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INFO EN RESERVATIES 
Casino Beringen
Kioskplein 25
3582 Beringen
Tel: 011 45 03 10 – 011 45 03 12
E-mail: reservaties.cultuur@beringen.be 
www.ccberingen.be

Openingsuren september – juni
Maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 20.00 uur  
Woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur
1 uur voor aanvang  van de voorstelling

Openingsuren 1  juli – 31  augustus  2013
Elke weekdag van 9.00 tot 13.00 uur
Gesloten van 15 juli tot en met 4 augustus en op 11 juli en 15 augustus

LOCATIE VOORSTELLINGEN
De locatie staat bij elke voorstelling in de brochure en op elk ticket 
duidelijk vermeld.

Onze voorstellingen vinden meestal plaats in:
Casino Beringen Ontmoetingscentrum De Buiting
Kioskplein 25 Tessenderlosesteenweg 18
3582 Beringen (Beringen - Mijn) 3583 Beringen (Paal)
tel.: 011 45 03 10 – 011 45 03 12 011 42 80 68 
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Domenico Del Giudice
gitaar

Gianni Iorio, bandoneon
pOdIum

Domenico Del Giudice is een van de meest geprezen Italiaanse gitaristen. Hij begon op zeer jeugdige 
leeftijd aan zijn muzikale opleiding in zijn geboortestad Bari. Hij studeerde eerst bij Giuseppe Ficara 

en vervolmaakte zich later in Spanje bij de befaamde gitaarpedagoog José Tomàs, nog later in Frankrijk 
en Venetië. Zijn uitvoeringen worden gekenmerkt door een grote natuurlijkheid, grote expressiviteit 

en stijlgetrouwheid. Zijn concertprogramma’s variëren in klank en stijl en zijn getuige van zijn liefde voor 
verschillende stijlperiodes, van renaissance tot jazz. 

Gianni Iorio komt uit Foggia waar hij zijn opleiding kreeg 
bij Franco Scala en Sergio Perticaroli. Sinds 1999 heeft 

hij zijn eigen instrumentale groep opgericht “Nuevo Tango 
Ensamble” waarmee hij 4 cd’s registreerde: “Astor’s mood”, “A 

night in Vienna”, “Tango Mediterraneo” en“D’ Impulso”. In 2009 
schreef Jonio Gonzàles in “Cuaderno de Jazz” dat hij Iorio rekende 

tot de 3 grootste bandoneonspelers van Europa.

Programma:
A. Piazzolla:  Histoire du Tango

A. Piazzolla:  Adiós Nonino, Calambre, Lo que vendrà, 
   Poema valseado, Escualo

M. D. Pujol:  Suite Buenos Aires

Vrijdag 20 september 2013 - 20.00 uur
Toegang: € 8 

Casino Beringen

prijzenoverzicht vind je de voorstellingen terug die hiervoor in 
aanmerking komen. Extra voorstellingen binnen één genre kunnen 
aan dezelfde voorwaarden bijgekocht worden. 

Toegankelijkheid  voor rolstoelgebruikers
Onze voorstellingen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Inwisselen tickets
Tickets voor niet uitverkochte voorstellingen kunnen tot twee 
werkdagen voor de voorstelling ingeruild worden voor een 
tegoedbon ter waarde van de ingewisselde tickets. Bij uitverkochte 
voorstellingen kan je tot twee weken vóór de voorstelling je tickets 
inruilen voor een tegoedbon ter waarde van de ingewisselde tickets.

mX 
CC Beringen biedt regelmatig voorstellingen aan die geschikt zijn 
voor een mix (mX) van jongeren en volwassenen. Ze 
worden aangeduid met het mX-logo met een cijfer. 
Dit cijfer is een leeftijdsadvies, maar uiteraard bepaal 
je zelf wat jouw zintuigen kunnen verdragen … 

Cadeaucheque
Op zoek naar een leuk geschenk? Geef een cadeaucheque van 
CC Beringen. Je bepaalt zelf de waarde. De cheques zijn geldig 
bij onze activiteiten, met uitzondering van Zebracinema en de 
klassieke recitals van Forte. De cadeaucheque blijft 1 jaar geldig na 
uitgiftedatum.

ALGEmENE INFO 

Betaling van tickets
Tickets kunnen via overschrijving betaald worden op 
rekeningnummer van CC Beringen: BE38 0682 0235 6272 of 
via bancontact aan de balie in Casino Beringen.
Gereserveerde tickets blijven 30 dagen behouden. Indien wij de 
betaling niet ontvangen hebben binnen deze termijn, vervalt de 
reservatie en worden de tickets terug in verkoop geplaatst.

Ticketprijzen
De voorverkoopprijs is geldig tot de laatste werkdag vóór de 
voorstelling. Tickets aan voorverkoopprijs dienen de laatste werkdag 
vóór de voorstelling betaald te zijn. Op de dag van de voorstelling 
geldt de kassaprijs.

Reducties
Wij geven tot 10% reductie voor: -25-jarigen, 55-plussers, houders 
van een mindervalidenpas, groepen van 10 personen.
Eén begeleider per rolstoelgebruiker en begeleiders van groepen 
van minstens 10 kinderen krijgen één gratis ticket.

Abonnementen
Een keuzeabonnement kan vanaf 4 verschillende voorstellingen 
per persoon. Per voorstelling ontvangt u tot 20% reductie op de 
ticketprijs in voorverkoop. Een abonnement kan gedurende het 
seizoen uitgebreid worden aan dezelfde voorwaarden.
Forte en Zebracinema hebben aparte abonnementen.

Genre-abonnementen
Kies je minimum 4 avondvoorstellingen binnen hetzelfde genre 
(humor, theater of muziek) dan krijg je een extra reductie. In het 4
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OpENINGSwEEkENd
Glenn Miller Orchestra

De muziek van Glenn Miller heeft na meer dan 60 jaar nog niets aan populariteit 
ingeboet, integendeel: swing is helemaal in! 
The World Famous Glenn Miller Orchestra neemt u met haar zestien musici, één 
zangeres en de close-harmony groep ‘The Moonlight Serenaders’ mee terug in de 
tijd. Pennsylvania 6-5000, In the Mood, American Patrol, String of Pearls, maar 
ook muziek uit de nieuwe cd In The Miller Mood met echo’s van Frank Sinatra, Ella 
Fitzgerald, Billy May, Doris Day en beroemde filmsongs staan op het repertoire.
Een korte tournee door België brengt deze unieke band o. l. v. Wil Salden tot in 
Beringen!

www.glenn-miller.eu

Vrijdag 27 september 2013 – 20.15 uur 
Toegang: Kassa € 25 - VVK € 24
Casino Beringen

In The Miller Mood

Symphonia Assai o. l. v. Wouter Lenaerts
Limburgs Orkest - Jeugd en Muziek

Het Limburgs Orkest - Jeugd en Muziek startte in 1981 met als doel aan jonge musici de gelegenheid te bieden 
orkestervaring op te doen.  Het werd meteen het eerste symfonisch orkest in Limburg en is ondertussen een vaste 
waarde geworden. De 75 musici komen uit alle regio’s van de provincie Limburg en zijn over het algemeen leerlingen 
aan één van de Limburgse muziekacademies. Vanaf september 2011 staat het orkest onder de dynamische leiding van 
Pieter Schuermans, Wouter Lenaerts en Dirk De Caluwe.

De keuze van symphonia ASSAI als naam is representatief voor de ondubbelzinnige ambitie.
Bijzonder aan symphonia ASSAI is de dynamiek die uitgaat van jonge professionele muzikanten, vaak musici die reeds 
eerder hun sporen verdienen in het jeugdorkest. Met het orkest als medium krijgen ook talentvolle jonge componisten 
en solisten van eigen bodem regelmatig een mooi podium. Het orkest staat onder leiding van de Limburgse componist, 
dirigent en pianist Wouter Lenaerts.

Presentatie: Kristin Heyligers
Reserveren kan voor max. 2 pers. en door het storten van 
€ 10 p. p. op rek. BE48 4538 1714 1127 van Limburgs 
Orkest - Jeugd en Muziek vzw. De toekenning van de tickets 
gebeurt uitsluitend na toezending van uw reservatie (per post 
of e-mail) naar Limburgs Orkest - Jeugd en Muziek vzw, 
Kunstlaan 12, 3500 Hasselt, tel en fax 011 22 22 63, 
e-mail limburgsorkest@hotmail.com én betaling van het 
inschrijvingsgeld.

Zondag 22 september 2013 - 15.00 uur
Toegang: € 10, incl. drankje 
Casino Beringen 7
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Nutcrasher & Carmina Burana Xxl

OpENINGSwEEkENd

De KISS Moves

NutCrasher is een bewerking van het klassieke meesterwerk ‘De Notenkraker’ 
van Tchaikovsky. In NutCrasher staat het thema schoonheid centraal. 
Wat betekent schoonheid tegenwoordig? Gelden hier oude klassieke regels of 
zijn we ten prooi gevallen aan nieuwe, onhaalbare idealen, ingegeven door de 
media? Muzikant/componist Christoph Scherbaum heeft de originele muziek 
van De Notenkraker voor deze gelegenheid uit elkaar geschroefd en voorzien 
van hedendaagse beats en grooves. Het is zijn antwoord op Tchaikovsky, bezien 
vanuit de cultuur van vandaag. In cARMINA bURANA XXL gaan uiteenlopende 
dansstijlen van academisch ballet tot moderne dans, van breakdance en dubstep 
tot volksdans samen met de nieuwe klank van een overbekende melodie. Dit 
maakt cARMINA bURANA XXL rauw, energiek en toch zacht.

www.dekissmoves.com  

Zaterdag 28 september 2013 - 20.15 uur
Toegang: Kassa € 12 - VVK € 10 - VVK Gezinsbond € 8
max. 3 KIA-cheques
Casino Beringen

Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als roet en paarse stekels 
van zijn staart tot aan zijn kop. Wie kent hem niet? De Gruffalo! 
De fantasie, die Muis gebruikt om te ontsnappen aan een vos, een 
uil en een slang, wordt werkelijkheid. De Gruffalo ziet er net uit 
zoals Muis die heeft voorspeld. Maar hoe ontsnapt hij hier aan?
Een gloednieuwe, hilarische productie over angsten overwinnen 
van de makers van het succesvolle POEP!

Zondag 29 september 2013 – 11.00, 14.00, 16.00 uur
vanaf 3 jaar
Toegang: Kassa € 7 – VVK € 5 – VVK Gezinsbond € 4 – max. 
2 KIA-cheques
Casino Beringen
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9Stichting Twee-ater

De Gruffalo
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An Nelissen, Veerle Malschaert, 
Saartje Vandendriessche & gast

Jelle Marteel

De Queens of Comedy!
Drie vrouwen die al jaren hun mannetje staan in het comedymilieu 
gaan samen op stap voor een onvergetelijke avond: 90 minuten 
loeiharde humor!

Wees maar zeker dat deze dames op uw lachspieren zullen werken. 
Ze vertellen over dingen die ze zelf meegemaakt hebben. En ja, ze 
menstrueren. En ja, ze hebben kinderen. En ja, het zijn geoefende 
multitaskers. Maar daar gaat het allemaal niet over. De Queens 
brengen puur amusement, want waar het over gaat is: het publiek aan 
het lachen brengen.

Tekst:  Peter Perceval & An Nelissen
Regie:  Peter Perceval
Concept en Productie:  3 Pees VZW

Vrijdag 4 oktober 2013 – 20.15 uur
Toegang: Kassa € 17 - VVK € 15
Casino Beringen
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Boomjong begint met het verhaal van een lastig 
jongetje. Zijn ouders zijn er wel maar hij ziet ze niet. 
Dus doet hij maar zijn zin: struiken in brand steken en 
eekhoorns opjagen. De feeën van het bos zien waar 
hij mee bezig is en ze sluiten de jongen op in een oude 
eik.
Jaren later komt er een lief meisje naar het bos. Zij 
en de oude eik worden vrienden, maar haar ouders 
zien het anders. Zij willen de oude eik omver kappen. 
Ook dit is niet naar de zin van de feeën en opnieuw 
beramen ze een listig plan.

Boomjong is een intieme, poëtische kindervoorstelling 
van Jelle Marteel voor een publiek vanaf 6 jaar. De 
voorstelling verdiept zich in de verhouding tussen 
mens en natuur en hoe deze uit evenwicht geraakt.

Met de steun van Vrijstaat O., de stad Oostende en de 
Provincie West – Vlaanderen
www.jellemarteel.be 

Zondag 6 oktober 2013 - 14.00 uur
vanaf 6 jaar
Toegang: Kassa € 7 – VVK € 5 - 
VVK Gezinsbond € 4 – max. 2 KIA-cheques 
Casino Beringen

Boomjong



Victor Kuleshov, viool  -  Eugen Skovorodnikov, piano

Victor Kuleshov begon op zesjarige leeftijd met vioolstudie en… ijshockey, 
twee passies die hij pas als rijpe tiener liet kantelen naar de viool. Zijn 
opleiding kreeg hij in zijn geboortestad Sint Petersburg, eerst bij Anatoly 
Reznikovsky, nadien bij Michael Beliakov. Van 1990 tot 1995 was hij 
concertmeester van het State Symphony Orchestra of St. Petersburg, nadien 
verkoos hij eerder de kamermuziek met het Modern Trio. Kuleshov toerde 
doorheen de wereld en speelde met een hele reeks orkesten: St. Petersburg 
Academic Symphony Orchestra, St. Petersburg Kamerata, Moscow 
Chamber Orchestra, Musici di Parma, Richmond Symphony Orchestra… 

Eugene Skovorodnikov is een geboren Oekraïner die momenteel in Canada 
woont. Hij studeerde aan het befaamde Conservatorium van St. Petersburg 
waar hij tot 1990 professor was. Sinds 1991 is Eugene professor aan de 
University of British Columbia in het Canadese Vancouver. In 2006 kreeg 
hij een eredoctoraat van de Kharkov State University of Arts in Oekraïne. 
Hij is regelmatige gast in prominente concertzalen als de St. Petersburg 
Philharmonic Hall, Chan Centre for Performing Arts in Vancouver enz. 

Programma:
L. van Beethoven: Sonate nr 4 in a-klein, Op. 23 
G. Tartini:  Sonate in g-klein “Devil’s Trill”
C. Franck:  Sonate in A-groot 

Vrijdag 11 oktober 2013 - 20.00 uur
Toegang: € 8 
Casino Beringen

12
Fluitenkwartet Pamina

Fluitenkwartet Pamina bestaat uit 4 dames, Leen 
Indigne, Jo Jodts, Daniëlla Leleu en Christine 
Achten. Samen zijn ze voortdurend op zoek naar 
een boeiende klankkleur binnen het ensemble. Ze 
bespelen diverse fluiten zoals alt, bas en piccolo. 
Hun repertoire gaat van renaissance en barok tot 
klassieke en romantische fluitenkwartetten,
20ste-eeuwse muziek en eigen transcripties. 
Belgische componisten hebben een streepje voor.
Het viertal houdt van verrassingen en brengt telkens 
een gevarieerd programma.

Zondag 13 oktober 2013 – 11.00 uur 
Toegang: Kassa € 11 - VVK € 9 
 (incl. hapje en drankje) 
OC De Buiting

Aperitiefconcert
13

Theater Terra

Dribbel
Theater Terra, bekend van onder andere Kikker en 
Kleine Ezel, brengt Dribbel uit de bekende boeken 
van Eric Hill naar de theaters!

Dribbel gaat met Leentje Nijlpaard logeren op de 
boerderij. Op de boerderij is een boerin en er zijn 
knechten. Maar er zijn ook veel andere dieren en 
Dribbel wil met iedereen vriendjes worden, want 
dan kunnen ze samen spelen. Maar Leentje vindt de 
andere dieren stom. Ze zien er raar uit en ze ruiken 
gek. De koe zegt boe! en het lammetje zegt beeeh! 
en Leentje vindt dat ze raar praten.
De dieren van de boerderij kunnen dingen die 
Dribbel en Leentje niet kunnen. Dribbel wil alles leren 
en alles weten. Als er een probleem is, probeert hij 
dat op te lossen. Soms is dat niet gemakkelijk! Dan 
hoopt Dribbel dat er heel veel kinderen in de buurt 
zijn die een handje willen helpen.

Zaterdag 19 oktober 2013 – 11.00 uur
vanaf 2 jaar
Toegang: Kassa € 7 – VVK € 5 
VVK Gezinsbond € 4 – max. 2 KIA-cheques
Casino Beringen



De Schedelgeboorten

15

Met hun cabareteske popmuziek bezingen De 
Schedelgeboorten al bijna 20 jaar het leven 
op zo’n hilarische wijze dat het bij pers en 
publiek superlatieven regent. 

De grappige wendingen in hun liedjes, 
de verrassende clous, de muzikale 
spitsvondigheden zijn dé remedie voor onze 
geestelijke gezondheid. 

Met ‘Veel is mogelijk’ brengt het viertal 
muzikale & visuele humor om duimen en 
vingers van af te likken.

Met Wouter Van Lierde, Rik Tans, Danny Van 
Rietvelde en Francis Wildemeersch
Regie: Frans Van der Aa

Vrijdag 25 oktober 2013 – 20.15 uur
Toegang: Kassa € 17 - VVK € 15
Casino Beringen

Veel is mogelijk
Het Ongerijmde

Kwakzalver
Naar (Le Médecin malgré lui) van Molière 

Scagnelle, een bullebak, geeft zijn vrouw Martine van tijd tot 
tijd een ferm pak slaag. Maar Martine zint op wraak. Op ‘t 
moment dat er twee kerels passeren die hopeloos op zoek 
zijn naar een dokter, om de dochter van hun baas te genezen 
van een verloren stem, grijpt ze haar kans. Ze maakt de 
jongens wijs dat Scagnelle een dokter is die zelfs de zwaarste 
gevallen kan genezen. Ze waarschuwt hen: hij zal in alle talen 
ontkennen dat hij arts is en pas toegeven na een flink pak 
slaag…

Het Ongerijmde speelt in zijn eigen specifieke stijl een farce 
vol huiselijk geweld, wraak, hebzucht, oplichterij, … en ware 
liefde.

Spel:  Jenne Decleir, Kadèr Gürbüz, 
 Machteld en Danny Timmermans
Tekstbewerking:  Machteld en Danny Timmermans
Regie:  Danny Timmermans

donderdag 24 oktober 2013 – 20.15 uur
Toegang: Kassa € 15 - VVK € 13
OC De Buiting
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’t Arsenaal & 
Theater Malpertuis

Verre vrienden

Enkele vrienden, dertigers en veertigers, 
hebben afgesproken. Ze wachten op een 
oude gemeenschappelijke vriend. Zijn 
vriendin is onlangs verdronken. Zijn vrienden 
willen hem opvrolijken. Zelf hebben ze 
echter weinig reden om vrolijk te zijn: een 
buitenechtelijke verhouding, ongewilde 
kinderloosheid en een huwelijk dat op 
springen staat. Dan komt de vriend binnen en 
is, tegen ieders verwachting in, opgewekt...

Een donkere komedie van Alan Ayckbourn, 
één van de grootste Britse komedieschrijvers 
van de 20ste eeuw. 

Regie:  Michael De Cock
Spel:  Frank Dierens, Sophie Derijcke, 
 Tom Ternest, Ikram Aoulad,
 Janne Desmet en Junior Mthombeni

Vrijdag 8 november 2013 – 20.15 uur
Toegang: Kassa € 16 - VVK € 14
Casino Beringen

16

Pantalone

Drie vriendinnen groeten het publiek en elkaar. Ze groeten 
de piano en hij antwoordt met prachtige muziek tot … er een 
appel over zijn toetsen rolt. En nog een appel, en nog één. 
Appels worden geplukt en dansen op hun eigen beat. Ze 
worden geoogst en geschild. En als de schil breekt, stopt het 
lied. Muziek met dans en dessert.

Zondag 10 november 2013 - 11.00 uur, 14.00 uur 
vanaf 3 jaar 
Toegang: Kassa € 7 – VVK € 5
VVK Gezinsbond € 4 – max. 2 KIA-cheques
Casino Beringen

Pommeliere
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Uppull(es)map
Eri Matsuzaki en Shinya Masuda

TSU-Ki
Eri Matsuzaki en Shinya Masuda zijn beiden klassiek geschoolde 
dansers uit Tokio. Hun hedendaagse balletvoorstelling TSU-Ki is 
op 16 november 2013 voor het eerst te zien in Europa. 
De voorstelling TSU-Ki, het Japanse woord voor maan, gaat 
over relaties: relaties tussen mensen, tussen mens en natuur, tijd 
en ruimte, lichaam en geest.

Zaterdag 16 november 2013 - 20.15 uur 
Toegang: Kassa € 9 – VVK € 8
VVK Gezinsbond € 5 - 2 KIA-cheques
Casino Beringen
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Mieke Mievis

Miekes Mysterieuze
Lichaam

Paul Michiels

Paul Michiels wordt 65 in 2013. Tijd voor iets nieuws in zijn lange muzikale 
carrière: een solo – theatertour! 
In ‘The Lonesome Dreamer’ vertelt Paul Michiels, gewapend met gitaar, piano 
en mondharmonica, zijn levensverhaal. Een waaier van eigen songs, oudere 
en nieuwe, komen aan bod en bovendien trekt Paul nog extra registers open 
door een reeks lievelingsliedjes op te voeren van zijn idolen: wereldsuccessen 
die hij, naar eigen zeggen ‘in zijn kamp heeft gesleurd’. Deze theatertour bewijst 
nogmaals dat Paul Michiels alle genres aankan en een zeer getalenteerde 
zanger en muzikant is. Deze intieme voorstelling is een reis door de muzikale 
droomwereld van Paul Michiels en een streling voor het oor!

Vrijdag 29 november 2013 – 20.15 uur
Toegang: Kassa € 17 - VVK € 15
OC De Buiting

The Lonesome Dreamer

Mieke Mievis ontleedt de taal van uw lichaam.  U hoort van 
Mieke waarom mannen met hun benen open zitten, vrouwen 
hun hoofd schuin houden en een vlezeke-vlezeke handdruk 
de beste is. Zelfs het mysterie van de sacoche wordt 
opgehelderd. Want alles wat u in uw verbale communicatie 
verzwijgt, verklapt u toch via uw lichaam.
De volgende keer dat u op een feestje bent, aan de 
onderhandelingstafel zit, of lekker mensen aan het kijken bent, 
weet u meer dan er gezegd wordt.  Een oogopener die uw 
leven voor altijd zal veranderen.

donderdag 21 november 2013 – 20.15 uur 
Toegang: Kassa € 11 - VVK € 9
Casino Beringen



20Sergio Marchegiani,  piano

‘The room of mirrors’ is ontstaan uit een samenwerking tussen Sergio Marchegiani en Alberto Colla. De 
idee was om een bestaand pianorepertoire verder te exploreren, te verdelen, delen verder uit te werken en 
dan terug samen te brengen. 
In 2000 presenteerde Sergio Marchegiani de wereldpremière in Berlijn, nadien op verschillende 
interessante plaatsen in Europa en New York, Los Angeles, Singapore, Adelaide...
Sergio Marchegiani studeerde aan het A. Vivaldi Conservatorium van Alessandria bij Giuseppe Binasco. 
In 2001 speelde hij een solo recital in New York bij de United Nations en recentelijk keerde hij terug voor 
zijn debuut in het Stern Auditorium van Carnegie Hall.
Hij nam cd’s op bij het Dynamiclabel en was vaak te zien en te horen bij de RAI, Radio France (live vanuit 
Roque d’Anthéron), Canal 34 in Mexico en TVC in Rusland. Als kamermusicus speelde hij met het 
Moscow Soloists Quartet, Bruno Canino, Mikhail Bereznitskij, Anton Jaroshenko, Simonide Braconi en het 
Bochmann Quartet.

Programma: The room of mirrors 
L. van Beethoven: Sonate No. 31 in As-groot Op. 110
A. Colla:  Liturgia op. 110
F. Liszt:  Die Trauer-Gondel S. 200/2 (second version)
A. Colla:  Caronte (barcarola R 81)
F. Chopin:  Mazurka Op. 67 No. 2, Mazurka Op. 68 No. 4
A. Colla:  L’ adieu (op. 68 n. 4)
F. Chopin:  2 Nocturnes Op. 62 nr 1 en 2

Vrijdag 6 december 2013 - 20.00 uur
Toegang: € 8 
Casino Beringen 21

Sam De Waele en Karim Kalonji reizen samen de wereld af met 
breakdance battles. Maar ook artistiek zijn ze beiden in heel wat 
projecten te zien. In hun nieuwste productie De Hombre A Hombre 
brengen ze eerlijke bewegingen en sprekende beelden over 
eenzaamheid, glorie en humor. Ook Team Shmetta, Drosha, Serdi 
en anderen brengen hun artistieke invalshoek: hip hop buiten de 
lijntjes, zeg maar…

Zaterdag 7 december 2013 – 20.15 uur 
Toegang: Kassa € 10 – VVK € 8
VVK Gezinsbond € 6.40 – max. 3 KIA-cheques
Casino Beringen

CIE Livin’ Proof & Friends
(Sam De Waele, Karim Kalonji, Team Shmetta, ...)

Hip hop outside the Lines
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Marco Z

The Ordinary Life of Marco Z
Singer-songwriter Marco Z brak 
in 2012 door met de single ‘I’m 
a bird’ en ook de andere singles 
‘Marketing Song’, ‘Endlessly be 
Together’ en ‘This Smile’ worden 
grijs gedraaid op meerdere 
radiozenders. 

Voor de Music Industry Awards 
2012 won Marco Z de MIA 
voor beste doorbraak en was hij 
genomineerd voor hit van het 
jaar, beste popartiest en beste 
mannelijke soloartiest.
Nu staat hij op het podium van 
Casino Beringen!

Vrijdag 13 december 2013 
20.15 uur
Toegang: 
Kassa € 15 - VVK € 13
 -26 jaar € 11,5
Casino Beringen

22
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Els De Schepper

In een 2 uur durende onewomanshow 
geeft Els het beste van zichzelf. Letterlijk, 
want ‘de grande dame van het Vlaamse 
cabaret’ (woorden van ‘De Standaard’) 
brengt de leukste grappen, de plezantste 
typetjes, de mooiste liedjes en de 
ontroerendste momenten uit haar elf (11!) 
vorige voorstellingen, aangevuld met 
nieuw materiaal.

De majorettes zijn besteld, de olifanten zijn 
onderweg, de confetti wordt geknipt en de 
pluimen voor in het gat liggen klaar. Smeer 
uw lachspieren en beentjes dus al maar in 
voor een avond zoals u er nog nooit één 
heeft beleefd.

Vrijdag 20 december 2013 
20.15 uur
Zaterdag 21 december 2013 
(onder voorbehoud)
Toegang: Kassa € 25 - VVK € 23
Casino Beringen

Feest!



Efteling Theaterproducties

Sprookjesboom de Musical: het gi-ga-gantisch avontuur
Als Roodkapje tegen Klein Duimpje zegt: “Je bent ook veel en veel te klein!” is voor hem 
de maat vol! Hij wil niet langer zo klein zijn! Maar hoe wordt iemand groot? Heks maakt 
sluw gebruik van de wens van deze kleine jongen. Ze tovert hem, natuurlijk in haar 
eigen voordeel, groot. Klein Duimpje komt er samen met iedereen in het Sprookjesbos 
achter wat het is om groot te zijn. Maar is groter zijn eigenlijk wel beter?

‘Sprookjesboom de Musical: een gi-ga-gantisch avontuur’ is een musicalproductie van 
Efteling Theaterproducties en is binnenkort te zien in het Efteling Theater en daarna in 
Casino Beringen.

De eerste 30 verkochte kindertickets ontvangen gratis een origineel Efteling-
kleurboekje. 

maandag 23 december 2013 - 14.00 uur, 16.00 uur – vanaf 3 jaar
Toegang: Kassa € 15 – VVK € 12 – VVK Gezinsbond € 11 -  max. 5 KIA-cheques
Casino Beringen
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Jitka Cechova, piano

Jitka begon haar studies in Praag bij prof. Novotný, nadien bij prof. Toperczer en 
vervolmaakte in Parijs bij Eugen Indjic en in Freiburg bij Vitali Berzon.
Ze concerteerde doorheen de wereld en was soliste bij verschillende orkesten als 
Prague Symphony Orchestra FOK, Symphony Orchestra SWR, South German 
Philharmonic Orchestra Konstanz, Bamberg Symphony Orchestra, Prague Chamber 
Philharmonia, Munich Symphony Orchestra, Symphonic Radio Orchestra Montevideo, 
Symphonic Orchestra Durban…
In kamermuziek is zij de stuwende kracht achter het befaamde Trio Smetana en haar 
partners Jana Vonášková-Nováková op viool en Jan Páleníček aan de cello. In haar 
repertoire focust ze vooral op de Tsjechische componisten Smetana, Dvořák, Janáček 
en Martinu. 
Haar cd’s zijn te vinden bij de labels Intercord, BMG, Lotos en Cube. Momenteel is ze 
bezig met de opname van liefst 7 cd’s bij Supraphon met de complete pianowerken van 
Bedřich Smetana.

programma: Smetana als pianodichter
Uit Album Leaves op 2:  Allegro comodo nr. 4, Moderato (Chanson) nr 2.
Uit Sketches op 4:  Perseverance nr. 4, Melancholy op. 5 nr 2 en Rhapsody nr. 4 
 Sonata in g-klein
Macbeth: Reves (Dreams), Le bonheur eteint, La consolation, En Boheme, 
 Au salon, Pres du chateau, La fete des paysans bohemiens 

Vrijdag 10 januari 2014 - 20.00 uur
Toegang: € 8 
Casino Beringen 25



Meuris

Beginnen met een nieuwe muzikale lei; zo kan je omschrijven wat Stijn Meuris het afgelopen jaar heeft gedaan. Na 
Noordkaap (zeg maar de nineties) en Monza (de eerste tien jaar van de 21ste eeuw) vond de meest energieke frontman 
ten westen van de Rijn het tijd worden voor iets helemaal anders. Een nieuwe band (jongere wolven dan dit zijn moeilijk te 
vinden), een hele reeks concerten, en vooral: een nieuwe cd.
‘Mirage’ heet dat album en daarop staan 11 songs die sterk doen vermoeden dat Meuris de klank van de eighties heeft 
weten te versmelten met zijn eigen onnavolgbare stijl. Krachtige maar heldere, transparante songs waaraan gewerkt is, 
uiteraard voorzien van een stel vintage-Meuris teksten.

Zaterdag 11 januari 2014 - 20.15 uur
Toegang: Kassa € 17 - VVK € 15
Casino Beringen

26
27

Het is CHAOS in het hoofd van comedian 
Thomas Smith. De voorstelling is grotendeels 
afhankelijk van en ontvankelijk voor het nu. 
Elke avond is dan ook anders en ontstaat op 
het moment zelf. Alleen Thomas’ warrige 
geest kan het overzicht bewaren. Dat maakt 
CHAOS onvoorspelbaar, ontwapenend en 
onverdeeld grappig tegelijkertijd.

CHAOS is Thomas’ derde zaalshow. De 
Standaard had lovende woorden over voor 
de comedian en bekroonde de show met 
5 sterren: “Met CHAOS benadert Smith 
de essentie van stand-upcomedy. Sta op en 
wees grappig: zelden heeft iemand stand-
upcomedy bij ons zo letterlijk tot uitvoering 
gebracht.” 

Vrijdag 17 januari 2014 – 20.15 uur
Toegang: Kassa € 12 – VVK € 10
Casino Beringen

Thomas Smith

ChaosMirage



Froe Froe

Bloed!
Niet voor watjes! 
Mijn papa is nooit thuis. Mijn stief die zit alleen maar voor 
haar spiegel. Wat ziet mijn stief toch in die spiegel? Ik zie daar 
helemaal niks in. Waarom is zij bang van mij? Waarom wil ze 
mij buiten?”
Wat een kind lijden kan... Onschuldig en aan het lot 
overgelaten. Op zoek naar een luisterend oor vindt ze 7 
paar kleine luisterende oortjes. Op zoek naar een nieuw dak 
boven haar hoofd, een kleintje volstaat.
Scherp je hoektanden, trek je sneeuwwitste vel aan en 
geniet van een groezelige en griezelige voorstelling vol 
donkere mijnkrochten, 7 gebochelde gedrochtjes, schurende 
scharnieren, glazige doodskisten, rotte aroma’s en reutelende 
gruwelgezangen. En breng vooral je stiefmoeder mee.

Van en met Martine De Kok (de door Merg en Been 
gaande), Erik Bassier (de Bloede Bloeddorstige) en Gert 
Dupont (de Afzichtelijk Afschrikwekkende)

Zondag 19 januari 2014 - 14.00 uur
vanaf 8 jaar
Toegang: Kassa € 7 – VVK € 5
VVK Gezinsbond € 4 – max. 2 KIA-cheques
OC De Buiting
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SAMWD Beringen

Aperitiefconcert met zang, 
piano en kamermuziek

Een aperitiefconcert met zang, piano 
en kamermuziek. Puur om van te 
genieten op een zondagvoormiddag, 
samen met een hapje en een drankje.

i.s.m. Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans Beringen

Zondag 26 januari 2014 – 11.00 
uur
Toegang: Kassa € 11 - VVK € 9 (incl. 
hapje en drankje)
OC De Buiting 29

De man...
De gave...
De strijd...
De muziek...
De moord...
 
Heeft hofcomponist Salieri werkelijk ooit het genie Mozart vermoord? Het gebeurde alleszins in het brein 
van topauteur Peter Shaffer en het groeide uit tot één van de allergrootste mythes in de klassieke muziek. De 
adembenemende Oscarwinnende verfilming door Milos Forman staat bij iedereen op het netvlies gebrand. 
Tijd dus om de originele theaterversie nog eens ten tonele te brengen.  

Prachtige kostuums, getalkte pruiken, heerlijke muziek en een schitterend verhaal maken zowel Mozart als het 
stuk AMADEUS onsterfelijk met deze prachtige cast! Helemaal in époque gespeeld!

Er bestaat geen enkel ander toneelstuk waarin muziek en tekst zo mooi hand in hand gaan...

Met: Peter Van De Velde, Jelle Cleymans, Nathalie Wijnants, Jan Schepens, Hans De Munter, Hans Ligtvoet, 
Erik Goris, Hilde Van Wesepoel, Nele Goossens en Martine Reyners.
Regie: Bruno Van Heystraeten.

Zaterdag 1 februari 2014 - 20.15 uur
Toegang: Kassa € 17 - VVK € 15
Casino Beringen

Loge 10
Amadeus

16



Hoe hij missionaris wilde worden in combinatie met wielrenner, later 
privédetective afgewisseld met circusartiest; hoe hij er een tijdlang 
stellig van overtuigd was de reïncarnatie van Buddy Holly te zijn; 
welke de impact van Zorro en het Wilde Westen was op zijn denken 
en doen en wat dit te maken heeft met ‘Ik ga dood aan jou’, ‘Slaap 
m’n kind’, ‘Gele rozen’ en ‘Als je weer wakker wordt’. Dit alles wordt 
je duidelijk tijdens deze one man performance van Bart Herman.
Bart Herman is een singer songwriter pur sang. Zijn wereldhit ‘Ik 
ga dood aan jou’ kent bijna iedereen en toch is het lied al 20 jaar 
oud. Met zijn voorstelling ‘Solo’ brengt Bart Herman je puur en 
onversneden zijn grootste hits en mooiste verhalen.

Vrijdag 7 februari 2014 – 20.15 uur 
Toegang: Kassa € 16 - VVK € 14
Casino Beringen
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‘At the beginning there was the rhythm!’
Dit zijn de woorden uit de muziekbijbel  van Hans von Buelow en 
dat ritme is natuurlijk te vinden in de muziek en dans…meteen een 
belangrijke bron van inspiratie voor de klassieke componisten. 
Pianist Georgi Mundrov  neemt u mee met Schumann, Chopin, 
Debussy, Albeniz, Piazzolla en Salgan, doorheen de lichte en 
donkere kanten van de menselijke natuur.

“An absolutely collosal performance by an absolutely extraordinary 
pianist!”, aldus de Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ / Germany.

Georgi Mundrov kreeg opleidingen in Sofia bij Milena Mollova 
en Triphon Silyanowski en nadien in Frankfurt bij Kristin Merscher. 
Hij was prominent aanwezig op festivals als de Robert Schumann 
Endenicher Herbst festival in Bonn, de Sofia Music Weeks, de 
Musikfestspiele Saar, de Internationale Musiktage Saarlouis, de 
Internationale Musiktage Koblenz e.a.. ‘Luminous virtuosity and 
perfect professionalism’ schreef Musica Viva in Bulgarije.
Hij is momenteel professor aan ‘Hochschule für Musik und Theater 
des Saarlandes’ in Saarbrücken.

programma:
F. Chopin:  Grande Valse Brillante in As - groot op. 34, Nr. 1
C. Debussy:  La Puerta del Vino
I. Albeniz:   Prelude & Tango 
H. Salgan:  Don Augustin Bardi
A. Piazzolla:  La muerte del angel
F. Chopin:  Polonaise in As-groot op. 53 
R. Schumann:  Carnival op. 9

Vrijdag 14 februari 2014 - 20.00 uur
Toegang: € 8 
Casino Beringen

Mozart, enfant terrible en feestganger-pur-sang, reïncarneert in deze voorstelling 
als DJ en Master of Ceremonies. Na eerdere succesvolle samenwerkingen gaat 
ISH in 2014 opnieuw  een collaboration aan met VOCAALLAB en Cinematic 
Deejay Irie. In de nieuwe voorstelling DJ Moz’ART staat het begrip remix centraal: 
klassieke musici en live dj gaan de strijd aan met elkaars muzikale erfgoed en de 
dansers illustreren deze muzikale battle.

www.thisisish.com

Vrijdag 21 februari 2014 - 20.15 uur 
Toegang: Kassa € 12 – VVK € 10 
VVK Gezinsbond € 8 – max. 4 KIA-cheques
Casino Beringen

12

Dj Moz’ART

Bart Herman
Solo

Georgi Mundrov,  piano

ISh



Heather Nova

An intimate acoustic evening
Heather Nova heeft al voor heel wat mooie 
muzikale momenten gezorgd. Midden 
jaren ’90 brak deze singer-songwriter met 
engelachtige, breekbare stem, door met de 
singles ‘Walk This World’, ‘Maybe An Angel’ 
en ‘Truth and Bone’. En ook de wereldhit 
‘Someone New’ samen met Eskobar was een 
schot in de roos. In 2011 bracht ze haar 9de 
studio album ‘300 Days At Sea’ uit. 
In februari is deze fantastische zangeres voor 
een korte tournee in België en zo ook in 
Beringen! Een akoestische gitaar, een cello, 
een basgitaar,… meer heeft deze schone uit 
Bermuda niet nodig!

Heather Nova: Vocals, Guitar
Arnulf Lindner: Double bass, Cello, Guitar, 
backing vocals.

Zaterdag 22 februari 2014 – 20.15 uur
Toegang: Kassa € 25 - VVK € 23
Casino Beringen
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Ida Van Dril Oma’s Oma is het verhaal van Merel.
Haar oma is oud.
Zo oud dat je door haar heen kunt kijken.
Oma doet een beetje raar de laatste tijd.
Oma is oma niet meer.
Merel begrijpt er niks meer van.
Boos zit ze op de zolder van oma.
Daar woont Meneer André.
Hij kent alle oude verhalen van de oma’s en hun reizen. 
Bij hem hoeft niemand zich te vervelen.
Meneer André is veel ouder dan oma.
Hij speelde al met oma’s oma.
Toen ook zij zelf als boos kind op zolder zat.
Een familievoorstelling over ouder worden, 
herinneren, vergeten en accepteren.

de pers over Oma’s Oma: 
“Van Dril blaast aanstekelijk veel leven in haar poppen.” (De Volkskrant)
“Weg van de massaproducties! Als je echt geraakt wilt worden en je 
kind een mooi verhaal gunt, gaat het zien!” (Cultuurbarbaartjes.nl)
“Van Dril brengt een scala van emoties tot leven…Meneer André (de 
pop van Ida) wordt een persoonlijkheid door Van Dril…” (Algemeen 
Dagblad)

www.idavandril.nl

Zondag 23 februari 2014 - 14.00 uur – vanaf 6 jaar
Toegang: Kassa € 7 – VVK € 5 - VVK Gezinsbond € 4 
max. 2 KIA-cheques
OC De Buiting

Oma’s oma



De Spelerij

Vrijdag
Georges, een veertigjarige arbeider, wordt na een straf van 14 
maanden onverwacht uit de gevangenis ontslagen. Veroordeeld 
wegens incest met zijn dochter. Zij klaagde hem aan. Uit wraak. 
Volgens hem. Bij zijn thuiskomst verloopt het weerzien met zijn 
vrouw, Jeanne, vreemd. Spannend ook. In de maanden van zijn 
gevangenschap heeft hij haar nooit willen zien. Eerst uit woede, 
zegt hij achteraf, later uit schaamte. 
Nu is hij terug. Maar Jeanne heeft een verhouding met Erik. Een 
buur en vriend. 
Georges wil de situatie uitklaren. Op zijn manier.

De Spelerij duikt in het repertoire van Hugo Claus en maakt er 
verfrissend en toegankelijk theater van. Met ‘Vrijdag’ kiezen ze 
voor een verhaal dat speelt tussen waarheid en leugen. Tussen 
verzoening en verwijt. 

Met: Mathias Sercu, Eva Van der Gucht, David Cantens, Lynn 
Van Royen
Regie : Paula Bangels
Tekst: Hugo Claus

Vrijdag 28 februari 2014 – 20.15 uur
Toegang: Kassa € 16 - VVK € 14
Casino Beringen
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35Rudi Vranckx

Rudi Vranckx startte in 1989 zijn carrière als oorlogsverslaggever. 
Zijn eerste grote opdracht was in Roemenië tijdens de val van dictator 
Ceausescu. Later volgden nog de Golfoorlog, de oorlogen in Joegoslavië 
en de grote conflicten in het Midden-Oosten.
Tijdens de hevige protesten begin 2011 tegen het regime van president 
Moebarak in Egypte bleef hij als één van de laatste Europese journalisten 
ter plekke en ook in Libië was Vranckx met de ploeg van de VRT ter 
plaatse om te rapporteren over de hevige strijd die er zopas gewoed had 
tussen de voor- en tegenstanders van Qadhafi. 
In stemmen uit de oorlog brengt Rudi Vranckx verslag uit van zijn 
ervaringen als oorlogsjournalist. Je zal aan zijn lippen gekluisterd hangen.

i.s.m. Davidsfonds Koersel

donderdag 13 maart 2014 – 20.15 uur
Toegang: Kassa € 11 – VVK € 9
Casino Beringen

Stemmen uit de oorlog



Marco Tezza komt uit Vicenza waar hij ook zijn basisopleiding piano kreeg bij Milde Molinari, 
Carlo Mazzoli en viool bij Giovanni Guglielmo en Giuliana Padrin. Nadien vervolmaakte hij zich 
aan de Imola Accademy bij Jorg Demus, Gyorgy Sandor en Bruno Canino. 
Hij won eerste prijzen als Citta di Treviso en La Spezia en de RAI en werd laureaat van de  
Busoniwedstrijd, Viotti en Pretoria. Intussen concerteerde hij veelvuldig doorheen de wereld, van 
Italië tot Libanon en van Egypte tot China…. Zijn partners in de kamermuziek waren o. a. Ughi, 
Brunello, Carmignola, Ashkenazy, Klein, Nordio, bandoneonist Massimiliano Pitocco en bassist 
Daniele Roccato.

Hij was oprichter van het trio TrisTango. Sinds 1994 is hij stichter en dirigent van het Stravinskij 
Chamber Orchestra, waarmee hij regelmatig toert en o. a. speelde op het Vivaldifestival in 
Venetië.

Zijn opnames zijn te vinden bij Balkanton, Klingsor, Velut Luna, On-Classical en AS disc.
Hij is professor piano aan het Conservatorium van Vicenza.

programma:
F. Liszt :  Nuages gris S. 199, La lugubre gondola II S. 200
R. Wagner – H. v. Bülow – F. Liszt : Tristan und Isolde, Vorspiel - Isoldes Liebestod S. 447, 
Harmonies poétiques et religieuses :  Funerailles S. 173
R. Schumann:  Arabesque op. 18, Fantasiestücke op. 12

Vrijdag 14 maart 2014 - 20.00 uur
Toegang: € 8 
Casino Beringen

Marco Tezza,  piano
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Wil je mee verdwalen tussen de wolken en je laten 
wiegen door de wind? Wil je van dichtbij een vlieger 
zien vliegen voor het eerst in de lucht, een parachute 
doen dansen of kijken hoe een bal in een luchtballon 
verandert? 

Kom, wij ontvoeren je naar een wereld waar alles 
vederlicht is. 
Kom, aarzel niet. Hier laten we je drijven op de wolken. 
Hier geven wij je vleugels. 
Kom, en vlieg met ons mee!

Een vederlichte voorstelling voor peuters van 1 tot 3 jaar…
‘In de wolken’ is een interactieve peuterproductie zo licht 
als lucht, zo luchtig als de wolken. Eén acteur neemt je 
mee en een circusmeisje toont haar kunsten.

www.sprookjes.be

Zondag 16 maart 2014 – 11.00 en 14.00 uur
1 tot 3 jaar
Toegang: Kassa € 7 - VVK € 5
VVK Gezinsbond € 4 – max. 2 KIA-cheques
Casino Beringen

In de wolken

Sprookjes en zo



Gunther Neefs

One Night Only
Günther Neefs neemt je mee op een reis naar 
de zwarte geschiedenis van de soul. Met zijn 
diepgewortelde, warme stem, vol power en toch 
kwetsbaar, ademt Günther soul. Charmant en 
met stijl, vol emoties en met gevoel, wil hij die 
overbrengen naar de Vlaamse theaterzalen.

‘I heard it through the grapevine’, ‘I’ll be there’, 
‘Baby I need your loving’, ‘Ain’t no mountain high 
enough’ is maar een greep uit de betere songs die 
ons nog vers in het geheugen liggen. Pakkende 
evergreens die zelfs de jeugd niet onberoerd laten.

De show wordt ondersteund door mooie 
sfeerbeelden met verrassende anekdotes over 
Diana Ross, die als secretaresse bij het Motown 
label meer in haar mars bleek te hebben dan enkel 
briefjes tikken of Marvin Gaye die in Oostende aan 
een moeizame comeback timmerde …

Vrijdag 21 maart 2014 – 20.15 uur
Toegang: Kassa € 18 - VVK € 16
Casino Beringen 38
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Ga voor de spiegel staan en bekijk je gezicht. Lik van een citroen. 
Verandert er iets?
Neem nu een flinke hap uit je citroen. En nog een. Denk aan witloof, 
nagels die over een schoolbord gaan en soep van wc-blokjes.
Zoals jouw gezicht nu staat, zo kijken de broers Harry en Huibert 
Zuur altijd. En dat vinden ze nog fijn ook!

Harry en Huibert zijn twee norse, vrekkige broers. Ze zijn zo zuur dat 
zelfs het bloemetjesbehang ervan verwelkt. De Zuurtjes vullen hun 
dagen met stoepzuigen, witloofthee drinken en voetballen lek prikken.
Voor het maken van hun boek ‘De Zuurtjes’ werkten schrijver Jaap 
Robben en tekenaar Benjamin Leroy zeer intensief samen. Tekst en 
beeld kunnen niet zonder elkaar. In hun voorstelling laten ze daar iets 
van zien. Jaap leest voor uit het boek en vertelt over het leven van 
de twee ongezellige broers Harry en Huibert Zuur, terwijl Benjamin 
tekent en de broers op zijn meegenomen tekentafel laat ontstaan. 
Ze laten zien hoe de broers met tegenzin op hun jaarlijkse vakantie 
gaan, wekelijks ruzie maken en vasthouden aan hun leventje van 
ongezelligheid. Maar waarom zijn ze zo zuur? Is er misschien een 
reden waarom de broers zo zijn geworden?
Een vrolijke voorstelling over twee ongezellige mensen.

Zondag 23 maart 2014 - 14.00 uur – vanaf 6 jaar
Toegang: Kassa € 7 – VVK € 5 - VVK Gezinsbond € 4 – max. 2 
KIA-cheques
OC De Buiting

Jaap Robben en Benjamin Leroy

De Zuurtjes

..



We keren terug naar 12 juli 2011: het lamme dorpje M. suddert onder een loden 
zon. Tot de rust brutaal wordt verstoord door het alziend oog van Google Street 
View. Postbodes krabbelen recht uit een gracht, een agent duikt op in lingerie en de 
burgemeester maakt een nummertje. De bewoners van M. gaan vastberaden in het 
verzet. De beelden van Google Street View tonen het leven zoals het in M. zeker niet is!

“De mimiek en de timing van de man van 1001 typetjes volstaan om het publiek de 
slappe lach te bezorgen zonder dat er een woord wordt gezegd. Wat we geleerd 
hebben? Dat Walter Baele onweerstaanbaar blijft.” Het Nieuwsblad

Vrijdag 28 maart 2014 – 20.15 uur
Toegang: Kassa € 14 - VVK € 12
Casino Beringen
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Walter Baele

Het leven zoals het zeker niet is!

Bart Cannaerts

‘Wanneer gaan we 
nog eens bowlen?’

Niemand vindt bowlen écht leuk. Maar 
heel af en toe sta je toch op zo’n baan 
met zo’n gekke bal aan je vingers. Je 
bestelt je drinken via een microotje en 
probeert die schoenen heel normaal 
te vinden. Je balt je vuist als je alles 
omgooit en op het scherm begint er 
een kegel te dansen. Bowlen is als het 
leven. Het is een belachelijk tijdverdrijf, 
maar af en toe een strike gooien houdt 
ons recht.

‘Wanneer gaan we nog eens bowlen?’ 
is de nieuwe zaalshow van comedian 
Bart Cannaerts. Een voorstelling over 
de zinloosheid van het bestaan en hoe 
daar welgemutst mee om te gaan. 

Vrijdag 11 april 2014 – 20.15 uur
Toegang: Kassa € 15 - VVK € 13
Casino Beringen

Percussive

SjowER!

SjowER! dompelt je onder in een 
bruisende wereld van percussie, theater en 
humor.
Slagwerktrio PERCUSSIVE geeft je een 
verfrissende “shower” van spetterende 
ritmes en muzikaal entertainment. Het 
gaat er stomend aan toe wanneer Sam, 
Bert en Jef er op los kloppen met snorkel, 
zwemvliezen en emmers.
SjowER! is het kletterende vervolg van 
SJOW!, de debuutvoorstelling waarmee 
PERCUSSIVE zich definitief een plaatsje 
veroverde binnen het theatercircuit. 
De groep kon overal rekenen op een 
warm onthaal en loste de verwachtingen 
ruimschoots in.

Vrijdag 25 april 2014 - 20.15 uur 
Toegang: Kassa € 12 – VVK € 10
VVK Gezinsbond € 8
max. 4 KIA-cheques
Casino Beringen 8



Rode Boom

Een mentalist die zijn bestaan vulde met leugens, 
vraagt zich af of een leugen niet meer ontsluiert dan de 
waarheid. Via poëtische rituelen neemt hij zijn publiek 
mee op de grens tussen fantasie en werkelijkheid. Hij 
toont hen leugens waar gevaarlijk veel waarheid in zit. 
De gehoornde man heeft de gave om je gedachten 
en je lichaamshouding te lezen. Een magische en 
surrealistische ervaring. De gehoornde man laat zien 
dat suggestie en non-verbale communicatie krachtiger 
zijn dan we denken. Van waar komt zijn gave? Speelt hij 
met toeval of met slimme psychologische manipulaties? 
Moeten we hem geloven of niet?

Concept, regie en spel: Kurt Demey
Muziekcomposities en spel: Joris Vanvinckenroye

Met steun van de Vlaamse Overheid, MiramirO ISTF, 
Centre National des Arts de la Rue NIORT, 
CC de Spil & Internationaal kunstenfestival Zart 

Vrijdag 23 mei 2014 – 20.15 uur
Toegang: Kassa € 12 - VVK € 10
OC De Buiting
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Met zijn volle 1m37 aan linkerzijde en 1m42 aan de rechterkant is William Boeva de grappigste dwerg 
der Lage Landen. Gewapend met een 5 cm hoge kuif, een kunstheup én een handvol grappen trok hij 
in 2009 richting comedycafé The Joker in Antwerpen om er keihard onderuit te gaan. Maar William 
had van het podium geproefd en zette door. In 2010 won hij moeiteloos de 123 Comedy Award en 
werd hij de publiekslieveling in de Culture Comedy Award. In 2012 mocht hij zich terecht de grote 
winnaar van Humo’s Comedy Cup noemen. 

In zijn eerste avondvullende zaalshow ‘Megalomaan’ geeft William Boeva, met een mond groter 
dan ’s mans gestalte, zijn klare kijk op de wereld. Hij wil dat de mensen zijn ‘soort’ leren kennen, want 
misschien zijn er niet zoveel verschillen als het oog doet vermoeden…

Vrijdag 6 juni 2014 – 20.15 uur
Toegang: Kassa € 12 – VVK € 10
Casino Beringen

William Boeva

Gehoornde Man

Kioskconcert
Muzikale Blind Date
Het seizoen sluiten we net als vorig jaar af met een muzikale blind 
date op de Kiosk van het mooiste plein van Beringen, het Kioskplein. 

Zaterdag 7 juni 2014 – 19.00 uur
Toegang: gratis
Kioskplein Beringen14

Megalomaan



TENTOONSTELLING

45
Emile Voeten woont en werkt in Koersel. Hij 
studeerde aan de kunstacademie Meylandt 

in Heusden-Zolder en de Hogeschool voor 
Kunstonderwijs Hasselt.

Hij was leraar beeldhouwwerken aan 
verschillende kunstacademies en stelde zijn 

werken tentoon in binnen- en buitenland.

In 1992 startte hij “ATELIER 41”, een 
bronsgieterij, beeldhouw- en restauratieatelier 

waardoor hij zijn eigen beelden volledig zelf 
kon realiseren, maar ook werken voor andere 

beeldhouwers en opdrachtgevers. 

De beelden van Emile grijpen aan door hun sterke, dynamische 
vormgeving. Mythologische mannen en vrouwen stralen met hun 

naaktheid kracht en beweging uit. Elk detail heeft betekenis en boeit. 
Emile durft afwijken van de anatomische werkelijkheid en dat geeft 

zijn zware bronzen beelden een lichtheid. 

Tejo Van den Broeck
schilderijen

CC Beringen    Galerij Casino 

Tejo Van den Broeck woont en werkt in Koersel. 
Hij studeerde aan het Hoger Instituut voor 
Kunstonderwijs in Hasselt en was docent in het 
kunstonderwijs. Als aquarellist en tekenaar ontving 
hij in 2012 de Prijs Beeldende kunsten van de stad 
Beringen voor zijn hele loopbaan. 

Tejo schilderde tientallen portretten die er zeer 
realistisch uit zien, maar die meer zijn dan de realiteit. 
Door toevoeging van verrassende elementen uit zijn 
omgeving geeft hij een extra dimensie aan het werk, 
waardoor het verder gaat dan de realiteit. In zijn 
jongste werken gebruikt hij het zelfportret, m. a. w. de 
schilder schildert de schilder.  
Maar soms verrast hij je ook 
met een gewoon landschap 
van zijn geliefd Toscane of van 
voorwerpen uit zijn directe 
omgeving. 

Tejo behaalde verschillende 
prijzen tijdens zijn loopbaan. 
Hij stelde regelmatig tentoon 
in binnen- en buitenland en 
kreeg heel wat publicaties in 
verschillende buitenlandse 
kunsttijdschriften.

22 september tot en met 13 oktober 2013
Vernissage zondag 22 september 2013 – 15.00 uur

Emile Voeten  beelden in brons 
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VORmING jEuGd
Het volledige aanbod jeugdworkshops verschijnt in de brochure van 

september of kan je eerder al volgen op onze website www.ccberingen.be .

Typografie
Tentoonstelling voor 9 tot 15-jarigen

 
Iedereen is typograaf. Zonder het te beseffen, lezen we elke dag honderden woorden en miljoenen letters. Deze 

onbewuste letterbeleving zit diep verborgen in ons brein. Digitale lettervormen nemen het meer en meer over van ons 
handschrift. Maar wat doet dit met onszelf en met onze jongeren? 

Tijdens deze doe-tentoonstelling ervaren de jongeren voor het eerst aan den lijve wat letters met hen 
doen en wat zij zelf kunnen met letters. dit gaat over kracht en emotie van de lettervorm en de invloed 

van letters op onszelf. 

De tentoonstelling is opgebouwd rond 26 actieve doe-opdrachten. Elke opdracht test een ander facet van ons typografisch 
vermogen. Je kan bouwen, testen, voelen of tekenen. De tentoonstelling bevat onder andere het spel ‘Wie is het’ van 

10 op 5 meter rond lettertypes of een levensgroot ‘Electro’. Je kan letters uitbeelden en eigen LED-tekens vormen.
 

de tentoonstelling is voor het publiek open op zondag 24 november van 10 tot 12 uur, 
gekoppeld aan verschillende activiteiten.

Toegang: € 2 - Op voorhand reserveren.

Meer info over de andere activiteiten verschijnt later.



VORmING
VOLwASSENEN

dAG CuRSuS  dATA  uuR  LESGEVER  € LOCATIE 

SEpTEmBER      

di Yoga op dinsdag 1, 8, 15, 22/10, 5, 12, 26/11,  19.00 of 20.15 uur Marina Carmans € 50 OC
 19u of 20.15u reeks 1 3, 10, 17/12/2013  Hubert Daenen

woe Yoga op woensdag 2, 9, 16, 23/10, 6, 13, 20,   19.00 uur Liesbeth Briers € 50 OC
 19u reeks 1 27/11, 4, 11/12/2013

woe Yoga op woensdag 2, 9, 16, 23/10, 6, 13, 20, 27/11,  09.30 uur Marcella Heyligen € 50 OC
 09.30u reeks 1 4, 11/12/2013
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dAG CuRSuS  dATA  uuR  LESGEVER  € LOCATIE 

OkTOBER     

woe Djembé  6 bijeenkomsten  2, 9, 16, 23/10, 13, 20/11/2013 20.15 uur Bart Braeken € 50 Casino 
 1ste reeks

woe  Djembé  6 bijeenkomsten  27/11, 4, 11, 18/12/2013,  20.15 uur Bart Braeken € 50 Casino 
 2de reeks 8, 15/01/2014

di Feng Shui  1, 8, 15/10/2013  19.00 tot 22.00u Joyce Jongen  € 27 Casino 

ma Breien voor beginners 7, 14, 21/10/2013 19.30 tot 22.00u Els Steenberghs € 32 Casino 

wo Tadelakt: een Marokkaanse 09, 16, 23/10 2013 19.00 tot 22.00 uur  Mia Wouters  € 55 Casino 
 pleistertechniek

ma Oosterse Keuken  7/10/2013 19.30 tot 22.30 uur Martine Wirix  € 18 OC 

do Staf Nijs  10/10, 5/12/2013,  19.00 tot 22.30 uur Staf Nijs  € 40    OC
  30/1, 13/3, 15/05/2014

ma Staf Nijs  14/10, 2/12/2013,  19.00 tot 22.30 uur Staf Nijs  € 40  OC
  27/1, 10/3, 12/05/2014

ma Zilverklei 14/10/2013 19.00 tot 22.00 uur  Ann Poelmans  € 65 Casino 

+ € 185  voor de ingrediënten

+ € 185  voor de ingrediënten



dAG CuRSuS  dATA  uuR  LESGEVER  € LOCATIE 

NOVEmBER     

ma Koken met vis  4/11/ 2013  19.30 tot 22.30 uur  Martine Wirix  € 19 OC

woe Rokje maken  7, 14, 21, 28/11, 05/12/2013 19.30 tot 22.30 uur Danielle Janssens € 66 Casino 

ma Krachtig jezelf zijn 18, 25/11, 02/12/2013 19.00 tot 22.15 uur Hilde Simons  € 48 Casino 

do De snelle keuken  21/11/2013 19.30 tot 22.30 uur  Martine Wirix  € 18 OC

ma Emailleren  25/11/2013 19.00 tot 22.00 uur Ann Poelmans  € 60 Casino 

dECEmBER     

ma Snoepballetjes  9/12/2013 19.30 tot 22.00 uur Marijke Henkens € 12 OC 

dAG CuRSuS  dATA  uuR  LESGEVER  € LOCATIE 

FEBRuARI     

vr Mindwellness:   7, 14, 21/2/2014 14.00 tot 17.00 uur  Alice Vandael  € 90 OC
 intuïtief schilderen

do Flocken  20/02/2014 19.00 tot 22.00 uur Ann Poelmans  € 25 Casino 

ma Hedendaagse  3, 10, 17/2/2014  19.30 tot 22.30 uur Ine Vranken  € 56 OC
 Italiaanse keuken

di Creëer ruimte in je interieur 4, 11, 18/02/2014 19.30 tot 22.30 uur  Silvy Lipkens  € 27 Casino 

mAART     

woe Bistronomie,  12/03/2014 19.30 tot 22.30 uur Mia Moons € 18 OC
 gastronomie in de Bistro

ma Patineren met natuurverf 10, 17, 24/03/2014 19.00 tot 22.00 uur Mia Wouters  € 52 Casino 

ma Papier-maché  10, 17, 24/03/2014 13.30 tot 16.30 uur  Marleen Reumers  € 42 Casino 

di Corepower  11/03/2014 19.00 tot 22.00 uur  Baud Vandenbemden  € 14 Casino 

do Hoe behouden we  13/03/2013 20.00 tot 22.00 uur  Alfred Coninx  € 9 Casino 
 onze levenskwaliteit

do Geheugentraining  20/03/2014 19.30 tot 22.00 uur  Irene Vanoppen  €  9 Casino 

ApRIL     

do Bapas, lepelhapjes & verrines  24/04/2014 19.30 tot 22.30 uur Mia Moons  € 18 OC
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2013-2014

27/09/13 20.15 uur Glenn Miller Orchestra - In the Miller Mood muziek  24  22  20   

28/09/13 20.15 uur De KISS moves - NutCrasher & cARMINA bURANA XXL dans  10   8   8 

29/09/13 11.00 uur Stichting Twee-ater - De Gruffalo theater  5   4   4 

 14.00 uur Stichting Twee-ater - De Gruffalo   5   4   4 

 16.00 uur Stichting Twee-ater - De Gruffalo   5   4   4 

4/10/13 20.15 uur Nelissen, Malschaert e.a. - Queens of comedy humor  15  13,5  13  12  

6/10/13 14.00 uur Jelle Marteel - Boomjong theater  5   4   4 

13/10/13 11.00 uur Fluitenkwartet Pamina - Aperitiefconcert muziek  9  8  7,5   

19/10/13 11.00 uur Theater Terra - Dribbel theater  5   4   4 

24/10/13 20.15 uur Het Ongerijmde - Kwakzalver theater  13  11,5  10,5  10  

25/10/13 20.15 uur De Schedelgeboorten - Veel is mogelijk muzikale humor  15  13,5  12  11,5  

8/11/13 20.15 uur t Arsenaal & Theater Malpertuis - Verre vrienden theater  14  12,5  11,5  10  

10/11/13 11.00 uur Pantalone - Pommeliere muziektheater  5   4   4 

 14.00 uur Pantalone - Pommeliere   5   4   4 

16/11/13 20.15 uur Uppull(es)map – TSU-Ki dans  8   5   5 

21/11/13 20.15 uur Mieke Mievis - Miekes Mysterieuze Lichaam lezing  9  8  7   

29/11/13 20.15 uur Paul Michiels - The Lonesome Dreamer muziek  15  13,5  12  11,5  

7/12/13 20.15 uur CIE Livin' Proof & Friends - Hip Hop outside the lines dans  8   6,4   6,4 

13/12/13 20.15 uur Marco Z - The ordinary Life of Marco Z muziek  13  11,5  10,5  11,5  

20/12/13 20.15 uur Els De Schepper - Feest humor  23  22  22   

21/12/13 20.15 uur Els De Schepper - Feest (onder voorbehoud) humor  23  22  22   

23/12/13 14.00 uur Efteling Theaterproducties - Sprookjesboom, de musical musical  12   11   11 

 16.00 uur Efteling Theaterproducties - Sprookjesboom, de musical musical  12   11   11 

11/01/14 20.15 uur Meuris - Mirage muziek  15  13,5  12  11,5  

17/01/14 20.15 uur Thomas Smith - Chaos humor  10  9,5  9  9  

19/01/14 14.00 uur FroeFroe - Bloed! theater  5   4   4 

26/01/14 11.00 uur Nieuwjaarsaperitiefconcert muziek  9  8  7,5   

1/02/14 20.15 uur Loge 10 - Amadeus theater  15  13,5  12  10  

7/02/14 20.15 uur Bart Herman - Solo muziek  14  13  11,5  11,5  

21/02/14 20.15 uur ISH - DJ Moz'ART dans  10   8   8 

22/02/14 20.15 uur Heather Nova - Heather Nova muziek  23  22  22   

23/02/14 14.00 uur Ida Van Dril - Oma's oma theater  5   4   4 

28/02/14 20.15 uur De Spelerij - Vrijdag theater  14  12,5  11,5  10  

13/03/14 20.15 uur Rudy Vranckx - Stemmen uit de oorlog lezing  9  8  7   

16/03/14 11.00 uur Sprookjes en Zo - In de wolken theater  5   4   4 

 14.00 uur Sprookjes en Zo - In de wolken theater  5   4   4 

21/03/14 20.15 uur Gunther Neefs - One Night Only muziek  16  14,5  13  11,5  

23/03/14 14.00 uur Jaap Robben & Benjamin Leroy - De Zuurtjes theater  5   4   4 

28/03/14 20.15 uur Walter Baele - Het leven zoals het zeker niet is! humor  12  11  10  9  

11/04/14 20.15 uur Bart Cannaerts - Wanneer gaan we nog eens bowlen humor  13  11,5  10,5  9  

25/04/14 20.15 uur Percussive - SjowER! percussie  10  8  8   8 

23/05/14 20.15 uur Rode Boom - Gehoornde man theater  10  9  8,5  10  

6/06/14 20.15 uur William Bouva - Megalomaan humor  10  9,5  9  9  

7/06/14 19.00 uur Kioskconcert (gratis) muziek - - - -  

  DATuM uuR VOORSTELLING GENRE VVK REDuCTIE ABO GENRE-ABO RED. GEZINSBOND AANTAL

  DATuM uuR VOORSTELLING GENRE VVK REDuCTIE ABO GENRE-ABO RED. GEZINSBOND AANTAL

  FORTE uuR VOORSTELLING TOEGANG AANTAL

Reservatieformulier Naam:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Straat: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pc:  ............................................................................................................................................................  Plaats:  .........................................................................................................................................................................................................

Telefoon:  ............................................................................................................................................................................................................................Geboortedatum:  .....................................................................................
E-mail:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20/09/13 20.00 uur Domenico Del Giudice & Gianni Iorio € 8,00

11/10/13 20.00 uur Victor Kuleshov & Eugen Skovorodnikov € 8,00

6/12/13 20.00 uur Sergio Marchegiani € 8,00

10/01/14 20.00 uur Jitka Cechova € 8,00

14/02/14 20.00 uur Georgy Mundrov € 8,00

14/03/14 20.00 uur Marco Tezza € 8,00

  Abonnement Beringen € 35,00

Casino Beringen
Kioskplein 25 - 3582 Beringen 
Tel.: 011 45 03 10 – 011 45 03 12
reservaties.cultuur@beringen.be
www.ccberingen.be

Reducties van toepassing voor 55+, -25, groepen vanaf 10 pers, houders mindervalidenpas.



Afzender: Cc Beringen Casino - Kioskplein 25 - 3582 Beringen

verantwoordelijke uitgever: Patrick Witters, schepen van cultuur, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen.
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