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Dus aan jullie,
Dikke Merci! Blijf maar inspireren.
En nog 1 keer… JOEPIE!

Dat sap gaf ons de energie en inspiratie om de plannen voor de komende 5 jaar uit te werken. Plannen waarbij we soms eens tot boven in de
boom willen klimmen. Eens turen over de daken, over de wijkgrenzen,
stadsgrenzen en misschien zelfs landgrenzen heen.
Kijken waar we onze ideeën kunnen uitwisselen. Waar we onze plannen kunnen verrijken.
We schreven het dossier met het volledige team.
De kracht en inspiratie hiervoor vonden we steeds bij de buurt
bewoners, makers, coaches, partners, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden.
Dit tijdens de vele projecten of na een klapke bij een voorstelling.
We zullen samen ons verhaal verder schrijven…

Eindelijk. Joepie. Oef.
Op 24 Juni vernamen we de beslissing van de Vlaamse Overheid om
de werkingsmiddelen voor de cultuursector te verhogen met 16%. Een
zucht van opluchting ging door de hele sector. Eindelijk een ommekeer
in het verhaal van minder, minder, minder. Ook aan de toog van Bij’ De
Vieze Gasten werd een vreugdesprong gemaakt en vielen we elkaar in
de armen. We krijgen meer dan verwacht en minder dan gevraagd. Zo
gaat het met subsidies.
Bij’ De Vieze Gasten is dan ook zeer content dat we het gewaardeerde werk kunnen verderzetten. Werk dat door ieder van en tussen
en rondom ons wordt gecreëerd en gevormd. Hierdoor kwam, in het
beleidsdossier, de metafoor van een boom tot leven. Een boom die 20
jaar geleden werd geplant in de Brugse Poort. Toen nog een teer twijgje,
intussen uitgegroeid tot een diepgewortelde boom met een dikke stam
en grote kruin. Symbool in het Pierkespark, een top tot boven de vele
daken en met takken en wortels tot in elke straat van de Brugse Poort.
Door de jaren heen werd deze boom gevoed met projecten, ontmoetingen, voorstellingen en creaties, waardoor het sap zich voortdurend via
wortels, stam en takken verspreidt.

Vuile klap
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De foto's zijn genomen door enthousiaste fotografen in samenwerking met
Fixatief. Wij danken Balder, Nicolas en Michèle voor hun enthousiaste bijdrage. In deze nieuwsbrief kan je zien hoe het Pierkespark ten volle wordt ingezet om een fijne ontmoetingsplaats te zijn voor de Buurt. Veel moois komt tot
stand dankzij vruchtbare samenwerkingen met onze buurt- en parkpartners.
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Romadagen: Roma-Nieuwjaarsfeest

Khalid Benhaddou El-Andalus

Mike Pro De Eigen Legende

Voorleesbuhne De oester slaat alarm

Jong Gewei Bal Mosquee
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je voor vier voorstellingen naar keuze
de gewone prijs en krijg je de vijfde er
gratis bovenop. De buurtpas is strikt
persoonlijk en reserveren blijft een
must.
› UitPAS: bij Bij’ De Vieze Gasten kan
je je UitPAS gebruiken. Ruilvoordeel:
vijf punten = een drankje van € 2 OF
25 punten = een gratis ticket voor een
voorstelling naar keuze.

B – 9000 Gent

Haspelstraat 31

dvg@deviezegasten.org

+ 32 (0) 9 / 237 04 07

facebook/BijDeViezegasten

W www.deviezegasten.org
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Zeg onze papieren nieuwsbrief op door te mailen
naar dvg@deviezegasten.org en volg ons op onze web
site www.deviezegasten.org en/of schrijf je in voor
onze online nieuwsbrief voor de laatste nieuwtjes.

Wij denken aan het milieu. Jij ook?

Bij’ De Vieze Gasten vzw

INFO & RESERVATIE

PRAKTISCH
De deuren gaan open een half uur voor aanvang van de voorstelling.
Plaatsen worden tot aanvang van de voorstelling bijgehouden.
Wanneer de voorstelling start kan je niet meer binnen in de zaal.
Betaling kan vooraf via online betalingssysteem of met cash / bancontact /
payconiq aan de kassa.
› Bij annulatie graag een seintje via dvg@deviezegasten.org of 09 237 04 07
› Tickets worden terugbetaald tot 2u voor aanvang van de voorstelling.

Opgelet! Buurtpas, UitPAS en andere reducties zijn niet cumuleerbaar.

PRIJZEN & REDUCTIES
› Muziek, theater, comedy & projecten
€ 10 – € 12 – € 14
€ 6 : -26, 65+, vervangingsinkomen, oKo-lid
€ 2 : UitPAS met kansentarief
› Familie
€ 6 (volwassenen) of € 4 (kinderen)
› Buurtpas
Inwoners van de Brugse Poort kunnen de
buurtpas aanvragen. Met deze pas, gratis
af te halen én geldig voor één jaar, betaal

›
›
›
›
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Reserveren kan vanaf maandag 12 september 2022 om 10.00 u via onze
website of telefonisch. Eerder gemaakte reservaties worden niet opgenomen.
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John Snauwaert & Filip Verneert (B) feat. Roni
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Dagboek van de Brugse Poort

Projecten

Figurentheateratelier

In september volgt er een oproep
naar deelnemers. Hou onze website
en social media in de gaten! Of kom
gerust langs voor meer info of mail
naar marlene@deviezegasten.org.
7

Laat jouw verbeelding de vrije
loop in het figurentheater
atelier van Bij’ De Vieze Gasten.
Samen werken we naar
een eigen voorstelling toe, die
we presenteren voor publiek
tijdens de Gentse feesten van
2023.

Hou je van creatief knutselen
en bricoleren?
Van figuren fabriceren in
alle vormen en maten: monsters, robots of superhelden?
Van spelen met licht en
schaduw?
Of hou je eerder van verhalen
vertellen, met die fantasierijke
figuren en muziek erbij?

Hou onze website en social media in de gaten en blijf op de hoogte!

We kennen de gevels van de Brugse Poort maar kennen
we ook de mensen die er wonen?
Fixatief werkt dit jaar aan een sociale fotodocumentaire. Gepassioneerde fotografen gaan op bezoek bij bewoners om bij hen
thuis een fotodocumentaire te maken. Professioneel documentaire fotograaf
Yann Bertrand begeleidt ons tijdens dit project.
In het voorjaar van 2023 trekken we met onze presentatie naar De Krook.

PROGRAMMA /

PROGRAMMA /

Voorstellingen

p. 10 - 29

gratis

TICKE T S

21.00 u

A ANVANG

SEP

30

vr

gratis

TICKE T S

19.00 u

A ANVANG

SEP

30

vr

Raoul Anani en Moussa Dembele brengen de Afrikaanse ritmes van Benin naar Bij’ De Vieze Gasten.
Breng je beste dansbenen mee en kom genieten van
deze workshop met live percussie. Comfortabele
kleren zijn een must!

RAOUL ANANI en
MOUSSA DAMBELE

10

gratis

TICKE T S

15.00 u

A ANVANG

11

DANSWORKSHOP

OKT

01

za

Zin in een shot pure, onversneden badass rock ‘n’ roll in
een wolk stomig parfum? Kievs best bewaarde geheim
AC/She C serveert het u op een dienblad, maar in een ander pakje. Vergeet jeansjasjes en schooljongenuniformpjes, enter hoge hakken en een hele hoop leder! Deze 5
Oekraïense furies zijn metalvirtuozen van Planeet Rock
en ze staan klaar om je helemaal wild te maken. There’s
a Whole Lotta Rosies on stage, taking you on a Highway
to Hell to Shake you all night Long.

AC-SheC

In 2016 meerde de Renoboot aan in Gent als opvang
centrum voor vluchtelingen. Boat Band-bezieler
Thomas Noël trok ernaar toe en verzamelde enkele muzikanten. Met hen startte hij wekelijkse sessies. Na verloop van tijd kwamen ook andere muzikanten met een migratie-achtergrond aansluiten
en werd The Boat Band geboren. In wisselende
bezettingen experimenteert de groep met een repertoire dat deels bestaat uit eigen werk en eigenwijze
bewerkingen van muziek uit de thuislanden van de
muzikanten.

The Boat Band

Wie denkt dat knaldrang uitsluitend een zomers fenomeen is, denkt verkeerd.
Want het komende jaar Bij’ De Vieze Gasten wordt er een voor de boekjes. Dat
moet gevierd worden met gestrekt been vooruit: kom je ook?

openingsweekend

openingsweekend

vr

OKT

01

za

| €6 | €2

TICKE T S

20.30 u

A ANVANG

OKT

TICKE T S gratis

12

Snauwaert
Filip Verneert
GITAAR & RITMESECTIES Roni Ben-Hur (USA)
GITAAR

SAXOFOON John

13

Jazzgitarist Roni Ben-Hur heeft een sterke reputatie als muzikant en onderwijzer. Hij is gekend omwille zijn gouden toon,
briljante improvisatietalent, compositionele lyriek en zijn
vermogen om zijn gelijken, studenten en luisteraars allemaal
onverbiddelijk te charmeren. Hij heeft al meer dan een dozijn
albums op zijn naam waarin hij uitblinkt in zowel jazz pur
sang als samba en bossa nova.

Al 15 jaar spelen saxofonist John Snauwaert en gitarist Filip
Verneert iedere woensdag in De Geus van Gent. Beiden schrijven ze composities, spelen ze internationaal en doen ze gigs
met een resem internationale artiesten. In 2021 vervoegde de
beroemde Amerikaanse jazzgitarist Roni Ben Hur (NY, USA)
hen in het project “Another Wednesday in Harlem”. Ook dit
jaar is Roni van de partij op toer.

John Snauwaert & Filip Verneert (B)
feat. Roni Ben Hur (USA)

Rechtstreeks ingevlogen
uit de Siberische toendra.
Ze draait hiphop, rock ‘n
roll, funk, disco, oriental,
balkanbeats, ‘Vlaams en
goed’: alle mogelijke muziekgenres dus. Een godvergeten hit uit een ver verleden is nooit ver weg.

Miss Moscou (DJ)

A ANVANG 22.30 u

Funk en cabaret... Vreemde combinatie zegt u? Niet als de
vleesgeworden funk-hengst Alano Gruarin het podium deelt
met Kommil Foo-zanger en cabaretier Mich Walschaerts.
Vette pianogrooves, kurkdroge beats en Walschaerts die
zingt, praat, debiteert en danst.
Funky, redelijk onweerstaanbare shit? Funky, redelijk
onweerstaanbare shit!
Sta op! Sta op uit die pluchen theaterstoel en dans!
Dansen zeg ik u!

Mich Walschaerts & Alano Gruarin

DANSKNY:
Een funk-cabaret-soul-concert

07

€ 12

gratis

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

CABARET

OKT

01

za

openingsweekend

| €6 | €2

| €6 | €2

VU: Peter Rogiers I een productie van BroedBloeders VZW - Sassevaartstraat 46/206 - 9000 Gent I Ontwerp: Pieter De Poortere

Erhan Demirci

Doe Rustig

MUZIKANT

ACTEUR

REGIE

Han Coucke
15

Druk, druk, druk... Het standaardantwoord als je iemand vraagt hoe het gaat.
Maar doen we dit ons zelf niet aan door én carrière te willen maken, 3 hobby’s
te hebben, aan zelfontplooiing te doen en een gezin te runnen?
Neem even wat gas terug en geniet van anderhalf uur quality-time door
naar deze voorstelling te komen.

€ 14

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

OKT

15

za

© Luk Monsaert

14

Een ontroerend vluchtelingenverhaal dat vandaag weer erg
actueel is en dus moet verteld
worden.
En dat doen ze op een indrukwekkende manier: met
poppen, een acteur en live muziek. Jonas De Rave baseerde
zich voor zijn compositie op
originele Klezmer composities.

De titel “Jood…en fier”
refereert naar een incident
in 1981. Onbekenden zetten
in graffiti “Jood” op het raam
van de bakkerij in de Gentse
Veldstraat. Jacques zijn vrouw
schreef er in sierlijke letters
onder “en fier”.

Figurentheatermaker Luk De Bruyker ging aan de slag met
het boek “Gentenaars op vlucht” van historica Tina De Gendt.
Hierin vertelt ze het diepmenselijke en ontroerende verhaal
van de Joodse bakkersfamilie Bloch, verscheurd door de
oorlog.
Het toneelstuk focust op de oorlogsjaren van 40-45. Hoe de
familie Bloch op de vlucht sloeg voor het nakend fascisme en
de oma in Gent bleef maar gedeporteerd weg…en nooit meer
terugkwam.

Luk De Bruyker

JOOD... en fier!

Luk De Bruyker
Jonas De Rave
TECHNIEK Alain Ongenaet
REGIE Vincent Van den Elshout
SCENARIO Luk De Bruyker (gebaseerd op het boek van Tina De Gendt) DRAMATURGIE
Vincent van den Elshout SCRIPTADVIES Frank Van Laecke COMPOSITIE Jonas De Rave
DECORCONCEPT Luk De Bruyker / Wim Van De Vyver LICHTONTWERP Alain Ongenaet
SOUNDSCAPE Bart Beys POPPEN Jean Paul Pollet / Laura Pollet KOSTUUMONTWERP Luk
De Bruyker PRODUCTIE TAPTOE’s erf

€ 14

TICKE T S

19.00 u

A ANVANG

OKT

14

vr

| €6 | €2

Teheran. Een naam die beelden oproept van oorlog en delicate
nucleaire akkoorden. Je zou bijna vergeten dat er ook gewoon
mensen leven. 13 miljoen, om precies te zijn. Ze wonen in een
caleidoscopische wereldstad met fabelachtige monumenten en
buitenwijken waar de autostrades dwars doorrijden. Kinderen
spelen er op straat, winkeliers staan er achter hun kraam,
goed opgeleide jongeren zijn er op zoek naar werk, artiesten
tasten er de grens af van wat ze kunnen en mogen uitdrukken.
In Teheran blijft de tijd stilstaan en leeft iedereen toch volop
in het nu.

€6

| €4 | €2

TICKE T S

15. 00 u

A ANVANG

PREMIÈRE

OKT

23

zo

(8+)

16

RDKJE gaat over…. Jezelf zijn, maar toch stiekem iemand
anders willen zijn.
En hoe houd je jezelf staande in een wereld waarin alles
constant verandert?
17

Roodkapje gaat voor de 1000ste keer koekjes brengen naar
oma.
Ze moet van mama op het pad blijven en daar heeft ze nu
echt geen zin meer in!
Ze is nieuwsgierig naar iets anders. En ook de Wolf, de Wolf
wil wel eens iets anders dan kleine meisjes eten, en de Jager is
het jagen moe.
Ze besluiten van rol te veranderen.
Of kunnen ze niet beter naar een ander sprookje verhuizen?
Want daar is alles anders en nieuwer!!!

Brutaal Jong

RDKPJE.

DAF, VOCALS

PIANO, WURLITZER, GITAAR

Thomas Noël VOCAL , SETAR Soroosh Ghahramanloo
Farnoosh Khodadadeh CONTRABAS, VOCALS Anaïs Moffarts
PERCUSSIE Robbe Kieckens

Dat “nu” grijpt Thomas Noël aan om binnen zijn project The
City Song naar de straten en huizen van Teheran te trekken
en er de muziek op te snuiven. Het Gentse project The City Song wil samen
met lokale artiesten een hedendaags, muzikaal en visueel portret van de stad
maken, een nieuw soort journalistiek met muziek als taal en beelden als dragers. Ze proberen de identiteit van de stad te vatten, de sfeer, de vele menselijke interacties en activiteiten. Op die manier kwam al The Ramallah Sessions
tot stand, met o.a. Wouter Vandenabeele en Shadi Zaqtan. Eerdere episodes
speelen zich af in Mexico-City en Johannesburg.

€ 12

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

OKT

22

za

The City’s Song - The Tehran Sessions

| €6 | €2

DRUMS

Micha Vandendriessche

BAS

Wim Buysse

Live laat hij zich bijstaan door twee goede vrienden en
topmuzikanten. Ze treden op onder de naam Augustijn. En
hoewel hij zijn beroemde familienaam weg laat, wil hij zijn
afkomst zeker niet verbergen, luister maar naar zijn liedje
‘In de schouwte’.

| €6 | €2

Over wat het betekent om zoon of moeder te zijn in de kantlijn
van, en ondanks, je eigen leven. Over de homoseksuele zoon
van een alleenstaande moeder. En over de alleenstaande moeder van een homoseksuele zoon. (Verder was alles rustig in het
dorp).

Dit schreef Neal Leemput een tijd geleden in een brief aan zijn
moeder. Nu maakt hij een voorstelling over-, met- en voor haar.

Beste mama. Of: liefste mama. Ik weet het niet. We dragen
zelden het hart op de tong. We kwamen elkaar recent pas
(opnieuw) tegen.
Tot voor kort liepen onze wegen anders, steeds verder van
elkaar weg.

PRODUCTIE

CONCEPT EN SPEL

Neal Leemput en zijn mama DRAMATURGIE Danny de Jong
De Studio MET ONDERSTEUNING VAN Stad Antwerpen
19

Neal Leemput is theatermaker en acteur. Zijn mama niet. Ze wilde enkel meedoen op voorwaarde dat ze een mooie jurk kreeg. Dat wordt dus geregeld.

€ 10

TICKE T S

20.30 u

A ANVANG

OKT

29

za

Neal Leemput & De Studio

18

Augustijn Vermandere bracht dit jaar zijn derde album
‘kweethetnie’ uit. Het resultaat zijn 14 sfeervolle liedjes in het
West-Vlaams, waaronder de singles ‘Mijn land’ (een cover van
vader Willem), ‘Een klein gebaar’ (voor een overleden vriend),
‘Ja santé’ (met virale video) en ‘Ossan zeer’ (de bijzondere bewerking van de Red Zebra-klassieker ‘I can’t live in a living
room’, met Peter Slabbynck).

Augustijn

Dansen met mijn moeder

€ 12

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

OKT

28

vr

© Katoo Peeters

| €6 | €2

Je kent Frank Boddin ongetwijfeld van zijn debuutplaat
BODDIN die hij eerder voorstelde bij Bij’ De Vieze Gasten. Hij
zat de voorbije 2 jaar niet stil en in zijn zoektocht naar klank
kwam hij muzikant-producer Creo Cristoria tegen (Kunde,
Warmwavesaudio, KFMD) met wie hij een blauwdruk legde
voor een nieuw muzikaal universum. Drummer Casper Van De
Velde (Schntzl, Bombataz, An Pierlé) vervoegde het duo met
vinnige drums en percussie.
De liedjes zijn opgenomen: tijd om ze nu live te spelen voor
een levend pubiek.

Zanger en cabaretier Frank Boddin bezingt en ontleedt de
gefragmenteerde mens, op zoek naar connectie, met veel
melodie, pakkende ritmes en scherpe teksten.

Souk Chaabi

20

Als culturele organisatie kunnen we alle steun gebruiken. Wil je ons financieel
ondersteunen? Dat kan door een steunkaart aan te kopen. Of kies bij reservatie
voor het steuntarief. Alle eurootjes samen maken een groot verschil!

Steun BIJ’ DE VIE Z E GASTEN

NOV

Wij nodigen u uit voor een buitengewoon evenement en een
unieke ervaring.
A ANVANG
Voor één dag toveren we Bij’ De Vieze Gasten om tot een
15. 00 u
Souk waar allerlei artistieke acts, kraampjes, theater- en muTICKE T S
ziekvoorstellingen elkaar opvolgen in een zuiderse sfeer. Het
gratis
publiek slentert erdoor om inkopen te doen, kraampjes te ontdekken met ambachtelijke producten, workshops en lekkernijen. Op elke hoek zal het mogelijk zijn om comfortabel neer te strijken in een
lounge om te genieten van de chaabi-muziektradities en de kunst van de Aïta.
De leden van de groep Kabareh Cheikhats uit Casablanca (Ma) en de zangeressen van Sultanats B’net Chaabi trakteren de aanwezigen met tal van
andere muzikanten op buitengewone ritmes, zang en dans. Na deze ontdekkingsreis verzamelen alle muzikanten in het midden van de Souk om ons een
Jami'a aan te bieden: een muzikaal moment van trance dat voor de gelegenheid
is geënsceneerd.
Georganiseerd in het kader van Chaabi Habibi, een project die door Halfmoon asbl en Nakhla vzw geleid is, in samenwerking met MetX, Muziekpublique, Bij ’de Vieze Gasten, Vaartkapoen, Darna, Corso, Voix de Femmes & FMV.

13

zo

Er wordt van dit concert een intieme live-opname gemaakt Bij’ De Vieze
Gasten.

Warme lo-fi keys, organische elektronica, subtiele akoestische piano en strakke grooves ondersteunen de oprechte storytelling en zang. Rijk gearrangeerd,
maar zonder onnodige franjes, met oog voor de directe vertelling. Melancholisch, maar ook zalvend, soms funky en zelfs dansbaar. Ontwapenend en overrompelend, groots en realistisch, van het ene in het andere, zoals het leven
vaak zelf is.

€ 10

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

NOV

12

za

Frank Boddin

| €6 | €2

DE BAND BESTAAT MOMENTEEL UIT

Ramses Van Den Eede (Mooneye,
Teen Creeps), Nathan Ysebaert (Shht), Maxime De Vos, Timotheus De
Beir (Whorses), Mauro Bentein (LAGUNA), Renaud Oudenaerde en Vito
himself.

| €4 | €2

De jongen is erg benieuwd maar ook zenuwachtig voor het
feest. Hoe bereid je een verjaardagsfeest voor zonder ouders
en familie om je heen? Want iedereen is achtergebleven in
Bagdad.
Mohanad nodigt je uit op zijn verjaardagsfeestje.
Vier je mee?
Na de voorstelling gaan de kinderen samen aan de slag rond
het thema van de voorstelling, in de vorm van een feestje: door
verhalen te delen, te tekenen, samen te dansen en plezier te
maken, werken ze samen aan Sinbads verjaardagscadeau.

Mohanad Mukhtar creëerde een visuele voorstelling waarin
hij het jonge publiek meeneemt in zijn eigen avontuur. Geïnspireerd door “Duizend-en-een-nacht” vertelt hij met “Sinbad”
een verhaal over een jongen die voor het eerst in zijn leven
zijn verjaardag kan vieren.

CONCEPT EN SPEL

23

Mohanad Mukhtar TEKENINGEN Zahra Eljadid MUZIEK EN SOUND Noah
Melis CHOREOGRAFIE Paulo Guerreiro SCENOGRAFIE Studio Kuurjeus COACHING Greet
Vissers PRODUCTIE kunstZ IN COPRODUCTIE MET Stormopkomst en WIPCOOP/Mestizo Arts
Platform MET DE STEUN VAN BeHuman vzw, WALPURGIS, Fonds Voor Talentontwikkeling/
Fameus, Rataplan, Koen Depoortere en An Wuyts

€6

TICKE T S

15. 00 u

A ANVANG

NOV

20

zo

Mohanad Mukhtar

22

Vito behaalde al prijzen op o.a. Westtalent en Jong Muziek,
het muziekconcours van Theater Aan Zee en staat daardoor
al even in de schijnwerpers. Hij toerde door alle mogelijke
zalen/clubs van Vlaanderen met zijn 2 reeds uitgegeven EPs.
Dit resulteerde in een eerste langspeler: “The Restless Kind”.
Daarin vertelt hij een eerlijk en rauw verhaal dat de luisteraar
terugkatapulteert naar de 60s en 70’s met een combinatie van
folk, classic rock, country en indie.

Muziek werd Gentenaar Vito Dhaenens als kind met de paplepel ingegeven: kleine Vito zat constant in het kielzog van
zijn vader Dirk Dhaenens, zelf frontman van de 90s rockband
Derek and The Dirt. Van thuis uit kreeg hij ook zijn liefde voor
het repertoire van Bob Dylan en JJ Cale mee – naar eigen zeggen zijn muzikale grootvaders.

Sinbad (7+)

€ 10

TICKE T S

20.30 u

A ANVANG

NOV
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VITO

© Karolina Maruszak
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| €6 | €2

Bal Mosquee

WORDT GEPROGRAMMEERD IN CO-PRESENTATIE MET NTGENT.
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Rasem Jessa Wildemeersch PRODUCTIE
Literatuur Vlaanderen DEZE VOORSTELLING
MET DE STEUN VAN

VAN EN MET Mokhallad

Toneelhuis

In “Ik ben mijn straat” verbinden Mokhallad en Jessa via
woorden, beelden en herinneringen hun leefwereld in Irak en
België met elkaar. Zo komen ze uit bij vandaag, bij wie ze nu
zijn, bij schoonheid en vergankelijkheid.

Met “Ik ben mijn straat” keren Mokhallad Rasem en Jessa
Wildemeersch elk voor zich terug naar de straat uit hun kindertijd. Huis per huis roepen ze de bewoners in hun verbeelding op, de ene uit zijn straat in Irak, de andere uit haar straat
in België. En wat blijkt? De verhalen van de bewoners zijn
meer dan eens verrassend verwant. Jessa Wildemeersch en
Mokhallad Rasem werkten eerder al samen, o.m. voor Long
Days. Short Stories, Monde.com, Caligula, Djinny en Wachten.

25

Theatergezelschap Kloppend Hert presenteert voor de laatste keer het festival Bal Mosquee. Op zaterdag 3 december vergasten we u op toonmomenten,
theatrale interventies, live muziek, documentaires en gesprekken rond de
vraag: kan chaos de wereld redden?
Het programma wordt gemaakt door de bende van Jong Gewei, sinds jaar en
dag kind aan huis bij De Vieze Gasten. Vanaf 2023 gaan ze onafhankelijk van
Kloppend Hert aan de slag. Tijdens deze laatste Bal Mosquee wordt de fakkel
aan hen doorgegeven.
Ze nodigen theatermakers, choreografen, jongeren, experten en muzikanten
uit om samen het festival vorm te geven. Verwacht u aan een festival zoals u
de bende van Jong Gewei kent: bevlogen, jong, vol lef, hyperdivers en met een
gezonde dosis chaos.

Bal Mosquee vindt
plaats tussen 14u
en 22u, de exacte
programmatie
volgt later nog.
Hou de site van Bij’
De Vieze Gasten en
www.jonggewei.be
zeker in de gaten!

gratis
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Jessa Wildemeersch & Mokhallad Rasem

Ik ben mijn straat

© kurt van der elst | kvde.be
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| €6 | €2
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April 2020. Lockdown. De confrontatie met onszelf. Contact
met de buitenwereld verloopt voornamelijk digitaal. Mike Pro
wordt gedwongen om met zichzelf in gesprek te gaan. Een zoektocht tussen verwachtingen en eigen invullingen. Omgaan
met stiltes. Bewustwording van het eigen denken. Wat is dat,
denken? En in hoeverre wordt dat bepaald door afkomst,
opvoeding en eigen keuzes? Bewegend tussen die keuzes en verwachtingen worden we bijna gedwongen om een hokje te kiezen. Of kunnen we hier nog net op tijd aan ontsnappen om nog
meer verdeeldheid te voorkomen?

Mike Pro

De Eigen Legende

Sebastiaan Stuer, Joubert Pignon,
Hanna Desmet en Udo Meiresonne MUZIKALE TUSSENKOMSTEN Peter
Dekeyser SAMENSTELLING, REGIE EN PRESENTATIE Steffie Van Cauter

VOORLEZERS VAN DIENST Johan

De Gentse Voorleesbühne is een podium voor kort absurd proza dat sedert 2017 her en der in de stad opduikt. Vier keer per
jaar maakt de Voorleesbühne met een telkens wisselende bezetting een avondvullende voorstelling vol korte (zeg maar
zeer korte) verhalen, liefst met een hoek af.
Vier bekende en minder bekende schrijvers/voorlezers en
een muzikant verrassen zowel u als elkaar met wat zij te vertellen hebben rond het hun opgelegde thema, De Oester Slaat
Alarm! U kan zich verwachten aan een vijfsterrenmenu met
niets dan hapklare porties licht gezouten, doch prima verteerbare onzin.

Voorleesbuhne

De oester slaat alarm

Valentijn Weyn

Pro
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Julius Rox PRODUCTIE Cindy
Doolaege MET STEUN VAN Fameus,
Stad Antwerpen, Mestizo Arts
Platform/WIPCOOP en Arenberg

MUZIEK EN SOUNDSCAPE

TECHNIEK

TEKST, SPEL EN VISUALS Mike

Mike Pro is een selfmade
videomaker. Na ruim 5 jaar
als “one-man production
army” merkte hij dat zijn
storytelling en technische
kennis niet vanzelfsprekend
waren, dus besloot hij in 2017
om zowel de rollen als de
camera om te draaien. Plots
werd hij de regisseur van
zijn eigen werkelijkheid. Op
YouTube vertelt hij aan de
hand van vlogs, reviews en
podcasts wat hem bezighoudt
in deze wereld.

Met alle tools die het internet rijk is, baant Mike Pro zich een weg doorheen de
mystieke takken van de wereldreligies. In plaats van te luisteren naar wat anderen over spiritualiteit beweren, gaat hij in zijn YouTube-laboratorium zelf
op onderzoek.

€ 10

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

DEC

10

€8
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20.30 u

A ANVANG
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09
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Velen beseffen niet dat de islam integraal deel uitmaakt van
het Europese erfgoed. Terwijl christelijk Europa in de duistere Middeleeuwen leefde, was het islamitische Spanje van de
8e tot de 12e eeuw een baken van cultuur. Ze fungeerde als het
doorgeefluik van kennis die de renaissance mogelijk maakte.

Khalid Benhaddou

El-Andalus

€6

€2

*enkel voor bewoners van de Brugse poort

De buurtpas kan je ophalen op onze bureau of aan de kassa.
Wil je graag een affiche ophangen? Stuur dan een mailtje met je adres
naar dvg@deviezegasten.org of spring eens binnen.

• je met je buurtpas je vijfde bezoek aan een voorstelling gratis krijgt? *
• als je een maandaffiche ophangt, recht hebt op 1 gratis voorstelling?*

MET
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Bij’ de Vieze
Gasten, De Centrale, Handelsbeurs,
’t Vizitfabriekske
en Madam fortuna.

IN SAMENWERKING

GEORGANISEERD ,

VZW Amaro

WORDEN DOOR

DE ROMADAGEN

Als deel van de Gentse Romadagen nodigen we jullie uit om
kerst en nieuw bij de Roma thuis mee te maken – op het
podium van Bij’ De Vieze Gasten. Daar trekken Roma- en andere muzikanten jou mee doorheen een spetterende viering
van de muziek en tradities van hun volk. De bezoeker staat een
warme, theatrale avond te wachten, voortgestuwd op het ritme
van de liederen van de Karpatse Roma.

De scène start met een oud koppel wiens deur openstaat voor
onverwachte gasten. Stelselmatig schuift disgenoot na dis
genoot aan en allen hebben ze een onverwacht cadeau mee
voor hun gastheer.

Romadagen: Roma-Nieuwjaar

Hé wist je dat…

gratis

TICKE T S

19.00 u

A ANVANG

DEC

17
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Tegen het eind van de middeleeuwen raakte de islamwereld echter in verval.
En nog altijd vertonen islamitische landen op alle relevante graadmeters een
enorme achterstand op het Westen. Waar ligt dat aan en hoe keer je het tij?
Dit en nog veel meer komt aanbod in deze lezing.

€ 10

TICKE T S

Tijdens dit gouden tijdperk van de islam bloeiden de wetenschappen, de landbouw, de economie en de cultuur. Joden,
| |
christenen en moslims leefden onder islamitisch bestuur samen. En niet zomaar in de multiculturele betekenis van het woord: ze hadden
interactie met elkaar, het was een culturele en intellectuele samensmelting.

20. 30 u

A ANVANG

DEC

16

vr

Schoolvoorstellingen

DRUKKERIJ

Deze brochure werd gedrukt met vegetale
inkten en op ecologisch FSC-papier.
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VORMGEVING

Haspelstraat 31, B – 9000 Gent
T + 32 (0) 9 / 237 04 07

BIJ’ DE VIEZE GASTEN VZW
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» Vanaf het St.-Pietersstation: tram 4 richting ‘Moscou’ of ‘Ledeberg’ tot aan halte
‘Brugsepoort’.
» Vanaf Dampoortstation of het centrum: bus 38 of 39 richting Blaarmeersen tot
aan halte ‘Gent Nieuwe Wandeling’ of bus 3 richting Mariakerke tot aan halte
‘Gent Seghersplein’.
» Vanuit Drongen: bus 17 of 18 richting Oostakker tot aan halte ‘Gent Weverstraat’.

Haspelstraat 31 grenst aan het Pierkespark, te bereiken via de Haspelstraat
en de Reinaertstraat, gelegen in de lage emissiezone. In het park zijn auto’s
niet toegelaten. Ook is parkeren moeilijk en betalend. Gelukkig zijn er in
en rond het park veel fietsstallingen. Ook biedt het openbaar vervoer veel
mogelijkheden:

Hoe ons te bereiken…

Bij’ De Vieze Gasten streeft ernaar om het gebouw en alle activiteiten toegankelijk te maken voor iedereen. Wist je bijvoorbeeld dat de inkom, de zaal en de
toiletten toegankelijk zijn met een rolstoel en dat ook blindengeleidehonden
welkom zijn!
Zit je om visuele of auditieve redenen graag vooraan in de zaal? Heb je een
hoortoestel dat je wil connecteren? Wens je begeleiding naar de zaal of heb je
andere vragen? Contacteer ons via dvg@deviezegasten.org en wij zorgen dat
je zorgeloos het concert of de voorstelling kan bijwonen.
Ondervind je toch nog ergens hinder? Laat het ons weten, zodat we onze
toegankelijkheid blijvend kunnen verbeteren!

Toegankelijk voor iedereen

Meer weten? Neem contact op via annie@deviezegasten.org of spring eens binnen.

Dat kan! Bij’ De Vieze Gasten doet namelijk veel beroep op vrijwilligers.
Zonder hen zouden wij nooit kunnen doen wat we nu doen. Als vrijwilliger
Bij’ De Vieze Gasten kom je in een leuke en diverse groep van mensen terecht
en kan je gratis tal van projecten en voorstellingen bijwonen. Bovendien ben
je volledig verzekerd. Concreet zoekt Bij’ De Vieze Gasten altijd mensen om te
helpen in de foyer voor en na voorstellingen, voor promotioneel en administratief werk of occasionele klusjes.

Vrijwilliger worden?

Meer info over de schoolvoorstellingen? Neem contact op met marielaure@deviezegasten.org.

Bij’ De Vieze Gasten organiseert op regelmatige basis schoolvoorstellingen
voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar. In eerste instantie krijgen de buurt
scholen uit de Brugse Poort de kans om in te tekenen op het aanbod: Bij’ De
Vieze Gasten werkt nu eenmaal buurtgericht. Dat betekent niet dat scholen
buiten de Brugse Poort niet kunnen intekenen: voor het aantal vrije plaatsen,
neem contact met ons op.
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