Familietheater

Familietheater
zo 29.01.2023 - 15u - schouwburg

zo 26.03 2023 - 15u - schouwburg

Pareidolia (vanaf 5 jaar)

Doe de groeten aan de ganzen
(vanaf 6 jaar)

Zippi (vanaf 3 jaar)

LA LLAVE MAESTRA (CHILI)

Een jas wordt een zanger, een tutu, een
struisvogel, een papieren zak, een monster.
Of zie jij iets anders? La Llave Maestra maakt
met objecten, maskers, poppen en stoffen verbluffende voorstellingen. De spelers combineren
moeiteloos mime, figurentheater en clownerie
met een spannende bewegingstaal. Pareidolia
is een onvergetelijke ode aan de fantasie!
Surplus: Eiland Amadeo voor en na de
voorstelling (gratis)

HETPALEIS

THEATER FROEFROE

8 euro / 7 euro: abo & groep / 6 euro: -12j

8 euro / 7 euro: abo & groep / 6 euro: -12j

Een jongen speelt alleen verstoppertje. Dat
is niet handig, want hij vindt zichzelf nooit
terug. Op een dag begint zijn verstopplaats te
bibberen en te beven en zo ontmoet hij olifant
die wil meespelen. Het jongetje begrijpt er niks
van. Olifanten kunnen zich niet verstoppen, ze
zijn gewoonweg te groot. Maar vooroordelen
kunnen zo fout zijn!
Surplus: crea-activiteit na de voorstelling
(gratis)
8 euro / 7 euro: abo & groep / 6 euro: -12j

zo 20.11.2022 - 15u - schouwburg

zo 05.03.23 - 15u - schouwburg

zo 23.04.2023 - 15u - schouwburg

SPROOKJES ENZO

pICcOLo (2,5 - 5 jaar)

In de kleutervoorstelling pICcOLo word je
meegenomen in een wonderlijke wereld waarin
verhoudingen je te grazen nemen, waarin niets
is wat het lijkt en alles verandert. pICcOLo is
een voorstelling met weinig woorden, rijk aan
beelden, voor kleintjes die bijna groot zijn,
en voor groten die nog een beetje klein zijn.
Surplus: workshop Poebel vertel
(gratis, inschrijven verplicht)
8 euro / 7 euro: abo & groep / 6 euro: -12j

Precies één jaar geleden ging de hond van
broer en zus dood. En dus vieren ze feest.
De taart is aangesneden wanneer de bel gaat.
Daar is het bezoek, de dood. En dat blijkt heel
gezellig te zijn!
Vertoef even in een wonderschone wereld,
waarin het leven én de dood worden gevierd.
Met de fantastische Danny Ronaldo in een
onvergetelijke rol.

CIRCUMSTANCES /
PIET VAN DYCKE

EXIT (vanaf 8 jaar)

EXIT is een spannende fysieke voorstelling,
waarin beweging, partneracrobatie en balansbord samenvloeien. Vier indrukwekkende
circusartiesten gespecialiseerd in bascule,
straps, trapeze en acrodans bewegen in een
grote installatie met draaiende muur en
zwevende deuren. Ze klimmen, dragen en
balanceren, houden elkaar in evenwicht en
brengen elkaar uit balans. Een flirt met risico!
Surplus: circusworkshop op za 04.03
(5 euro, inschrijven verplicht)

COMPAGNIE BARBARIE &
BRONKS

Pak de poen! (vanaf 7 jaar)

Is groei eindig of een doel op zich? Hoe moeilijk
is delen echt? Waar ligt de grens tussen verlangen en hebzucht? Als we meer geld maken,
wanneer is er dan genoeg voor iedereen?
Pak de poen! is een spetterende show met grote
prijzen, waanzinnige opdrachten en uitdagende
vraagstukken. Kinderen krijgen inzicht in het
kapitalistisch systeem en stellen de vanzelf
sprekendheid ervan in vraag.
8 euro / 7 euro: abo & groep / 6 euro: -12j

za 29.04 - 20.15u & zo 30.04.2023 - 17u - park cc

MOVEDBYMATTER
I.S.M. COLLECTIF MALUNÉS

BITBYBIT (vanaf 6 jaar)

zo 14.05.2023 - 15u - schouwburg

Geselecteerd voor Theaterfestival 2022!
De broers Simon en Vincent Bruyninckx zijn niet
enkel bloedverwanten. In deze straffe voorstelling in een circustent zijn ze ook letterlijk
verbonden met een lederen bit. Ze spelen een
gevaarlijk spel van aantrekken en afstoten, dicht
bij het publiek, op de grens van hun fysieke vermogen. Deze zoektocht naar evenwicht levert
een spectaculaire en sensitieve tweestrijd op.
14 euro / 12 euro: abo & groep / 8 euro: -12j

BRYGGEN KWARTET

Zwanen (vanaf 7 jaar)

Over zwanen worden de wildste dingen verteld.
Dat het betoverde meisjes zijn.
Dat ze zonder hun zwanenkleed terug normaal
zijn. Dat witte zwanen baby’s naar onze wereld
brengen en zwarte zwanen net het omgekeerde
doen. En dat zwanen voor ze sterven plots heel
mooi kunnen zingen. Auteur Nico Boon schreef
een verhaal met alles wat hij over zwanen weet.
Actrice Hanne Struyf vertelt en negen zwanen
spelen de mooiste zwanenmuziek uit het Hoge
Noorden.
16 euro / 12 euro: abo & groep / 8 euro: -12j

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
Programmatie jeugd: Linda Cesar - vu: Eef Proesmans, Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen

MEER INFO EN TICKETS
www.ccmaasmechelen.be

UITPAS-kansentarief geeft 80% korting op onze prijzen
> meer info via: www.uitinmaasmechelen.be/uitpas

Foto: FroeFroe - Zippi

zo 30.10.2022 - 15u - schouwburg

