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LANDJUWEEL GENK – MIJN FESTIVAL
Een kanarie in een kolenmijn. Het was ooit
een vertrouwd beeld bij mijnwerkers, zoals
die in Genk.
Mijnwerkers namen kanaries in een
kooitje mee de mijnen in. Kanaries zijn
heel gevoelig voor de dodelijke gassen
die kunnen vrijkomen bij het winnen
van steenkool. Wanneer het beestje het
moeilijk kreeg, of zelfs stierf, was dat voor
de mijnwerkers het teken dat ze zo snel
mogelijk de mijn moesten verlaten.
Een kanarie in een kolenmijn staat daarom
voor iets dat gevoelig is voor veranderende
omstandigheden en daarom een prima
indicator is voor wat komen gaat.
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Wat nu komen gaat, is dat wij ons nu
kunnen verkwikken aan de schatten die
onze selecteurs hebben gewonnen uit de
rijke bodem van het amateurtheater. Met
grote gevoeligheid hebben ze delfstoffen
uitgezocht waaraan wij ons kunnen
verwarmen … of die voor ons schitteren.
Want uit koolstof komt ook diamant voort.
OPENDOEK is met het Landjuweelfestival
dit jaar te gast in Genk, een stad die al
jaren weet hoe ze gasten moet ontvangen.
Als we merken hoeveel diversiteit hier
samenleeft en ook zien hoe Genk is
geëvolueerd, dan voelen we een grote
verwantschap.

Daarom is het Landjuweelfestival hier goed
op zijn plaats. Een festival dat ook steeds
meer een festival wordt van diversiteit,
van uiteenlopende expressievormen, van
ontmoeten, van mekaar inspireren, van
mensen.
De Ford is vertrokken, maar wij zijn vast
van plan om hier nog een fiesta te houden.
En we zitten op hete kolen om zoveel
mogelijk te zien van de uitzonderlijke
voorstellingen die uit het veld zijn gedolven.
Hier zullen de kanaries geen gif
gewaarworden. We kijken vol vertrouwen
naar wat komen gaat: fijn stof tot
nadenken!

“Intelligentie is het vermogen om zich aan te passen aan
veranderende omstandigheden.”
(Stephen Hawking)
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Genk heeft met zijn industriële verleden
(de koolmijnen en ‘de’ Ford) een rijke en
boeiende geschiedenis waar het nog steeds
terecht trots op kan zijn. Tegelijk is de stad
slim omgegaan met de nieuwe realiteit
die zich aandiende en is ze begonnen
aan een nieuw hoofdstuk. Vernieuwend
omgegaan met de rijke erfenis. De oude
mijn is omgevormd tot een ander bruisend
centrum. Eén waar artistieke projecten zich
kunnen ontwikkelen, waar mensen mekaar
kunnen ontmoeten, waar genoten wordt
van cultuur en van verschillende culturen.
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DE LONGLIST VOOR HET LANDJUWEEL 2018
De Landjuweelselecteurs bezochten in de loop van het voorbije theaterseizoen
68 producties over heel Vlaanderen en Brussel: tekst, figurentheater, muziektheater,
monologen, cabaret … de selectie staat open voor alle vormen én makers: volwassenen
en jongeren.
11 voorstellingen vormden uiteindelijk de longlist. Dat wil zeggen dat deze allemaal de
moeite waard waren om op het festival te tonen. Uit deze selectie heeft een onafhankelijke
jury de uiteindelijke keuze gemaakt om zo een uitgebalanceerd en gevarieerd
Landjuweelfestival aan te bieden.

PROGRAMMA
‘U bent mijn moeder’ van Joop Admiraal door Tejater Aventoe (Wiekevorst)

IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE

‘De nieuwe wereldorde’ van Mustafa Agdere door Reform Theatre (Hechtel-Eksel)
‘GIF’ van Lot Vekemans door Theaterspektakel vzw (Herentals)

‘Nora’ van Eddy de Moor door Vrank en Vrij (Wetteren)
‘Cloaca’ van Maria Goos door Theater de WAANzin (Gent)
‘I’M FINE’ een eigen creatie door THE INFINITY | theaterlabo (Hasselt)
‘Revue Ravage’ van Tom Lanoye door Zibrogamin (Leuven)
‘De Jossen’ van Tom Lanoye door Lust naar Kunst (Lokeren)
‘Leo en Lena’ van Jibbe Willems naar Georg Büchner door Theater Filet Puur (Bilzen)
‘België - een sprookje’ van Frank Adam door Carrosserie Mortier (Gent)

‘ LADY mac’ een eigen creatie naar William Shakespeare door De MicrooB (Balen)

Alle gezelschappen die met hun productie voor de longlist zijn geselecteerd, worden
in de bloemetjes gezet op vrijdag 2 november om 19.30u in C-mine, Grote zaal, voor de
start van de voorstelling ‘LADY mac’.

Wil je jouw theaterproductie kandidaat stellen voor het Landjuweelfestival 2019
in Brussel? DOEN!
Alle informatie vind je via landjuweel.opendoek.be
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AGE on stAGE

INTERNATIONAAL CONGRES SENIORENTHEATER
Tegen 2026 zijn er in ons land evenveel 67-plussers als minderjarigen. En tegen 2050
is een derde van de Belgische bevolking voorbij de pensioenleeftijd, zeggen prognoses.
Daar moeten we iets mee doen!
OPENDOEK, niet alleen organisator van het Landjuweelfestival, maar zeker ook
koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel, omarmt de
huidige en toekomstige 60-plussers.
Net zoals OPENDOEK al geruime tijd een werking heeft die specifiek is gericht op
jongeren, komt er voortaan ook een seniorenwerking.
Voorafgaand aan het Landjuweelfestival verdiepen we ons in theater van, voor, door,
onder, bij, tussen, met … senioren.
Tijdens een congres belichten we verscheidene projecten die in binnen-en buitenland
al bestaan, onder meer over toegankelijkheid, bewegingstheater voor senioren en
de methodiek Veder: een manier om via speltechnieken (theater, poëzie, vertellen,
improvisatie …) interactie op te bouwen met ouderen met geheugenproblemen.
Daarnaast zijn er workshops, lezingen, debatten. En uiteraard is er ook tijd om elkaar
te leren kennen, van gedachten te wisselen, te netwerken.
Tijdens het congres bieden we nog meer inspiratie met een selectie aan theater en film
uit binnen- en buitenland:

‘Over mijn lijf’ (voorstelling - 55+ - België)
‘Stilhed Støjer’ (voorstelling - Teaterrødderne - Denemarken)
‘Theater ist meine Heimat’ (film - Theater der Erfahrungen - Duitsland)
‘Michel, acteur verliest de woorden’ (film - Irma Wijsman en Patrick Minks over en
met Michel Van Dousselaere – Nederland)
De grote finale van het congres is meteen de openingsvoorstelling van het
Landjuweelfestival: BALVOORAL! Daarover meer op pagina 8.

© Dominic Depreeuw

CONGRES:
Dinsdag 30 oktober, van 09.30u tot 18.00u
Woensdag 31 oktober, van 09.30u tot 18.00u
Locatie: Stadhuis Genk
VOORSTELLINGEN OOK TOEGANKELIJK VOOR NIET-CONGRESDEELNEMERS:
Dinsdag 30 oktober, 20.15u : ‘Stilhed Støjer’ – Teaterrødderne
Locatie: Casino Modern
Prijs: A: €13 B: €11 C: €9
Woensdag 31 oktober, 20.15u: ‘BALVOORAL!’ – OPENDOEK (opening van het
Landjuweelfestival)
Locatie: C-mine, grote zaal’
Prijs: A: €13 B: €11 C: €9
Meer info: www.opendoek.be/ageonstage
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Dat alles komt samen in verhalend bewegingstheater :
BALVOORAL!
Ook jij bent uitgenodigd, dus zet deze voorstelling zeker in
je balboekje!

Woensdag 31 oktober, 20.15u
Locatie: C-mine, Grote zaal
Duur: 1u 15min
Prijs: A: €13 B: €11 C: €9

ACHTERKLAP
Meer weten over hoe deze productie tot stand kwam?
Blijf dan na de voorstelling nog even in de zaal. Tijdens
Achterklap gaat een moderator in gesprek met de makers.
Je kan ook zelf vragen stellen.

© Dominic Depreeuw

BALVOORAL!

PROJECT MET GENKSE SENIOREN I.S.M. STAD GENK EN TUNING PEOPLE
Een groep 55-plussers uit Genk en omgeving maakte deze beeldende en bewegingsrijke
voorstelling, onder begeleiding van choreografe Andreia Rodrigues, samen met
Karolien Verlinden van Tuning People.
De voorstelling is ontstaan vanuit de eigen ervaringen en leefwerelden van de
deelnemende senioren. Daarmee is een dialoog aangegaan met andere generaties en
met mensen van niet-Vlaamse afkomst.
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BELGIË - EEN SPROOKJE

CARROSSERIE MORTIER (GENT)
Een meisje pleegt zelfmoord, een jongetje is vermist. De kelders
lopen vol. België op z’n einde, een zinkend land. Een paranormale
kolonel en een nieuwsgierige melkboerin onderzoeken de zaak.
Wat hebben de zoon en de vrouw van de boswachter gezien? Wat
weten de buurman en de buurvrouw?
‘België - een sprookje’ werd voor het eerst opgevoerd in 2016.
Het is een bevreemdende en soms gruwelijke whodunit die je
bij je nekvel grijpt en je verbijsterd achterlaat te midden van
een moerassig woud. De tekst fileert onze maatschappij en het
verleden van België. Hij confronteert je met angst, zoals in oude
sprookjes.
Kortom, a fucked up fairy tale, balancerend tussen bevreemding
en herkenbaarheid. Het perfecte recept voor een toneelstuk waar
Carosserie Mortier graag mee aan de slag ging.
TEKST: Frank Adam
REGIE: Thomas Hoebeke
SPEL:
Hille Sanders, Michiel Bral, Jan Van Royen,
Margo Carton, Pieter Van der Hauwaert,
Delphine Lippens, Bensimon Pieters

Donderdag 1 november, 15.00u
Locatie: C-mine, Grote zaal
Duur voorstelling: 1u 15 min (er is geen pauze)
Prijzen: A: €13 B: €11 C: €9

© Joris Deleersnyder

ACHTERKLAP
Meer weten over hoe deze productie tot stand kwam? Blijf dan na de voorstelling nog even
in de zaal. Tijdens Achterklap gaat een moderator in gesprek met de makers. Je kan ook
zelf vragen stellen.

“Het krachtig scènebeeld neemt je mee naar een ander universum, waar waarheid
ver te zoeken is en gruwel achter elke boom schuilt. De archetypes uit de tekst
worden met een terechte grotesk neergezet. Een fascinerende, gekkige verwarrende
tekst waar de spelers goed mee omgaan. Ze spelen rauw en gevaarlijk.”
(uit het verslag van de selectiejury)
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CLOACA

THEATER DE WAANZIN (GENT)
‘Cloaca’ is een verhaal over mannen. Vier mannen. Mannen die al jarenlang beste vrienden
zijn. Mannen die dromen hadden. Mannen die ambities hadden. Mannen die elk hun eigen
weg insloegen. Mannen die liegen. Mannen die de schone schijn ophouden. Mannen die
het gemaakt hebben. Mannen die op de proef gesteld worden. Mannen die twijfelen aan
zichzelf. Mannen die twijfelen aan elkaar. Mannen die vrouwen nodig hebben. Mannen die
vrouwen verwerpen. Mannen met verborgen agenda’s en verlangens. Mannen die het niet
meer weten. Mannen met een serieuze midlifecrisis, quoi.

TEKST: Maria Goos
REGIE: Debbie Crommelinck
SPEL: Katrien Wemel, Dirk Crommelinck, Dirk De Corte, Frederik Duprez,
Marnix Van Hamme
Donderdag 1 november, 20.15u
Locatie: C-mine, Kleine zaal
Duur: 1u 50min (er is geen pauze)
Prijzen: A: €13 B: €11 C: €9

ACHTERKLAP
Benieuwd hoe deze productie tot stand is gekomen
en hoe daarbij keuzes zijn gemaakt? Blijf dan na
de voorstelling nog even zitten voor Achterklap. Je
hoort de makers aan het woord en je kan hen ook zelf
vragen stellen.

“Doordachte regie, zuinige, maar sterke scenografie,
prachtige soundtrack, intrigerende kostumering,
en uitzonderlijk sterk spel aan een verschroeiend
tempo met oog voor timing en ruimte voor cynisme,
humor en pijn. Een gestileerde voorstelling die over
de hele lijn scoort.”
(uit het verslag van de selectiejury)

© Dirk Vervaet
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THE WORLD OF TIM BURTON
EXPO - NOCTURNE

Ter gelegenheid van het Landjuweelfestival
is er speciaal een nocturne om deze
bijzondere tentoonstelling te bezoeken.
De meesten kennen Tim Burton als de
fantasierijke regisseur en producent van
films als ‘Batman’, ‘Edward Scissorhands’,
‘Ed Wood’, ‘The Nightmare Before
Christmas’ en andere.
Diezelfde Tim Burton heeft ondertussen
een rijk oeuvre opgebouwd als beeldend
kunstenaar.

© Tim Burton Getty Images

Dat is tijdens het Landjuweelfestival te zien in de tentoonstelling
‘The World of Tim Burton’.
C-mine wist dit internationaal project in huis te halen. De rondreizende tentoonstelling
over het werk van Tim Burton was eerder te zien in New York, Parijs, Tokio, São Paulo
en Praag.
The World of Tim Burton presenteert zijn uitgebreide artistieke werk in een
tentoonstelling van tekeningen, schilderijen, illustraties in notitieboekjes, foto’s,
stop-motion filmpjes, animaties, maquettes en sculpturale installaties. Als bezoeker
krijg je zicht op de bijzondere karakters en werelden die alleen maar konden ontstaan
in de unieke verbeeldingswereld van Tim Burton. Je ziet waar Burton inspiratie uit put
en ook de spontaniteit van zijn creatieve proces. Van heel vroeg werk tot vandaag.
Deze gevarieerde tentoonstelling is een absolute aanrader, zowel voor doorwinterde
Tim Burton-fans als voor het publiek dat minder bekend is met zijn werk.
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© Tim Burton Getty Images

Van 15 augustus tot 28 november 2018
Nocturne op vrijdag 2 november van 18.00u tot 20.00u
Prijzen: dagprijs €15 nocturne €12
Locatie: C-mine, tentoonstellingsruimtes
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LADY MAC

© Sofie Wanten

DE MICROOB (BERT LEYSENKRING, BALEN)
Mannen. Overal mannen. Mannen doorweekt van het zweet. Mannen doorweekt van het
bloed. En tussen al die mannen. Haar man. Haar Mac. Haar held.
En zij? Zij zit thuis. En wacht. Maar waar wacht ze op? Het borrelt vanbinnen. Het wil eruit.
Het wil iets anders. Het wil niet wachten. Het wil nu!
De jongeren van de MicrooB blazen het stof van de Shakespeare klassieker Macbeth en
brengen het verhaal vanuit een fris en vrouwelijk perspectief.
TEKST: Katrien Vanreusel naar William Shakespeare
REGIE: Katrien Vanreusel
SPEL: Lizzy De Scheemaecker, Robin Van Reet, Tine Moons, Lisa Renders,
Robin Van Mol, Sidney Van Genechten, Aline Debie
Vrijdag 2 november, 19.30u (huldiging longlisters en voorstelling)
Locatie: C-mine, Grote zaal
Duur voorstelling: 50 min (er is geen pauze)
Prijzen: A: €13 B: €11 C: €9

VOORAF
Om 19.30u, voor de start van deze voorstelling, zetten we alle gezelschappen in de
bloemetjes die met hun productie zijn geselecteerd voor de longlist van het Landjuweel
2018.
ACHTERKLAP
Na de voorstelling is er in de zaal Achterklap. Dat is het moment om van de makers meer
te vernemen over deze productie. Je kan met hen in gesprek om vragen te stellen of hen te
feliciteren.
© Sofie Wanten

© Sofie Wanten

“De monsterlijke taferelen zorgen voor bijna filmische beelden.
De zeven jonge actrices schakelen met gemak van volgzame verleidelijke vrouwen
naar lompe, vlezige mannen. Naar mensen van vlees en bloed die door wraak,
jaloezie en onmacht beesten worden. Ze maken Macbeth van onze tijd met linken
naar wereldleiders, grootheidswaanzin en #metoo.”
(uit het verslag van de selectiejury)
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congres AGE on stAGE

C-mine, grote zaal
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Hou de websites in de gaten van de stad Genk en van het Landjuweelfestival voor
Genkse extraatjes voor en na de voorstellingen – www.genk.be – landjuweel.opendoek.be
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STUKLEZEN
Gezellig en boeiend. Dat is Stuklezen tijdens vorige Landjuweelfestivals al geweest.
Nu ook in Genk.
Op een herfstige weekendochtend zetten we ons met een groep geïnteresseerden rond
de tafel. Op die tafel: pakkende, geestige, spannende, geëngageerde toneelteksten,
met de hand geselecteerd door de Theaterbib van OPENDOEK.
Omdat theatertekst is bedoeld om uit te spreken, lezen we samen hardop een hele tekst
of fragmenten uit verschillende stukken. Door de tekst te zeggen, komt hij onmiddellijk tot
leven. Daarna gaan we in gesprek over wat we net hebben gelezen. Een unieke manier om
nieuw repertoire te leren kennen.

© Stad Genk

BIB – BIB

ONTDEK THEATERREPERTOIRE
Wie toneelteksten wil doorzoeken of ze rustig wil lezen, is tijdens het Landjuweelfestival
bij de bibliotheek van Genk aan het juiste adres.
Op twee manieren kan je hier theatertekst doorsnuffelen en opspeuren:

WISSELCOLLECTIE
In de ruime festivalperiode is een zorgvuldig gekozen selectie toneelstukken uit de
Theaterbib van OPENDOEK te lenen en te lezen via de bib van Genk. Je vindt er onder
meer teksten uit de longlist van het Landjuweelfestival.
Deze wisselcollectie is in Genk van 1 oktober tot 11 november 2018.

TWEEDEHANDS VERKOOP
De bib van Genk houdt een verkoop van afgevoerde boeken ten voordele van 11.11.11.
De Theaterbib doet een duit in het zakje en schenkt een reeks dubbele werken aan dit
initiatief.
Bij de tweedehands boeken zal dus ook heel wat over theater te vinden zijn.
Kom hier je voordeel doen en steun bovendien het goede doel.
Trouwens, het bibliotheekgebouw is op zich al het bezoeken waard.

Tijdens Stuklezen brengen we theatermakers, -spelers en liefhebbers samen rond
klassiekers en brandnieuwe stukken. Je kan meer of minder bekende teksten ontdekken
en in gesprek gaan met collega-makers. We garanderen je een prettige lezing en boeiend
nagesprek.
Wie zich inschrijft, kan vooraf suggesties doen voor teksten die we zullen lezen.
Ter plaatse maken we samen de definitieve keuze.
Voor deze Stuklezen werken we samen met Galleriet, een plek waar je gerestaureerde
Scandinavische vintage meubelen vindt. Gilberte Claes, interieurarchitect en
meubelontwerper, stoffeert deze Stuklezen door te vertellen over Galleriet. Want net als
bij toneelrepertoire, hebben hier alle stukken een verhaal.
Zaterdag 3 november, 10.30u
Zondag 4 november, 10.30u
Locatie: Galleriet
Duur: 2u 30min
Gratis, inschrijven verplicht via theaterbib@opendoek.be
Inschrijven kan tot 30/10. Vermeld aan welke sessie(s) je wil deelnemen en eventueel
welke tekst(en) je graag wil lezen.

Zaterdag 3 november t.e.m. zaterdag 10 november
Zaterdagen van 10.00u tot 16.00u
Maandag t.e.m. vrijdag van 10.00u tot 19.00u
(zondag gesloten)
Locatie: bibliotheek Genk

© Karel De Puysseleir
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LEO & LENA

THEATER FILET PUUR (BILZEN)
In ‘Leo & Lena’ schrijft Filet Puur haar eigen verhaal.
Over alles zien en alles horen:
de tekst, de wereld, de vrijheid.
Over kriebelvlinders en groeipijnen.
Over verveelde jongens en verwarde actrices.
En over de liefde, die altijd op de loer liggende liefde.

© Joost Milde

Een voorstelling voor pubers vanaf 9 jaar en voor iedereen
die de puber in zichzelf nooit heeft verloren.
TEKST: Jibbe Willems (naar Georg Büchner)
REGIE: Mayke Roels
SPEL: Wouter Claes, Maren Lambrichts, Bart Machiels,
Sara Peeters, Erin Motten, Joachim Plusquin,
Isabelle Thoelen
Zaterdag 3 november, 15.00u
Locatie: C-mine, Grote zaal
Duur: 1u 15min (er is geen pauze)
Prijzen: A: €13 B: €11 C: €9

ACHTERKLAP
Na de voorstelling gaan de makers in gesprek met een moderator en met jou. Nu kan je
de vragen stellen die mogelijk tijdens de voorstelling bij je opkwamen.
Leo is boos. Van zijn vader moet hij in het huwelijk treden.
Met een wicht waarvoor hij niet zelf heeft gekozen.
Ook Lena is woest. Haar moeder dwingt haar om te trouwen.
Met een kerel die ze niet eens wil leren kennen.
Maar waarom zou je je aan de regels moeten houden?
Dat is toch... zó vervelend!

“De voorstelling is een snoepje: kleurrijk en verleidelijk met dan plots een zure
kern die de smaak een verrassende wending geeft. Filet Puur zuigt ons mee in een
herkenbare wereld die ook vervreemdt. We lijken te kijken naar een sprookje, een
tekenfilm, een poppenspel, naar beelden die ons betoveren.”
(uit het verslag van de selectiejury)

22

23

© Johan Pijpops

DE JAREN

INTERVIEWPROJECT HET NIEUWSTEDELIJK
Makers van het Nieuwstedelijk streken neer met een tafel en nodigden mensen uit om
te reageren op een simpele vraag: “Welk jaar herinner je je het best?”
Amateurspelers uit de regio Genk en muzikanten gaan improviserend met de antwoorden
aan de slag, daarin begeleid door theatermaker Adriaan Van Aken. Zo ontstaat een
voorstelling, waarin tekst, muziek en geluidsopnames zich met elkaar verbinden.
Het Nieuwstedelijk is het stadstheater van Genk, Hasselt en Leuven. Het is geboren uit
de fusie van de Queeste en Braakland/ZheBilding.
Als theaterhuis wil het Nieuwstedelijk mee vorm geven aan de samenleving van morgen,
onder meer door verhalen te vertellen over het leven hier en nu. De makers geven er
klank aan en gaan er over in gesprek. Vanuit de stad richten ze zich op de rest van de
wereld. Het Nieuwstedelijk verenigt in zijn werk tekst, theater, muziek en audio.
Zaterdag 3 november, 19.30u
Locatie: C-mine, Kleine zaal
Duur: 45 min
Het bijwonen van dit interviewproject is alleen mogelijk in combinatie met de aankoop
van tickets voor de voorstelling ‘Revue Ravage’.

REVUE RAVAGE

© Johan Pijpops

ZIBROGAMIN (LEUVEN)

Welkom in deze revue der menselijke zoektochten. Wilkommen in dit variété van mensen
die een stempel willen drukken. Bienvenu in deze sketch van graag zien, maar zeker
ook gezien willen worden. Welcome in dit theater van de mens en zijn oerangst. Angst
voor vergankelijkheid, sterfelijkheid, betekenisloosheid. Of wilt gij niet herinnerd worden
misschien? Een vrouw op haar retour, ouder wordend, moe. Een politica, overtuigd van het
werken in functie van het grotere belang. Een moeder, verscheurd tussen klein en groot.
Een echtgenote. Een minnares. Welkom, wilkommen, bienvenu, welcome!
TEKST: naar Tom Lanoye
REGIE: Eva De Mulder
SPEL: Ilse Humblet, Nele Debecker, Mia Vanderweyden, Ingrid Veulemans,
Pieter Van Lijsebetten, Stijn Vijncke, Jo Verhenneman
Zaterdag 3 november, 20.15u
Locatie: C-mine, Kleine zaal
Duur voorstelling: 1u 40min (er is geen pauze)
PRIJS: A: €13 B: €11 C: €9
Met dit ticket kan je vooraf ook deelnemen aan het interviewproject ‘De Jaren’

ACHTERKLAP
Benieuwd hoe deze productie tot stand is gekomen? Blijf dan na de voorstelling nog even
zitten voor Achterklap. Je hoort het dan van de spelers en regisseur zelf.

“De montage van de scènes verloopt vlekkeloos, met durf en trefzekerheid in het
spel, waarbij alles op het moment lijkt te ontstaan. Het Brechtiaans kantje van de
voorstelling werkt ontzettend goed.
Deze voorstelling verenigt sterk spel, zang en dans tot een verfrissend,
geloofwaardig tragikomisch geheel.”
(uit het verslag van de selectiejury)
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LANDJUWEELPARTY

STUKLEZEN

“I drink to the general joy o’ the whole table.”
(William Shakespeare, Macbeth)
Theater is een feest. OK, maar daar kan gerust nog wel een party bovenop.
Een Landjuweelfestival is niet compleet zonder Landjuweelparty.
We gooien opnieuw het lijf los op aanstekelijke beats, of praten bevlogen na over
wat we al hebben gezien en beleefd van het festivalaanbod.

Zondag 4 november, 10.30u
Zie brochure p. 21
Locatie: Galleriet / Duur: 2u 30min
Gratis, inschrijven verplicht via theaterbib@opendoek.be
Er is ook een Stuklezen op zaterdag 3 november, 10.30u

© Alain Vanhove

Spelers, regisseurs, bezoekers, medewerkers zijn allemaal welkom om in C-mine
een sprankelende gezelligheidsbron aan te boren!
De Landjuweelparty start aansluitend op de voorstelling ‘Revue Ravage’ van
Zibrogamin.
Zaterdag 3 november, vanaf 22.00u
Locatie: C-mine, Foyer
Gratis, geen reservatie nodig

OP HETE KOLEN

TOONMOMENT JONGEREN EN SENIOREN
Het enthousiasme spat van de scène!
Jongeren én senioren zijn in de loop van het Landjuweelfestival aan de slag gegaan tijdens
theaterworkshops. Met begeleiding van theaterdocenten hebben ze zich laten inspireren
door de tentoonstelling van Tim Burton in C-mine om van daaruit iets te maken voor het
podium.
Het is een bont gezelschap van jongeren die op de een of andere manier betrokken waren
bij voorstellingen in de aanloop naar het Landjuweel. Ze krijgen versterking van Genkse
jongeren en senioren. Tijdens de laatste festivaldag staan de deelnemers te popelen om je
te tonen wat ze tijdens de workshops hebben gecreëerd en misschien zelfs welke grenzen
ze hebben overwonnen.
Je wordt getrakteerd op opeenvolgende acts van 4 groepen: 3 jongeren en 1 seniorengroep.
Laat je verrassen, want zoals de oude dame sprak: “Wie weet wat komt er nog uit de mijn”.

© Dominic Depreeuw
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Zondag 4 november, 15.00u
Locatie: C-mine, Grote zaal
Duur: 1u 30min
Gratis, geen reservatie nodig
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U BENT MIJN MOEDER

© Aventoe

TEJATER AVENTOE – WIEKEVORST
Natuurlijk weet ik dat.
Ik heb dat ergens op een briefke geschreven…
Maar waar ben ik? En wie bent u?
U bent mijn moeder.
Moeder en zoon klampen zich liefdevol vast aan elkaar.
Terwijl de storm in haar hoofd hen onverbiddelijk uit elkaar drijft.
Jas aan, jas uit, jas toch maar aan en wat zijn die anderen toch sukkeltjes.
Een herkenbare, aangrijpende, grappige voorstelling over weten en vergeten,
over vasthouden en loslaten, over dementie en er mee omgaan.
TEKST: Joop Admiraal
REGIE: Dirk Couvent
SPEL: Assunta Geens & Peter Smolders

Zondag 4 november, 17.00u
Locatie: C-mine, Kleine zaal
Duur: 1u 5min (er is geen pauze)
Prijzen: A: €13 B: €11 C: €9

Bij deze voorstelling zijn er speciale voorzieningen om ze ook toegankelijk te maken
voor slechthorenden en slechtzienden. Wilt u hiervan gebruik maken? Vermeld dit bij uw
reservering.

ACHTERKLAP
Blijf na de voorstelling nog even zitten. De makers gaan dan in gesprek met een
moderator om meer achtergrond te geven bij deze productie. Mocht je zelf nog iets willen
vragen of zeggen over de voorstelling, kan dat ook.

“Deze intrigerende, geloofwaardige en pretentieloze voorstelling geeft
een waarachtig en poëtisch beeld over ouder worden en afscheid nemen.
Confronterend, aangrijpend en herkenbaar. Broos en krachtig. Deze voorstelling
laat je niet onberoerd.”
(uit het verslag van de selectiejury)
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82STE KONINKLIJK LANDJUWEEL

DE SAMENSTELLERS

SELECTEURS DIE VOORSTELLINGEN BEKEKEN IN
HET SEIZOEN 2017-2018 EN ZO DE LONGLIST SAMENSTELDEN:
Annelies Vancraeynest
Anneliese Billen
Cathy Vanderstappen
Isabel Vervoort
Leen Verheyen
Silke Becu
Debbie Crommelinck
Benny Ceuppens
Lien De Graeve
Katlijn Meers

Annelore Stubbe
Sofie Truyen
Lore Dejonckheere
Ilse De Koe
Thomas Van Caeneghem
Koen Boesman
Eric Meirhaeghe
Koen Kerckhofs
Tanya Zabarylo

JONGERENSELECTEURS BIJ DE JONGERENVOORSTELLINGEN:
Liza Willfrieda Renders
Nele Van Snick
Niels Nijs
Lennerd Carrein
Fiene Lambrigts

Anke Verschueren
Hannelore Van der Leyden
Rani Scherens
Lizzy De Scheemaecker

HET SELECTIECOMITÉ DAT UIT DE LONGLIST DE SHORTLIST PUURDE:
Els Theunis

C-MINE CULTUURCENTRUM

dé theaterplek bij uitstek!

Sinds 2010 programmeert het Genkse cultuurcentrum een uitgebreid
cultuuraanbod in de voormalige mijnsite van Winterslag.
Concerten, comedy, circus, lezingen, en theater. Veel theater.
C-mine cultuurcentrum werkt sinds 2017 samen met Dommelhof (Neerpelt)
en zorgt onder de noemer C-takt voor ondersteuning, residenties en
coaching van nieuw talent. Alle info vind je op C-takt.be

Verder staat C-mine cultuurcentrum garant voor het beste wat theater te
bieden heeft. Alle grote gezelschappen passeren in Genk.
Tom Van Dyck, KVS, hetpaleis, Cie Cecilia, De Roovers,… check het
programma en boek snel je tickets voor een fijne theateravond op een unieke
locatie!

Het hele programma vind je op c-minecultuurcentrum.be

Mieke Vanhove
Sofie De Mol
Eric Meirhaeghe
Bert Demunter

Adriaan Van Aken
Lies Geldhof
Martine Geerinckx
LANDJUWEELCOMMISSIE:
Bert Demunter (coördinator)
Joke Quaghebeur
Vanessa Van Goethem
Bram De Win
Eric Meirhaeghe
Sara Peeters
Sofie De Mol
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RESERVATIE EN INFO
HOE KAN IK TICKETS KOPEN?

PRAKTISCH

Online via landjuweel.opendoek.be of
www.c-minecultuurcentrum.be

Alle zitplaatsen zijn ongenummerd.

Telefonisch bij C-mine cultuurcentrum:
089 65 44 90

De avondkassa opent één uur voor de start
van de voorstelling.
Als de voorstelling nog niet is uitverkocht,
kan je dan nog tickets kopen.

Aan de balie van C-mine:
C-mine 10 – Genk
Gereserveerde tickets kunnen ook
afgehaald worden aan de balie van het
onthaalcentrum tijdens de openingsuren of
1 uur voor de start van de voorstelling.
OPENINGSUREN C-mine
ONTHAALCENTRUM
Maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur
Van dinsdag tot zondag van 10.00 uur
tot 17.00 uur
Open op zon- en feestdagen

Personen met een beperking
Wij investeren graag in voorzieningen
voor rolstoelgebruikers, personen met
een beperking… om theater voor iedereen
toegankelijk te maken.
Wil je hiervan gebruik maken? Meld dit
zeker bij je bestelling en wij proberen
zoveel mogelijk iedereen op maat te
bedienen.

OPENDOEK EN GENK: GEDEELDE PASSIE VOOR THEATER
Het is met fierheid dat we het Landjuweelfestival
met open armen en met Limburgse warmte
ontvangen in Genk.
Niet zozeer omdat we daarmee verwijzen –
alleszins voor de oudere theaterliefhebbers –
naar de keren dat de Landjuweeltrofee in haar
vroegere competitiegedaante naar onze stad
kwam, maar vooral omdat de komst van het
Landjuweelfestival een erkenning is van het rijke
en diverse theaterlandschap dat onze stad rijk is.
Van volkstoneel over kleinschalig geëngageerd kamertheater en Griekse komedies
tot meer hybride voorstellingen met dans en muziek. C-mine cultuurcentrum en
de theaterwerkplaats C-takt geven dan weer een podium aan professionele makers
en vervolledigen zo een breed artistiek theateraanbod in Genk.
En inderdaad: de creativiteit en passie die we in elke productie en elk repetitieproces
terugvinden is kenmerkend en sluit aan bij het DNA van onze stad en haar inwoners.

TICKETPRIJZEN EN KORTINGEN
Tickets worden niet terugbetaald of omgeruild.
PRIJS A

PRIJS B

PRIJS C

BALVOORAL

€ 13,00

€ 11,00

€ 9,00

Theatervoorstelling van het
landjuweel

€ 13,00

€ 11,00

€ 9,00

Stuklezen

Gratis, reservatie verplicht via theaterbib@opendoek.be

De Jaren

Inbegrepen in de prijs van de voorstelling ‘Revue Ravage’

Toonmoment jongeren en
senioren

Gratis, geen reservatie nodig

landjuweelparty

Gratis, geen reservatie nodig

PRIJS A
PRIJS B
PRIJS C

Als burgemeester en schepen van Cultuur hopen we dan ook dat het festivalprogramma
kan en zal leiden tot een uitwisseling en een kruisbestuiving tussen mensen, groepen en
organisaties.
De visie en missie waarmee het Landjuweelfestival het land rondtrekt is dan ook
trendsettend voor de manier waarop andere sectoren over het muurtje moeten kijken en
zich durven laten inspireren.
Welkom in Genk!
Wim Dries
Burgemeester

Anniek Nagels
Schepen van Cultuur

basisprijs
OPENDOEK-leden
Jongeren (-26 jaar) of abonnement (minstens 5 verschillende voorstellingen)
groepen (vanaf 10 personen)
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LOCATIES
1
2
3
4
5
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C-mine : Evence Coppéelaan 91
Galleriet : Vennestraat 187
Stadhuis : Stadsplein 1
Bibliotheek : Stadsplein 3
Casino Modern : André Dumontlaan 2

TOT VOLGEND JAAR IN BRUSSEL

LANDJUWEEL

FESTIVAL
30 OKT T.E.M. 3 NOV 2019

