
PROGRAMMA 

ZONDAG 4 SEPTEMBER 2016 

13.00 u tot 18.00 u 



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

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

  muziektheater, verteltheater, poëzie, randanimatie voor de kleintjes... 

       Voor het muzikale gedeelte is er een orkest, coverband en een koor. 

       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, op het grasperk,  

aan De Paardenstallen en in de Sacramentskapel zijn gratis.  

Hier heeft u geen ticket voor nodig.  

De spelkaart voor de volksspelen kost € 3 en is te koop aan de stand van de 

volksspelen.  

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 aan 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 de 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. 
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Jempi Trippaers 

Belleman  
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. 

BELLEMAN Stad Genk 

Jempi is aan zijn negentiende jaar  

toe als 'stadsbelleman'.  

In deze hoedanigheid leidde hij  

ontelbare stoeten en parades,  

kondigde hij vele concerten aan  

en presenteerde tientallen  

officiële overhandigingen,  

gebeurtenissen, ontvangsten... 

Voordeel aan dat belleman-gebeuren...?  

"Is gelijk de paus" lacht Jempi… 
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www.kopvanjut.be 

Koer: (locatie F) 

Tussen 13u30 en 17u30 

Gratis, geen ticket nodig 

Katsjoe Theater     met     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. 
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Koer: (locatie K)  doorlopend tussen 13u30 en 17u30  

Spelkaart voor drie spellen: € 3, te koop  aan de stand bij de spellen (K) 
Voor iedere deelnemer is een mooie prijs voorzien 

Volksspelen voor de kids 

www.kopvanjut.be 

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.                                                                                                                                                                                                                                        



Koer-Kiosk  (locatie D) 

Van 17u30 tot 18u10 

Gratis, geen ticket nodig 

Apple Juice werd opgericht in 2010. 

Stef, pianist/zanger en Tom, gitarist/zanger zijn jonge, geschoolde en ervaren muzikanten 

met een voorliefde voor tijdloze klassiekers. 

In hun repertoire zitten o.a liedjes van The Beatles, Elvis Presley, Clouseau,  

Eric Clapton, Stevie Wonder, Oasis, ZZ-Top, John Mayer, Jackson 5, Abba, Chuck Berry,  

Bryan Adams, Guns N’ Roses, Robbie Williams, Willy Sommers  en vele anderen. 

Coverband Apple Juice 

www.apple-juice.be 
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Koer-Kiosk  (locatie D) 

Van 12u50 tot 13u20 

Het Onderduikorkest 
Het onderduikorkest speelt klezmermuziek, van oorsprong Jiddische muziek. 
Tegenwoordig is het een smeltkroes van stijlen met Balkan- en zigeunerinvloeden, soms 
zelfs met een vleugje jazz. 
 
Het onderduikorkest ontstond in augustus 2009 en koos als instrumentale bezetting voor 
klarinet, accordeon, contrabas & drum met hierbij afwisselend sopraansax, trombone of 
basklarinet.   
Zij zorgen samen voor de typische klezmerklanken die zowel opgewekt als melancholisch 
klinken. 
 
Het onderduikorkest speelt instrumentale muziek afgewisseld met vocale nummers. 

www.onderduikorkest.be 

De Paardenstallen (O) 

 Van 15u55 tot 16u15 

Gratis, geen ticket nodig 



Kon. Gemengd koor Crescendo Rekem 
 

                                   Dirigente: Catty Janssen 

Het koor ontstond 50 jaar geleden uit het  parochiaal mannenkoor en heeft een rijk  

verleden met een groot aantal leden en professionele dirigenten. Deelnames in wedstrijden  

resulteerden in enkele begeerde prijzen zoals onder andere de gouden ster in de wedstrijd van 

Lommel. 

Het koor telt op dit moment een 20tal leden en staat onder leiding van ervaren dirigente Catty 

Janssen. Op het programma staan vooral kerkelijke activiteiten zoals liturgische en  

andere vieringen maar ook muzikale en profane optredens. 

Zo hebben ze een jaarlijkse dialectmis met gastoptredens in het verleden van Beppie Craft,  

Annelies v.d. Sunsets en Juulke. Ook werkten ze dit jaar mee aan het carnavalslied van  

Juulke & de Brikkebekkers en namen enkele van hun leden deel aan een flashmob in Maastricht. 

Zij repeteren elke woensdag in het ontmoetingscentrum van Rekem en om de 14 dagen 

zingen zij in de eucharistieviering van de St. Pieters Kerk in Rekem.                     

                                                                                                          

                                                                                                          http://www.crescendorekem.com                                          

Koer-Kiosk  (locatie D) 

Van 16u15 tot 16u35 

         

Gratis, geen ticket nodig 

De Paardenstallen (O) 

Van 14u15 tot 14u35 

 

Gratis, geen ticket nodig 
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Dansgroep de Vogelzangers 

  
Dansgroep de Vogelzangers werd opgericht te Zonhoven op 1 maart 1975 onder de naam  
"K.V. de Vogelzangers". Liliane Broers, reeds vele jaren actief in de danswereld, introduceerde 
het toenmalige "dansmarieke" bij Karnavalvereniging de Vogelzangers. 
Reeds van in het prille begin werd er deelgenomen aan tornooien in binnen- en buitenland.  
Daarnaast werden ook tal van optredens verzorgd in heel Limburg.  
Door de jaren heen werd "K.V." vervangen door "Dansgroep", daar het wedstrijdgebeuren de 
bovenhand kreeg op het carnavalgebeuren. 
  
In de toekomst wil Dansgroep de Vogelzangers een bredere naambekendheid verwerven en naar 
buiten treden als vereniging en dit voornamelijk met de gardedans.  
Men wil dat deze discipline ook in de toekomst centraal komt te staan en hierin wil de vereniging 
een vooruitstrevende rol innemen binnen het competitiegebeuren. Toch willen ze openstaan 
voor andere dansgenres en iedereen de mogelijkheid geven om binnen de dansvereniging te 
dansen zowel competitief als recreatief.  
  
Familievoorstelling                                                                                                www.devogelzangers.be 

Clavis Conceptwinkel 

Van 14u15 tot 14u35 

        15u45 tot 16u05 

Gratis, geen ticket nodig 



http://zusenzo.webs.com 
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Zus & Zo 

Schatten uit het sprookjesbos 
Verhalen uit de Efteling 

Sprookjesmagie… wie wordt er niet door betoverd? Het sprookjesbos in de Efteling… wie kan 

er doorheen wandelen zonder verwonderd te zijn? 

Ik geloof dat sprookjesmagie echt bestaat, niet alleen op vreemde plekken in verre tijden, 

maar ook hier en nu! Bij het vertellen van wonderlijke verhalen bijvoorbeeld. Als er een lach 

ontstaat. Of een traan. Of een rilling. Of een beeld dat niet meer loslaat. Net zoals wanneer 

men langs de verhalen in het sprookjesbos wandelt. 

Daarom vertellen ze jullie graag hun lievelingsverhalen uit de Efteling! Met betoverend mooie 

muziek erbij… 

Veva Gerard: vertelling en zang. 

Nele Gerard: diatonisch accordeon en wie weet wat nog. 

Clavis Conceptwinkel 

Tussen 13u15 en 17u40 

Zie hiervoor het  

uurschema op de locatie 

Gratis, geen ticket nodig 

Vanaf 4 jaar 



Iedereen is onderweg en op weg. Ieder volgt een eigen weg. 

Het rechte pad? Een sluipweg? Een drukke of een stille weg? 

Vandaag komen we op onze weg langs de 'Sacramentskapel'. We nemen dus een omweg 

langs verhalen, fantasie en waan in woorden, want iedereen is weg van verhalen. 

Maarten Van Rompaey geeft verhalen weg. Voor grote oren, kleine harten, dichters, 

liefhebbers en luisteraars. 

Winnaar 2016 vertelwedstrijd "de grijze Kanarie" 

 

                                                     Familievoorstelling     

                                               www.wittegroeten.be 
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Maarten Van Rompaey 

Weg weg weg 

Sacramentskapel (R) 

Tussen 13u20 en 14u20 

              15u00 en 16u00 

              16u35 en 17u30 

Gratis, geen ticket nodig 



Bedankt aan al onze vrijwilligers, 

de Abdijsite, Clavis Conceptwinkel, 

Stad Hasselt,  Provincie Limburg en 

al onze sponsors. 

Zonder hun hulp en steun was dit festival niet mogelijk. 

 
Giedo Wysmans 

Grasperk (locatie Q) 
Tussen 13u30 en 14u15 
              15u35 en 16u15              
Gratis, geen ticket nodig 

Koodrapje en de woze bolf 
  

  

  

Giedo neemt het publiek even mee naar “hun vroege jeugd”, de herinnering aan hun “eerste 

verhalen”, vervolgens staat hij stil bij de vertelkunst van de “meesters en juffrouwen van  

weleer” om te belanden bij de sprookjes. We blikken terug op hun oorsprong en hun invloeden. 

Hoofdaandeel is het verhaal van Roodkapje in een “dyslectische” versie: de medeklinkers  

werden van plaats gewisseld zodat een ludiek, lachwekkend verhaal ontstaat: “Koodrapje en de 

woze bolf”. Aan de band van het ros, in een bein kloerderijtje, woonde Koodrapje, samen met 

haar miefste loedertje …                                                                                                Vanaf 16 jaar 
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Wat doet de wolf van Roodkapje plots bij de  

7 geitjes en de 3 biggetjes? 

Die heks van Sneeuwwitje, heeft die niet nog 

een zus rondlopen? 

En is er dan niemand die de heks van Hans en 

Grietje mist nadat ze verbrand is in de oven? 

Veel vragen en misschien, heel misschien ook  

antwoorden tijdens onze zoektocht in deze  

prachtige sprookjes.    

Vanaf 4 jaar 

                                                                                                               

http://naverteldia.weebly.com 
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NaVerteldia 
  

Verknipte sprookjes 

Grasperk (locatie P) 
Van 14u35 tot 14u55 
        16u15 tot 16u35 
        16u55tot 17u15 
Gratis, geen ticket nodig 
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NaVerteldia 
Mata Hari: vrouw van uitersten 

Met deze vertelling geeft ze jullie een kijkje in 

het leven van Mata Hari. Verwacht jullie aan 

ontroerende, erotische en schokkende feiten. 

Het archief van de Franse geheime dienst wordt 

pas in 2017 openbaar gemaakt. Dan vervalt de 

wettelijke geheimhoudingstermijn van 100 jaar. 

Zal de waarheid daadwerkelijk aan het licht 

komen? Vernemen we wat we al wisten of  

krijgen we nieuwe feiten te horen die een heel 

ander licht werpen op deze wel heel  

verrassende dame? 

 

Voorstelling voor volwassenen. 

                                                                                                                                             

Poortgebouw  -  Zaal Mechtildis de Lechy 

Van 13u30 tot 13u50 

        15u30 tot 15u50 
Tickets: € 1, te koop aan infostand onder poortgebouw 
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Hou jij ook zo van die grote blauwe 

zee? Weet jij wie er in de prachtige 

onderwaterpaleizen woont?  

Misschien wel zeemeerminnen en  

drakenkoningen. Shtt....luister eens 

in een schelp, dan hoor je het ruisen 

van de zee en haar verhalen.  

De VertelSter neemt jou mee naar 

het schitterende Chinese  

waterlampionnenfeest! 

Ze brengt klankschalen, oceandrum, 

windchimes en andere akoestische 

instrumenten mee om de kinderen 

de onderwaterwereld extra te laten  

beleven. 

  
Voor kinderen van 4 tem 7 jaar. 

                                                                                                    

www.devertelster.be 

De VertelSter van 1001 verhalen 

De geheimen van de zee 

Grasperk (locatie Q) 
Van 14u45 tot 15u05 
        16u45 tot 17u05 
        17u30 tot 17u50 
Gratis, geen ticket nodig 



Hasselt 

Turnhout 

Antwerpen (A12) 

Leuven 

Maastricht 

Geel 
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“Godfried in de ban van woorden…..van Geert De Kockere” 

Laat me gewoon je kinderen zogen 
  

Poëtische Verteller Godfried Kippers 

Geert De Kockere schreef over  verschillende 
soorten liefde in verschillende literaire genres: 
gedichten, gedachten, sprookjes, verhalen, een 
toneelstukje.... Godfried  brengt op zijn eigen 
manier met de juiste gitaarmuziek en in  
interactie met het publiek deze teksten tot leven. 
                                                        Familievoorstelling  
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Poortgebouw  - Zaal Erard van der Marck 
Van 13u15 tot 13u35 - 14u15 tot 14u35 
        15u15 tot 15u35 - 16u15 tot 16u35 
        17u15 tot 17u35 
Tickets: € 1, te koop aan infostand onder poortgebouw 

http://tinekelambreghts.blogspot.be 

www.godfriedkippers.be                                            

Tineke Lambreghts 

Grasperk (locatie P) 
14u00 tot 14u10 - 15u00 tot 15u10 - 15u45 tot 15u55 - 16u40 tot 16u50 - 17u20 tot 17u30 
Gratis, geen ticket nodig 

Vanaf 16 jaar                                                                                    

Huurwoordenaar tot uw dienst! Ze 
schrijft verhalen en gedichten  
omdat ze niet anders kan, en ze 
doet het nog graag ook! Minstens 
zo gezellig vindt ze het om deze 
geschreven woorden voor te  
dragen aan iedereen die ze wil 
horen. In haar gedichtsels, zoals ze 
haar gedichten graag noemt, viert 
Tineke het liefst de schoonheid 
van het leven en haar obstakels. 
Door te focussen op alliteraties, 
assonanties en ja, ook eindrijm, 
zorgt ze ervoor dat haar stukjes 
makkelijk te verteren zijn. Ideaal 
dus om van te genieten op een 
aangename nazomerse  
zondagnamiddag! 
  



Een vrouw is al veel te lang single en 
gaat in de supermarkt op zoek naar de 
man van haar leven. Daar beleeft ze  
allerlei knotsgekke avonturen. Eens ze 
weer thuisgekomen is, beslist ze haar 
leven een nieuwe wending te geven.  
Wil je weten hoe ze dat doet en wat 
Tupperware® daar mee te maken heeft? 
Kom dan zeker kijken en luisteren naar 
een kwartier uit 'Solo YOLO : Vijftig  
tinten Tupperware®, de voorstelling die 
Hilde op  18 november brengt in de  
Minnepoort te Leuven. 
 
Hilde werkte 24 jaar in de banksector. 
Een zware burn-out maakte dat ze  
afscheid nam van de financiële sector.  
Met haar zelfgeschreven 'Malhaiz in den 
Delhaiz' won ze vorig jaar de juryprijs in 
de Monologenwedstrijd van  
Teater Frappant.  
Dit gaf haar de moed om verder 
te schrijven aan een grotere 
voorstelling.  
 
Vanaf 14 jaar 
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Poortgebouw  -  Zaal Conrad V. Neurenberg 
Van 13u20 tot 13u35 - 14u20 tot 14u35 
        15u20 tot 15u35 - 16u20 tot 16u35 
        17u20 tot 17u35 
Tickets: € 1, te koop aan infostand onder poortgebouw 

Hilde Appelmans 
 Malhaiz in den Delhaiz 



  

Tijdens een mini optreden van 15 minuten 

vang je een glimp op van het typetje Snoes in: 

*Een Schommelstoelmijmering, 

*Burlesk, over gewiekst zijn op een leuke manier, 

*Dag kind, een korte groet, 

*De Etiquettemitraillette, een roeping, 

*Small, Medium, Large, een verrassende pasbeurt. 

 

Dit zijn ter kennismaking enkele fragmentjes 

uit de volledige show die bestaat uit vele 

speels-verhalende rijmprentjes met een glimlach, 

versierd met accenten, vraag - en uitroeptekens, 

plus en min… 

 

 

Voorzien van een muzikaal randje en met tekeningen van Lief Nagels. 

Speciaal opgedragen aan alle pre-, per - en postmenopauzale Meisjes en Dames in het 

(gemengd!) publiek, dat actief genietend kan ondervinden wat deze S.N.O.E.S. - helaas reeds 

midden in haar tweede jeugd - kennelijk nét iets meer beroert dan haar leeftijds- en  

lotgenoten. S (ensueel) , N (ukkig) , O (verdreven) , E (motioneel) , S (tout) schenkt ze voor  

ieder wat wils,... tijdens een kamertoneelconference op jouw verzoek… 

En rekent zij daarna op jouw vergeving !!! 

  

Vanaf 16 jaar                                                                                                              www.snoes.libeli.be 

Poortgebouw  - Zaal Remacle Le Loup 
Van 13u45 tot 14u05 
        14u45 tot 15u05 
        15u45 tot 16u05 
        16u45 tot 17u05 
Tickets: € 1, te koop aan infostand onder poortgebouw 
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artiest-auteur Els Libotte als S.N.O.E.S.  

 Alles is al eens gezegd 
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Koen Ilsen & Daphne Agten 

“Soms zou ik gewoon even van de wereld af willen.” had ze gezucht. 

Hij begreep dat. Hij voelde dat ook. De nood om af en toe te ontsnappen, op te stijgen,  

alles achter te laten. 

“Dan doen we dat toch gewoon.” had hij geantwoord. 

  

Sindsdien verdwijnen man en vrouw elke dag na het avondeten samen in de garage.  

Ze knutselen. Ze bouwen. 

Beetje bij beetje krijgt hun 'spaceprogram' meer vorm. 

De ruimte wacht. 

 

Spel: Koen Ilsen 

          Daphne Agten 

  

Familievoorstelling 

Spaceprogram 15.22 

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 



Mia is een weduwe en gaat Ron helpen om een 2de knoke museum in Hasselt te openen met 

als titel “Sticks & Bones in Herkenrode”. Jan, een vriend, komt haar helpen, maar zijn  

bedoelingen zijn niet van goede aard. Hij wil haar in zijn voordeel het hoekje om helpen,  

maar dat lukt niet al te best. 

  

Acteurs: 

Paul Heylen: Jan 

Alice Foesters: Mia 

Ron Leinders: KnokeRon 

 

 

Familievoorstelling 
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Koer : (locatie B) 

Van 13u40 tot 14u00 

        15u00 tot 15u20 

        16u50 tot 17u10 

Gratis, geen ticket nodig 

De Ghesellen 
Sticks & Bones in Herkenrode 

In het Genker dialect. 
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M-Theater 
Astrella, het prinsesje van Tovarije 

Koer: (locatie I) 
Van 14u00 tot 14u20 
        15u20 tot 15u40 
        16u35 tot 16u55 
Gratis, geen ticket nodig 

Het sprookje gaat over het prinsesje Astrella, dat in plaats van braaf te wachten op een 

machoprins die haar hand komt vragen bij haar autoritaire vader, liefst op jacht gaat en 

de driekoppige draak wil bestrijden. De feeën willen haar op andere gedachten  

brengen, maar zij gelooft in de raad van de heks. Haar lijfspreuk: Door vuur en vlam.  

In wolk en zee. Word ik niet tam. Ik doe niet mee. De stoere ridders wijst ze af.  

Uiteindelijk vindt ze een prins die mooie gedichtjes uit het hoofd kent, jurkjes voor de 

poppen van zijn zusjes naait en liever danst dan vecht. 

 

                                                                                                                        Familievoorstelling 



Vertrek aan de parking 
Aankomst op grasperk 
locatie (N) 
Van 13u30 tot 14u00 
        15u00 tot 15u30 
        16u45 tot 17u15 
Gratis, geen ticket nodig 

22 

Kijk, daar komt het volkje van Ladderiedoe, 

ze reizen en komen vandaag naar je toe. 

Ze wonen in hun vreemdsoortige huizen 

gemaakt van ladders en van lange buizen. 

Ze hangen vrolijke doeken in ’t portiek 

en ze spelen ook heel grappige muziek. 

Hun troeteldiertjes zijn wel gek, maar niet dom. 

En wat er gebeurt met hen, daar lach je om. 

He, kom gauw kijken en blijf ook even staan, 

Ladderiedoe 

Jeugdtoneel Kaboekie vzw-studio 2 

Tekst: eigen creatie van de spelers 

Regie: Greta Dubois 

Spel: Andries Haesevoets, Tine Jans,  

          Matisse en Simen Vanheeswyck. 

Familievoorstelling                                       www.kaboekie.be 
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Twee mannen ontdekken een achtergelaten kinderwagen. Vol verwondering en goedbedoelde 

onhandigheid proberen ze voor de nodige 'opvang' te zorgen. Lukt het hen om dit tot een goed 

einde te brengen? 

Poussette is een non-verbale straattheater act, 

 geschikt voor kinderen en volwassenen. 

Acteurs: Ronald Ausloos en Peter Theunissen 

  

Familievoorstelling                                 www.lesfragiles.com 

Poussette 

Les Fragiles 

Koer: (locatie E) 
Van 14u20 tot 14u40 
        15u35 tot 15u55 
        16u50 tot 17u10 
Gratis, geen ticket nodig 
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Pronk 
Salto Mortale 

Dagen hebben ze gereisd vanuit het verre Rusland en nu komen deze Sovjetdiva’s Herkenrode 

in vervoering brengen.  

Maar raken ze het eens over hun acrobatie-act of wordt het een catastrofe om het koud van te 

krijgen? 

Regie: Daphne Agten 

Acteurs: Katrien Fraiponts  

                Dorien Vandermaesen  

                Mieke Vanhove 

Joachim Plusquin  

Familievoorstelling 

Koer: (locatie H) 

Van 13u20 tot 13u40 

        14u40 tot 15u00 

        15u55 tot 16u15 

        17u10 tot 17u30 



Reformtheatre 

Dans en Liefde 

Poortgebouw  -  Zaal Mechtildis de Lechy 

Van 14u30 tot 14u40 

        16u30 tot 16u40 

Tombola prijzen geschonken door: 

Thé Jokers Magic  Kuringen 

Tuin & diershop Martens  Tuilt 

De Schoenmaker   Tuilt 

Artemisia    Kermt 

Eetkaffee De Stroobander Tuilt 

Allanta    Hasselt 

Body Heat & Nail Art  Hasselt 

Floregineel    Tuilt 

Dagbladhandel Sophie  Kuringen 

Time To Dive   Kuringen 

Een jongen wiens uiterlijk een beetje snullig is,  

is verliefd op een bloedmooie danseres.  

Hij doet er alles voor om haar te versieren terwijl zij 

alleen maar met haar dans bezig is.  

Deze voorstelling is een combinatie van dans en  

Figurentheater                                      Familievoorstelling 
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Theater Hutsepot 
 

Over hoedjes en kalfjes 

  

De hoeden maken de man. Daarom trekt de hoedenmaker rond van huis naar huis, van dorp 

naar dorp. Iedereen zijn eigenheid, iedereen zijn hoed. Voor de hoedenmaker is iedereen  

gelijk en toch verschillend. Als de hoedenmaker voor jou een hoed maakt, dan verandert  

meteen je hele leven. 

 

Over hoedjes en kalfjes is een mobiele combinatie van  

muzikaal poppen- en verteltheater voor iedereen. 

 

Familievoorstelling 

www.theaterhutsepot.be 

Koer: (locatie C) 
Van 13u20 tot 13u40 
        14u40 tot 15u00 
        15u55 tot 16u15 
        17u10 tot 17u30 
Gratis, geen ticket nodig 
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Clavis Conceptwinkel 

Van 13u30 tot 13u50 

        15u00 tot 15u20 

        16u30 tot 16u50 

Twee spelende meisjes, een muzikante en een zelfgemaakt huis. De ene speelt met een pop. 

Tyka heet die pop en is een vrolijk meisje die houdt van gewone vrolijke dingen.  

De andere speelt met koppen. Grijze koppen. Wanneer ze zo'n kop opzet wordt ze een  

pestkop! Tyka en het meisje worden dat pesten moe en ze besluiten om op reis te vertrekken. 

Al snel merkt het andere meisje dat samenspelen zoveel leuker is.  

Maar... komen Tyka en het meisje nog wel terug? 

                                                                                                           Spel: Tynni Oorlynck en Kathy De Wit 

                                                                                                           Muziek: Lore Vertommen 

Woordeloze, muzikale en beeldende voorstelling voor 4+ 

Theater Tyka 
 

Tyka 
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Regio Hasselt CVBA 




