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Programma Najaar 2021
Geachte Woekervriend en - vriendin
Dit is niet derde-keer-goede-keer, maar de zoveelste poging
waarbij we met goede moed vooruitkijken op een min of meer
normaal cultuurleven vanaf het volgende najaar. Wij weten zeker
dat u er samen met ons op rekent dat het niet opnieuw ijdele hoop
blijkt. Want op het ogenblik dat we dit schrijven, ziet de toekomst
post-corona er wel degelijk rooskleurig uit, maar de virusfeiten
hebben ons jammer genoeg het voorbije, bijna anderhalf jaar, al
meerdere keren achterhaald.
Nooit leek programmeren zo gemakkelijk ! Met het nakomen van
ons engagement om alle geannuleerde voorstellingen weer op te
vissen in de toekomstige seizoenen, zit meer dan de helft van het
werk er immers al op.
Alle gekheid ( ? ) op een stokje, dit is slechts een doekje voor
het bloeden, een magere troost, rekening houdend met de
ellende waarin artiesten en gezelschappen het voorbije jaar zijn
terechtgekomen. Dat seizoen – en langer zelfs ! – zonder werk kan
nooit meer goedgemaakt geraken.
Niet getreurd, echter ! Als we iets uit de voor de rest vervelende
Covidperiode hebben geleerd, is dat we de kleine, ogenschijnlijk
vanzelfsprekende dingen in het leven, weer wat meer naar waarde
hebben leren schatten.
En als u iets uit dit boekje kan leren, geachte Woekervriend
en -vriendin, is dat die voorlopig nog kleine Woeker ( ra, ra… ? ! )
u bedient met een fantastisch niet te missen aanbod. Grote namen,
mindere famen, exotiek, diversiteit, jong en oud en veel variatie en
eigenheid.
Zo kent u uw Woeker weer ! Toch ?
Wij kijken heel erg uit naar uw terugkeer naar onze theater- en
concertzaal! Neem dat maar van ons aan.

Schepen van Cultuur, Stefaan Vercamer en het Woekerteam

Bij alle Woekervoorstellingen geldt het OK-pastarief !
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Wouter Deprez
humor

Speech! (try-out)
Wouter Deprez is een komiek met allerhande
nevenberoepen. Bijna 20 jaar professioneel
proberen resulteerde in 10 theatervoorstellingen,
24 6 boeken, 5 radiospecials en 2 audiogidsen.
Ondanks hardnekkige pogingen kreeg Wouter
09 het West-Vlaams werkethos dus maar moeilijk
uit zijn systeem. Zijn laatste voorstelling kreeg
vijfsterrenrecensies. Onder die hoge druk bereidt Wouter
een nieuwe voorstelling voor over taal. Wekelijks hoor
je Wouter daarom als Taalcoach op Radio 1 bij Nieuwe
Feiten. En tweewekelijks schrijft hij een Lettervretercolumn voor de Standaard.

23
09

Kaarten: 20 euro

Donderdag 23 en vrijdag 24 september 2021
telkens om 20.30 u

Abba Tribute
muziek

Waterloo 74

25
09

Waar was jij toen Abba met Waterloo zijn glorieuze
overwinning vierde op het Eurosongfestival?
Was je al geboren in 1974? Nu heb je de kans
om deze magische momenten opnieuw te beleven,
want de unieke show ‘Waterloo 74’ neemt je mee op
een reis terug in de tijd. Mamma Mia, Dancing Queen,
Gimme! Gimme ! Gimme! ... de allerbeste nummers uit
de jaren 70 gespeeld door de coolste muzikanten en
topzangeressen uit Kiev.
Kaarten: 18 euro

Zaterdag 25 september 2021 om 20.30 u

www.dewoeker.be
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Het Zuidelijk Toneel
theater

Bastaard
“Ik ben een bastaard, een halfbloed, een
vuilnisbakkenras. Mijn X-chromosoom komt uit
de Vlaamse Kempenklei, mijn Y-chromosoom uit
het mulle Atlaszand.” Aan het woord is Rashif El Kaoui.
Samen met Ahmet Polat reconstrueert hij de route van
zijn vader, die vanuit Marokko naar België reisde.

30
09

Een terugkeer naar een vader die hij amper heeft
gekend. Ahmet gelooft dat een reis de beste stap zou
zijn voor Rashif, om het bloed te begrijpen dat door hem
vloeit. De reis vormt een ritueel, een poging een eigen
plek te vinden in een wereld waarin zij als ‘bastaards’
niet gewild zijn.
Kaarten: 15 euro

Donderdag 30 september 2021 om 20.30 u
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AkroPercu
muziek

A happy Rythm Comedy
AkroPercu is een Belgisch gezelschap van
muzikanten-slash-komieken die volledig verslaafd
(acro in het Frans) zijn aan percussie.
Zij goochelen er in hun virtuoze, vrolijke, fantasierijke,
vermakelijke percussiespel niet alleen op los met ritmes,
maar gooien ook alle taboes overboord. Een Haka van
de All Blacks op een grote orkesttrom, een concerto voor
tandenborstels, losgaan op bierbakken als eerbetoon
aan Village People, swingen op een compositie van
fietspompen onder de noemer van antidoping-jazz: deze
getikte artiesten slaan u moeitelooos met verstomming.

02
10

Kaarten: 18 euro

Zaterdag 2 oktober 2021 om 20.30 u

www.dewoeker.be
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4Hoog
familievoorstelling +3 jaar

Akke Akke Tuut

03
10

De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien.
Nog nooit ?
Nog nooit.
Ook niet in zijn dromen ?
In zijn dromen wel.
Elke nacht.
Elke nacht met zijn voeten in het water.
Met zijn handen in het zand.
Met zijn ogen in de zon.
De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien.
Zo’n slordige 30 jaar geleden begonnen 2 jonge honden
een cabaret-duo genaamd Kommil Foo. Akke Akke
Tuut was één van hun eerste voorstellingen. Mich en
Raf Walschaerts regisseren, samen met Stef De Paepe
een splinternieuwe versie van deze theaterklassieker.
Thomas Van Caeneghem en Lander Severins spelen.
Akke Akke Tuut wordt meer dan ooit onweerstaanbaar
muzikaal cabaret voor kleuters !
Van: Raf en Mich Walschaerts, Stef De Paepe, Lander
Severins en Thomas Van Caeneghem
Spel: Lander Severins en Thomas Van Caeneghem
Kostuums: Dorine Demuynck
Fotograaf: Elisabeth Soetaert
Kaarten; kinderen -12j: 7 euro; volwassenen: 10 euro

Zondag 3 oktober 2021 om 14.30 u
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LAZARUS & Robbin Rooze
theater

Iemand moet het doen
Op 23 september 1971 laat Mario Roymans zich
opsluiten in het Paleis voor Schone Kunsten
in Brussel. Tussen twee passages van de
nachtsuppoosten door, snijdt hij het doek De Liefdesbrief
van Johannes Vermeer uit het kader.

08
10

LAZARUS en Robbin Rooze slaan de handen in mekaar
voor een combinatie van theater en film met de diefstal
gepleegd in 1971 als uitgangspunt: kunst roven voor het
goede doel.
Kaarten: 18 euro

Vrijdag 8 oktober 2021 om 20.30 u

www.dewoeker.be
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Kadril & Centro Asturiano de Bruselas
muziek

La Paloma Dorada
Kadril volgde het pad naar Santiago; een pad van
vele ontmoetingen, verschillende culturen, heel
veel muziek en blijvende vrienden . Het pad naar
het verre Galicië, de wieg van “La Paloma Negra” loopt
over Frankrijk, Biarritz, Picos de Europa en via Asturië …
Asturië, waar dezelfde vogels vliegen.

09
10

Waar de duif een gouden kleur krijgt, waar de muziek
zijn Keltische kleur behoudt en Kadril z’n eigen groet
brengt.
Kaarten: 18 euro

Zaterdag 9 oktober 2021 om 20.30 u

Herman Koch en Fien Sabbe
literatuur

“Een film met Sophia”
Over het boek
“Een film met Sophia” is de nieuwe roman van
Herman Koch ! Een spannende roman over de
vaderlijke liefde voor een jonge actrice, de verdorven
filmwereld en de zinloosheid van verre reizen.

28
10

Over Herman Koch
Herman Koch (1953) schreef de wereldberoemde
roman “Het diner” (2009), die aan tientallen landen
werd verkocht en wekenlang op de bestsellerlijst
van The New York Times stond. In de jaren daarna
verschenen bestsellers als “Zomerhuis met zwembad”,
“Geachte Heer M.”, “De greppel” en “Finse dagen”.

Herman Koch en Fien Sabbe, een fijn gesprek over
het nieuwste boek van Herman Koch, “Een film met
Sophia”.
I.s.m. Boekhandel Beatrijs en de Stedelijke Openbare
Bibliotheek
Kaarten: 10 euro

Donderdag 28 oktober 2021 om 20.30 u
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Slow Pilot & Sofie Engelen
muziek

Slow Pilot plays Jef Buckley - “Grace”
Het iconische album ‘Grace’ van Jeff Buckley
bestaat ruim 25 jaar. Toen de plaat in 1994
uitkwam kon niemand voorspellen dat die tot op
vandaag een generatie blijvend zou beïnvloeden.

29
10

Pieter Peirsman (Slow Pilot, Hooverphonic) wekt met
akelige precisie de stem van de betreurde zanger tot
leven. Met achter zich een bende nineties kids die elk
op hun manier begeesterd waren door deze zingende
engel.
Presentatrice en muziekfreak Sofie Engelen (Studio
Brussel, Jim TV) loodst je door het verhaal achter de
artiest aan de hand van videofragmenten van Buckley
en anekdotes van mensen die destijds zijn pad hebben
gekruist.
Kaarten: 15 euro

Vrijdag 29 oktober 2021 om 20.30 u

Nele Bauwens Solo
humor

Een cabaretvoorstelling van Nele Bauwens
Met humor en weemoed, met warmte, liefde
en sprankelende spitsheid vertelt Nele over de
wereld waarin we leefden en over een nieuwe die
geboren wordt. Een niet geheel virusvrije wereld, met
één mensdom en één dierenrijk, die elkaar bestuderen
en van elkaar leren. Wie denkt aan huilen van het
lachen, aan wenen van ontroering en aan rollen van het
ene wonderlijk inzicht in het andere, die denkt aan een
cabaretvoorstelling van Nele Bauwens.

30
10

Kaarten: 15 euro

Zaterdag 30 oktober 2021 om 20.30 u

www.dewoeker.be
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Simone Milsdochter
theater

What about Western Civilization?

05
11

“WHAT DO YOU THINK OF WESTERN
CIVILIZATION?” “I THINK IT WOULD BE A GOOD
IDEA.”

Over goed en kwaad, over arm en rijk en andere
toevalligheden.
Ik ga in mijn eigen schoenen staan, zet mijn voeten in de
actualiteit en bezie de wereld waarin wij nu leven… en
die ons te wachten staat.
Tweede “lecture performance” van Simone Milsdochter.
Wie de eerste meebeleefde, weet meteen wat te doen!
Kaarten: 15 euro

Vrijdag 5 november 2021 om 20.30 u

Han Solo
humor

Retro
Han solo keert in zijn nieuwe show Retro terug
naar zijn roots. De komische meesterverteller wil
instaan voor de bescherming van onze Vlaamse
levenswijze.

06
11

Europa is op drift en de dolgedraaide Vlaming is de weg
kwijt. Nu ook het platteland zijn ruk naar rechts heeft
ingezet acht Han solo de tijd rijp om orde op zaken te
stellen.
Na Trump, Johnson, Van Grieken en andere Schild-enVrienden: tijd voor actie, tijd voor een nieuwe old-schoolwind, tijd voor Han solo.
Kaarten: 15 euro

Zaterdag 6 november 2021 om 20.30 u
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Cie Pol & Freddy
familievoorstelling
voor het hele gezin !

De Cuyper vs De Cuyper
In een kolkend sportstadion nemen twee
jonglerende broers het tegen elkaar op. Alle
codes van bekende, minder bekende en
verzonnen sporten worden gebruikt: heroïek en fairplay,
blessureleed en sponsoring, doping en omgebogen
spelregels. Enthousiaste supporters, een strenge
scheidsrechter en een niet altijd even objectieve
verslaggever maken het plaatje compleet. Eén ding is
zeker, één broer zal als overwinnaar en één als verliezer
het strijdperk verlaten.

07
11

Met en door: Jordaan De Cuyper, Sander De Cuyper
en Bram Dobbelaere.
Coaching: Benjamin de Matteïs.
Jongleercoach: Eric Longequel.
Fotograaf: Gaetan Dardenne.
Locatie: Sint-Jozefskerk, Sint-Jozefsplein, Oudenaarde
Kaarten; kinderen -12j: 7 euro; volwassenen: 10 euro

Zondag 7 november 2021 om 14.30 u

Compagnie Marius
theater

The Sunshine Boys
Twee oude komieken. Bijna een halve eeuw
traden ze op. Ze waren een levende legende.
Maar toen hield de ene er mee op, en ging bij de
andere het licht uit. In een ultieme verzoeningspoging
wordt de legendarische dokterssketch nog éénmaal
gespeeld. ‘De Sunshine Boys’ wordt na 15 jaar opnieuw
gespeeld, en hoort thuis in het rijtje komedies dat Comp.
Marius zowel op locatie als in de zaal speelt; het rijtje
boulevardkomedies in kleine bezetting van de bovenste
plank.

12
11

Spelers: Kris Van Trier, Herwig Ilegems, Kyoko Scholiers
& Ben Segers
Kaarten: 18 euro

Vrijdag 12 november 2021 om 20.30 u

www.dewoeker.be
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Zoe Bizoe
humor

Burlesque

27
11

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Zo ook
Zoe Bizoe, al is niet meteen duidelijk wat voor
vogel ze eigenlijk is. Een stuntelige flamingo met
lange benen ? Een kip zonder kop ? Of een diva met
pauwenstreken? Eén ding is zeker: Zoe geeft zich
helemaal bloot. Letterlijk en figuurlijk.
In een combinatie van comedy en burlesque stript ze
zichzelf verbaal tot in haar hart en teaset ze het publiek
met uitdagende choreografie. Hoe minder ze om het lijf
heeft, hoe meer ze haar ware veren laat zien.
Kaarten: 15 euro

Zaterdag 27 november 2021 om 20.30 u

Esmé Bos & Bart Voet
muziek

Ella

03
12

Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet maken
een nieuw liedprogramma, getiteld ‘ELLA’.

Het repertoire van Fitzgerald omvat een mix van
hoopvolle, energieke en tijdloze nummers.
Het wordt geen gewone tribute, maar een persoonlijk
verhaal. Een combinatie van bestaand, eigen en nieuw
materiaal met als inspiratie Ella.
Esmé: “Ella had een heel eigen geluid en er zat zowel
een weemoed in haar stem als heel veel vreugde. Met
haar stem bracht ze heel veel mensen bijeen, over
leeftijdsgrenzen en genres heen.”
Kaarten: 20 euro

Vrijdag 3 december 2021 om 20.30 u
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Muziektheater De Kolonie & Lucas
Van den Eynde
theater

Onheil in Black Creek
Een stomende en stampvoetende
muziektheaterwestern starring Lucas Van den
Eynde, Bo Spaenc en Bart Van Huyck in een
oervlaams cowboyverhaal van Hugo Matthyssen.

10
12

Lucas Van den Eynde is de John Wayne van de
Vlaamse TV en theater. Onheil in Black Creek maakt
deel uit van een reeks uitdagende confrontaties
tussen Muziektheater De Kolonie en grote
theaterpersoonlijkheden.
Kaarten: 18 euro

Vrijdag 10 december 2021 om 20.30 u

Steven Goegebeur
humor

Mankracht
Het leven heeft Steven niet gespaard. Hij
incasseerde slag na slag. Ging uiteindelijk op de
knieën. En net niet uitgeteld gebeurde het wonder;
ergens vond hij de kracht. Om weer recht te krabbelen,
op te staan, de rug te rechten. Mankracht. Waar hij die
kracht vond, wie hem die kracht gaf, hoe die kracht te
gebruiken ... ?

11
12

Steven vertelt het u allemaal in zijn vierde show. In een
verhaal van struikelen, vallen en weer opstaan. Een
verhaal van hoop, geloof en liefde. Een verhaal dat
niemand onberoerd zal laten !
Kaarten: 15 euro

Zaterdag 11 december 2021 om 20.30 u

www.dewoeker.be
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Kamagurka & Herr Seele
humor

The Return of the Comeback

17
12

80 jaar Kamagurka & Herr Seele!
Al veertig jaar zijn Kamagurka en Herr Seele
vrienden. Ze staken samen iconische tvprogramma’s in elkaar, creëerden samen kunst en tot op
vandaag maken ze samen de strips van Cowboy Henk.
Het is meer dan 16 jaar geleden dat ze nog eens samen
op de planken hebben gestaan.
Het belooft niets minder te worden dan een hoogtepunt
uit hun absurdistische oeuvre – een discipline die
ze als niemand anders in Vlaanderen beheersen en
geperfectioneerd hebben.
Kaarten: 18 euro

Vrijdag 17 december 2021 om 20.30 u
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PRAKTISCHE INFO
Bij het in druk gaan van dit
programmaboekje waren wij
nog niet op de hoogte van de
coronamaatregelen die zouden
kunnen gelden, op het moment dat
u dit leest. Dank om daar rekening
mee te houden.

Reserveren

Kortingen
Jongeren met een European Youth
Card , studenten tot 31 jaar, en
senioren 60+ krijgen bij iedere
voorstelling 10% korting.
Voor alle voorstellingen geldt tevens
het OK-pastarief van 1,50 EUR per
kaart.

De Woeker digitaal
Wij willen u vragen digitaal te
reserveren. U kan dat perfect regelen
via onze site www.dewoeker.be .
Uiteraard klikt u door naar “tickets
reserveren”. Indien nodig kan
u voortgaan op onze heldere
handleiding.

Last day tickets
Jongeren tot 26 jaar kunnen, de dag
van de voorstelling zelf, kaarten kopen
aan halve prijs!
Denk aan het milieu ! U hoeft de
kaarten niet per se te printen; u kan ze
aanbieden aan de ingang van de zaal
met uw smartphone.

Planning
U kan uw kaarten digitaal aanvragen
vanaf 1 september 2021 om 10u.
U geniet voor elke kaart van de
vroegboekkorting van 10%.
De periode van vroegboeken met het
bijkomende prijsvoordeel loopt tot en
met 1 oktober 2021.
Daarna blijft u natuurlijk in aanmerking
komen voor allerlei kortingen waar u
recht op hebt.
Een interessant voordeel: u kan online
24 op 24 reserveren!

Kassa

Anders reserveren
De bereikbaarheid van onze
reservatiepost in de Bibliotheek
is moeilijk in te schatten door de
geplande verhuis na het beëindigen
van de renovatiewerken. Wie niet
via de webshop kan reserveren kan
terecht op cc.de.woeker@oudenaarde.
be of op 055/39.03.63 (tijdens de
kantooruren).

De kassa van De Woeker is open
vanaf één uur voor de voorstelling.
Vanaf dan kunt u ons daar ook bellen
op 055/39.03.63.

Programmatie: nog vragen ?
Bel naar 055/33.51.35 of mail naar
cultuur@oudenaarde.be

Uw privacy ! ?
Beste Woekerklant
Ons systeem vraagt u bij een
reservatie naar uw post- en
e-mailadres.
Bent u akkoord dat wij deze info
gebruiken voor:
• Het versturen van een digitale
nieuwsbrief ?
• Het bezorgen van ons
programmaboekje met de post ?
Indien NIET : graag een seintje op
cc.de.woeker@oudenaarde.be of op
055/335.162.

In dit geval volgt u de richtlijnen van
onze medewerkers voor de betaling en
het ontvangen van uw kaarten.
www.dewoeker.be
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cultuur
sport

ontspanning
...
een

RECHT
voor

IEDEREEN

Wat?
Een initiatief van de werkgroep
“Kansen voor Cultuur ”
Samenkomst met een etentje en
een drankje, gevolgd door een gratis
activiteit: muziek, theater, dans, film,
lezing, … ook een barbecue, daguitstap
e.d.m. staan op het programma.

Waar ?
Onze ontmoetingsplaats is De
BrandWoeker, Woeker 7 in
Oudenaarde, tenzij anders vermeld.

Wanneer ?
Eénmaal per maand op de derde
donderdag van 18u30 tot 23u.
Uitzonderlijk wordt hiervan afgeweken.

Voor wie ?
Voor iedereen, ook voor wie het
financieel moeilijk heeft.

Kostprijs ?
Vanaf 18u30: etentje aan 3 EUR;
drankje aan 1 EUR.
Vanaf 20u00 : gratis activiteit
Inschrijven is niet nodig ( tenzij
vermeld) en er kan (gratis) vervoer
voorzien worden voor minder mobiele
mensen.

Wil je meer info ?
Bel naar Leen De Bock, Sociaal Huis,
Meerspoort in Oudenaarde.
055/46 06 40
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Programma
Najaar 2021
Omwille van de coronapandemie, bleek
het onmogelijk om een programma
voor het komende najaar van 2021
op te maken. Wij brengen iedereen
tijdig op de hoogte van de activiteiten
die wij aanbieden, van zodra er ook
zekerheid is dat we die in goede
omstandigheden kunnen, maar vooral
mogen organiseren.

www.dewoeker.be
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