kabinet k & hetpaleis (BE) / Invisible / vanaf 8 jaar
Nederlandse première / Poëtische dansvoorstelling

Maquinant Teatre (ESP) / SALÜQ / vanaf 4 jaar
Nederlandse première / Een ode aan de Middellandse
Zee en aan het leven

Compagnie Frieda (BE) / WERELD, EINDE VAN EEN /
vanaf 8 jaar / Op zoek naar orde in een chaos die
wereld heet

Teatro delle Briciole (IT) / Pop-up / 3-6 jaar
Nederlandse première / Een imaginaire wereld vol fantasieën en dromen

Villanella & Maria Clara Villa-Lobos (BE) / Alex in
Vuilbakland / 6+ / Ludiek danstheater over onze
wegwerpmaatschappij

Aracaladanza (ESP) / Vuelos / vanaf 5 jaar
Nederlandse première / Magische dansvoorstelling
voor iedereen die durft te dromen

In invisible brengen drie professionele dansers
en vier kinderen een ontroerende en poëtische
dansvoorstelling over loutering, hoop en troost in
een wereld van wol.
Invisible is gebaseerd op verhalen die gaan over
het moment waarop alles wat vertrouwd is wordt
weggevaagd, de wereld een vreemde, kille plek wordt
en ieder mens aan zichzelf is overgeleverd. Over
hoe we dansen op het slappe koord tussen alles en
niets. Maar ook over het leven dat steeds weer de
bovenhand neemt, hoe dan ook.
“Alles kan en, dat is het knappe eraan, welke
interpretatie je er zelf ook aan geeft: het blijft verdomd
mooi om naar te kijken.” Het Nieuwsblad (****)

is een poëtische familievoorstelling over de
avonturen van de kleine heldin Nür, die haar land
noodgedwongen heeft moeten verlaten. Gedreven
door de wind van SALÜQ komt Nür op plaatsen die
zij nooit eerder had gezien. Op zoek naar een nieuw
thuis beleeft zij de meest wonderbaarlijke avonturen.
Het Spaanse Maquinant Teatre brengt met SALÜQ
een ode aan de Middellandse Zee en aan het leven.
Een verhaal vol hoop van én voor degenen die
dromen over een betere wereld.
Maquinant Teatre is een gezelschap van creatieve
en geëngageerde vrouwen. Hun voorstellingen
zijn poëtisch en realistisch tegelijk. In 2014 won
Maquinant Teatre de prijs voor esthetica op het
Mislata-Festival.

“Misschien wel de beste jeugdtheatervoorstelling
op locatie ooit”, aldus Marc Maillard,
artistiek leider van Theater FroeFroe, over de
familievoorstelling ‘WERELD, EINDE VAN EEN’.
Compagnie Frieda maakt deze bijzondere
voorstelling vanuit een diep verlangen naar
overzicht. Om orde te scheppen in de chaos van de
wereld waarin wij leven, om samen tot dat basale
wereldbeeld te komen. WERELD, EINDE VAN EEN
schetst op een speelse manier de evolutie van de
mens sinds Adam en Eva tot nu en weet jong en
oud te amuseren door haar spelplezier, tekst en
verrassende visuele vondsten.
“Erg grappig en stof tot nadenken”, “Sterke acteurs,
groot komisch talent”, “Fantastische voorstelling,
origineel en humoristisch”, aldus enkele reacties uit
het publiek.

Teatro delle Briciole blaast met dit pareltje het
pop-up boek nieuw leven in. In een raadselachtige
sfeer brengen twee actrices een ‘kind van papier’
tot leven terwijl ze spelen met figuren, vormen
en geluiden. Kleurrijke Pop-up illustraties volgen
elkaar op in een symbolisch spel. Ze vertellen het
verhaal over de avonturen van het ‘papier-kind’
dat zijn spiegelbeeld tegenkomt. Een imaginaire
wereld vol fantasieën en dromen voor de
allerkleinsten.

Alex is een meisje dat graag een echte hond wil.
Omdat haar ouders een levend huisdier niet zien
zitten, bedelven ze haar onder de namaakdieren
oftewel, knuffels. Op een kwaaie dag gooit Alex die
allemaal in de vuilbak. En zoals Alice een wit konijn
achternagaat en via zijn konijnenhol in Wonderland
arriveert, zo gaat Alex achter haar knuffels aan en
komt ze terecht in Vuilbakland. Alice en Alex maken
allebei een reis van de werkelijkheid naar een
fantasiewereld en terug.
Geïnspireerd door de magische wereld van Lewis
Carrolls ‘Alice in Wonderland’ wil choreografe Maria
Clara Villa-Lobos op een originele en ludieke manier
onze kinderen warm maken voor milieukwesties en
ecologie.

Met Vuelos presenteert Aracaladanza een eigentijdse
dansvoorstelling waarin de creativiteit en innovatie
van Leonardo da Vinci samenkomen met de
speelsheid en magie van Aracaladanza. Een volledig
originele en onvergetelijke ervaring voor jong én oud.
Fantasie, verbeelding en magie zijn de belangrijkste
ingrediënten van Aracaladanza. Het gezelschap won
vele prijzen waaronder de ‘National Theater for
Children and Youth Award’ in 2010. In Vuelos nemen
de dansers je mee op een reis vol dans, buitengewone
beelden en videoprojecties.
Een magische vlucht voor iedereen die durft te
dromen! Over zwemmen in de lucht, lopen over
water en vliegen over land. Omdat vrijheid alleen
mogelijk is als we durven dromen over een eerlijke,
vrije wereld.

Choreografie: Joke Laureyns & Kwint Manshoven
Dans: Louise Tanoto, Jacob Ingram-Dodd, Kwint Manshoven,
Titus Messiaen, Lisse Vandevoort, Sueli Besson, Naïm Glas
Muziek: Stijn Ylode De Gezelle

Invisible / 8 +
ZA 25 AUG 19.00 UUR
THEATER HEERLEN / LIMBURGZAAL
€ 9,50

SALÜQ

Regie: Juan Pablo Mendiola
Acteurs: Aina Gimeno and Ana Ulloa
Choreografie: Aina Gimeno
Muziek: Damian Sánchez

SALUQ / 4+
foto: Kurt van Elst

ZO 26 AUG 12.00 + 14.00 UUR
THEATER HEERLEN / RABOZAAL TONEEL OP TONEEL
€ 9,50

Acteurs: Chiara Renzi en Serena Guardone
Pop-up boeken: Giulia Gallo

Concept en choreografie: Maria Clara Villa-Lobos
I.s.m.: Clément Thirion, Clara Henry, Gaspard Herblot
en Antoine Pedros

Acteurs: Eva Binon en Patrick Vervueren
In samenwerking met: Jan Palinckx en Nikè Moens

WERELD, EINDE
VAN EEN / 8+
26 AUG 13.00 + 16.00 UUR
SPORTPARK KALDEBORN,
STADIONBAAN HEERLEN (NABIJ HOCKEY CLUB NOVA)
€ 9,50

Muziek: Max Vandervorst

Pop-up / 3-6
WO 29 AUG 15.00 UUR
SCHOOLVOORSTELLINGEN: DI 28 AUG EN WO 29 AUG 10.00 UUR
THEATER HEERLEN / INGZAAL
€ 7,50

Alex in Vuilbakland / 6+
WO 29 AUG 15.00 UUR
SCHOOLVOORSTELLINGEN: DI 28 AUG EN WO 29 AUG 10.00 UUR
THEATER HEERLEN LIMBURGZAAL
€ 9,50

foto: Charlotte Sambermans

Choreograaf: Enrique Cabrera
Dansers: Carolina Arija Gallardo, Jimena Trueba Toca, Jonatan de Luis
Mazagatos, Jorge Brea Salgueiro, Raquel de la Plaza Húmera
Muziek: Luis Miguel Cobo

Vuelos / 5 +
ZA 1 SEP 19.00 UUR
ZO 2 SEP 12.00 + 15.30 UUR
THEATER HEERLEN LIMBURGZAAL
€ 9,50

KID. is een voorstelling voor kinderen over
volwassenen én een voorstelling voor volwassenen
over kinderen. Twee voorstellingen tegelijkertijd. Als
kind en als volwassene zie je de voorstelling namelijk
allebei vanaf de andere kant. Je hoort wat er aan de
andere kant gebeurt, maar dat is niet altijd wat je
denkt. En wat je ziet is niet altijd wat je hoort.
“KID. is avontuurlijk, uitdagend en ongemeen grappig.
Het is een ronduit briljante voorstelling” Theaterkrant.nl
BOG. is de collectie van theatermakers Judith de
Joode, Benjamin Moen, Sanne Vanderbruggen en
Lisa Verbelen. Hun eerste voorstellingen ‘BOG. een
poging het leven te herstructureren’ en ‘MEN. de
mening herzien’ werden met verschillende
theaterprijzen bekroond.
Van en door: Judith de Joode, Benjamin Moen,
Sanne Vanderbruggen, Lisa Verbelen
Eindregie: Jetse Batelaan
Dramaturgie: Roos Euwe

Annet Bremen (NL) / Wil je een snoepje? / Vanaf 10
jaar / Try-out / Een poëtische handleiding om niet te
verdwijnen

Als een vreemde vraagt: “Wil je een snoepje?”, neem
je het niet aan. Als een vreemde vraagt: “Wil je mijn
puppy aaien?”, ga je niet mee. Als een vreemde
vraagt: “Wil je me de weg wijzen?”, stap je niet in.
Maar wat als… je het snoepje wel aanneemt? Je wel
meegaat? Je wel in de auto stapt? Wat gebeurt er dan?
In ‘Wil je een snoepje?’ fantaseren drie meisjes erop
los en wapenen zichzelf én het publiek tegen de
angst. Ben je tussen de 10 en 12 jaar en houd je van
schrijven en/of toneelspelen? Dan kun je meedoen
aan de workshops die de makers van ‘Wil je een
snoepje?’ op 21 en 22 augustus geven. Op dinsdag ga
je scènes schrijven over verdwijnen en op woensdag
ga je die spelen.
Meedoen? Meld je dan aan via
www. cultuurhuisheerlen.nl
Tekst: Annet Bremen
Regie: Belle van Heerikhuizen
Spel: Joke Emmers, Jade Olieberg, Jennifer Welts
Met dank aan Stichting Mastering Cultural Entrepreneurship
Maastricht (MCEM) en VIA ZUID

Aanmelden via www.cultuurhuisheerlen.nl

Wil je een snoepje?
10+

KID / 8+
foto: An-Sofie Kesteleyn

ZO 2 SEP 14.00 UUR
THEATER KERKRADE
€ 9,50
(BIJ HET BESTELLEN VAN DE TICKETS A.U.B. AANGEVEN MET HOEVEEL KINDEREN
EN HOEVEEL VOLWASSENEN U KOMT.)

ZA 1 EN ZO 2 SEP 14.30 UUR / € 5,00
WORKSHOPS / DI 21 EN WO 22 AUG 15.30
CULTUURHUIS HEERLEN

Jeugdfilms / Geselecteerd door Filmhuis De Spiegel

Festivalplein / Knutselen, spelen en ontdekken

Meester Kikker /
Anna van der Heide

BLAUW GRAS

Soms ben ik een kikker. Dat is mijn supergeheim.
Niemand mag het weten, behalve jullie. Sita,
Wouter en de andere kinderen in de klas lachen.
Leuke grap van de meester. Totdat hij op een dag
de klas in komt met kroos in zijn haar. Zijn kleren
zijn nat en gescheurd. De meester is aangevallen
door een ooievaar, zegt hij. Het is het begin van
een komisch, maar ook spannend avontuur. De
familiefilm Meester Kikker is gebaseerd op het
gelijknamige kinderboek van de populaire
kinderboekenschrijver Paul van Loon. In 2016
won Meester Kikker de Cinekid Leeuw voor
Beste Nederlandse Familiefilm.
ZO 26 AUG EN ZO 2 SEP 12.00 UUR
THEATER HEERLEN INGZAAL
83 MINUTEN
GRATIS (GEEN TICKETS NODIG)

Blanka / Kohki Hasei
Verlaten in de armoedige sloppenwijken van
Manila, worstelt de 11-jarige Blanka om te
overleven in een wrede wereld. Ze hunkert naar
een familie en geborgenheid, iets wat haar rovende
handlangers niet kunnen bieden. Haar droom is
om met spaargeld een mama te kopen. Haar leven
neemt een onverwachte wending wanneer ze Peter
ontmoet, een getalenteerd muzikant. Blanka is op
het Cinekid Festival 2016 uitgeroepen tot Beste
Kinderfilm.

ZO 26 AUG EN ZO 2 SEP 15.00 UUR
THEATER HEERLEN INGZAAL
75 MINUTEN
GRATIS (GEEN TICKETS NODIG)

Rachel Zweije (NL) / Het Wortelrestaurant (1+)
Heb je weleens een wortel geplukt en deze een
gezicht gegeven? In het Wortelrestaurant zie je
overal wortels. De serveerster lijkt zelf ook wel een
wortel! In dit bijzondere restaurant krijgen wortels
een gezicht maar wat voor een? Dat bepaal jij!
Hoe smaakt het?
ZO 26 AUG, WO 29 AUG, ZO 2 SEP 12.00-17.00 UUR

Festijeux
Festijeux komt terug naar het Festivalplein van
Cultura Nova. Dat is al goed nieuws. Nog beter is
dat het Franse gezelschap totaal nieuwe spellen
meeneemt. En dit keer voor jong én oud.
Dus ouders en grootouders, spelen!
ZA+ZO 11.00-18.00 / MA, DI, DO, VR 14.30-18.00 / WO 12.00-18.00

Knutselboom
Bouw mee aan de grootste Cultura Nova boom
aller tijden! Met wol en takken laten we de boom
iedere dag groeien. Kan jouw oma goed
handwerken? Neem haar gezellig mee!
ZA+ZO 11.00-18.00 / MA, DI, DO, VR 14.30-18.00 / WO 12.00-18.00

WML kinderprogramma
Ben jij al waterproof? Water is namelijk van
levensbelang. Check bij onze onderzoekster het
nut en de noodzaak van water in je lijf. Ga aan de
slag met verschillende waterproefjes of laat je
omtoveren tot een echte WaterDiva of WaterHeld.

Luc Lodder / Workshop theaterfotografie voor
kinderen / vanaf 10 jaar

Kruip in de huid van een professionele fotograaf en
leer hoe je een mega bijzondere foto maakt. Je
bezoekt de foto-expositie van Luc Lodder in
Theater Heerlen met foto’s die gemaakt zijn tijdens
eerdere edities van Cultura Nova. Je krijgt een
stukje theorie, én het allerleukste, je gaat echt in de
praktijk foto’s maken. Want waar maak je nu de
mooiste theaterfoto’s? In het theater natuurlijk.
De workshop wordt verzorgd door Luc Lodder,
huisfotograaf van Cultura Nova. Luc is
geïnteresseerd in ‘wat en waar de mens zich mee
bezighoudt’. Die mens en zijn activiteiten probeert
hij te vangen, niet via het repetitieve klik-klik-klik,
maar door echt te wachten tot het perfecte moment
zich voordoet.

foto front: Charlotte Sambermans

BOG. / hetpaleis / Het Zuidelijk Toneel (NL/BE) / KID. /
vanaf 8 jaar / Een voorstelling voor kinderen én een
voorstelling voor volwassenen in één!

Wat moet je meenemen?
Een digitale camera met een lege geheugenkaart en
een volle accu! Heb je geen camera? Stuur dan een
mail naar info@culturanova.nl en we zoeken samen
naar een oplossing.
WO 29 AUG EN ZA 1 SEP 15.00-17.00 UUR / € 5,00 / THEATER HEERLEN

tickets +31(0)45 571 66 07
(via parkstad limburg theaters)
www.culturanova.nl
www.plt.nl

ZO 26 AUG, WO 29 AUG, ZO 2 SEP 12.00-17.00 UUR

JEUGD
PROGRAMMA

Voor deze gratis activiteiten zijn geen tickets noodzakelijk.
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