2020-2021
Click speelt zich af in een
sprookjesachtige circuspiste
met een carrousel van dansende
lichtjes, een schommelende
kroonluchter, een kandelaar
op de toppen van zijn tenen en
schemerlampjes die verstoppertje spelen. De perfecte formule
om de verbeelding van jonge kinderen eindeloos te prikkelen.
8 euro / 7 euro: abo & groep /
6 euro: -12j

Tijdens een wandeling door
het dorp van een circusfamilie ontdek je wat er gebeurt
wanneer de tent leeg blijft. Geen
bezoekers betekent niet spelen?
Of toch wel? De artiesten die je
ontmoet hebben maar één verzoek: wil jij naar me kijken? Wil
jij mij laten zijn wie ik werkelijk
ben? Heerlijk circustheater voor
het hele gezin!
60 euro voor bubbel van max.
10 personen

Zo 27 september 2020 - 15u
CC Maasmechelen

Za 24 oktober 2020 – 14u
CC Maasmechelen

SPROOKJES ENZO |
PIETRO CHIARENZA
CLICK (3+)

LEJO
HANDS UP! (4+)

Lejo is dat wereldberoemde
vingerpoppetje uit Sesamstraat.
Met tien vingers en een voorraad
houten oogjes zorgt hij steeds
weer voor magie op het podium.
Hoog tijd voor een bezoek aan
weer een nieuwe generatie
enthousiaste kleuters.
8 euro / 7 euro: abo & groep /
6 euro: -12j

CIRCUS RONALDO
APPLAUS (5+)

GRENSGEVAL I.S.M.
AIFOON
MURMUR (4+)

Murmur is een acrobatische
voorstelling waarbij de toeschouwers rond het speelvlak
zitten. Een circusartiest beweegt
met koorden op indrukwekkende
wijze, dichtbij door de ruimte.
Overal klinken natuurgeluiden.
Plots zoemen ook de rugzakjes
van het publiek. Geluid, beeld en
ruimte versmelten met mekaar in
een magisch gebeuren.
8 euro / 7 euro: abo & groep /
6 euro: -12j

Zo 22 november 2020 – 15u
CC Maasmechelen

ARIANE VAN VLIET
EN ALICE REIJS
ANS EN WILMA
VERDWAALD (6+)

Ans en Wilma zijn vriendinnen.
Ze zien elkaar elke dag en
houden van babbelen. Normaal
doen ze dat aan de keukentafel.
Maar die morgen had Wilma het
plan om een wandeling te maken
in het bos. Helaas loopt het duo
verloren. Zijn ze nu stoer of bang
in het grote bos? Dat ontdek je
binnenkort in onze schouwburg!
8 euro / 7 euro: abo & groep /
6 euro: -12j
Za 30 januari 2021 – 15u
CC Maasmechelen

LAIKA & HETPALEIS
VUUR/TOREN (6+)

Vuurtorenwachters zijn moedige
mannen die eenzaamheid en
zware stormen verduren. Rare
snuiters, gestrand tussen wal
en schip, overgeleverd aan de
natuurelementen en aan elkaar.
Geniet van deze tragikomedie
over de drie laatste vuurtorenwachters ter wereld die door
iedereen vergeten zijn.
8 euro / 7 euro: abo & groep /
6 euro: -12j

CC MAASMECHELEN
Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen
+32 (0) 89 76 97 97 — info@ccmaasmechelen.be
www.ccmaasmechelen.be — www.facebook.com/ccmaasmechelen

Zo 28 februari 2021 – 14u
CC Maasmechelen

TOUT PETIT
DRRRAAI (3+)

Cirkels. Draaien. Zwieren. Zwaaien.
In Drrraai gaan dansers en decor
aan het draaien, zelfs de muziek
kolkt door de ruimte in een weerkerend patroon. Dans, muziek en
geluid nemen kleuters mee in een
spel van bewegingen. Het publiek
zit er middenin en speelt mee.
8 euro / 7 euro: abo & groep /
6 euro: -12j
Zo 9 mei 2021 – 15u
CC Maasmechelen

4-HOOG
AKKE AKKE TUUT (3+)
Zo’n 30 jaar geleden ontstond het
cabaretduo Kommil Foo. Akke
Akke Tuut was één van hun eerste
succesvolle voorstellingen. Hoog
tijd voor een frisse nieuwe versie
van deze kindertheaterklassieker.
Akke Akke Tuut is tijdloos onweerstaanbaar muzikaal cabaret voor
kleuters van alle leeftijden!
8 euro / 7 euro: abo & groep /
6 euro: -12j

INFO EN TICKETS:
WWW.CCMAASMECHELEN.BE
UITPAS-KANSENTARIEF:
80 % korting op onze prijzen — meer info via:
www.uitinmaasmechelen.be/uitpas

Foto: Ans & Wilma Verdwaald © Koralique

Vr 9 / za 10 / zo 11 oktober 2020
vanaf 18 uur - Park cultuurcentrum

Familietheater

Za 12 september 2020 - 15u
CC Maasmechelen

