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Beste Woekervriend

Het project De Woeker XL, met als blikvanger een eigentijdse theater- en 
concertzaal met 400 comfortabele zitjes –opening voorzien einde 2026 – 
slorpt best veel tijd en energie van Uw Woekerteam op, maar niettemin 
slagen we erin om opnieuw, weer, nog maar eens, bis! ... een fantastisch 
voorjaarsprogramma 2023 op de scène van, wat we ondertussen 
gemeenzaam De “kleine” Woeker zijn gaan noemen, te toveren.

Kwaliteit, ons handelsmerk, gecombineerd met variatie, diversiteit, kleur, 
eerder beproefd vakmanschap naast experiment, oude bekenden en 
nieuwe gezichten en aandacht voor de allerkleinsten. Laten het overzicht, 
de bijhorende teksten en beelden in dit boekje voor zich spreken. De 
Woeker hoeft U immers niet aan het handje te leiden naar wat aan te 
bevelen is. (Maar àls U het dan toch zou vragen, dan antwoorden we 
volmondig: àlles!)

Ter zake! 

Graag dirigeren wij Uw fel gewaardeerde interesse naar onze vernieuwde 
filmprogrammatie. Korter op de bal, meer actuele prenten dus, voor 
verschillende leeftijdsgroepen en op een ander tijdstip, de perfecte 
donderdagavond met name.

De voorbije jaren hebben ons vrij confronterend met de mogelijk 
besmette neus op de feiten gedrukt. Cultuur zeker, maar evengoed 
sociaal contact, gemeenschapsvorming, … het doet pijn als het allemaal 
wegvalt. Naast de Woekerprogramma’s waar u ongetwijfeld nu al gulzig 
wil van proeven, durven wij een lans breken voor de OK-swaree-avonden. 
Want zeg nu zelf: mensen samenbrengen bij een leuke brok cultuur als 
voorgerecht én een verrassend culinair element als toetje. Wat wil U nog 
méér? OK-swaree is er bovendien voor IEDEREEN!

En nu als de bliksem reserveren. 
Iedereen!

Schepen van Cultuur, Stefaan Vercamer en het Woekerteam

Voor al onze voorstellingen geldt het OK-pastarief van 1,50 euro.

U kan nu intekenen op de nieuwsbrief De Woeker XL via  
www.dewoeker.be/xl 
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film

Wannes Cappelle & Nicolas CallotWannes Cappelle & Nicolas Callot
Mozart in het West-Vlaams

Wannes Cappelle, frontman van Het Zesde Metaal 
en pianist Nicolas Callot tourden het afgelopen 
jaar door heel Vlaanderen met een selectie 

liederen van Schubert, vertaald in het plastische en 
poëtische West-Vlaams dat het oeuvre van Cappelle 
zo kenmerkt. Dat smaakte naar meer. Maar Cappelle 
en Callot gaan niet zomaar voor hetzelfde trucje. Voor 
hun volgende project blijven ze in Wenen, maar duiken 
verder de geschiedenis in: dit keer pakken ze liederen 
van Wolfgang Amadeus Mozart aan. 
In deze intieme setting begeleidt Nicolas Callot Wannes 
meesterlijk op een pianoforte uit eigen collectie.
 
Kaarten: 20 euro

 Vrijdag 20 januari 2023  om 20.30 u

Film@De Woeker Film@De Woeker 
The Personal History of David Copperfield

Armando Iannucci
Drama, komedie
2019

The Personal History of David Copperfield is gebaseerd 
op de wereldberoemde roman van Charles Dickens. 
De film speelt zich af in de negentiende eeuw en vertelt 
het levensverhaal van de jonge David Copperfield. 
Nadat hij door zijn stiefvader uit huis wordt gezet, 
belandt David van het ene avontuur in het andere en 
ontmoet hij de meest excentrieke personages uit het 
Victoriaanse Engeland zoals zijn extravagante tante 
Betsy. Zijn reis leidt hem van vodden naar rijkdom en 
weer terug, maar de leergierige Copperfield trotseert 
zowel voor- als tegenspoed met opgeheven hoofd.

Met o.a. Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Ben 
Whishaw, …

Kaarten: 5 euro / 4 euro (60+) (-16)

 Donderdag 26 januari 2023  om 20.00 u

2020
0 10 1

2626
0101

muziek



 www.dewoeker.be 54 De Woeker Voorjaar 2023

Joost Van Hyfte Joost Van Hyfte 
Uitgekookt

Na vier shows uw lachspieren te beroeren via uw 
smaakpupillen is het tijd voor “Van Hyfte 2.0 “ , 
want Joost is Uitgekookt! 

Misschien is het eens tijd om andere zintuigen te 
beroeren, want waarvan krijgt u goesting? 
Van te kijken? Te ruiken? Of is uw favoriete culinaire 
comedian uitgekookt genoeg om u op het verkeerde 
been te zetten? En u op die manier aan het lachen te 
krijgen?
Eén ding is zeker … Joost heeft weer maar één ambitie 
en dat is U doen lachen!
Kom kijken naar Uitgekookt en u zal het geweten 
hebben.

www.joostvanhyfte.be

Kaarten: 18 euro

 Vrijdag 27 januari 2023  om 20.30 u

Kommil FooKommil Foo
Grind (try-out)

Een huis in een straat. Een vrouw op een stoel. 
Wachtend, ingespannen luisterend, hopend op het 
flinterdunne geluid van voetstappen op het grind. 
Al jarenlang.
Splinternieuwe voorstelling van de broers 
Walschaerts. Een familiesaga. Raf en Mich 
waden door de verzonken moerassen van hun 
eigen familieverleden, spitten de oude verdoken 
geheimen op. De groteske, hartverscheurende 
verhalen, soms gebulderd aan de met bier 

overgoten feesttafel, soms gefluisterd in een hoekje van 
de keuken, vaak verzwegen uit schaamte.

Deze try-outs vinden telkens plaats voor een 
maximum van 100 toeschouwers.

Kaarten: 20 euro

 Donderdag 2, vrijdag 3 en  
 zaterdag 4 februari 2023    om 20.30 u
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Slongs Slongs 
Lacht Nor Mij

Slongs bracht net haar eerste boek ‘Lacht Nor 
Mij’ uit waarin ze haar grote voorbeelden eert. 
Met leuke anekdotes en bloedeerlijke verhalen 

vertelt Slongs welke helden en heldinnen haar hebben 
gemaakt tot wie ze nu is. Van Bob Marley, Aretha 
Franklin, Bob Dylan en Madonna tot haar papa, de Daila 
Lama, De Vrouwenbeweging en de heilige Rita. Samen 
met haar gitarist en percussionist brengt ze tussen de 
verhalen door haar eigen liedjes en covers van haar 
inspiratiebronnen.
Lacht Nor Mij is een monoloog met muzikale intermezzi 
in regie van An Nelissen.

www.slongs.be

Kaarten: 20 euro

 Vrijdag 10 februari 2023  om 20.30 u

SUKRSUKR
Het Eenzame Westen

Up route noa ’t vrèmde. Om te klawier’n en 
labeur’n.
Nuus enigste doel; è beter’n thuus. Doa, woa 

damme zelve nooit zyn. 
Bitroap’n of briek’n. Dat è makt gin verschil ennè.
Werkmigratie is van alle tijden. 
Waar wij vroeger vertrokken, vertrekken zij nu naar ons. 
SUKR is een bitterzoete trip over de zoektocht naar 
beter, vrijer en altijd maar meer. 
Over de grens tussen zin en waanzin, in een vroeger en 
het nu.
Over grenzen trekken en over grenzen gaan.
Een bovenlokale voorstelling over een globaal 
fenomeen, 
gebaseerd op interviews en in de gekende verpakking 
van Het Eenzame Westen.

Spel: Brajan Bartikowski, Darya Gantura, 
Tom Ternest en Isabelle Van Hecke
Regie: Tom Dupont

Kaarten: 20 euro

 Zaterdag 11 februari 2023  om 20.30 u

muziek

theater
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OKIDOKOKIDOK
Ha Ha Ha

OKIDOK behoort reeds jaren tot de top van de 
internationale humoristische circusacts.
Op het podium zien we twee rare, komische 

figuren: de rode neus en de komische loop refereren 
soms aan de clowns uit het vroegere Oostblok. Maar 
deze knipoog naar de traditie gaat gepaard met een 
uitgesproken smaak voor de verbeeldingskracht, 
gekoppeld aan een aangeboren zin voor het komische, 
gekruid met een buitengewone acrobatie-techniek.
Het vreemde kruist onophoudelijk de vindingrijkheid. 
Een wonderlijk en clownesk spektakel, gebouwd op 
scherpzinnigheid en eenvoud. Voor iedereen van 6 tot 
106 jaar.

Van en met Benoît Devos en Xavier Bouvier

Kaarten: 7 euro (-16) / 10 euro (+16)

 Zondag 12 februari 2023  om 14.30 u

familievoorstelling +6 jaar

1 21 2
0202
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Film@De Woeker Film@De Woeker 
Hopper en de Hamster der Duisternis

Ben Stassen & Benjamin Mousquet
Animatie
2022

De jonge Hopper is gek op avontuur. Geen verrassing, 
want hij is de adoptiezoon van Koning Peter, een 
beroemde ontdekkingsreiziger. Ooit hoopt hij in de 
voetsporen van zijn vader te treden, maar hij blijkt 
behoorlijk onhandig en erg onzeker. Niemand in het 
Koninkrijk ziet er namelijk uit zoals hij: Hopper is half kip, 
half haas. Wanneer zijn oom, de grootste vijand van het 
Koninkrijk, ontsnapt uit de gevangenis en zijn vader van 
de troon dreigt te stoten, begint Hopper aan het avontuur 
van zijn leven. Samen met de slimme schildpad Abe en 
de stoere vechtsportexperte Meg doet hij er alles aan 
om het plan van zijn kwaadaardige oom te dwarsbomen.

Kaarten: 5 euro / 4 euro (60+) (-16)

 Woensdag 22 februari 2023  om 14.30 u

Film@De Woeker Film@De Woeker 
West Side Story

Steven Spielberg
Musical
2021

Amerika, eind jaren ‘50. Twee straatbendes strijden om 
de macht in de buurt. Aan de ene kant staan de Sharks 
van Bernardo, met leden van Puerto Ricaanse afkomst, 
aan de andere kant de Jets onder de leiding van Riff. 
Wanneer Tony, een jongen van de Jets, en Maria, de 
zus van de leider van de Sharks, verliefd worden op 
elkaar weten ze dat hun liefde onmogelijk is. Maar elkaar 
vergeten lukt niet.
West Side Story staat garant voor een charmante en 
oerdegelijke onderdompeling in de beste filmtradities.

“Steven Spielbergs West Side Story blijkt één van de 
zeldzame remakes die een waardige aanvulling leveren 
op het origineel.” - Filmkrant.nl

Met o.a. Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, …

Kaarten: 5 euro / 4 euro (60+) (-16)

 Donderdag 23 februari 2023  om 20.00 u
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theater

Admiral FreebeeAdmiral Freebee
The Gardener

Admiral Freebee is terug. But not as we know 
him. De charismatische bard die ons classics 
schonk als Rags ’n Run en Nothing Else To Do, 

werd door een vervelende armblessure verplicht om zijn 
gitaar tijdelijk aan de wilgen te hangen. Aldus stortte de 
Admiraal zich op ergonomisch verantwoorde keyboards 
en allerhande elektronica. Het heeft zijn creatief proces 
verrijkt zonder dat hij zijn ware aard verloochent. 
Filmische pareltjes, ondergedomeld in uitwaaierende 
toetsenpartijen en met daar bovenop de stem die we 
goed kennen. 
Freebee doet het intiem in duo. Samen met Senne Guns 
op toetsen/electronica.
Het nieuwe werk zal vertegenwoordigd worden, maar 
uiteraard zullen de hits niet ontbreken!

Kaarten: 25 euro

 Vrijdag 24 februari 2023  om 20.30 u

tg STAN en Maatschappij  Discordiatg STAN en Maatschappij  Discordia
Eg er vinden, Ik ben de wind 

Zo nu en dan zetten tg STAN en Maatschappij 
Discordia hun tanden in een project dat ze tot 
een kleine voorstelling maken. Zo is het ook met 

Eg er vinden, Ik ben de wind van Jon Fosse. Matthias 
de Koning (Maatschappij Discordia) en Damiaan De 
Schrijver (tg STAN) lazen de tekst van de Noorse 
schrijver en besloten het meteen op het podium te 
brengen.
Twee mannen zonder naam, simpel aangeduid als 
de Een en de Ander, ontmoeten elkaar weer na jaren 
nadat één van hen vertrok. Ze zitten samen in een 
denkbeeldige zeilboot op een tocht over de oceaan. 
Eg er vinden, Ik ben de wind is een intieme, poëtische 
voorstelling. Een melancholische dialoog tussen twee 
mannen die meanderen tussen eenzaamheid en 
verbondenheid. 

Tekst: Jon Fosse ‘Eg er vinden’ 
Vertaling: Maaike Van Rijn, Damiaan De Schrijver, 
Matthias de Koning
Van en met: Damiaan De Schrijver en Matthias de 
Koning

Kaarten: 20 euro

 Vrijdag 3 maart 2023  om 20.30 u
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Circumstances /Piet Van DyckeCircumstances /Piet Van Dycke
Exit 

Geen iedereen zonder mij, geen ik zonder de 
ander.
‘EXIT’ toont de ontmoeting van vier individuen 

die één collectief pad belopen. In een grote, 
indrukwekkende installatie met een draaiende muur 
en zwevende deuren bewegen ze in en door de 
ruimte. Ze drijven elkaar aan, lopen, botsen, klimmen, 
dragen, balanceren en transformeren. Ze komen toe 
en vertrekken, ontmoeten en verlaten, verschijnen en 
verdwijnen. 
‘EXIT’ is een spannende, impressionante en fysieke 
circus- en dansvoorstelling .
Circumstances is het circus- en dansgezelschap onder 
artistieke leiding van Piet Van Dycke. Kenmerkend 
voor het werk van Van Dycke is de samensmelting 
van dans en circus, wat resulteert in woordloze circus/
dansvoorstellingen, voor jong én oud.

Ook geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

Concept, choreografie: Piet Van Dycke  
Performers: Christopher Mc Auley, Luuk Brantjes, 
Samuel Rhyner en Will Blenkin  

www.circumstances.be

Kaarten: 15 euro / 7,50 euro (-16)

 Zaterdag 4 maart 2023  om 20.30 u

0404
0303

circustheater
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Carl Berteele & Geert VandenbonCarl Berteele & Geert Vandenbon
De Koers. Ons Leven.

Carl Berteele is sinds 1993 de stem van de koers 
op Sporza-radio. Soms helder en warm vanuit de 
studio, vaak trillend op de motor op dokkerende 

kasseien, of zwetend op een knotsgekke col. Of het 
nu de Tour is, het WK of Vlaanderens Mooiste, als 
geen ander analyseert Carl pijlsnel de koers en wat er 
omheen gebeurt. Met passie, een rijke taal en altijd to-
the-point. 
30 jaar koers vanop de eerste rij levert een schat aan 
verhalen en anekdotes op. 
Wielersport als onuitputtelijke inspiratie.

Geert Vandenbon is de muzikant van dienst. Zo ging hij 
eerder al als singer-songwriter de boer op met Michel 
Wuyts. 

Kaarten: 15 euro

 Donderdag 23 maart 2023  om 20.30 u

2323
0303

infotainment

12 De Woeker Voorjaar 202312 De Woeker Voorjaar 2023



 www.dewoeker.be 13

Compagnie Lodewijk/LouisCompagnie Lodewijk/Louis
Hamlet Hamletsson  

In de harde Vikingwereld is kroonprins Hamlet 
een buitenbeentje. Hij is niet stoer, sterk, luid 
en brutaal, maar aarzelend, voorzichtig en 

onzeker. Uitgerekend hij krijgt nu de verpletterende 
verantwoordelijkheid om in de voetsporen van zijn 
vader te treden. Dé Viking onder de Vikings, de grootste 
koning die zijn volk de laatste decennia gekend heeft, is 
op dubieuze wijze om het leven gekomen.
Geslingerd tussen wraakgevoelens en angst, daadkracht 
en onzekerheid, waanzin en helderheid, neemt Hamlet 
het publiek mee in zijn worsteling en leidt hij ons naar 
het onvermijdelijke bloedbad dat hem wacht.
Compagnie Lodewijk/Louis bewerkt de toneelklassieker 
der toneelklassiekers tot een stomende, brutale en 
explosieve voorstelling voor de jongeren van vandaag. 
 
Tekst: Yves De Pauw naar W. Shakespeare
Muziek: Hanne Torfs
Vormgeving: Iris Van Cauwenbergh
Met Iris Van Cauwenbergh, Hanne Torfs, Mark 
Verstraete, Yves De Pauw en anderen
Productie: Compagnie Lodewijk/Louis

www.compagnielodewijklouis.org 

Kaarten: 20 euro

 Vrijdag 24 maart 2023  om 20.30 u

2424
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theater
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4HOOG4HOOG
Hier & Daar

Soms ben ik HIER maar liever DAAR
Omdat DAAR veel mooier is dan HIER
DAAR kan ik alles zijn

Alles wat ik dromen kan
Soms is HIER maar hier
En DAAR is overal
HIER & DAAR is de laatste productie van Frans Van 
der Aa als artistiek leider van 4Hoog. Hiervoor creëert 
Frans, samen met een bonte artistieke ploeg, een 
wereld waarin alles kan, waarin je alles kan zijn: een 
sneeuwman, een onderwatersnorkelober of een prinses. 
Een wereld waarin je HIER kan zijn en toch ook DAAR.
HIER & DAAR is niet zomaar een voorstelling. Het 
is een ode aan de verbeeldingskracht van kleuters. 
Kleurrijk en muzikaal!

Concept en regie: Frans Van der Aa 
Spel: Lien Wildermeersch, Evelien Van Hamme en 
Debbie Crommelinck
Muziek: Liesa Van der Aa

Kaarten: 7 euro (-16) / 10 euro (+16)

 Zondag 26 maart 2023  om 14.30 u

2626
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familievoorstelling +3 jaar
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Film@De Woeker Film@De Woeker 
Tori et Lokita

Jean-Pierre & Luc Dardenne
Drama
2022

Tienermeisje Lokita en de jongere Tori zijn alleen van 
Afrika naar België gereisd. Ze zijn geen familie, maar 
de harde realiteit van het vluchtelingleven heeft hun 
samengebracht. Ze willen elkaar niet meer kwijt en 
proberen een leven op te bouwen als broer en zus. Maar 
een verblijfsvergunning krijgen blijkt moeilijk en ze lijken 
onzichtbaar voor de wereld om hen heen. Lokita houdt 
zich aan de leugen dat Tori haar broertje is en probeert 
papieren te krijgen, maar wordt ondertussen gedwongen 
te werken op de illegale arbeidsmarkt.
Na twee Gouden Palm-overwinningen met LA 
PROMESSE en L’ENFANT haalden de broers Dardenne 
met TORI ET LOKITA de uitzonderlijke 75th anniversary 
Prize binnen in Cannes. Een aanklacht tegen de situatie 
waarin mensen zonder papieren verkeren, maar bovenal 
een ode aan de vriendschap.
“De film grijpt je al na enkele minuten aan en laat je niet 
meer los.” – Vertigo

Met o.a. Mbundu Joely, Pablo Schils, Charlotte De 
Bruyne, Tijmen Govaerts

Kaarten: 5 euro / 4 euro (60+) (-16)

 Donderdag 30 maart 2023  om 20.00 u

Spinvis en Saartje Van Camp Spinvis en Saartje Van Camp 
Neveldieren

Spinvis en Saartje Van Camp wekken de 
mythologische neveldieren tot leven in de wereld 
van nu. Ergens tussen waan en werkelijkheid 

fluisteren en zingen deze wezens ons toe. Eeuwenoud 
zijn ze. Soms mens, soms dier, soms man, soms 
vrouw, soms geen van beiden of allebei. Wat drijft hen? 
Waarom zijn ze nog altijd hier?
Neveldieren is een voorstelling met veel bekende en 
nieuwe Spinvisliedjes.  

Zang, gitaar, toetsen, koto, samples, drums: Spinvis
Zang, cello, toetsen, erhu, samples: Saartje Van Camp 
Geluid en beeldtechniek: Niels Jonker
Decor: Joep Vermeulen / Lichtontwerp: Mark Tober

Kaarten: 20 euro

 Vrijdag 31 maart 2023  om 20.30 u

3030
0303

3131
0303

muziek

film



16 De Woeker Voorjaar 2023

Film@De Woeker Film@De Woeker 
Space Jam: A New Legacy

Malcolm D. Lee
Animatie/komedie/avontuur
2021

Tijdens een reis naar de studio’s van Warner Bros. 
raken LeBron James en zijn zoontje gevangen in 
een wereld vol bekende verhalen en personages, 
welke gecontroleerd wordt door een op hol geslagen 
kracht genaamd Al G. Om zijn zoontje te redden, gaat 
James met de Looney Tunes op avontuur door een 
fantasiewereld vol iconische filmscènes. Om terug 
naar huis te kunnen, moeten ze tot slot een wereldwijd 
bekeken basketbalwedstrijd zien te winnen waarbij Al G 
digitale superversies van NBA- en WNBA-spelers heeft 
gecreëerd.

Met o.a. Don Cheadle, LeBron James, Cedric Joe, …

Kaarten: 5 euro / 4 euro (60+) (-16)

 Woensdag 12 april 2023  om 14.30 u

TamalaTamala
Lumba

Het trio Tamala (‘reizigers’) beweegt net als hun 
naam tussen verschillende instrumenten en 
tradities. Tamala balanceert op vanzelfsprekende 

wijze tussen overlevering en vernieuwing, tussen kracht 
en verfijning, droom en realiteit, noord en zuid. Tamala 
kwam zeer organisch tot stand en is in de eerste plaats 
een menselijke ontmoeting die zich heel erg laat voelen 
op muzikaal vlak.
Mola Sylla (Senegal - NL) is een Senegalese zanger 
en multi-instrumentalist. Hij doet je met zijn speciale 
stemtimbre tot de laatste noot naar adem happen. 
Hij wordt begeleid door de virtuoze koraspeler Bao 
Sissoko (Senegal - BE) en de uiterst veelzijdige Wouter 
Vandenabeele (BE) op viool. 

Kaarten: 15 euro

 Vrijdag 14 april 2023  om 20.30 u

muziek

1 21 2
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Soe Nsuki, Erhan Demirci, Mc Manu Soe Nsuki, Erhan Demirci, Mc Manu 
Moreau, Arbi el Ayachi en Nikki Rose Moreau, Arbi el Ayachi en Nikki Rose 
Belgium’s Least Wanted

Met het groeiend aantal racistische incidenten 
lijkt er ook een Belgium’s Least Wanted te 
bestaan. Daarom zijn deze comedians opgestaan 

en hebben ze een alliantie gevormd. Samen staan 
ze sterk en bundelen ze hun superdiverse krachten! 
Denk aan The Avengers, maar dan met grappen. Maak 
je echter geen zorgen, niemand kruipt in een strak 
superheldenpak het podium op.
Vijf comedians on stage: een MC, één beginner, twee 
ervaren performers en één headliner.

Kaarten: 15 euro

 Zaterdag 15 april 2023  om 20.30 u

WOODMANWOODMAN
WOODY 

Daar zijn ze weer! Evelien Bosmans, Joke 
Emmers, Thomas Janssens, Matthias Meersman 
en Tanya Zabarylo! 

Waar kunnen ze het over hebben? Dertien jaar na het 
afstuderen, is de schwung er precies wat uit. De vijf 
lijken last te hebben van een 30-something blues. Waar 
is het vuur dat ze als twintigjarigen hadden? 
Het wordt tijd om te herbronnen; zich vanuit onverwachte 
hoek te laten inspireren. Wat als ze nou eens een nieuw 
toneelstuk bestelden bij de grootmeester van passie 
en verloren dromen; dé auteur met de langstlopende 
carrière in showbizz: Woody Allen! 
Alleen… is Woody Allen niet verbrand? Mag je nog 
wel met zo iemand werken? Zit het hen dan nooit eens 
mee?!
Een voorstelling van WOODMAN in coproductie met Het 
Laatste Bedrijf/Gallop.

Concept en spel: Evelien Bosmans, Joke Emmers, 
Thomas Janssens, Matthias Meersman & Tanya 
Zabarylo
Eindregie: Bas Teeken.

Kaarten: 20 euro

 Vrijdag 21 april 2023  om 20.30 u

2 12 1
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Film@De Woeker Film@De Woeker 
Onze Natuur, De Film

Pim Niesten & Dick Harrewijn
Documentaire
2022

Onze Natuur, De Film is een spannende en 
vertederende familiefilm, die iedereen onderdompelt 
in de prachtige wereld van onze natuur. Het is het 
hoopvolle verhaal van de versnipperde natuur in België 
die onder druk staat, maar toch weet te overleven.
Prachtige verhalen over bekende en onbekende dieren 
en planten die verwondering opwekken en de liefde en 
het respect voor onze natuur vergroten, verteld door 
Matteo Simoni. Dit is het verhaal van de overwinnaars, 
de opportunisten, de uitvreters, de vechters, de 
slimmeriken, de bazen. Maar ook dat van de verliezers, 
de soorten die we over een paar jaar misschien niet 
meer tegenkomen ... Survival of the fittest, in zijn meest 
wrede en fascinerende vorm, in een land waar op het 
eerste gezicht geen ruimte lijkt te zijn voor die wilde 
natuur.

Kaarten: 5 euro / 4 euro (60+) (-16)

 Donderdag 27 april 2023  om 20.00 u

Bram Weijters’ Crazy Men Bram Weijters’ Crazy Men 
The Return 

Bram Weijters’ Crazy Men zijn terug!
Eerder bracht de band onder leiding van 
toetsenwizard Bram Weijters al een goed 

ontvangen remake van Koen de Bruynes cultalbum 
‘Here Comes The Crazy Man’ uit 1974. Deze keer 
duiken ze nog wat dieper en halen onontgonnen parels 
boven uit de Belgische jazz, jazzrock en fusion uit de 
vroegere jaren ’70. 
Met eigentijdse arrangementen, een hechte groepsklank 
en een topbezetting van muzikanten die u ook 
tegenkomt in bands zoals Cargo Mas, Dans Dans, Lucid 
Lucia (vroeger BRZVLL) of Stuff gaat Bram Weijters’ 
Crazy Men op zoek naar vonken en avontuur op het 
snijvlak van jazz, fusion, improv en rock.
 
Kaarten: 20 euro

 Vrijdag 28 april 2023  om 20.30 u

film

2 72 7
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muziek
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Radio OorwoudRadio Oorwoud
Beest of!  

Voor het eerst trekt Radio Oorwoud met de meest 
aanstekelijke liedjes uit hun palmares naar de 
theaters voor een heuse BEEST OF!

Radio Oorwoud, het felgebekte braakbalorkest voor 
wilde modderotters en modderige wildermissen, staat 
helemaal klaar om het podium op volledig biologisch 
verantwoorde wijze af te breken. Dieren van allerlei 
pluimage worden in de ondeugende liedjes bejubeld. 
De natuur krijgt een megafoon op kindermaat … 
dansbaar, een beetje stout en vol humor. 
Wees klaar voor tuimelende otters en slechtgezinde 
pissebedden terwijl overenthousiaste olifanten over de 
scène denderen en de kinderen oproepen om lekker 
mee te brullen. Het recept is gekend, meezingers die 
oproepen tot actie voor het milieu.

Met: Fleur Hendriks (zangvogel en opperpanda), 
Bart Van Lierde (basbeer), Thomas Vanelslander 
(gitaarscholver en zangvogel), Micha Vandendriessche 
(trommelaar) en Hannes Demaeyer (toetsen toeteraar).

Kaarten: 7 euro (-16) / 10 euro (+16)

 Zondag 30 april 2023  om 14.30 u

Action Zoo HumainAction Zoo Humain
Testament van een journalist

Nooit eerder was er zo’n kakofonie aan informatie: 
iedereen journalist. Is dit het einde van de 
journalistiek?  

In Testament van een Journalist nodigt Action Zoo 
Humain het publiek uit voor een feestelijk laatste 
avondmaal om het einde van de journalistiek te vieren. 
Aan het hoofd van de tafel zit geliefd, gevreesd en 
beschimpt journalist Hugo Camps. Als symbool van een 
hele generatie journalisten neemt hij afscheid en opent 
hij zijn testament. Schuif mee aan tafel, drink de wijn en 
breek het brood. Lucht gerust uw hart en moge komen 
wat komt. Amen.  

Regie: Chokri Ben Chikha 
Tekst: Hugo Camps, Erik-Ward Geerlings 
Met: Bert Luppes in de rol van Hugo Camps, Luiz 
Marquez, Maxime Waladi, Manou Selhorst  

Kaarten: 20 euro

 Vrijdag 12 mei 2023  om 20.30 u

3030
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familievoorstelling +5 jaar

theater
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Film@De Woeker Film@De Woeker 
Kom hier dat ik u kus

Sabine Lubbe Bakker & Niels van Koevorden
Drama
2020

Mona is negen jaar wanneer haar moeder sterft in 
een auto-ongeluk. Haar vader Vincent krijgt al snel 
een nieuwe vriendin, die het gezin binnenkomt als 
vervangende moeder en alle aandacht opeist. Mona 
maakt er op haar manier maar het beste van, want ze 
wil niet dat dit nieuwe gezin ook uit elkaar valt. Ze voelt 
zich verantwoordelijk en doet er alles aan om het te 
doen lukken, ook al gaat dat ten koste van zichzelf. Het 
wordt haar manier van leven. Ook als volwassene doet 
Mona haar uiterste best om iedereen gelukkig te maken. 
Maar de volwassen Mona beseft dat de wereld gevuld 
is met ego’s en eigendenkers en dat ze het heft in eigen 
handen zal moeten nemen om uiteindelijk zelf een 
gelukkig leven te kunnen leiden.

Met o.a. Valentijn Dhaenens, Tom Vermeir, Tanya 
Zabarylo, Wine Dierickx, Tijmen Govaerts, …

Kaarten: 5 euro / 4 euro (60+) (-16)

 Donderdag 25 mei 2023  om 20.00 u

2525
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film
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PRAKTISCHE INFOPRAKTISCHE INFO

Reserveren
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.

Planning
U kan uw kaarten digitaal aanvragen 
vanaf zaterdag 3 december 2022 om 
10 u. 
U geniet voor elke kaart van de 
vroegboekkorting 10%.
De periode van vroegboeken met het 
bijkomende prijsvoordeel loopt tot en 
met 8 januari 2023.
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!

Anders reserveren
In De Woeker, uiteraard tijdens de 
openingsuren van ons kantoor, op 
055/39.03.63 of via mail op 
cc.de.woeker@oudenaarde.be

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.

Last day tickets
Jongeren tot 26 jaar kunnen, de dag 
van de voorstelling zelf, kaarten kopen 
aan halve prijs!

Betalen
Wat wij u aanbevelen:
Wanneer u via de site gereserveerd 
hebt, betaalt u ook online. U volgt de 
richtlijnen op www.dewoeker.be .

Zoniet:
U hebt via gewone mail of via 
telefoon kaarten besteld ? Wacht op 
de uitnodiging tot betalen van onze 
medewerkers. U schrijft dan over op 
rekening BE81 0910 1224 0924 van 
De Woeker.
Na ontvangst van uw betaling sturen 
wij de kaarten op. Bij voorkeur via mail. 
Controleer zeker ook uw spam.
Betalen kan ook contant of via 
bancontact aan de kassa van De 
Woeker.

Kassa
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 ! ?
Ons systeem vraagt u bij een 
reservatie naar uw post- en 
e-mailadres. U kan meteen aanvinken 
of u onze communicatie, dit boekje en 
een maandelijkse digitale nieuwsbrief, 
wenst te ontvangen. 

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.
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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

ProgrammaProgramma
Voorjaar 2023
19 januari 2023
Nieuwjaarsreceptie 
met DJ Cartouche 
Sociaal Restaurant De Pelikaan

23 maart 2023 
Filmavond en gezamenlijke Iftar 
(Iftar: maaltijd tijdens de Ramadan)

13 April 2023 (namiddag)
Kinderdisco!

15 juni 2023
Wij”, de nieuwe voorstelling 
van Lennart Maes
De Woeker

17 augustus 2023
BBQ aan De Donk 
Surfclub Absolut

cultuur
sport

ontspanning
...

een RECHT
voor

IEDEREEN

“
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