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WO 14/11 | KINEPOLIS | ANTWERPEN |
WWW.KINEPOLIS.BE

Nieuwe docu Coldplay 
speelt slechts eenmaal 

Fans van Chris Martin geven hun paard woensdag de sporen
naar Kinepolis. Daar speelt de nieuwe documentaire A Head
Full of Dreams (19.45u). Regisseur Mat Whitecross, die eerder
ook de op- en neergang van Oasis in beeld bracht, legde het
succesverhaal van Coldplay vast op de gevoelige plaat. Van
de begindagen van de Britse popgroep tot de arenaconcerten
van vandaag: twintig jaar lang volgde hij de band. Het resul-
taat? Een rauwe documentaire met nooit eerder vertoonde
beelden van repetities en concerten. A Head Full of Dreams is
op 14 november voor één dag wereldwijd in een aantal zalen
te zien. 

3
VR 16/11 - ZO 18/11 | WARANDE |
TURNHOUT | WWW.WARANDE.BE

Jef Neve cureert 

VR 16/11 ZO 18/11 | WARANDE |

JJJJJeefff  NNNNeeeevvee ccuuuuurrrrreeeeeeeeerrtt 
festival in Warande

Tussen de Warande en Jef
Neve klikt het al lang. De
pianist stelt er vanaf vrijdag
de derde editie van zijn
Neve Festival voor. Het veel-
zijdig programma vermeldt
zowel jazztoppers als fla-
menco en electropop. Kers
op de taart is Vivaldi’s Vier
Seizoenen in de versie van
Max Richter. Jef Neve diri-
geert bij dat concert het Jef
Neve String Orchestra. 
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WO 14/11 | BIBLIOTHEEK PERMEKE |
ANTWERPEN | WWW.BEGEERTE.BE

Remco Campert 
‘vurrukkulluk’ gevierd

Kees van Kooten noemt zijn beste vriend Remco Campert
“een kostelijke verschijning, zeer aangenaam gezelschap,
een groot dichter en een daverende humorist”. Die woorden
sprak de humorist uit bij de voorstelling van Een knipperend
ogenblik - portret van Remco Campert, een nieuwe biografie
door Mirjam van Hengel. Behoud de Begeerte brengt woens-
dag een hommage aan de Nederlandse dichter in Bibliotheek
Permeke. Jan Decleir, Jan Mulder en Guy Mortier brengen hul-
de aan hun inmiddels bijna negentigjarige idool door frag-
menten uit diens veelzijdig en omvangrijk oeuvre te kiezen.
Christophe Vekeman interviewt de biografe.
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ZO 11/11 | STADSSCHOUWBURG |
ANTWERPEN | WWW.EFTELING.COM

Al het fraais 
van de Efteling 
in een musical

De Sprookjessprokkelaar is een wonderlijk personage uit
het gelijknamige boek van prinses Laurentien en schrijver
Paul van Loon. Dat boek vormde de inspiratiebron van de
nieuwste Sprookjesmusical van de Efteling, die morgen zijn
tenten opslaat in de Stadsschouwburg. Maak kennis met de
12-jarige Sterre in haar speurtocht naar de juiste deur van de
sprookjesbibliotheek.
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WO 14/11 | SINT-
PAULUSKERK | ANTWERPEN |
WWW.STADSMAGAZIJN.BE

Leonie Gysel 
heeft crush     
op Gainsbourg

In de concertreeks Bloemen
noch Kransen eren artiesten
hun overleden helden in de
crypte van de Sint-Pauluskerk.
Leonie Gysel, frontvrouw bij
Arsenal, brengt er woensdag
een hommage aan Serge Gains-
bourg. Radiomaker Herwig
Verhovert wijdt het publiek in
in werk en leven van de Franse
artiest. The Moonlovers staan
de centrale gast muzikaal bij.

TEKSTEN ILSE DEWEVER
FOTO’S GEERT VAN DE VELDE, 
MAARTEN DE BOUW, KOEN 
BAUTERS, ANDREAS 
TERLAAK, GOEDEFROIT 
MUSIC, PATRICK DE ROO, 
JIMMY KETS, RR
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ZA 10/11 | HET KLOKHUIS | 
ANTWERPEN | WWW.VLAAMSFRUIT.BE

Peter Faber  
duikt in de fifties

Bij ons is hij alleen bekend
van tv-series als Baantjer en
Flodder, maar in Nederland is
Peter Faber een grote ster. De
acteur treedt vanavond op in
Het Klokhuis met de muzikale
show Into the Ballroom. Samen
met Gerhardt Heusinkveld en
een schare muzikanten van
Het Pauperparadijs neemt hij een duik in de
fifties. Met swingende songs wordt het huiska-
mertheater omgetoverd tot een balzaal.
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DO 15/11, DO 22/11 & ZO 25/11 |
ARENBERG | WWW.STEVENGABRIELS.BE |

Steven Gabriëls 
ontroert met humor

Op een dag word je wakker en ben je vijftig. Op die dag ben
je even ver verwijderd van je twintigste als van je tachtigste,
filosofeert komiek Steven Gabriëls in zijn nieuwe show. Ont-
roerend door bestemming gaat donderdag in première in de
Arenbergschouwburg. Gabriëls buigt zich over het voort-
schrijden van de tijd en het besef dat er voor elk van ons er-
gens een dag wacht die de laatste zal zijn.
De comedycarrière van Steven Gabriëls begon in december

2005 en nam een hoge vlucht met de productie Kassei, waar-
in hij zijn passie voor de wielerklassieker Parijs-Roubaix uit-
schreeuwde.
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DO 15/11 - ZA 17/11 | DESINGEL | 
ANTWERPEN | WWW.BERLINBERLIN.BE

Meestervervalser Geert Jan Jansen 
levert inspiratie voor ‘True Copy’

Het Berchemse theatergezelschap Berlin
trekt de wereld rond met theater dat schip-
pert tussen ‘zijn’ en ‘schijn’. Video is een vast
ingrediënt in hun producties, soms staan er
ook acteurs op het podium. Voor hun nieuwe
creatie True Copy analyseert Berlin het leven
van meestervervalser Geert Jan Jansen. De
Nederlander dook al eerder op in hun werk
als een van de dertig verhalenvertellers in
Perhaps All The Dragons…, dat met succes ge-
toond werd op Zomer van Antwerpen.
 Geert Jan Jansen haalde midden jaren ne-

gentig het wereldnieuws met vervalste wer-
ken van grootmeesters. Meer dan twintig jaar
had hij de kunstwereld opgelicht. Met verve:
Picasso en Appel schreven nietsvermoedend
echtheidscertificaten bij werk dat hij had ge-
schilderd. Een spellingfout in een certificaat
bij een werk ‘in de stijl van’ Chagall deed hem
na vele jaren de das om. Maar er zouden nog
steeds werken in musea hangen waarvan nie-
mand vermoedt dat ze van hem komen. True
Copy legt in deSingel de vinger op enkele
pijnpunten binnen de kunstwereld.
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ZA 10/11 | STADSSCHOUWBURG |
WWW.JACQUESVERMEIRE.BE

Verdraaid nog 
aan toe, Jacques!

Na zijn debuut Zaalshow I kondigt Jacques Vermeire van-
avond in de Stadsschouwburg zijn zevende zaalshow aan, 
Van 7 tot 77. De oude rot van de volkscomedy leeft zich op-
nieuw uit in typetjes en neemt tegelijk een wissel op de toe-
komst met de jonge (sport)god Ruben Van Gucht aan zijn zij. 
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VR 16/11 | STADSSCHOUWBURG |
ANTWERPEN | SPORTPALEISGROEP.BE

Ish Ait Hamou 
stelt zich voor

In Aangenaam, ik ben Ish ontplooit Ish Ait
Hamou zichzelf in al zijn facetten. Hij is gebo-
ren en getogen in Vilvoorde, zoon van eerste-
generatiemigranten, schrijver en danser. Ish
trekt al enige tijd met zijn show door Vlaande-
ren, maar door de interactie met het publiek
blijft de productie actueel. Vooral bekend als
choreograaf in So You Think You Can Dance,
brengt Ish naar de Stadsschouwburg Another
String Quartet mee en de getalenteerde dan-
ser Joffrey Anane.
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