
PROGRAMMA 

ZONDAG 6 SEPTEMBER 2015 

13.00 u tot 18.00 u 



  OPENDOEK Limburg  
   verwelkomt je op de derde editie van het Toekoer Festival. 

   Er is voor ieder wat wils:  kinder- en familievoorstellingen, 

   muziektheater, verteltheater, circus,... 

       Voor het muzikale gedeelte is er een Brassband 

       en drie koren, ieder met een eigen repertoire. 

      Kortom: een leuk aanbod op dit gezellig festival. 

       Bij regen: zie het aangepast schema op de infoborden. 

 

     OPGELET: 

     Alle voorstellingen buiten op de koer, bij Clavis Conceptwinkel en  

     De Paardenstallen zijn gratis. Hier heeft u geen ticket voor nodig. 

     De tickets voor de theatervoorstellingen in het Poortgebouw met de  

     kleuren Groen, Geel, Rood en Oranje kosten € 1 en zijn enkel  

     te koop aan de infostand onder het poortgebouw.  

     Verzamelen onder het Poortgebouw vanaf 10 min. voor elke voorstelling.  

     De  infostand is open van 12u30 tot 17u30. 
 

     De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

Wist je dat? 
Er op Abdijsite Herkenrode ook een Belevingscentrum en prachtige  
inspiratietuinen te bezoeken zijn? 
Het Belevingscentrum vertelt op een interactieve manier de boeiende 
geschiedenis van de 800 jaar oude abdij.  
In de Inspiratietuinen wandel je in een hedendaagse vormgeving tussen 
meer dan 500 verschillende kruiden en kruidachtige planten. 
Toffe zoektochten met opdrachtjes en magische verhalen loodsen ook 
de kleinsten doorheen de geschiedenis van de abdij. 
Alle info te verkrijgen in het bezoekersonthaal. 



Een belleman is een soort stadsomroeper  

die de aankomende evenementen kenbaar maakt aan de mensen. 

Hij is als het ware de voorloper van de krant. 
      ———————————————————————————————— 

Jan Dierckx 

BELLEMAN Stad Hasselt 

Met Jan Dierckx beschikt Hasselt ook over een belleman.  

In veel steden gaat een belleman rond in een  

champetterkostuum.  

In Hasselt is het een historisch herenkostuum  

geworden zoals honderd jaar geleden ook  

echt in de stad werd gedragen. 

Jempi Trippaers 

BELLEMAN Stad Genk 

Jempi is aan zijn achttiende jaar  

toe als 'stadsbelleman'.  

In deze hoedanigheid leidde hij  

ontelbare stoeten en parades,  

kondigde hij vele concerten aan  

en presenteerde tientallen  

officiele overhandigingen,  

gebeurtenissen, ontvangsten... 

Voordeel aan dat belleman-gebeuren...?  

"Is gelijk de paus" lacht Jempi… 

"Ook BELLEMAN bent ge voor het leven..." 

_________________________________________________________________ 



Koer-Kiosk  

Van 17u30 tot 18u00 

Gratis, geen ticket nodig 

Brassbox  
Liefde voor blaasinstrumenten, een licht gestoorde drummer en een ferme geut ambiance.  

Voeg hieraan bekende hits toe,  

schud alles door elkaar en kruid af met een portie passie en enthousiasme.  

Dat is Brassbox!  

9 gemotiveerde muzikanten brengen hedendaagse populaire muziek en 

gekende klassiekers!                     

De verrassende medleys en ongeziene arrangementen, samen met het enthousiasme van de 

muzikanten zorgen voor een smaakbom, die u nooit eerder proefde. 

 

www.brassbox.be 

 



Het Genker Mijnwerkerskoor 
 

                    Dirigent: Luc Smets 
 

Dit mannenkoor werd als immaterieel erfgoed opgericht op 29 januari 1988 met 12 zangers.  
Het telt nu een 40-tal leden. Hoofdzakelijk ex-mijnwerkers en gepensioneerde  
mijnwerkers zingen mee, maar ook zonen van mijnwerkers en sympathisanten uit alle  
lagen van de maatschappij. 
Het doel en de opdracht van het koor is dan ook het uitdragen van de mijnwerkerscultuur  
in allerlei vormen, zoals liederen, gedichten en muziek. 
Zij treden steeds op in de traditionele mijnwerkerspakken. 
'Het Genker Mijnwerkerskoor' is de enige mijnwerkerszanggroep in de Benelux,  
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Zij traden meermaals met veel bijval op in Vlaanderen, Wallonië, 
Nederland, Duitsland, Zwitserland, Polen, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Italië.  
Zij waren ook te zien op verschillende binnen- en buitenlandse tv-zenders. 
Zelfs met film zijn de zangers van het Genker Mijnwerkerskoor vertrouwd. Zo hebben zij  
meegespeeld in de bekroonde Limburgse mijnwerkersfilm '658' en hadden zij een hoofdrol in de 
documentaire 'Vanuit de Schaduw' die ook prijzen heeft weggekaapt op enkele filmfestivals.  
 
                                                                                                              www.hetgenkermijnwerkerskoor.be       

Koer-Kiosk  

Van 16u15 tot 16u35 

Gratis, geen ticket nodig 

De Paardenstallen  

Van 13u45 tot 14u05 

Gratis, geen ticket nodig 



Vocal Fun 
 

Dirigent:  Peter De Jonghe 
 

     Vocal Fun is een  pittige zanggroep uit Hasselt, die op talrijke evenementen  

     en feesten de sfeer opvrolijkt. 

     Wie weet hoorde je hen al eens op de jeneverfeesten, autoluwe zondag,  

     een academische zitting of de blijde intrede van ons vorstenpaar? 

     Zij brengen hartverwarmende, tedere en onstuimige muziek. 

     Speels en swingend! 

     Ben je fan van het lichtere genre, hou je van popmuziek,… 

     Kom dan zeker luisteren. 

     Fun verzekerd! 

                                                                                                                                      www.vocalfun.be 

Koer-Kiosk  

Van 14u15 tot 14u35 

Gratis, geen ticket nodig 



PJVP jongvolwassenenkoor 
 

Dirigent:  Wouter Vandevoort 

Koer-Kiosk  

Van 13u00 tot 13u20 

        15u15 tot 15u35 

Gratis, geen ticket nodig 

Opgericht in 2009 met als doel een jonger publiek in Zonhoven aan het zingen te krijgen.  
Het koor ontstond vanuit het PJVP gemengd koor, dat in 1987 werd opgericht ter ere van de 
Zonhovenaar en muzikant Pieter-Jan Van Paesschen. Beide koren worden gedirigeerd door  
Wouter Vandevoort.  
Het koor zingt jaarlijks enkele  
concerten binnen en buiten  
Zonhoven. In 2013 hebben ze een 
koorreis naar London gemaakt om 
naar Les Miserables te gaan  
kijken. Ze zongen op het  
Valentijnsconcert in 2014 een 
medley met de mooiste nummers 
van deze musical. De koorreis gaf 
extra inspiratie voor dit concert. 
Vorig jaar hebben beide PJVP-
koren een groots kerstconcert  
‘Joy to the world’ gebracht,  
samen met de harmonie van  
Zolder. Jaarlijks organiseert het  
PJVP jongvolwassenenkoor een 
valentijnsconcert waarbij ze  
moderne – vooral pop en  
musical – muziek brengen. Sinds 
het ontstaan staan ze onder de 
vakkundige leiding van Wouter 
Vandevoort. Hij is werkzaam in 
het Stedelijk conservatorium van Hasselt (piano en samenspel), de Academie Haspengouw 
(piano, instrumentaal ensemble en koor) en de provinciale kunsthumaniora (muziekesthetica).  
Op het Toekoer Festival brengen ze u een mix van gekende klassiekers,  
musicalnummers, hedendaagse pop en soms een knipoog naar het muzikale verleden. Kortom 
voor iedereen wat wils! Als u het zelf voelt kriebelen om mee te zingen, kan u alle info over hoe, 
wie, wat, waar en wanneer terugvinden op hun website.  
                                                                                                                                 www.pjvpkoren.be 

De Paardenstallen  

Van 17u00 tot 17u20 

Gratis, geen ticket nodig 



Kop van Jut 
Henricus Jacobus Jut 

(Den Haag, 19 juli 1851 - Leeuwarden, 12 juni 1878) 

was een negentiende-eeuwse moordenaar uit Den Haag. 

Jut werd in de kranten als de grootste,  

meest gewetenloze moordenaar uit de geschiedenis  

gepresenteerd. 

Een kermisuitbater maakte dit te gelde door een attractie 

te bouwen waarop mensen met mokerslagen hun woede 

konden afreageren “Kop van Jut” te noemen.  

Daardoor ontstond de uitdrukking: "de kop van Jut zijn", 

het moeten ontgelden, de zondebok zijn.                                                                                                                                                                                                                                        

www.kopvanjut.be 

Dis & Co  
kindergrime 

Koer  

Tussen 14u00 en 17u00 

Gratis, geen ticket nodig 

Koer  

Doorlopend tussen 13u30 en 17u30 

50 cent voor drie keer slaan. 

Kristien Reniers, de zaakvoerster  

van Dis & Co, heeft reeds jarenlange ervaring 

in kinderanimatie van A tot Z. 

Ze tovert je kleine (of grote) deugniet zo om 

tot een diertje of zelfs een superheld. 



Koer  

Tussen 14u00 en 17u00 

Gratis, geen ticket nodig 

Katsjoe Theater 

Sneltekenaar Egel 

Een prettig gestoorde meneer die heel graag tekent. 

Koddige beestjes, dolgekke mensjes, vreemde dingetjes… 

Wie kan raden wat het wordt, krijgt dit zo maar mee. 



Verteltheater Echt Gebeurd 

Poëtische paraplu‘s 

Koer  

Tussen 14u00 en 17u00 

Gratis, geen ticket nodig 

Laat je betoveren door de magie van de pararpluvertelster. Geniet van een mooi klein  

verhaaltje dat ze alleen voor jou vertelt. Een vertelling onder de kleurige sluier om even  

bij weg te dromen, om mee te lachen of even bij stil te staan. 

Een verhaaltje voor jou alleen. 

www.echtgebeurd.be 



 

De VertelSter van 1001 verhalen neemt je met haar rijke 

verbeelding mee naar de trollenheuvels in diepe donkere 

wouden. Betoverend, magisch en spannend! 

 

Vanaf 4 jaar 

 

De VertelSter van 1001 verhalen 

Trollen en toverkollen 

Clavis Conceptwinkel 
Van 14u00 tot 14u20 
        15u00 tot 15u20 
        16u00 tot 16u20 
Gratis, geen ticket nodig 



De Luisterlezer 

Tussen d’ oortjes 

Koer-Fabulabus  

Tussen 13u30 en 17u30 

Gratis, geen ticket nodig 

Je geniet tussen d’ oortjes van woordjes,  

in een oog-en-blik geniet je fantasie  

een prik. Een scheutje poëzie,  

een vleugje romantiek,  

een slokje spanning   

en heel veel luisterplezier. 

De Luisterlezer (Selle De Vos)  

puurt verhalen uit kisten  

vol oude en nieuwe vertelschatten. 

 

www.luisterlezer.be 



Els van Praet 

De familie Snoek 

De familie Snoek woont in een klein rijhuis.  

Moeder, vader, Jantje en klein Anneke  

zitten vaak dicht bij elkaar,  

en toch leven ze langs elkaar heen.  

Ze eten zelfs nooit samen.  

Plots valt het licht uit.  

En dan gebeurt wat niemand ooit  

verwachtte...                                 Vanaf 4 jaar 

Weet je waar draken echt bang voor zijn?  

Voor hottentotten! En wat zijn dat dan?  

Kleine wezentjes niet groter als een duim.  

Een vrolijk en aanstekelijk, interactief verhaal dat 

alle kinderen tot het puntje van hun stoel krijgt. 

Met kostuums en attributen wordt het publiek mee  

betrokken zodat het lijkt of je mee in het verhaal zit.    

www.koningskind.be 

Koer-Fabulabus 

Tussen 14u15 en 17u05 

Gratis, geen ticket nodig 

……………………………………………………………………………………………………… 

Koningskind 

Over één Prins 100 draken en 77 hottentotten 

Koer-Fabulabus 

Tussen 13u30 en 17u45 

Gratis, geen ticket nodig 



De Paardenstallen - Grasperk vooraan 

Doorlopend tussen  14u00 en 15u30 

                                     16u00 en 17u30 
Vanaf 4 jaar 

Gratis, geen ticket nodig 

www.cirkusinbeweging.be 

Cirkus in Beweging 

Open piste/alle circustechnieken 

Circus beoefenen is heerlijk en uitdagend. Als een kunstje lukt, is de vreugde groot. 

Maar circuskunsten zijn niet gemakkelijk. Veel oefenen en opnieuw proberen is de boodschap. 

Er zijn heel veel verschillende circusvaardigheden. Tijdens de workshop krijg je de mogelijkheid 

om ze te proeven te ontdekken en te leren. 

Hun circuspiste ligt boordevol circusmateriaal op jou te wachten! 

Eenwielers, jongleerballetjes, grote ballen en tonnen om op te lopen, diabolo‘s rola bola‘s,  

Chinese bordjes… 

De circusbegeleiders tonen je met veel plezier hoe je op stelten loopt en hoe je met sjaaltjes 

leert jongleren. 



Phoenix Papieren Theater 

Ik ben de sterkste van de hele wereld 

 

Vanaf 4 jaar 

De wolf heeft goed gegeten en gaat rondvragen wat men van hem vindt.  

Een haasje, Roodkapje, de drie biggetjes en de zeven dwergen zeggen allemaal  

dat hij de grootste en de sterkste van de hele wereld is.  

Maar aan het babydraakje had hij dat beter niet kunnen vragen. 

Een leuke voorstelling met een hilarische verrassing op het einde. 

  

www.papierentheater.nl 

Koer en De Paardenstallen 

Tussen 13u30 en 17u30 

Gratis, geen ticket nodig 



Poppentheater Koekla 

Goudlokje en de drie beren 

Over een nieuwsgierig meisje dat wegloopt van huis en diep in het bos in een berenhuis  
belandt.  
Ze eet van de pap en valt daarna in slaap in een groot berenbed. 
Als ze ontdekt wordt door het jonge beertje, ontstaat er na een wilde achtervolging een  
vriendschap. 
Een vrolijke muzikale en intieme voorstelling, waarin grenzen verkend worden en  
vriendschap wordt ontdekt. 
  
Vanaf 3 jaar   
 
                  
www.koekla.nl 
                                                                                                           

Clavis Conceptwinkel 
Van 13u30 tot 13u50 
        14u30 tot 14u50 
        15u30 tot 15u50 
        16u30 tot 16u50 
Gratis, geen ticket nodig 



Vertelhuis RacconTella 

Circus Appelmoes 

Koer 

Tussen 13u30 en 17u30 

Gratis, geen ticket nodig 

Grootse verhalen in het kleinste theater van Nederland en België! Een magisch moment voor 
groot en klein. Ben je nieuwsgierig en ga je graag op reis? Vertelhuis RacconTella neemt je mee 
in fantastische verhalen die op rolletjes lopen! 
Kom deze reizende verhalen beleven in dit minitheater. 
Circus appelmoes is een schaduwspelvoorstelling. Na de voorstelling mogen de kinderen de 
hoofdpersoon op magische wijze schillen en opeten! 
Ook nog een gezond theater dus. 

  

Vanaf 4 jaar 

www.vertelhuis.nl 



Steven Luca Groenen 

François Blanc 

De op Franse boulevardschilders  

geïnspireerde François Blanc, 

is een zonderlinge verschijning  

in het straatbeeld.  

Hij spreekt een niet bestaand  

Frans dialect en werkt,  

druk gesticulerend,  

aan zijn min of meer  

virtuoze portretten  

van de voorbijgangers.  

Maar François zelf  

trekt meer aandacht dan zijn werk.  

Hij is ontroerend, spannend,  

lief en gemeen,  

een pareltje en een rustmoment  

in het jachtige bestaan van  

de moderne mens. 

 Vanaf 4 jaar                     

                        www.poppenspeler.be 

Koer 
Van 13u45 tot 14u00 
        14u45 tot 15u00 
        15u45 tot 16u00 
        17u00 tot 17u15 
Gratis, geen ticket nodig 



Trixie Divine 

Precies wat je nodig hebt 

Word je wakker met een hoofd vol zwarte gedachten? Fantaseer je over de buurvrouw?  
Heb je soms het gevoel dat je handen je voeten zijn, en andersom? 
Geen paniek ! Zij heeft precies wat u nodig heeft… 
Trixie Divine is een dame met een veel te dikke jas, waaruit flesjes, kaartjes, lintmeters en  
misschien zelfs een bureaulamp stulpen. Haar missie? Iedereen van z'n kwaaltjes afhelpen.  
Of het nu om zielenpijn gaat, of een gebroken kleine teen, met een beetje wilskracht, en vooral 
heel veel verbeelding geraak je er vanaf.  
Een placebo voor het gemoed, een oplapmiddeltje voor de ziel. 
  
Vanaf 8 jaar 

Koer en De Paardenstallen 

Tussen 14u00 en 17u00 

Gratis, geen ticket nodig 



 
De PRONK’IES zijn van plan om jullie iets heel  
lekkers voor te schotelen. 
Deze knotsgekke koks gaan iets heel lekkers voor 
jullie klaarmaken. 
Durf jij deze uitdaging aan? 
Kom dan naar hun caravannetje. 
 

Vanaf 8 jaar 

3 mannen zitten te wachten aan een bushalte. 
Ze willen weg, weg gaan is toch niet moeilijk? 
Het is gewoon je ene voet voor de andere zetten. 
Je droom achterna. 
Maar zullen ze het lef hebben? 
 
Vanaf 8 jaar 

Pronk 

Komen Eten 

Koer 

Tussen 13u30 en 17u30 

Gratis, geen ticket nodig 

Koer 

Tussen 14u00 en 14u30 

              16u00 en 16u30 

Gratis, geen ticket nodig 

Sociaal cultureel 

project Pronk 

Onderweg 



 

De Ghesellen 

Lampedin 

Vertrek op de Koer  
Aankomst op grasperk 
voor De Paardenstallen 
Van 13u30 tot 13u45 
        15u00 tot 15u15 
        16u45 tot 17u00 
Gratis, geen ticket nodig 

Laat jullie onderdompelen in Oosterse sferen  

waar spektakel, duistere krachten en magie  

het publiek zal verrassen. 

 

Vanaf 6 jaar 



KuBaret 

Spelen met uw leven! 

De twee patiënten K.B. en B.K.,  
beter gekend als het duo ‘KuBaret’,  
zijn uit een psychiatrische instelling weten 
te ontsnappen.  
Deze 2 heren hebben als stoornis alles als 
een familiefeest te beschouwen en  
à l’improviste te spelen met uw leven. 
Ze wagen zich het liefst op allerlei podia 
om met hun improvisatiekunsten  
uw totale aandacht af te leiden van uw 
smartphones en uw social media.  
Ze zijn niet gewapend, maar wees toch op 
uw hoede.  
Dit duo vormt een ernstige bedreiging  
voor onze hedendaagse  
kleurloze consumptiemaatschappij. 
Deze twee theatergekken  
"spelen met uw leven". 
 

Vanaf 8 jaar 

Poortgebouw  - Zaal Mechtildis de Lechy 
Van 14u00 tot 14u15 
        15u00 tot 15u15 
        16u00 tot 16u15 
        17u00 tot 17u15 
Tickets: € 1, te koop aan infostand onder poortgebouw 



Stef Poelmans 

Potter Compleet 

Ook al ken je het verschil niet tussen Griffoendor en Zwadderich, toch zal deze dynamische 
voorstelling, met een écht spelletje Zwerkbal, je weten te bekoren.  
Acteurs Stef Poelmans (Rox) en Jens Pauly (De Vijfhoek) tonen je alvast in primeur  
de eerste 20 minuten van de voorstelling.  
Je zal de verhalen van 'De Steen der Wijzen' en 'De Geheime Kamer' herkennen. 

Vanaf 6 jaar 
Poortgebouw  - Zaal Erard van der Marck 
Van 13u45 tot 14u05 
        14u45 tot 15u05 
        15u45 tot 16u05 
        16u45 tot 17u05 
Tickets: € 1, te koop aan infostand onder poortgebouw 



Koen Ilsen 

Gezichtsverlies 

Kom genieten van een postmodern sprookje over een jongen die geboren werd zonder gezicht.  
Het is een gezonde baby, zeiden de dokters. 
Tien vingers en tien tenen, meer heb je niet nodig. 
Dat hij geen gezicht had, was bijzaak. Dat gaat normaal gezien vanzelf wel over. 

Tien jaar later staat hij voor de spiegel en voelt of die welving ondertussen al meer op een neus 
is gaan lijken. Of hij licht ziet of het zich toch weer verbeeldt. 

Kan je vrienden maken als niemand je recht in de ogen kan kijken? Kan je vooruitgaan als je 
geen neus hebt om achterna te lopen? Kan je gelukkig zijn zonder glimlach? 

Vanaf 10 jaar 
Poortgebouw  -  Zaal Mechtildis de Lechy 
Van 14u30 tot 14u45 
        15u30 tot 15u45 
        16u30 tot 16u45 
Tickets: € 1, te koop aan infostand onder poortgebouw 



Kaboekie 

Cyrano de Bergerac 

Deze theatervoorstelling gaat over de onbereikbare liefde tussen de Franse toneelschrijver  
Cyrano en zijn nichtje Roxane. 
Cyrano is niet zeker over zichzelf en bovendien heeft hij een lange neus. 
Blijft hij de anonieme aanbidder of maakt hij zijn identiteit kenbaar? 

 

Vanaf 8 jaar 
Poortgebouw  - Zaal Remacle Le Loup 
Van 14u15 tot 14u30 
        15u15 tot 15u30 
        16u15 tot 16u30 
        17u15 tot 17u30 
Tickets: € 1, te koop aan infostand onder poortgebouw 



Theater Maniacs 

De Klas 

Poortgebouw  -  Herkenrodezaal Zolder 
Van 14u15 tot 14u30 
        16u15 tot 16u30 
Tickets: € 1, te koop aan infostand onder poortgebouw 

“Ik wou dat ik naar school ging en dat er een wonder gebeurde. Ik sloeg de hoek van een straat 

om en vlak voor mijn ogen maakte mijn school zich langzaam los van de grond…” 

Eén klas. Drie groepjes. Zes dromen. Wat schuilt er onder perfect gelakte nagels, wie verstopt 

zich achter zijn boeken en wie sluipt daar langs de muur?  

“Als jij mij echt zou kennen dan zou je weten wat mijn wens was.” 

Vanaf 8 jaar 





Regio Hasselt CVBA 

Hasselt 

Turnhout 

Antwerpen (A12) 

Leuven 

Maastricht 


