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ZO 21.10.2018 - 15:00
FABULEUS & BALLET 
DOMMAGE 
KLUTSERKRAKKEKILILILO-
KATASTROF (VANAF 6 JAAR) 
Komt dat zien! En oefen alvast op de 
meest onuitspreekbare titel van het jaar. 
Het is je kans om een stoeltje te veroveren 
voor dit wereldschokkend, verbluffend 
en nooit, never, ever eerder vertoond 
spektakel! Aanstichters van deze bizarre 
chaos zijn Klut en Klio, een zigeunerduo 
dat nergens onopgemerkt passeert. 
Onstuimig jeugdtheater van de bovenste 
plank, vond ook Theaterfestival 2017.  
En iedereen mag meedoen!

WO 14.11.2018 - 19:00
THEATER ANTIGONE  
& THEATER ARTEMIS 
WOESTZOEKER (VANAF 8 JAAR)

In het begin waren het alleen de spulletjes 
die kleiner werden. Maar toen ook papa 
en mama stevig krompen was het hek 
van de dam. Een bende losgeslagen 
detectives trekt ten strijde tegen de sociale 
ongelijkheid in de wereld.  
Woestzoeker is een bitterzoete maar vrolijk 
van de pot gerukte voorstelling over een 
aantal jonge woeste zoekers die naarstig 
tegen de stroom in zwemmen.  
I.s.m. Dienst Onderwijs &  Educatie.

ZO 18.11.2018  - 15:00 
CIE BARBARIE & VILLANELLA 
WA WILDER MAN (VANAF 4 JAAR) 
Een familie leeft samen in een huisje. 
Vredig? Niet altijd, maar bon, over het 
algemeen wel vredig. Plots valt een 
vreemde figuur uit de kast. Wie is hij? 
Waar komt hij vandaan? Hij heeft z’n 
tenten opgeslagen op ‘onze’ plek. En hij is 
zo anders. Hij hangt boterhammen aan de 
wasdraad, eet planten en hondenkoekjes 
en hij kan koken met een strijkijzer.  
Wa Wilder Man is een kleurrijke 
geanimeerde voorstelling op kleutermaat 
over onze vrees voor ‘de ander’.

ZO 2.12.2018 - 11:00 + 16:00 
THEATER DE SPIEGEL EN 
HERMESENSEMBLE
NOCTURAMA (1-4 JAAR)

Welkom in de slaapkamer van mijn 
knuffels. Het is nacht in de wereld van 
slaapvaak. De nachtdieren komen tot 
leven, alles rust, iedereen is moe …  
Maar ik ben wakker, mijn ogen zijn open. 
Mijn knuffels willen op reis. Opstaan!  
Het heerlijke samenspel van cello, klarinet 
en stem leidt in Nocturama tot een knus 
en hartverwarmend droomconcert voor 
peuters en kleuters.

ZO 27.01.2019 - 15:00
THEATER FROEFROE 
DE PLANK (VANAF 6 JAAR) 
Een man spoelt aan met zijn plank. Waar 
kan hij heen? Dan ziet hij het meisje. De 
man geeft haar alles wat hij heeft. Bijna 
niets. Ze zijn gelukkig. Op een dag vangt 
hij een vis. De vis praat! De vis belooft 'een 
wens' als hij zijn vrijheid terugkrijgt …  
Naar het sprookje De visser en zijn vrouw 
van de gebroeders Grimm. FroeFroe 
maakt er beeldend en brandend actueel 
theater van met een knipoog naar Buster 
Keaton en Charlie Chaplin.

VR 15.02.2019 - 19:00
ZONZO 
KOPER & VEL (VANAF 6 JAAR)

Koper & Vel is een ode aan de kracht en 
de troost van fanfaremuziek die de ene 
keer een feestelijke uitnodiging om te 
dansen is, dan weer een statig eerbetoon 
of een troostende klank in de rouwstoet. 
Fanfaremuziek draagt ons door elk ritueel 
in het leven. Op het podium staan zeven 
blazers en twee percussionisten.  
Ze klinken als één adem en spelen ritmes 
die doen bewegen en uitnodigen om het 
leven te vieren. Wat een feest!

ZO 17.03.2019 - 11:00 + 16:00
ESMÉ BOS  & BART VOET 
WIEGELIED (2,5-4 JAAR) 
Wiegelied is een hartverwarmend 
slaapliedjesconcert voor de allerkleinsten, 
met de mooiste slaap- en wiegeliedjes van 
over de hele wereld. Moeders en vaders 
zingen ze voor hun kindjes en soms voor 
elkaar. Het zijn liedjes van bij de bron, puur, 
ontroerend én ontwapenend gezongen 
door één van de mooiste stemmen van 
Vlaanderen.

VR 26.04.2019 - 20:15 
ZA 27.04.2019 - 20:15 
ZO 28.04.2019 - 15:00 
CIRCUS RONALDO
FIDELIS FORTIBUS (VANAF 12 JAAR) 
In de circustent zijn alle artiesten 
overleden. Enkel de clown is 
overgebleven, hij weigert te vertrekken. 
Hij heeft de koorddanseres, de ballerina’s, 
de witte clown en de directeur begraven 
rond de cirkel van verkleurd zaagsel.  
Een clown geeft echter nooit op, als het 
publiek komt, blijft hij spelen.  
Door de tranen heen verschijnt immers 
altijd de lach. Een tour de force van Danny 
Ronaldo!

Toegangsprijs familietheater:  
6 euro / 1,2 euro UiTPAS-kansentarief
Locatie: schouwburg
Toegangsprijs Circus Ronaldo:  
12 euro / 2,4 euro UiTPAS-kansentarief
Locatie:  circustent park cultuurcentrum

Uitgebreide informatie over het familietheater 
op www.ccmaasmechelen.be of in onze 
seizoensbrochure.

Info en reservatie:
CC MAASMECHELEN
Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen
+32 (0) 89 76 97 97 — info@ccmaasmechelen.be
www.ccmaasmechelen.be — www.facebook.com/ccmaasmechelen
Programmatie jeugd: Linda Cesar — vu: Eef Proesmans, Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen

Foto © FroeFroe - De Plank 


