel Adriansens

Regie: Nick Delafontaine

Spel: Philippe Van Deyck, Steven Heyman 

Techniek: Jan Thys
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IETS MET SJEEKSPIER 
Noordteater (Antwerpen)

45’

98

ZONDAG 8 JULI 15.15 u. en 19.30 u.    

Brouwerij
Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

PREMIÈRE

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

IETS VAN TROOST
Theater Meneer Zowenzo (Heist-op-den-Berg)

Harry woont nog thuis bij een moeder met

een struisvogelcomplex en zwakke

darmen. Hij heeft een roeping. Hij is clown

en heeft maar één stelregel in het leven:

troost brengen, trooster zijn. Uitgerekend

op de dag dat hij zich oppept voor een

opbeurend optreden voor het jonge grut,

valt er weer een enveloppe van de VDAB

op de deurmat waarop in rode inkt 'zeer

dringend' staat gepend. De zoveelste

werkaanbieding die hij zal afslaan. Want

een kunstenaar moet zich niet bekreunen

om het alledaagse; hij moet naar de

sterren reiken! Hij grist de brief van de

deurmat om het gezeur van zijn moeder te

ontlopen, en moffelt hem in zijn

onderbroek, waarmee hij een brokken -

parcours zonder weerga inzet. Vol in de

borst getroffen moet hij die avond zelf

troost zoeken bij een oude moeder die

piept als een kuchend vogeltje.

Genre: tragikomedie

Auteur: Jibbe Willems

Bewerking en spel: Willem De Roover

Regie: Theater Meneer Zowenzo

Techniek: Sabina Vervloessem

45’ZATERDAG 7 JULI 19.00 u.  

ZONDAG 8 JULI 13.00 u.    

Brouwerij



vanaf 11 jaar

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

SCHADUWSTAD
Caque (Gent)

Improvisatievoorstelling zoals je die nog nooit zag. Aan de hand van enkele suggesties vanuit het

publiek, creëert Caque ter plekke een verhaal binnen de donkere sfeer van een film noir. Denk aan

duistere steegjes, verleidelijke femme fatales, corrupte smerissen en verloren onschuld. In de stad

der verdoemden wordt elke ziel zwart...

Genre: improvisatie

Bedenker format: Bart Bracke

Spel: Caque equipe

40’

10
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VRIJDAG 6 JULI 15.30 u. en 17.30 u.

Harlekijn

Mijn vader is gistermiddag gewoon ontploft. Ik zat naast hem in de zetel. Het begon in zijn buik,

een grote broebel die van heel diep kwam... Zes broers, een afwezige vader. Zes versies hoe dat

kon gebeuren. 'Zijn herinneringen echt, of eerder verhalen die ik verzin?' Zij overleven desondanks,

volgen beslist hun eigen pad... Een voorstelling over verlangen en dikdoenerij. Over overleven met

of zonder. Over de hunker naar groot en ouder. Testosteron maal zes en de vonken die dat geeft.

Genre: familievoorstelling

Auteur en regie: Vincent Vandevyvere

Spel: Tom Viaene, Ilan Danneels, Sander Vandenhende, Victor Opbrouck,

Vic Vandendriessche, Maxim Hellyn

Techniek: Olivier Lynneel

Dramaturgie: Tim Taveirne
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HOON 
De Zinderij (Kortrijk)

45’

11

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

VRIJDAG 6 JULI 20.30 u.  

ZATERDAG 7 JULI 13.00 u.    

Harlekijn



Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

BOK & GEIT
Kunst Adelt Steenbrugge (Assebroek)

Een idyllisch ogend dorp. Twee concurrerende fanfares. Een brommend beest. Een ijverige pastoor.

Een meisje en een jongen. Vierenveertig jaar geleden het decor en de protagonisten van een heus

Romeo en Julia-verhaal. Anne Vermander en Peter Desauter brengen de dialoog ‘Bok & Geit’ van

Herman van de Wijdeven en voeren je in een poëtische taal doorheen de geheimen en

verwikkelingen van een passionele liefde.

Genre: drama

Auteur: Herman van de Wijdeven

Regie en spel: Anne Vermander, Peter Desauter

Techniek: Paul Claeys

45’

12

ZATERDAG 7 JULI 16.00 u. en 19.30 u.

Harlekijn

"Hij staat daar in het midden van de kamer, geschrokken, betrapt, zoiets. En ik sta bij de deur, ik

heb mijn jas nog aan, mijn tas nog in de hand. Ik ben laat thuis, later dan gepland, maar vroeger

dan verwacht, dan hij mij verwachtte. Hij heeft geen kleren aan. Er branden kaarsen en alles ruikt

naar lavendel. Hij zegt niets. Hij staat daar maar. En ik sta daar maar en zeg niets." 

Een voorstelling over liefde, overspel, ontmoeten en loslaten.

Genre: drama

Auteur en regie: Oscar de Boer

Spel: Imke Mol

IK AT VROEGER OOK GEEN VIS
Imke Mol (Gent)

13

Prijs: €5,5 / 3 (-12)  

Online: €5 / 2,5 (-12)  

25’

ZONDAG 8 JULI 13.00 u. en 15.45 u.    

Harlekijn



vanaf 5 jaar vanaf 12 jaarPREMIÈRE

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

KOFFERS EN ZONEN, UW BEEST IN VERHUIZEN
Poppentheater Ellebieke (Deerlijk)

Paulus verhuist ... kasten worden leeg gemaakt en dozen gevuld. Wat oud en versleten is, moet

weg. Niet enkel speelgoed komt onder het stof vandaan, ook herinneringen worden ontstoft! Wat

neemt Paulus mee? Wat laat hij achter? Spider en Duckie helpen hun vriend waar het kan, ... maar

eigenzinnig en tegendraads. ‘Koffers en Zonen’ is een voorstelling over verandering, over afsluiten

wat voorbij is en over uitkijken naar wat komen moet.

Genre: figurentheater

Tekst: Ilse Arnouts en Poppentheater Ellebieke

Regie: Bart Dujardin

Spel: Martin Desmet, Jo Bultheel, Chris Dhaene

Techniek: Luc Dheedene

45’

14

ZONDAG 8 JULI 18.45 u. 

Harlekijn

Vorig seizoen bracht theater de

WAANzin een eigenzinnige inge-

kookte versie van ‘De Storm’, volgens

sommigen het laatste stuk van Wil-

liam Shakespeare. De WAANzinnige

bewerking zorgde voor veel positieve

achterklap en oogstte een beschei-

den succes. De WAANzin herwerkte

deze voorstelling voor een inter -

nationaal publiek (opvoeringstaal

 Engels) en nam met de productie

deel aan FEATS 2017. ‘The TEM-

PEST’ heeft op FEATS 2017 de eer-

ste prijs en de prijs voor beste

scenografie gewonnen! Wij brengen

voor jullie de Nederlandstalige versie.

Genre: komedie

Auteurs: William Shakespeare

Bewerking en regie:  Roeland de Trazegnies

Spel: Griet Bessems, Robin Boel, Elisabeth Dewaele, Bartel Neyrinck,

Walter Schudel, Anthony Van Caeneghem, Giovanni Vandendaele,

Willem Vereecken

Techniek: Guy Verzele

DE STORM
de WAANzin (Gent)

15

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

45’

VRIJDAG 6 JULI 17.00 u. en 21.00 u.    

Loods Dauchy



Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

BROEDERLIEFDE
Blafwaf  (Schepdaal)

Als paracetamol, de 10 geboden en diepgevroren cavia's niet meer helpen, dan is het tijd voor

broederliefde. Met muziek die je oren gezond aantast en teksten die garant staan voor spontane

lachkuiltjes, boren zij zich zelfverzekerd een weg in je geheugen. Blafwaf woelt als een jonge mol

door uw gazon van alledaagse onbenulligheden. Ze graven zich een weg dwars door de vreemde

gewoontes, verlangens en tradities van de mens heen. Wat achterblijft is een woest maar opgelucht

landschap waarin iedereen zich vast herkent.

Genre: cabaret

Auteurs en Spel: Erik Walckiers, Tim Somers, Maxime Tolbecq

Regie: Tim Goditiabois

Techniek: Jan Vereecke

45’

16

ZATERDAG 7 JULI 15.30 u. en 21.00 u.

Loods Dauchy
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“Soms denk ik aan: een keurig gezin-

netje, dat bloemkool eet. Ineens stor-

men tien pitbulls de kamer binnen,

eten het gezinnetje op en de bloem-

kool. Of aan dat meisje dat een liedje

zingt en ergens valt een glas om.”*

Dan ben ik bang dat er ineens een

 piranha in mijn halsslagader zwemt.

‘Dichtgeknepen billen spreken u toe’

is een gekke monoloog, een muzikale

trip, een poging tot popconcert, een

eenzaam feest, een ontmoeting, een

naïeve blik, een dappere aanklacht,

een klein meisje in een hele grote

wereld. Deze voorstelling is het eerste

project van het jonge muziektheater-

gezelschap Inside Express Party.

*Cop. Gerardjan Rijnders

Genre: muziektheater

Auteurs: Inside Express Party

Regie: Lucas van Dam, Charlotte Verdick

Spel: Charlotte Verdick, Lucas van Dam, Sander Smeets, Maximilian Dobbertin

Techniek: Amber Van Rooijen

DICHTGEKNEPEN BILLEN SPREKEN U TOE
Inside Express Party (Antwerpen)

17

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

45’

ZONDAG 8 JULI 13.00 u.    

Loods Dauchy
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Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD
Twg S.A.S. (Lint)

Hannah's huis, 18 uur. De deurbel rinkelt 5 keer. Vervlogen vriendschappen worden weer

opgegraven, maar is dat wel een goed idee? Welk verleden brengen deze 6 oude vrienden mee?

En zijn die verledens verzoenbaar in de toekomst, of gaan hun wegen definitief andere richtingen

uit? Zes levensverhalen die (voor de laatste keer?) kruisen en waarbij lang verzwegen vragen dan

toch worden gesteld. Een avond om even stil te staan bij hoe nauw verleden, heden en toekomst

verweven kunnen zijn.

Genre: drama

Auteurs: Yasmine Maes, Maureen Wattenbergh, Silke Oosterlinck, Anneline Conrad,

Lotte Van Mechelen, Matthias Berghmans

Spel en regie: Yasmine Maes, Maureen Wattenbergh, Silke Oosterlinck, Anneline Conrad,

Anneleen De Smyter, Matthias Berghmans

Techniek: Hans Rigouts

45’

19

ZONDAG 8 JULI 17.00 u. 

Loods Dauchy2016 - Compagnie DuCaBo - © Karel De Puysseleir
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Wat doe je op een dag waarvan je mòet genieten? Hoe vul je de perfecte dag in? En heb je dat wel

altijd zelf in de hand? Vijf acteurs en een regisseur gaan op zoek naar de mogelijkheden en grenzen

van hun verbeelding. Verwacht ferm lijfelijk theater dat je zal raken. Figuurlijk en waarschijnlijk ook

letterlijk.

Genre: tragikomedie

Auteurs: La Barraca

Regie: Jim T. Maes

Spel: Karo Segers, Jeannou Smallenburg, Jolien Van Waeyenberg, 

Pedro Waeghe, Joke Willems

Techniek: JP Fack

Productieleiding: Lien Saerens

SÓLARFRÍ
La Barraca (Gent)

20

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

45’

VRIJDAG 6 JULI 15.30 u. en 19.30 u.   

Rodeberg
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PREMIÈRE

UNEXPECTED PRODUCTION
Jongeren onder leiding van Pieter Beck 

Verschillende jongeren tussen 15 en 26 jaar volgen een vijfdaagse stage improvisatietheater onder

leiding van professioneel improvisator Pieter Beck. Zij leren hoe ze een show vol geïmproviseerde

games, scènes, verhalen en personages moeten maken. 

Dit team raakt in de loop van 5 dagen op elkaar ingespeeld. Ze brengen voor jullie deze première,

die tegelijk ook een dernière is. 

Tijdens dit toonmoment zitten jij en de spelers in hetzelfde schuitje, niemand weet wat er gaat

gebeuren en hoe de voorstelling zal eindigen. Laat je meevoeren in dit verhaal vol onverwachte

wendingen.

Genre: drama

Concept en begeleiding: Pieter Beck

Spel: jongeren tussen 15 en 26 jaar

45’

21

ZONDAG 8 JULI 14.15 u. 

Sulfer

ZATERDAG 7 JULI 13.30 u. en 18.00 u. 

Rodeberg

GRATIS

vanaf 12 jaarPREMIÈRE



vanaf 3 jaar vanaf 3 jaar

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

DE PRINSES EP DE ERWETE
Tjif  Tjaf  (Nieuwkerke)

De prins, zijn vader de koning en zijn moeder de koningin zijn ten einde raad! De prins vindt maar

geen prinses binnen het koninkrijk. Dan maar op pad, naar het buitenland. Zal de prins dit keer wel

een prinses vinden? 

Genre: komedie

Auteur: H.C. Andersen

Bewerking: Johan Nuyttens

Spel: Johan Nuyttens, Annie Lemahieu, Ine Six

Techniek: Mieke Nuyttens

Dialect

45’

22

VRIJDAG 6 JULI 18.00 u. 

Utendoale
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Een kleine knuffelbeer groeit uit

tot een hele grote beer. In dit

proces maakt hij kennis met een

haantje-de-voorste, ontdekt hij

de gevaren van een pestkop en

weet hij te ontsnappen aan een

sluwe valstrik. 

Is hij de enige op de wereld die

op zoek is naar rust en stilte?

Kan hij vinden wat hij zoekt en

is hij dan tevreden? 

Liesje en Eriek van De Vertel -

valies nemen jullie mee in een

interactieve vertelling waarin je

op zoek gaat naar jezelf. 

Knuffels meebrengen toege -

laten. Na de voorstelling worden

alle figuren graag geknuffeld. 

Auteur: Eriek Verbeecke 

Spel en regie: Liesje Daniel, Eriek Verbeecke 

DE BEER DIE ZICHZELF TEGEN KWAM 
De Vertelvalies (Zwijndrecht)

23

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

45’

ZATERDAG 7 JULI 14.00 u. en 19.30 u.   

Utendoale



vanaf 15 jaar

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

AAN DE HEMELPOORT
BIES (Brugge)

Drie doden staan aan de hemelpoort. Wie ze zijn bepalen jullie, het publiek. Zij brengen vervolgens

hun verhaal. Het verhaal over hun laatste dagen. Aan de hand van geïmproviseerde scènes geven

ze je een kijk in hun laatste dagen, tot het fatale moment daar is. Drie doden staan aan de

hemelpoort, en blijken toch niet zo'n onbekenden voor elkaar te zijn...

Genre: tragikomedie

Auteurs: BIES

Regie en techniek: Ine Vanthuyne

Spel: acteurs van BIES

40’

24

ZONDAG 8 JULI 15.00 u. 

Utendoale

‘Vrouwentongen’ is gebaseerd op de

 biografieën van een aantal iconische

vrouwenfiguren. Sommigen zijn histori-

sche figuren, anderen behoren tot het

rijk van de verbeelding, van nog ande-

ren wordt het bestaan (met opvallend

veel klem) ontkend… Ellen Van de Poel

vertolkt drie inspirerende en empathi-

sche vrouwenkarakters die -ieder op

hun manier- moe(s)ten overleven in een

mannenwereld. Verhalen die raken,

doen glimlachen, doen mijmeren, doen

nadenken... Van verpleegster Mary Bor-

den die haar oorlogservaringen in een

veldhospitaal onthult, naar Esrin in de

hel van Mosoel, tot de hulpkreet van de godin Europa. Rode draad en een centraal thema in ‘Vrou-

wentongen’ is... DE MAAN, symbool voor alles wat vrouwelijk is.

Genre: drama

Auteur en regie: Ed Vanderweyden

Spel: Ellen Van de Poel

Techniek: Yorgo Fontaine

 
 

Vrouwentongen

uivend RietWuTgTg W

 
 ydeneywanderVaEd V eoel PoVaEllen Van de P

egie: RSpel:

Vrouwentongen

VROUWENTONGEN
Tg Wuivend Riet (Boutersem)

25

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

45’
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VRIJDAG 6 JULI 18.30 u.  

ZATERDAG 7 JULI 14.00 u.    

Kerk



vanaf 0 jaar

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

CH'I - DE REIS VAN DE VEER -
Het Muzische Huis (Antwerpen)

40’

26

ZATERDAG 7 JULI 17.30 u.  

ZONDAG 8 JULI 13.30 u.    

Kerk

Er was eens ... een veer. Die kwam van hoog uit de hemel naar beneden dwarrelen. En of de veer

van een vogel was, een eend of een duif, een engel of een fee? Dat weten we niet. Ze ging op reis,

de wereld rond, dat weten we wel! Met muziek, objecten en een prachtig woordenloos verhaal

brengen we een zintuigprikkelende beleving voor jong en oud.

Genre: bewegingstheater 

Regie en spel: Henk Mesuere, Lieve Carmen

Muziek: Henk Mesuere

Objecten: Lieve Carmen
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Wat doe je nog als je alle theatersterren al gezien hebt? Dan doe je al eens iets voor iemand anders!

MaTTaB maakt op 45 minuten de bucketlist van een hele zaal waar! Een stoomtrein van hilarische

scènes dendert over uw lachspieren. Het spelplezier is zo aanstekelijk als de Mexicaanse griep. Ze

wekken meer energie op dan een windmolen achter een reuzenreet. Soit, reden genoeg om eens

een spot op te zetten. MaTTaB staat 12 jaar op de planken met cocktails van theater, cabaret,

 improvisatie, DJ-sets en een gerechtsdeurwaarder. Hun recente ‘Good Deeds’ tour is 1 grote

 benefiet.

Genre: improvisatie

Auteurs: MaTTaB

Regie: Laetitia Vandueren

Spel: Manuel Bollue, Wout Van Ginhoven, Tom Dekock 

Techniek: Jan Tassier, Erik Tassier

MATTABUCKETLIST
MaTTaB (Brasschaat)

27

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

45’

ZONDAG 8 JULI 16.00 u. en 19.00 u.   

Kerk



vanaf 5 jaar

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

OVERSPEL: WIE KRIJGT DE RODE KAART?
Les Tigresses Rouges (Gent)

30’

28

Hoeveel tijgerpunten heb jij al? Vergelijk je score met die van een echte tigresse. Maar maak je

geen illusies. Jarenlange ervaring in een wereld waar wilde beesten, dragkings en smeerpoezen

de revue passeren, maakt hen kampioen. Hoe betreed jij het speelveld? Buitenspel is toegestaan,

overspel wordt aangemoedigd. Double Standards over datingvoorschriften en overwinningen durven

al eens een rode tijgerkaart uitlokken. Volg de regels en verlaat het terrein. Lap ze aan je

hooggehakte laarzen en speel mee.

Genre: cabaret

Auteurs: Les Tigresses Rouges

Regie: Saskia De Ceuninck

Spel: Karo Voets, Silke De Smedt

VRIJDAG 6 JULI 17.30 u. en 20.00 u.   

Schuurtje
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Twee gekke dames zijn op pad

met een wel heel bijzondere drie-

wieler vol kleine lades en een ac-

cordeon. In elk laatje zit een

voorwerp met een geschiedenis.

Aan het publiek om er een paar

uit te kiezen. Met de suggesties

van het publiek verzinnen ze een

muzikaal improverhaal, elke keer

anders en vol humor. Geen com-

binatie is te gek.

Genre: improvisatievertelling

Auteurs: Kranenveld

Spel: Veerle Derave, Jenny Van Renterghem 

VERKNEUKELINGSKES
Kranenveld (Huise)

29

45’

ZATERDAG 7 JULI 13.00 u.   

Schuurtje
Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  



VRIJDAG 6 JULI
Brouwerij Harlekijn Sulfer Schuurtje Kerk Loods Dauchy Rodeberg Utendoale Gedachtenistuin Spiegeltent

uur

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Voor u geknipt
AMA-producties
20.00 - 21.05

7

HOON
de Zinderij 

20.30 - 21.15

11

The almost swinging 
jazzband

21.30 - 23.30

Boom
Hoera!Theater
16.00 - 16.45

6
Schaduwstad

Caque
15.30 - 16.10

10

De storm
de WAANzin

17.00 - 17.45

15

Sólarfrí
La Barraca

15.30 - 16.15

20

De prinses ...
Tjif Tjaf

18.00 - 18.45

22

Vrouwentongen
Tg Wuivend Riet
18.30 - 19.15

25

Overspel: ...
17.30 - 18.00

28

Idiot Mittens
Pronk

19.00 - 19.35

37 Goedkope vluchten ...
Code vzw

18.30 - 19.15

39

57

Schaduwstad
Caque

17.30 - 18.10

10

De storm
de WAANzin

21.00 - 21.45

15

Sólarfrí
La Barraca

19.30 - 20.15

20

Overspel: ...
20.00 - 20.30

28



ZATERDAG 7 JULI
Brouwerij Harlekijn Sulfer Schuurtje Kerk Loods Dauchy Rodeberg Utendoale Bos Cordoba Spiegeltent

DOP

uur

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Voor u geknipt
AMA-producties
16.00 - 17.05

7

HOON
de Zinderij 

13.00 - 13.45

11

Gedachtenistuin

Het volledige 
rand- en

buitenprogramma 
vind je op 
pag. 44

t.e.m. 53

THREE/THIRD
XL

21.00 - 23.30

Iets van troost
Meneer Zowenzo
19.00 - 19.45

8

Bok en Geit
Kunst Adelt 

16.00 - 16.45

12

Bok en Geit
Kunst Adelt 

19.30 - 20.15

12

Broederliefde
Blafwaf

15.30 - 16.15

16

Broederliefde
Blafwaf

21.00 - 21.45

16

Unexpected production
Jongeren

13.30 - 14.15

21

Unexpected production
Jongeren

18.00 - 18.45

21

De beer ...
De Vertelvalies
14.00 - 14.45

23

De beer ...
De Vertelvalies
19.30 - 20.15

23

Vrouwentongen
Tg Wuivend Riet
14.00 - 14.45

25

Chi - De reis ...
Het Muzische Huis

17.30 - 18.20

26

Verkneukelingskes
Kranenveld

13.00 - 13.45

29

Ze dachten ...
Project 55+

17.00 - 17.45

38

Ze dachten ...
Project 55+

20.30 - 21.15

38

Goedkope vluchten ...
Code vzw

16.00 - 16.45

39

Deense doggen
Academie Tessenderlo

14.30 - 15.15

40

Deense doggen
Academie Tessenderlo

20.00 - 20.45

40

Hoog Gegrepen
Vertellers

14.00 - 17.00

41

Hoog Gegrepen
Vertellers

20.00 - 21.00

41

SPRIET !
14.30 - 14.50

44

SPRIET !
16.00 - 16.20

44

Het
Complimentariaat
Postkaartproducties

13.00 - 14.30

45

Het
Complimentariaat
Postkaartproducties

17.00 - 18.30

45

58

Vlooiencircus
15.00 - 15.20

47

Vlooiencircus
17.00 - 17.20

47

Vlooiencircus
18.30 - 18.50

47



ZONDAG 8 JULI
Brouwerij Harlekijn Sulfer Schuurtje Kerk Loods Dauchy Rodeberg Utendoale Gedachtenistuin Spiegeltent

uur

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

DOP

Het volledige 
rand- en buiten-

programma 
vind je op 
pag. 44

t.e.m. 53

The Occasional
Band

21.00 - 23.30

Iets van troost
Meneer Zowenzo
13.00 - 13.45

8
Ik at vroeger ...

13.00 - 13.25

13
Dichtgeknepen billen ...
Inside Express Party

13.00 - 13.45

17

Unexpected production
Jongeren

14.15 - 15.00

21

Hemelpoort
BIES

15.00 - 15.40

24

Chi - De reis ...
Het Muzische Huis

13.30 - 14.20

26

Will you suck my ...
Apollo 13

14.15 - 15.00

36

Hoog Gegrepen
Vertellers

14.00 - 17.00

41

59

Iets met sjeekspier
Noordteater

15.15 - 16.00

9

Iets met sjeekspier
Noordteater

19.30 - 20.15

9

Ik at vroeger ...
15.45 - 16.10

13

Koffers en zonen, ...
Ellebieke

18.45 - 19.30

14

Onvoltooid verleden tijd
Twg S.A.S.

17.00 - 17.45

19

Mattabucketlist
MaTTaB

16.00 - 16.45

27

Mattabucketlist
MaTTaB

19.00 - 19.45

27

Will you suck my ...
Apollo 13

17.15 - 18.00

36



vanaf 14 jaarPREMIÈRE

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

IDIOT MITTENS 
Pronk (Hasselt)

Het publiek kruipt mee in het huis (en hoofd) van een man. Een gênant voorval met zijn jong buur-

meisje maakt bij hem angsten en verlangens los over zijn huidige leven en zijn relatie met zijn

vrouw. Zwevend tussen realiteit en droom zien we hoe de man worstelt met verleden, heden en

toekomst.

Genre: absurde tragedie

Auteurs: Apollo 13

Spel en regie:          Jana De Kockere, Annelore Van Eyken, Bert Van Puymbroeck

Techniek: Stijn Depoorter

WILL YOU SUCK MY THOUSAND NIPPLES?
Apollo 13 (Antwerpen)

35’

36 37

45’

De oven stond nog op, en dus was de

straat afgebrand. De hond in twee

gebarsten en het bad overgelopen. De

sleutels in een rioolput gevallen. 

Waarom zou een mens zichzelf nog

vertrouwen?

Genre: tragikomische performance

Spel, tekst en regie: Daphne Agten, Mieke Vanhove

Illustratie en 
vormgeving: Stijn Felix

ZONDAG 8 JULI 14.15 u. en 17.15 u.   

Schuurtje
VRIJDAG 6 JULI 19.00 u.    

Sulfer
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Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  



PREMIÈRE

Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  

GOEDKOPE VLUCHTEN/TREKVOGELS/ESCAPE
Code vzw (Elversele)

Ze dachten alles te weten. Dat dachten ze toch.

Tot de dag dat ze het niet meer wisten.

Wanneer de rust en de routine in een groep verstoord wordt, 

weet niemand meer wie of wat ze echt zijn.

Of hoe het leven in een diep donker hol onder de grond moeilijker wordt dan het al was.

Genre: komedie

Auteurs: 55-plussers

Regie: Frederik De Schepper

Spel: Katia Ostyn, Johan Verweirder, Jean Desmaele, Gino Bruneel,

Bernard Vanoverberghe, Erna Hollevoet, Katrien Claeys, Kris Schaffler,

Guy Brewee, Kris Vermeulen 

Techniek: José Dewaele

Ze dachten alles te weten
Project 55+ (Zillebeke)

45’

38 39

45’

Je bent thuis. 

Thuis is er oorlog.

Vertrekken of blijven.

Blijven of vertrekken. 

Vertrekken.

Noord Oost Zuid West. 

Kies.

Weg. 

Op weg. 

Onderweg. 

Tijdelijk.

Stoppen. 

Twijfel. 

Doorgaan.

Toch stoppen. Het is tijdelijk.

Huis. Taal. Eten. Weer.

Leer. Leer, dan mag/kan je meer.

Tijdelijk of toch niet.

Blijven. Verdergaan. Terugkeren.

Blijven.  Verdergaan.  Terugkeren.

Genre: locatietheater

Regie: Danny Verbraecken, Adel Jarallah 

Spel: vluchtelingen van nu

Techniek: Ivan De Wachter, Nicole Gorrebeeck, Els Meersschaert

ZATERDAG 7 JULI 17.00 u. en 20.30 u.   

Sulfer
Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  
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VRIJDAG 6 JULI 18.30 u.  

ZATERDAG 7 JULI 16.00 u.    

Gedachtenistuin
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Project 55+ stond met ‘Over mijn lijf’ op de shortlist van de 

internationale Amateo Award 2018 in Ljubljana.



vanaf 8 jaar

HOOG GEGREPEN

Twee hartsvrienden/innen lopen per

ongeluk verloren in een bos. Ze

raken al snel verstrikt in conflicten.

"We moeten naar links, zeg ik toch!"

"Jij moet het altijd beter weten, het

is jouw schuld dat we verdwaald

zijn!" Herkenbare discussies op kin-

dermaat over angst, vriendschap,

verliefdheid en zoveel meer... Zullen

ze ooit weer thuis geraken? ‘DEENSE

DOGGEN’ is de afstudeervoorstelling

van de middelbare graad toneel,

AMW Tessenderlo.

Genre: komedie

Auteurs: Alice Reys, Ariane van Vliet

Bewerking: Academie Tessenderlo

Regie: Cleo Raymaekers

Spel: Bram Lamberts, Alexander Aerts, Michiel Meersmans, Xante De Raeve, 

Xander Buyst, Femke Beeckmans, Jolien Mangelschots, 

Stefanie Hoeybergs

DEENSE DOGGEN
Academie Tessenderlo (Tessenderlo)

40 41

Vertellen is een kunst. Vertellen op hoogte: een uitdaging. En toch vonden we een aantal ervaren

vertellers die met plezier de lucht in gaan. Reserveer je zitje, ga mee de hoogte in en geniet van

een uniek zicht over de wijngaarden, terwijl je verteller je tracteert op een boeiend/ontroerend/

verrassend verhaal.

Koop je ticket met een tijdslot. Een verhaal duurt 17’. Er zijn 4 tickets per half uur beschikbaar, dus

wees er snel bij en reserveer je vertelling in het tijdslot dat je het beste past. De rit begint en eindigt

aan kabelbaan Cordoba, Rodebergstraat 75. Een shuttle brengt je van het festivalsecretariaat heen

en terug.

Coach: Maarten Van Rompaey

Vertellers: het vertel-team          

17’
ZATERDAG 7 JULI tussen 14.00 u. en 17.00 u. 

en tussen 20.00 u. en 21.00 u. (nocturne)

ZONDAG 8 JULI tussen 14.00 u. en 17.00 u.      

Cordoba
Prijs: €5,5 / 3 (-12)  

Online: €5 / 2,5 (-12)  

45’

ZATERDAG 7 JULI 14.30 u. en 20.00 u.   

Bos
Prijs: €7,5 / 3 (-12)  

Online: €7 / 2,5 (-12)  



Het codewoord voor het theatercafé is gezelligheid. Even uitrusten, genieten of bijpraten? 

BRENG EEN BEZOEK AAN ONS THEATERCAFÉ

Westouter: het enige dorp met voorrang van rechts voor randanimatie.

Sta op je rem voor overvliegende haiku’s, let op voor loslopende complimenten en help

eens een vlo met oversteken.

Randanimatie is onverwacht, onverschrokken en ongezien!

DONDERDAG 5 JULI van 18.00 u. tot 01.00 u.  

VRIJDAG 6, ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8 JULI
telkens van 10.00 u. tot 01.00 u.    

Spiegeltent ©
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vanaf 6 jaar vanaf 3 jaar

HET COMPLIMENTARIAAT 
Postkaartproducties (Gent)

Een intiem ontroerend kijkspel in de universele taal van het woordloze. De debuutvoorstelling

van compagnie LORB ontrolt een nieuwe wereld. Een voorstelling over de zoektocht van twee

kompanen naar ruimte, naar elkaar, naar graag zien en een tent. Beleef mee hoe het spel

tussen binnen- en buitenwereld hun vriendschap op de proef stelt.

Genre: fysiek theater - clownerie

Concept en Spel: Emily Ghekiere, Marjolijn Gijbels

Decor: Emily Ghekiere

Spelcoaching: Tom Roos, Eline George

SPRIET! 
Compagnie LORB (Gent)

44 45

20’

ZATERDAG 7 JULI  14.30 u. en 16.00 u.   

DOP
Gratis

Geen reservatie nodig

10’
ZATERDAG 7 JULI doorlopend van 
13.00 u. tot 14.30 u. en van 17.00 u. tot 18.30 u.  

DOP
Gratis

Geen reservatie nodig
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Het complimentariaat is een secretariaat waar jong en oud een persoonlijk compliment kan afhalen.

Op dit secretariaat werken saaie bureaucratische mensen. Ze voeren het werk met een serieuze

serieux uit, en vooral, ze maken nooit fouten. Alles gebeurt met precisie en accuraatheid.

Complimentenadministratie is namelijk een serieuze aangelegenheid. Wanneer u een compliment

komt afhalen, krijgt u een nummer en wacht u uw beurt af. Wanneer het aan u is, worden er een

aantal standaardvragen gesteld. Deze vragen kunnen misschien absurd lijken, ze zijn noodzakelijk

en behoren tot de standaardprocedure. Na deze procedure wordt de vragenlijst kort door het

personeel onderzocht en keert u terug naar huis met een verzegeld, persoonlijk compliment*, à la

minute voor u gereed gemaakt. Een bezoekje duurt maximum 10 minuten.

*Complimenten worden niet betwist en kunnen niet worden omgeruild.

Genre: performance

Spel: Sara Claes, Veerle Van Buggenhout



vanaf 4 jaar

ERNESTO’S VLOOIENCIRCUS 
Jan De Smet (Herentals)

20’

47

Bij de vondst van een oude koffer op zolder begon een en ander te kriebelen bij Ernesto. Enige tijd

later was het kleinste circus ter wereld een feit.

Frederica, Arabelle, Luigi ... allemaal zetten ze hun beste pootjes voor onder de deskundige leiding

van direttore Ernesto.

Jong en oud wordt met een brede glimlach ingepakt door niets.

Genre: komedie

Auteur: Jan De Smet

ZATERDAG 7 JULI 15 u., 17 u. en 18.30 u.    

Schuurtje
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DE BERGDICHTER
Geert De Kockere (Gierle)

46

Als Bergdichter van het Heuvelland laat Geert De Kockere zich een jaar lang inspireren door

alles wat ligt, staat en beweegt in de streek. Tijdens Spots op West zal hij in het dorp aan zijn

schrijftafel plaatsnemen om er met een oude typemachine live haiku’s te schrijven voor al

wie langskomt. Geef hem een woord, een gevoel, een zielenroersel en hij tracht het voor jou

in 17 lettergrepen te ‘vertalen’ en tikt het ter plaatse voor je uit. Als een poëtisch souvenir

aan Spots op West. Of kom gewoon even langs voor een babbel of om een van zijn vele

haiku’s over de streek te lezen. 

ZATERDAG 7 JULI
doorlopend van 17.00 u. tot 20.00 u.  

ZONDAG 8 JULI 
doorlopend van 15.00 u. tot 19.00 u.     

DOP Gratis
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Gratis



vanaf 4 jaar

Gratis

HET KLEINSTE ORKEST 
Cinema Ragtime

49

Als het om concerten gaat,

zien sommige artiesten het

groots. Concertzalen zijn te

klein, het Sportpaleis of

voetbalstadions moeten

worden gevuld met hordes

uitzinnige fans.

Andere muzikanten pakken

het kleiner aan. Kiezen voor

een intieme sfeer. En

niemand gaat daar zo ver in

als Cinema Ragtime, die je

uitnodigt op een concert in

zijn wagen.

Kruip dus op de achterbank, doe uw gordel stevig om, en laat u vervoeren op de tonen van Satie,

Chopin en Rachmaninoff. In de kleinste concertzaal ter wereld word je uitgenodigd op grootse

muziek.

Piano: Pieter Lonneville

ZATERDAG 7 JULI doorlopend van 15.00 u. tot 19.00 u.

DOP2015 - Redbridge Drama Center - © Katleen Clé
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CURIOSO ELEVANTE 
Charles&Tang

50

Sorry voor de Vertraaaaaging.

Wij komen natuurlijk ook wel van ver!!!!  Oost-Etnië!

Gegroet en welgekomen,

‘Curioso Elevante’ is een doorlopende voorstelling waarbij telkens max 5 à 7 mensen

(afhankelijk van de buikomtrek; naar verluidt durft die nogal eens verschillen in West-Flanders)

het museum kunnen betreden voor den duur van 5 à 7 minuten. Buiten worden ze deskundig

opgevangen met de nodige inwijding en opwarming.

Baron Allei Joep

ZONDAG 8 JULI
doorlopend van 17.00 u. tot 18.30 u.     

DOP Gratis Gratis
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Laat je meeslepen door de bedwelmende tonen van de Belgische componist/pianist Martinus Wolf.

Met zijn piano rolt hij heel Vlaanderen door en geeft hij straatconcerten met zijn eigen composities.

MARTINUS WOLF  
Pianist

51
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ZONDAG 8 JULI van 14.00 u. tot 18.00 u.     
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vanaf 3 jaar

De jonge bezoekers van Spots op West weten het wel:

elk jaar opnieuw kunnen ze zich door Elselien laten

omtoveren tot de zotste figuren. Een betoverende

prinses, een gevaarlijke piraat, een briesende leeuw

of een kleurrijke vlinder? Alles kan.

vanaf 2,5 jaar

52

“Denk je ook dat je bijzonder lenig moet zijn om aan yoga te doen? Misschien heb je foto’s

gezien van yoga-beoefenaars in de meest ingewikkelde posities en denk je: “dat kan ik niet”.

Niets is minder waar. Om yoga te doen moet je niet flexibel zijn. Het is een mentale en fysieke

discipline voor iedereen – zelfs voor kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. Ja, yoga is ook

voor jou. De positieve effecten van yoga die ik zelf heb ervaren wou ik delen met anderen.

Contact maken met je ademhaling en op je eigen ritme lichaamshoudingen uitvoeren – in

uiterste concentratie en met liefdevolle aandacht voor je volledige zijn – is een echte weldaad,

ja, zelfs een noodzaak in deze hectische maatschappij. Yoga heeft mij uit de routine gehaald

en me bewuster en tevredener gemaakt. Tevredener met mezelf en bewuster van al mijn

mogelijkheden. Yoga lokt me uit mijn comfortzone, verruimt mijn lichaam én geest. En daar

maak ik dankbaar gebruik van als ik met mijn kinderen bezig ben of tijdens mijn individuele

reizen en opleidingen. 

Kom jij ervaren wat yoga voor jou kan betekenen? Dan zien we elkaar binnenkort op de mat,

Namasté.”

Charlotte

ZONDAG 8 JULI 11.00 u.

DOP Gratis

KINDERGRIME 

ZONDAG 8 JULI van 14.00 u. tot 18.00 u.    

DOP Gratis
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Ze maken je mooi. Je rimpels en putten

verdwijnen, lange wimpers en volle borsten

verschijnen. Waar eerst drie stugge haren

stonden, groeit nu een Rapunzel-vlecht. Het

lelijke eendje wordt de mooiste zwaan van het

land. Maar schoonheid heeft een prijs. Ontdek

zelf wat ze van je willen in het beautysalon.

BEAUTY SALON  
Pronk

YOGA (WORKSHOP)  
Charlotte De Clercq
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ZATERDAG 7 JULI doorlopend van 14.00 u. tot 17.00 u.

ZONDAG 8 JULI doorlopend van 13.00 u. tot 16.00 u.  

DOP Gratis

Stramme spieren van het lange stilzitten tijdens

de voorstellingen? De heuvels rond Westouter

een beetje onderschat tijdens het wisselen van

locatie? Reserveer dan zeker een kwartiertje

heerlijke massage in het tentje op het DOP! 

ZATERDAG 7 JULI
doorlopend van 14.00 u. tot 17.00 u.

DOP Gratis / Reserveren!

RELAXERENDE MASSAGE
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Het festivaltreintje is ondertussen een vaste waarde

op Spots op West en kan ook dit jaar niet ontbreken.

Het brengt je gratis van het dorpscentrum naar de ver-

der gelegen bestemmingen. De centrale halte bevindt

zich op straat tegenover de kerk en de spiegeltent. 

De vertrekuren worden aangekondigd aan het festi-

valsecretariaat en op spotsopwest.opendoek.be.

Wandelduur van DOP tot …

BROUWERIJ 5’

HARLEKIJN 8’

LOODS DAUCHY 10’

RODEBERG 20’

UTENDOALE 5’

KERK 1’

SCHUURTJE 10’

SULFER 5’

GEDACHTENISTUIN 5’

BOS 1’

PRIJS: GRATIS
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DONDERDAG 5 JULI 21.30 u.

Spiegeltent
Gratis

Geen reservatie nodig 

THE PINK BAND EN DE COVRETTES

Spots op West, dat is niet alleen buitengewoon  theater,

maar ook de charme en gezelligheid van Westouter.

Wij verwennen je graag met allerlei extra’s! 

VRIJDAG 6 JULI 21.00 u.

Spiegeltent
Gratis

Geen reservatie nodig 

THE ALMOST SWINGING JAZZBAND 
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The Almost Swinging Jazz

Band is een authentieke band

die de feel-good muziek

brengt van de jaren ‘20-‘50

(periode Louis Armstrong, Ella

Fitzgerald, Louis Prima, etc.).

Stijl en repertoire situeren

zich tussen dixieland en early

swing, wat wordt gecombi-

neerd met close harmony

barbershop zang. Een suc-

cesformule voor een catchy

en dansbaar retro-optreden! 

Trompet en leadzang: Tom Vanleeuwen

Klarinet/sax en backing: Jeroen Alluyn

Banjo en backing: Mattie Archie

Contrabas en backing: Kris Boedts

Snare-drum en backing: Maarten Decock

Laat je verrassen door The Covrettes-girls!  Meestal staan ze op het podium met hun eigen

 vintage-band, en zetten ze Vlaamse podia in brand met hun aanstekelijke mix van moderne

hits en retro-klassiekers.

Voor deze gelegenheid worden ze geflankeerd door The Pink Band, waarbij gekozen werd

voor een afwisseling van Andrews Sisters-klassiekers met echte Covrettes-medleys. Voeg

hier de vintage  kostuumpjes en choreo's aan toe, en je krijgt een recept voor een swingend

feestje op topniveau!



ZATERDAG 7 JULI 21.00 u.

Spiegeltent
Gratis

Geen reservatie nodig 

THREE/THIRD XL 
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ZONDAG 8 JULI 21.00 u.

Spiegeltent
Gratis

Geen reservatie nodig 

THE OCCASIONAL BAND  
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Met ervaring in het bouwen van een feest, zorgt Three/Third XL voor onvergetelijke

momenten! Deze enthousiaste jonge coverband met swingende ritmesectie en een prachtig

driestemmige frontlinie van drie zussen heeft een breed repertoire met verschillende

muziekstijlen. Een live-show van Three/Third XL is een sensatie: klassieke hits van toen, de

grootste hits van dit moment en verrassende medleys zorgen voor een volle dansvloer.

Zang: Arianna Dekker, Bernice Dekker, Celine Dekker

Gitaar: Pepijn van der Kooij

Bas: Tymen Langeslag

Keys: Joost Rog

Drums: Niels de Waard 

‘Dè Partyband van West-Vlaanderen’, zo werd deze coverband door insiders wel eens

genoemd. 

De leden van The Occasional Band komen uit alle muziek- en windstreken van West-

Vlaanderen, maar hebben één ding gemeen: hun passie voor goede muziek en de boel op

stelten zetten!! 

De band begon in 1982 en onderging in de loop van jaren wat transformaties. 

Ze hebben het voorprogramma verzorgd van bijna alle grote Belgische acts. 

In mei 2003 openden ze voor Thin Lizzy, Motorhead en Deep Purple.

The Occasional Band brengt rock en pop klassiekers uit de jaren zeventig, tachtig en negentig

vermengd met de hedendaagse hits.

C'mon let's party!
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Spots op West is er voor iedereen! Wil je weten welke voorstellingen kindvriendelijk zijn? 

Ontdek het in dit handige overzicht.

VRIJDAG 6 JULI

16.00 u. – 16.45 u.        Boom: Hoera!Theater (6+), Brouwerij (p. 6)
18.00 u. – 18.45 u.        De prinses ep de erwete: Tjif Tjaf (3+), Utendoale (p. 22)

ZATERDAG 7 JULI

13.00 u. tot 14.30 u.        Het Complimentariaat: Postkaartproducties (3+), DOP (p. 45)
13.00 u. – 13.45 u.        Verkneukelingskes: Kraneveld (5+), Schuurtje (p. 29)
14.00 u. – 14.45 u.        De beer die zichzelf tegen kwam: De Vertelvalies (3+), Utendoale (p. 23)
14.00 u. – 14.20 u.        Spriet!: Compagnie LORB (6+), DOP (p. 44)
14.00 u. tot 17.00 u.        Beauty Salon: Pronk (3+), DOP (p. 53)
14.00 u. tot 18.00 u.        Relaxerende massage (5+), DOP (p. 53)
14.30 u. – 15.15 u.        Deense Doggen: Academie Tessenderlo (8+), Bos (p. 40)
15.00 u. – 15.20 u.        Ernesto's Vlooiencircus: Jan De Smet (4+), Schuurtje (p. 47)
16.00 u. – 14.20 u.        Spriet!: Compagnie LORB (6+), DOP (p. 44)
17.00 u. – 17.20 u.        Ernesto's Vlooiencircus: Jan De Smet (4+), Schuurtje (p. 47)
17.30 u. – 18.10 u.        Ch'i - de reis van de veer: Het Muzische huis (0+), Kerk (p. 26)
17.00 u. tot 18.30 u.        Het Complimentariaat: Postkaartproducties  (3+), DOP (p. 45)
18.30 u. – 18.50 u.        Ernesto's Vlooiencircus: Jan De Smet (4+), Schuurtje (p. 47)
19.30 u. – 20.15 u.        De beer die zichzelf tegen kwam: De Vertelvalies (3+), Utendoale (p. 23)
20.00 u. – 20.45 u.        Deense Doggen: Academie Tessenderlo (8+), Bos (p. 40)

ZONDAG 8 JULI

13.00 u. tot 16.00 u.        Beauty Salon: Pronk (3+), DOP (p. 53)
13.30 u. – 14.10 u.        Ch'i - de reis van de veer: Het Muzische huis (0+), Kerk (p. 26)
18.45 u. – 19.30 u.        Koffers en Zonen, uw beest in verhuizen: Poppentheater Ellebieke (5+)

Harlekijn (p. 14)
14.00 u. tot 18.00 u.        Kindergrime (2,5+), DOP (p. 52)

KINDERPROGRAMMA   

6160
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DANK 

Een festival maak je niet alleen.

Zeker een evenement als Spots op West met veel locaties vraagt veel helpende handen.

Daarom een dikke merci aan iedereen die mee deze zestiende editie heeft gemaakt tot wat ze is!

Dank aan onze vrijwilligers.
De bezwete mannen en vrouwen die sjouwden, op- en afbouwden, de innemende ticketcontroleurs,

de verlichte geesten van de techniek, de goedlachse serveerders van drank, de smakelijke cate-

ringploeg, de parate mannen van de logistiek, de zeer verantwoorde locatieverantwoordelijken, …

en nog meer van die fijne helpers.

Dank aan wie hier kwam spelen.
De deelnemende groepen, performers, muzikanten, artiesten en artistiek verantwoordelijken ... dank

om ons te boeien en te verrassen.

Dank aan wie de locaties ter beschikking stelde.
Dankjewel gemeente Heuvelland, Peter Dehouck, Arne Bruneel, Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen

en Jef Leewerck, pastoor Igor, Vakantiehoeve Rodeberg, Johan Gheysens, Rudi Callens, Hilda

 Hardeman, Luc Delhaye, serviceflats ‘de Sulfer’, Hugo en Maria Lefever.

Dank aan alle Westouternaars die ons een warm hart toedragen.
De liefde is wederzijds!

Dank aan het publiek. 
Fijn dat jullie er waren. Het is maar saai en stil zonder jullie.

Dank aan iedereen die op de een of andere manier deelnam. 
Zonder jullie geen Spots op West!
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