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05.07.17 Kindercircusshow
Wanneer
wo 5/7/2017 l 19u l TICKETS
10/7/6

reserveer je tickets

Naar aanleiding van het Lachfestival
organiseert het Cultuurcentrum samen
met STT-produkties (NL), een
spetterend toonmoment en afsluiter
van de driedaagse kindercircuscursus.
Alle kinderen staan op het podium! Ieder met zijn eigen kunnen en kunstjes; rolorolo,

ballopen, spijkerbed, éénwielers, diabolo, tonlopen. Onder begeleiding van Arie Hemmen, 2
professionele begeleiders en een 10-tal monitoren.
Hier laten de cursisten zien aan ouders & sympathisanten wat ze geleerd hebben op de
kindercircuscursus 3-daagse.
Kindercircusshow XL: dit wordt de laatste show onder begeleiding van STT Produkties,
na 25 jaar. Daarom spelen ze in een bijzondere en verrassende bezetting.
Inschrijven voor de cursus kan je hier.

Bekijk hier het volledige programma van het lachfestival.

terug naar boven

06.07.17 COPAINS: Joseph Collard & Lize Verlooy
reserveer je tickets

donderdag 6 juli 2017, 19 uur in de Schouwburg

TICKETS: 10/7/6

JOSEPH COLLARD is een uitzonderlijk
talent. Het lijkt alsof het personage in
zijn one man show zo uit een stripboek
op het podium gestapt is. Joseph graait
uit zijn eigen ervaringen, alles is zo
eenvoudig en zo grappig: de trap, de
lift, de koord…

Joseph is bekend van het duo Les
Funambules en Le Cirque du Soleil,
waarmee hij heel Europa en de wereld
afreisde.

LIZE VERLOOY deze beeldend
kunstenares en poppenmaakster
brengt - met support van Joseph
Collard- de act COP, geïnspireerd op
het boek Roos van Dominique Monchy
Kiekens.
Een vrouw met twee koffers, wandelt.
Ze stopt met sleuren en rust even. Een
veiligheidsagente merkt haar koffers
op. Wie is de vrouw? Is ze op de vlucht?
Gaat ze werken? Of heeft ze iets in de
valiezen
te verbergen? De agente controleert en bevrijdt, ongewild 'Concentration Of Powers: C.O.P'

COPAINS: Houthalen-Helchteren wisselt artistiek talent uit met Rochefort. Zo krijgt jong
talent van bij ons een kans op het Festival du Rire International de Rochefort, bekend
omwille van zijn trappist, maar bij uitstek ook omwille van dit festival. Rochefortois Joseph
Collard treedt op tijdens zijn verblijf in Houthalen, maar werkt ok samen met talent van bij
ons.

Bekijk hier het volledige programma van het lachfestival.

terug naar boven

07.07.17 Joseph Collard -en Erhan Demirci Lachtuin pastorij

vrijdag 7 juli 2017, 21.45 uur l gratis

JOSEPH COLLARD. Klein van gestalte
is hij, maar deze kleine Belg stond wel
op het
podium bij het grote Cirque De Soleil.
Hij
trad op met de show voor hun 25ste
verjaardag.
Voor het lachfestival springt Joseph op
het kleine podium in de tuin achter de
oude pastorij, een beschermd monument. Een van de mooiste en sfeervolste plekjes in
onze gemeente waar hij al zijn mime en clownsvaardigheden uit de kast kan halen .

vrijdag 7 juli 2017, 20.30 & 22.15 uur l gratis
ERHAN DEMIRCI. In januari zette Erhan
het casino nog op zijn kop met zijn
show ‘Komt Goed’. Erhan groeide op in
Ham en trok op zijn 20ste naar Brussel.
Deze zoon van een Turkse mijnwerker
experimenteerde al met comedy tijdens
zijn studentenjaren. Als comedian heeft
hij op korte tijd een fantastisch
parcours afgelegd. Hij begon als MC bij
het comedycollectief Hakims of
Comedy, werkt regelmatig mee aan TV
programma’s en toert nu met zijn
volavondshow in de culturele centra.
Zijn outdoor optreden in de lachtuin is
puur en back to basics!

Optreden i.k.v. van COPAINS, het culturele uitwisselingsproject tussen Rochefort en HouthalenHelchteren.

Bekijk hier het volledige programma van het lachfestival.

terug naar boven

Theater
Muziek
Familie
Comedy & Cabaret
Klassiek
Literatuur
Casino Sessions
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