4Hoog (BE) / WOLK / vanaf 3 jaar / Nederlandse première
/ Coproductie / Groots theater voor de kleintjes

Zonzo Compagnie (BE) / Thelonious / vanaf 6 jaar /
Nederlandse première / Een waanzinnige rit verzekerd!

El Patio Teatro (ES) / HUBO / vanaf 8 jaar / Nederlandse première / Een eerbetoon aan de Spaanse plattelandsdorpen en hun inwoners

Muziektheater Transparant (BE) / De Torens van Beiroet / vanaf 10 jaar / Nederlandse première / Een dappere zoektocht naar geluk

Cía Lucas Escobedo (ES) / YOLO / Vanaf 5 jaar /
Nederlandse première / Circus speciaal voor kinderen

PanicMap (ES) / Petit Big Blue / 1,5-4 jaar / Nederlandse
première / Dans, beeldende kunst en digitale media
voor de allerkleinsten

Het meisje wil er zo graag zijn… In de wolken. Zweven
en vliegen, hoog in de blauwe lucht. En kijken ook…
Naar al die kleine dingen daar beneden. Hoger en hoger,
tot in het wolkenhuis. De mooiste plek op aarde.

Een drummer, een pianist en een bassist nemen
je mee naar het New York van de eerste helft
van de 20ste eeuw. De kleine Thelonious kijkt
over de schouder van z’n grote zus mee naar het
pianoklavier en raakt helemaal in de ban van het
instrument. Wat volgt is een rollercoaster van
ontmoetingen, jamsessies, successen en een dosis
pech. De even koppige als geniale Thelonious Monk
volgt namelijk een grillig parcours, en maakt daarbij
even grillige muziek vol afwijkende harmonieën en
vreemde ritmes. Dat kon hem er weliswaar niet van
weerhouden uit te groeien tot “The High Priest of
Jazz” met tal van jazzstandards op z’n naam.

Er was eens een dorp…
Er was eens een vrouw…
Er was eens een verhaal…

Op haar vijftiende verjaardag is de djinn in Nabila
gekomen. Zoals een wolkje rook heeft ze hem
ingeademd. Hij spreekt zacht tot haar en leidt haar
naar de grote, drukke stad waar de jonge Nabila
het geluk hoopt te vinden. Ver weg van het leven
bij haar ouders op het platteland. Eenmaal in de
stad loopt ze er eerst verloren. Maar, ze overleeft
en vindt er vriendschap en liefde. Dan ontdekt ze
een verschrikkelijke waarheid: een wereld waarin
enkelen beslissen over het lot van velen.

YOLO betekent ‘You Only Live Once’. Dit
levensmotto viert het Spaanse Cía Lucas Escobedo
met een circusvoorstelling vol vreugde, energie,
kracht en ritme, speciaal voor kinderen. Dat wordt
genieten van gevaarlijke sprongen, bijna onmogelijke
acts en opzwepende livemuziek.

‘Petit Big Blue’ is groot én blauw. Hij is groot, blauw
en erg nieuwsgierig. Zijn nieuwsgierigheid neemt
hem mee naar onbekende plaatsen waar hij wordt
betoverd door nieuwe emoties. Met de illustraties
van de Russische schilder Wassily Kandinsky als
uitgangspunt gaan we op reis met ‘Ene’ en ‘Petit Big
Blue’ langs hun nieuw ontdekte emoties.

In een intieme theatersetting met een wel heel
speciaal decor maken we kennis met het meisje
hoog in de blauwe lucht, boven in de wolken. Met
acrobatiek en de klassieke muziek van Mozart maakt
4Hoog met ‘Wolk’ wederom groots theater voor
kleine kinderen.
Kleutertheater, dát is de passie, het DNA van
4Hoog. Het Belgische gezelschap 4Hoog uit Gent
maakt theater voor de kleinsten onder ons. Vol
verbeelding, verstilling, verwondering, verrijking,
verankering en soms ook een beetje verontrusting.
Regie: Frans Van der Aa
Tekst: Raf Walschaerts, Frans Van der Aa & Don Fabulist
Spel: Bastiaan Vandendriessche en Hazel Lam (doekacrobate)
Decor: Tim Scheffer
Muziek: Wolfgang Amadeus Mozart

Regie: Benjamin Vandewalle
Drums: Simon Segers
Toetsen: Fulco Ottervanger
Bas: Lieven van Pée
Video: Nele Fack / Studio Sandy
Technisch ontwerp: Pieter Nys
Kostuums: Johanna Trudzinski

Een productie van Zonzo
Compagnie in coproductie met
Handelsbeurs, Krokusfestival,
KAAP en De Grote Post. Met
de steun van Vlaanderen en het
Creative Europe Programme van de
Europese Unie.

Zonzo Compagnie /
Thelonious / 6+

4Hoog / Wolk / 3+
ZONDAG 25 AUGUSTUS, 11.00 + 16.00 UUR
THEATER KERKRADE, TONEEL OP TONEEL
€ 7,50

:

beeld: 4Hoog

ZONDAG 25 AUGUSTUS, 12.00 + 15.00 UUR
THEATER HEERLEN, LIMBURGZAAL
€ 10,-

foto: Rudy Callier

HUBO is een ontroerende en beeldende
voorstelling over liefde, verlies, eenzaamheid en
herinneringen. Een eerbetoon aan de Spaanse
plattelandsdorpen en hun inwoners.
El Patio gaat op zoek naar verhalen en
herinneringen die verborgen liggen onder water en
bijna vergeten zijn. Op plekken waar ooit bossen
waren: gras, gewassen én een school. Met humor
en liefde vertelt ‘HUBO’ het verhaal van een
vrouw die haar thuis, dat veranderd is in een eiland
van steen, niet wil verlaten.
Idee, creatie en regie: Julián Sáenz-López en Izaskun Fernández
Muziek: Elena Aranoa y Nacho Ugarte
Grafisch ontwerp en techniek: Diego Solloa
Fotografie: Clara Larrea
Productie: El Patio Teatro

Een productie van Muziektheater
Transparant en Moussem
Nomadisch Kunstencentrum.
In coproductie met
HERMESensemble, HETPALEIS
en Operadagen Rotterdam en met
de steun van Taks Shelter van de
Belgische Federale Overheid.

Muziektheater Transparant / De Torens van
Beiroet / 10+

El Patio Teatro /
HUBO / 8+
WOENSDAG 28 AUGUSTUS, 15.00 UUR
DONDERDAG 29 AUGUSTUS, 19.00 UUR
THEATER HEERLEN, INGZAAL
€ 10,-

Compositie: Zad Moultaka
Tekst: Paul Verrept
Regie / Scenografie:
Wouter Van Looy
Video: Stijn Grupping
Licht: Peter Quasters
Kostuums: Mieke Vandensande
Zang / verteller: Aline Goffin
Fluit: Karin de Fleyt
Double Bass:
Elias Bartholomeus

foto: Clara Larrea

VRIJDAG 30 AUGUSTUS, 19.00 UUR
THEATER HEERLEN, RABOZAAL TONEEL OP TONEEL
€ 10,-

foto’s: Koen Broos

Op een spannende reis vol emoties neemt ‘YOLO’
het (jonge) publiek mee langs verschillende
circusdisciplines. Met spannende acts tonen de
artiesten de problemen en kansen van inspanning,
angst en durf, van nederlaag en triomf, van
individualisme en collectiviteit.
Een avontuur voor jong én oud.
Productie: Teatre Escalante.
Diputació de València
Regie: Lucas Escobedo
Regie assistant: Joan Cusó
Muziek: Raquel Molano
Acteurs: Jana López, Edu
Martínez, Laia Sales, Plácido

Militano, Pablo Meneu, Raquel
Molano en Lucas Escobedo
Lichtontwerp: Juanjo Llorens
geluidsontwerp: Eduardo Soriano
Podium ontwerp: Luis Crespo
Kostuums: Amaya San Martín

Cía Lucas Escobedo /
YOLO / 5+
foto: Cía Lucas Escobedo

ZATERDAG 31 AUGUSTUS, 19.00 UUR
ZONDAG 1 SEPTEMBER, 15.00 UUR
THEATER HEERLEN, LIMBURGZAAL
€ 15,00 / € 20,00 / € 22,50 / € 25,00 / € 75,00 (FAMILIEPRIJS 4 PERS.)

PanicMap is continue op zoek naar innovatie. Naar
mogelijkheden om de digitale kunsten te integreren
in de podiumkunsten. Hieruit is een eigen, en
herkenbare taal ontstaan waar de beelden en poëzie
hand in hand samen gaan.
Regie: Juan Pablo Mendiola
Choreografie: Cristina Fernández
Pintado
Acteurs: Irene Ballester,
Joan Ballester
Muziek en geluidsontwerp:
Damián Sánchez
Podiumontwerp: Los Reyes del

Mambo
Licht en video: Juan Pablo
Mendiola
Motion graphics design:
Raúl González, Juanjo Ortiz
Kostuums: María Almudéver
Productie: PanicMap – Proyectos
Escénicos

PanicMap /
Petit Big Blue /
1,5-4 jaar
ZONDAG 1 SEPTEMBER, 11.00 + 16.00 UUR
THEATER HEERLEN, RABOZAAL TONEEL OP TONEEL
€ 7,50

foto: PanicMap

Luc Lodder / Workshop theaterfotografie voor
kinderen / vanaf 10 jaar

‘Circus Noël’ is een klein familiecircus, waar de
magie, het avontuur en de romantiek van het
circusleven de boventoon voeren, ondanks het vaak
harde bestaan. Het circus zou zó op Cultura Nova
kunnen staan. Ditmaal zijn de rollen echter
omgekeerd en speelt Cultura Nova de hoofdrol in
deze supertoffe familiefilm over de twaalfjarige Karo.
Karo loopt weg van huis en reist mee met haar
circusvrienden Victor en Tonie van ‘Circus Noël’, dat
onverwachts mee mag doen aan Cultura Nova. Als er
onderweg mysterieuze dingen gebeuren komt hun
deelname aan het festival in gevaar en dreigt Karo
haar nieuwe circusfamilie te verliezen. Ze moeten alles
op alles zetten om het circus te redden, ook al komt
hierdoor hun vriendschap zwaar onder druk te staan.

Ben je tussen de 10 en 14 jaar en wil je leren hoe je
bijzondere theaterfoto’s maakt? Dan is deze
workshop theaterfotografie echt iets voor jou. Kruip
in de huid van een professionele fotograaf en leer
hoe je een mega bijzondere foto maakt. Die je
natuurlijk uiteindelijk mee naar huis neemt. 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. Hij neemt tijdens
deze workshop mee in de wereld van een
professionele theaterfotograaf. Luc is geïnteresseerd
in ‘wat en waar de mens zich mee bezighoudt’.

Scenario: Holst Pellekaan en
Anjali Taneja
Regisseur: Dennis Bots.
Productie: Incredible Film en
Phanta Basta

De film werd mede mogelijk
gemaakt door het Nederlands
Filmfonds, Netherlands Film
Production Incentive, CoBO
fonds, Provincie Limburg,
Gemeente Heerlen, Heerlen Mijn
Stad, Cultura Nova en Abraham
Tuschinski Fonds, AVROTROS

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.

Festivalplein / Burg. van Grunsvenplein

Festivalplein / Burg. van Grunsvenplein

Festivalplein / Burg. van Grunsvenplein

Compagnie DUT (FR) / H JEUX D’O / AL

Hopfrog Fanfare (BE) / AL

Intro – Abstractiepark 7090

Een verfrissend waterpretpark voor jong en oud

Het Franse Compagnie DUT tovert het
festivalplein om in een waterparadijs met vijftien
unieke spelletjes voor waterratten van alle
leeftijden. Met onder andere waterbasketbal,
watervoetbal en een heus waterorgel. Alle
spelletjes van ‘H JEUX D’O’ zijn gemaakt van
gerecyclede materialen waarbij water van cruciaal
belang is voor de spelers. Net zoals water
essentieel is voor al het leven. Goed om te weten:
om ecologische redenen heeft Compagnie DUT
bij het ontwerp van de spelletjes ervoor gezorgd
dat ze zo min mogelijk water nodig hebben.
ZATERDAG 24 AUGUSTUS TOT EN MET ZONDAG 1 SEPTEMBER, 12.00-16.00 UUR (ZA, ZO EN WO),
14.00-18.00 UUR (MA, DI, DO, VR)
FESTIVALPLEIN / BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
GRATIS

DJ-fietsen AZC Heerlen i.s.m. De

Eigen composities, wervelende improvisaties en
hilarische interacties
Drie percussionisten en zeven blazers. Samen
tien muzikale klasbakken en karakterkoppen
rekken het concept ‘fanfare’ op in allerlei
richtingen. Zij klinken als het leven zelf: nu eens
grotesk en absurd dan weer verstild en
eenvoudig. Maar altijd écht: met adem, zweet en
ritmes die doen bewegen. Hopfrog trakteert op
een aanstekelijke mix van eigen composities,
wervelende improvisaties en hilarische interacties.
Dansen is dus toegestaan!

Hopfrog Fanfare zijn:Tim Coenen (basdrum),
Tijl Piryns (snaredrum), Sarah Van Impe (kleine percussie & bas),
Glen De Jonghe (souzafoon & trombone), Loes Minnebo (trombone), Bert Bernaerts (trompet), Mario Conjaerts (trompet), Koen
Bollen (sopraansax), Peppi Pepermans (altsax), Hanne Debacker
(baritonsax)

Vrolijkheid

Workshop
Theaterfotografie
Meester Kikker / 10+

Jeugdfilms / Geselecteerd door Filmhuis De Spiegel

Circus Noël / 6+
ZONDAG 1 SEPTEMBER, 12.00 + 14.30 UUR
THEATER HEERLEN, INGZAAL
€€ 6,00

foto: An-Sofie Kesteleyn

ZONDAG 25 AUGUSTUS 13.00-15.00 UUR + 15.30-17.30 UUR
THEATER HEERLEN, DSM THEATERCAFÉ
€€ 7,50

Foto: Silas Lodder

Op zoek naar iets merkwaardigs? Zin in betoverende
muziek of fantastische attracties? In Abstractiepark
7090 op het festivalplein (Burg. van Grunsvenplein)
vind je het allemaal. Zoals ieder jaar toont het
Maastrichtse muziekproductiehuis Intro in Situ
bijzondere nieuwe muzikale projecten op Cultura
Nova. In Abstractiepark 7090 hoor je nieuwe
muziek, zie je moderne kunst en ervaar je de
spanning en sensatie van de kermis in een vrolijke
geometrische vormgeving: zeven kolommen, een
piramide en een cluster van enorme bollen staan
opgesteld in de openbare ruimte. Zij vormen de drie
hoofdabstracties: De Grom, De Grot en De Groet.
In elke abstractie valt voor de nieuwsgierige bezoeker
van alles te beleven.
ZATERDAG 24 AUGUSTUS T/M ZONDAG 1 SEPTEMBER
FESTIVALPLEIN
GRATIS TOEGANKELIJK

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

Jongeren van 12-18 jaar uit AZC Heerlen hebben
in samenwerking met Bankra Bike Soundsystem
en Stichting De Vrolijkheid een eigen Sound
System gebouwd. Het Sound System bestaat uit
vijf DJ-fietsen. Na vier dagen lang bouwen,
ontwerpen, schilderen, beats maken, lachen en
verhalen vertellen zijn de DJ-fietsen dan eindelijk
klaar! Op het Festivalplein van Cultura Nova
zullen de mobiele soundsystems worden
gedemonstreerd. Dansen is gratis!
ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 AUGUSTUS, 14.00 - 17.00 UUR
BINNENSTAD VAN HEERLEN, VERTREK VANAF HET FESTIVALPLEIN

foto front: Circus Noël

Circus Noël / Familiefilm / vanaf 6 jaar

ZONDAG 25 AUGUSTUS, 13.00, 14.30, 15.30 UUR
FESTIVALPLEIN / BURG. VAN GRUNSVENPLEIN
GRATIS
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