dagprogramma
maandag 9 juni van 15u tot 19u

i

De nieuwe SEIZOENSBROCHURE kan je ophalen
aan de BALIE op het eerste verdiep.
Zoek een gezellig plaatsje om het programma te doorbladeren en geniet tussendoor van een van de voorstellingen.

15u30 + 17u30:

doorlopend:

Le Cirque Démocratique
de la Belgique

Bestiaire Alpin Théâtre de la Toupine

Cie Pol & Freddy

Chapeau Magique

16u + 17u + 18u:

Buitengewone rondleiding

Jazzensemble o.l.v. Stefaan Debevere

16u30:

(Un)breakable Les Triplettes

Expo Evelyn Verschoore
extra: 16u + 17u + 18u: Plant-it

Le Cirque Démocratique de la Belgique
Cie Pol & Freddy
Jouw wil is wet. Stem en beslis mee over het verloop van de
voorstelling.
om 15u30 + 17u30 - duur: 60’ - schouwburg

Buitengewone rondleiding
Ga mee op avontuur en ontdek De Spil achter de schermen. Let op:
Voor deze exclusieve rondleiding heb je een ticket nodig. Reserveren
kan aan de infostand.
(Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers)
om 16u + 17u + 18u - duur: 30’ - centrale hal

(Un)breakable - Les Triplettes
Laat je verrassen en beroeren door drie vrouwen met verschillende
karakters. Wat zijn hun sterktes en zwaktes?
om 17u30 - duur: 50’ - Centrale hal

Bestiaire Alpin - Théâtre de la Toupine
‘Bestiaire Alpin’ is een ecologische draaimolen gemaakt uit drijfhout
die aangedreven moet worden door de ouders.
Voor kinderen tussen zes maand en zes jaar.
doorlopend: van 15u tot 18u - de komedie

Chapeau Magique
Professor in de origami Paul-Henri Jeannel plooit voor ieders hoofd
een unieke hoed.
doorlopend: van 15u tot 18u - centrale hal

Jazzensemble o.l.v. Stefaan Debevere
Stefaan Debevere (saxofoon), Jihye Lee (zang), Stijn Engels (piano)
en Joshua Dellaert (bas) brengen een swingend jazzrepertoire,
aangevuld met aanstekelijke bossa nova, intieme ballads, dansbare
funk en enkele bekende popsongs.
doorlopend: van 15u tot 19u - centrale hal

Expo Evelyn Verschoore
De huisillustrator (2013/2014) van De Spil neemt afscheid met
een tentoonstelling. Naast de creaties die ze maakte voor De Spil,
brengt ze ook een eerste luik van haar nieuw project met als thema
‘Droom’.
doorlopend: van 15u tot 19u - kunstlicht

Plant-it
Zoek de tuinman en help mee het binnenplein opfleuren.
om 16u + 17u + 18u - duur: 30’

NOTEER ALVAST:
Vrijdag 13 juni vanaf 18u start ABONNEMENTVERKOOP
Zaterdag 21 juni vanaf 10u start LOSSE TICKETVERKOOP
NIEUW: Om een abonnement samen te stellen, kies je 5 verschillende voorstellingen uit ons aanbod
VRAGEN? Kom gerust langs bij de infostand op het binnenplein

