
1



THEATER  8
DINSDAG DENKDAG  36
DONDERDAG FILMDAG  42 
ZONDAG FAMILIEDAG  44 
EXTRA  46
KALENDER  48
TICKETS  52
PRAKTISCH  53
HUUR  53



3

Het was een klein kerstmirakel. In een 
mum van tijd – van 13 december tot 12 
januari oftewel exact één maand – bouwden 
we een turnzaal en auditorium om tot een 
professionele theaterzaal met vlakke vloer 
en 150 comfortabele zitjes. Waar ooit 
studenten zweetten en zwoegden, wordt jij 
nu ontroerd en beroerd. 

Ook Z33, Huis voor Actuele Kunst, 
was tijdens haar verbouwingen op zoek 
naar onderdak. Twee keer per week 
transformeert DE NIEUWE ZAAL in 
een arthouse bioscoop met Zebracinema 
op donderdagavond en Cinema Zap op 
zondagmiddag. Ook organiseert Z33 er haar 
A-Z nights en Talk’o Tuesdays. Wat dat 
moge zijn, lees je verder in deze brochure. 
Tot slot maken ook stad Hasselt en 
cultuurcentrum CCHA gretig gebruik van 
DE NIEUWE ZAAL. Je kan er terecht tijdens 

De Hasseltse Jeneverfeesten, beKOORlijk 
en het Krokusfestival. 
Maar DE NIEUWE ZAAL leeft ook 
wanneer jij er niet bent. De zaal is een 
creatieplek voor nieuwe producties. Het 
nieuwstedelijk repeteert er druk, en jonge 
podiumkunstenaars krijgen dankzij VONK 
een plaats om te experimenteren en te 
creëren. Na een vertoning of voorstelling 
transformeert onze foyer (aan de ingang 
van het gebouw) ‘s avonds tot een gezellig 
cafeetje, waar je kan napraten of een 
concertje kan meepikken. Overdag tref je er 
vaak UCLL-studenten aan die de ruimte als 
expressielokaal gebruiken. 

Kortom: het borrelt en bruist in DE 
NIEUWE ZAAL. Wij hebben er zin in, en 
jij hopelijk ook. Je bent alvast meer dan 
welkom. Tot snel!

DE NIEUWE ZAAL is een gloednieuwe 
theaterzaal in het hart van Hasselt. Op 
korte tijd werd het een bruisende plek vol 
theater, film, muziek, debat en inspirerende 
ontmoetingen. 

Het nieuwstedelijk is het stadstheater van 
Hasselt, Genk en Leuven. Om onze rol 
van stadstheater volop te kunnen spelen, 
zochten we al een tijd naar een vaste 
uitvalsbasis in Hasselt. Die plek vonden 
we in de historische Maastrichterstraat, 
schuin tegenover het Stadsmus. Huis de 
Reyger en het aanpalende gebouw zijn 
eigendom van de Zusters Kindsheid Jesu. 
Het oorspronkelijke herenhuis dateert al 
van 1782. De zusters en later hogeschool 
UC Leuven-Limburg (UCLL) richtten er 
hun lerarenopleidingen in. Toen die deels 
verhuisden, kwam er ruimte vrij voor 
nieuwe initiatieven. 
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Liefste Hasselaar

Ik wens je

Ik wens je een stad die ademt en leeft
Omdat het een stad is van mensen

Ik wens je een stad die denkt en die doet
Ik wens je een stad die beweegt

Ik wens je een stad die hoopt 
En die gul is en open
En goed is van hart
Ik wens je een stad die verbindt

We ontmoeten mekaar
En we eten en drinken
En hebben mekaar er ook lief
Een stad waar we spreken en spelen
En dromen
Verbeelden

Ik wens je een stad

Ik wens je een stad
Die wroet en die wringt
Die roept en die tiert
Een stad die tegen durft spreken

Want zonder tegenspraak
Is er geen keuze
Zonder tegenspraak
Geen democratie

Ik wens je een stad van de kunsten
De kunst
De kunst

Die de blikopener is van de geest
Die de waarheid vertelt
Die nooit is geweest

Ik wens je een stad
Die nooit meer gaat slapen

Ik wens je een stad

Stijn Devillé
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Met de nieuwjaarsbrief op 
de vorige pagina gaf Stijn 
Devillé, directeur van Het 
nieuwstedelijk, DE NIEUWE 
ZAAL zijn beste wensen mee 
op het openingsevent op 
12 januari 2018. Christophe 
Aussems en Sara Vertongen 
(Het nieuwstedelijk), Jan Boelen 
en Wim De Jaegher (Z33), Lies 
Serdons (Vonk), cultuurschepen 
Karolien Mondelaers (stad 
Hasselt), directeur Marc 
Vandewalle (UCLL) en Carla 
Gabriëls, Sanne Martens en 
Dirk Vandewal (Publiek Aan 
Zet) lazen ook brieven voor. 
De elfjarige Huub Hornikx, 
die naast DE NIEUWE ZAAL 
in De Hazelaar naar school 
gaat, gaf het goede voorbeeld 
en ging hen voor. Als afsluiter 
brachten Adriaan Van Aken 
en de hele ploeg van Het 
nieuwstedelijk het protestlied 
Why do we build the wall, met 
acteur Tom Van Bauwel als 
voorzanger. Kippenvel! Na alle 
mooie woorden kreeg de zaal 
zijn artistieke vuurdoop met 
een prettig gestoord concert 
door Rudy Trouvé en Mauro 
Pawlowski. De foyer werd 
tegelijkertijd ingewijd door 2 
Wicky Deejays. Het startschot 
van een week vol theater, film 
en debat.

FOTO’S DOOR BOUMEDIENE BELBACHIR
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Het hele jaar door beleef 
je theater in DE NIEUWE 
ZAAL. Het nieuwstedelijk 
kiest voor lange 
speelreeksen en houdt 
voorstellingen meerdere 
jaren op repertoire. Je 
kiest zelf de weekdag die 
jou best past of gaat naar 
een matineevoorstelling 
op zondag. 

Heb je genoten van 
onze voorstelling? Deel 
gerust met familie en 
vrienden. Ze zijn later in 
de speelreeks welkom 
of kunnen reikhalzend 
uitkijken naar het 
volgende seizoen.
foto Ellen Haesevoets

THEATER
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Een man (Pieter Genard) 
vertelt over zijn dromen, 
waarin hij verdwaalt in 
de diverse fases van zijn 
bestaan en niet meer weet 
wie of wat hij is. Een 
alwetende, Faustiaanse 
figuur met dubieuze morele 
waarden (Warre Borgmans) 
fungeert min of meer als 
zijn gids. Screen houdt het 
midden tussen film noir en 
een psychedelische afdaling 
in de hel. Een theaterfilm 
waarin tijd en realiteit 
vervagen. 

za 29 september 20u15
di 2 & wo 3 oktober 20u15 

€ 15 / € 14 (65+) / € 8 (-25)

tekst, regie en films Rudy Trouvé 
en Simon Allemeersch met Pieter 
Genard (live) en Warre Borgmans 
(film) muziek Rudy Trouvé, Elko 
Blijweert en Mauro Pawlowski 
in coproductie met De Singel, 
ARSENAAL/LAZARUS, C-TAKT en 
Het Bos foto Wannes Cré 

met nagesprek Stand 
der Dingen op dinsdag 2 
oktober (p.40)

Screen
Rudy Trouvé en Simon Allemeersch  
en Het nieuwstedelijk

Rudy Trouvé (bekend als 
eigenzinnige zanger/gitarist bij 
dEUS, Dead Man Ray, The Love 
Subsitutes en tientallen andere 
projecten) is al jaren één van 
de huismuzikanten van Het 
nieuwstedelijk en stond in die 
hoedanigheid meermaals op 
onze scène. Rudy droomde al 
langer van een eigen voorstelling, 
en na zijn kennismaking met 
theatermaker Simon Allemeersch 
zijn de dingen finaal in een 
stroomversnelling geraakt.
Voor de muziek van Screen 
trommelde Rudy zijn 
wapenbroeder Mauro Pawlowski 
op. Wie beide heren tijdens het 
openingsconcert van DE NIEUWE 
ZAAL aan het werk zag, weet wat 
te verwachten: magie, voodoo en 
een gezonde dosis geniale gekte. 
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Papa is op. Sinds hij zijn vrouw en zijn job verloor, is Harouns vader 
in een depressie gesukkeld. De jongen vlucht in een fantasiewereld. 
Met spannende verhalen en heel veel verbeelding wil Haroun zijn 
papa redden. 

Sara Vertongen bewerkte Salman Rushdie en goot het geheel in een 
bijzondere vorm. Een dubbelvoorstelling voor groot én klein, met 
een stevige geut spoken word, slam poetry en rap. 

“Een zeer intrigerende productie. Ga kijken! En praat na met je 
kinderen.” (Filip Tielens op Klara)

za 3 & zo 4 november 16u00  

€ 12 volwassenen / € 8 kinderen

originele tekst Salman Rushdie concept, tekstbewerking en regie Sara Vertongen 
met Jorre Vandenbussche en Matthias van de Brul muziek Gasper Piano foto 
Boumediene Belbachir in samenwerking met NTjong met de steun van Gallop Tax 
Shelter Deze productie kwam tot stand met de steun van de Tax Shelter maatregel 
van de Belgische Federale Overheid

Op 3 en 4 november organiseert Het nieuwstedelijk samen met Z33 
het minifestivalletje ‘Jonge Spruiten’ met naast Haroun ook films en 
open workshops (zie p. 44)

Haroun (8+)
Het nieuwstedelijk

Vorig seizoen ging Haroun 
in première tijdens het 
Krokusfestival van CCHA.

Haroun is een bijzondere 
voorstelling voor het hele 
gezin. Ouders en kinderen zien 
een andere kant van hetzelfde 
verhaal. De jonge Haroun neemt 
de kinderen mee op avontuur in 
zijn fantasiewereld. Volwassenen 
volgen ondertussen de 
neerwaartse spiraal van de vader 
in de theaterzaal. Op het einde 
ontmoeten de twee werelden – 
jong en oud – elkaar. 
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Een man en een vrouw verhuizen naar Singapore nadat ze hun 
dochter verloren. Ze willen weer vooruit. Terwijl zij lange dagen 
bij een technologiegigant maakt, dwaalt hij door de moessons. In 
de regen meent hij zijn dochter te herkennen. Met haar te kunnen 
spreken. 

Na bejubelde politieke stukken gaat Stijn Devillé een erg persoonlijk 
verhaal te lijf. Een regenprinter maakt water tot woord en beeld. 

“Sara Vertongen en Tom Van Bauwel spelen geweldig en bouwen de 
spanning knap op tot de ontroerende einddialoog.” (De Standaard)

di 13 & wo 14 november 20u15 
di 15 & wo 16 januari 20u15

€ 15 / € 14 (65+) / € 8 (-25)

regie en tekst Stijn Devillé dramaturgie Els Theunis met Tom Van Bauwel en Sara 
Vertongen muziek Gerrit Valckenaers en Geert Waegeman video Walter Verdin foto 
Katrijn Van Giel in samenwerking met C-mine cultuurcentrum, e-Media Research 
Lab KU Leuven met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren, Leuven MindGate 
Crossover Contest, Gallop Tax Shelter en gesteund als innovatief partnerproject 
door de Vlaamse Overheid Deze productie kwam tot stand met de steun van de Tax 
Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid

met nagesprek Stand der Dingen op woensdag 14 november (p.38)

Gesprek met de regen
Het nieuwstedelijk

Eind mei ging Gesprek met de 
regen in première in C-mine 
cultuurcentrum in Genk. Vooraf 
werd in DE NIEUWE ZAAL druk 
gerepeteerd. 

Gerrit Valckenaers maakt met 
Geert Waegeman de muziek 
in de voorstelling. Naast 
muzikant en samensteller op 
Klara is Gerrit in Hasselt ook 
bekend als een bevlogen leraar 
muziekgeschiedenis aan het 
Stedelijk Conservatorium. 
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Vuur kruipt onder je huid. Christophe Aussems interviewde 41 jaar 
na de collegebrand van Heusden-Zolder overlevenden, hulpverleners 
en nabestaanden. In een indringende voorstelling over verwerking 
en verlies reconstrueert hij het pijnlijke verleden en onderzoekt hij 
hoe deze ramp nazindert in het heden. Voor het laatst op tournee!

“Een gedeelde ervaring om niet snel te vergeten.” (De Morgen) 

vr 30 november 20u15
za 1 december 20u15
zo 2 december 15u00 (matinee / gratis Z33 kinderworkshop p.44) 
vr 19 & za 20 april 20u15    

€ 15 / € 14 (65+) / € 8 (-25)

tekst en regie Christophe Aussems tekst en dramaturgie Els Theunis met Jonas Van 
Thielen muziek Bert Hornikx en Myrthe Luyten foto Katrijn Van Giel 

Vuur
Het nieuwstedelijk

Drie jaar geleden ging Vuur 
in première op locatie in 
Heusden-Zolder. Het was de 
allereerste voorstelling van Het 
nieuwstedelijk, nadat de Queeste 
en Braakland/ZheBilding zich in 
de echt verbonden.

In 2019 is het 45 jaar geleden 
dat 23 jongens om het leven 
kwamen bij de internaatbrand 
van Berkenbos. De eerste 
speelreeksen van Vuur brachten 
heel wat teweeg bij de vele 
betrokkenen en nabestaanden die 
kwamen kijken. Nu speelt Vuur 
nog vijf keer in DE NIEUWE ZAAL. 
De allerlaatste voorstellingen zijn 
voorbehouden voor Heusden-
Zolder, waar Vuur op 6 en 7 juni in 
het nieuwe CC MUZE speelt.
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Ping vertelt over haar moeder die voorgoed naar Mexico vertrok, 
over haar opa en oma, over buurvrouw en politieagente Toos…
Ping stuit in haar verhaal op allerlei absurde zaken, zoals het 
mysterie van de verdwenen gymjuf Debbie die van schrik in haar 
fluitje stikte en tussen een paar dikke matten werd geplet, omdat 
een alienetje met zijn kapotte vliegende schotel door het dak van de 
gymzaal viel…

Ping is absurde, komische, fantasievolle én ontroerende voorstelling 
en was één van de hoogtepunten van Krokusfestival 2018.

vr 25 januari 2018 19u30

€ 8

tekst & spel Esther de Koning regie Joost Horward muziek Denis Coenegracht 
coproductie P2 – cultuurcentrum Hasselt & Theater aan het Vrijthof / in het kader van 
de interlimburgse subsidies foto Roger Foxius

Het is 1759 en je heet 
Nannerl Mozart. Je bent 
amper acht jaar oud en 
speelt niet alleen briljant 
piano, maar net zo briljant 
viool. Iedereen vindt je een 
wonder. Maar dan blijkt 
je kleine broertje nog veel 
muzikaler.
 
Wolfje en Nannerl reizen 
met hun vader door Europa 
en treden op voor koningen 
en hertoginnen. Tot Nannerl 
op een dag niet meer mee 
mag. Want een meisje hoort 
niet op te treden. En is haar 
broertje eigenlijk niet het 
enige echte wonderkind?

za 02 feburari 2019 15u00

€ 8

concept, tekst & regie Daniel van 
Klaveren spel Michiel Bijmans & 
Jiska de Wit vorm Lidwien van 
Kempen compositie Wolfgang 
Amadeus Mozart arrangement & 
geluidsontwerp Wiebe Gotink viool 
Rudolf Nottrot foto Sanne Peper

Ping
Esther De Koning (8+)
CCHA

Zus van Mozart
Daniël van Klaveren / STIP (7+)
CCHA



20 21

“Dit kamp is één grote wachtkamer. En ondertussen maken wij 
het gezellig.” Jasmin en Hanna willen het verschil maken en 
vluchtelingen helpen. Al snel botsen hun idealen op de realiteit. 

Audiomaker Lucas Derycke baseerde Esperanto op zijn eigen 
verblijf in een Grieks vluchtelingenkamp en een ontmoeting 
met een oude Esperantist die nog gelooft in de idealen van deze 
kunsttaal. Het resultaat is een audiovisuele cocktail van stemmen, 
interviewfragmenten, projecties en live muziek. 

vr 8 februari 20u15
za 9 februari 20u15
zo 10 februari 15u00 (matinee / gratis Z33 kinderworkshop p.44)  

€ 15 / € 14 (65+) / € 8 (-25)

concept, tekst, montage en regie Lucas Derycke dramaturgie Els Theunis met (de 
stemmen van) Ellis Meeusen, Lynn Van den Broeck, Sara Vertongen, Tom Voet e.a. 
muziek Frederik De Clercq foto Ellen Haesevoets 

met nagesprek Stand der Dingen op zaterdag 9 februari (p.38)

Esperanto
Het nieuwstedelijk

Lucas Derycke is een 
veelgevraagde audiomaker 
bij de Duitse en Nederlandse 
publieke omroepen, waar nog 
aandacht voor lange audiofictie 
is. Zo maakte hij een Duitstalige 
versie van Esperanto die je op de 
website van de WDR kan luisteren. 

Muzikant Frederik De Clercq 
studeerde radio aan het RITCS 
en nadien muziek aan PXL Music. 
Daar begeleidt hij nu studenten 
als coach en projectcoördinator.
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Dag en nacht gaan ziekenhuizen tot het uiterste om levens te redden.  
Maar om zelf te overleven, transformeren ze tot zorgfabrieken. 
In overboekte operatiekwartieren bezwijken chirurgen onder de 
werkdruk en hun eigen falen. Een systeem stuit op zijn limieten. 

Na Vuur maakt Christophe Aussems een nieuw interviewproject. 
Hij sprak artsen en slachtoffers over de medische fout die hun leven 
voorgoed veranderde.

zo 24 feb 15u00 (matinee / gratis Z33 kinderworkshop p.44)
vr 8 & za 9 maart 20u15  

€ 15 / € 14 (65+) / € 8 (-25)

regie en tekst Christophe Aussems dramaturgie Els Theunis met Inge Paulussen en 
Tom Ternest muziek Bert Hornikx en Patricia Vanneste 

Hybris
Het nieuwstedelijk

Hybris is Oudgrieks voor 
overmoed. Die overmoed slaat in 
Hybris zeker ook op de overmoed 
van onze samenleving, die steeds 
meer flirt met de grenzen van 
de gezondheidszorg. Na Vuur is 
het een nieuw interviewproject 
waarmee Christophe Aussems 
een controversieel onderwerp uit 
de taboesfeer hoopt te halen.

Ook één van de eerste feiten uit 
de levensloop van Christophe 
is nauw verbonden met het 
thema. Na zijn geboorte zweefde 
zijn moeder enkele maanden 
tussen leven en dood. Door een 
medische fout, zo bleek later. 
Uiteindelijk kwam alles goed. 
Christophe koestert nog steeds 
het scapuliertje dat hij destijds als 
baby kreeg opgespeld. Voor hem 
is het een soort van talisman.
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Een vader van ergens in de veertig lijkt alles te hebben. Huis in de 
stadsrand, topjob en een knappe vrouw. Tot zijn dochter 16 jaar 
wordt. Nooit heeft hij haar écht leren kennen. Hij zet alles op alles 
om het verleden in te halen. 

“First Contact navigeert gezwind tussen alle media door, maar 
voelt niet als een grote trukendoos.  Wel als een baanbrekend 
multimediaal stripverhaal.” (De Standaard)

vr 22, za 23, di 26, wo 27 maart 20u15
  
€ 15 / € 14 (65+) / € 8 (-25)

tekst, regie, audio- en videomontage Adriaan Van Aken dramaturgie Els Theunis met 
Stijn Meuris en Sara Vertongen muziek Joris Caluwaerts tekeningen Wide Vercnocke 
foto Katrijn Van Giel  

met op vrijdag 22 maart aansluitend dj-set door Adriaan Van Aken  
en Jan Ducheyne

First Contact
Het nieuwstedelijk

First Contact was het debuut 
van Stijn Meuris op het toneel. 
Als geen ander weet hij tekst 
te zeggen, te zingspreken en te 
brullen op muziek. 

Je kan First Contact ook als app 
beleven. Bert Hornikx – naast 
muzikant ook multimediawhizzkid 
– ontwikkelde ‘s werelds eerste 
volwaardige audio-strip-app. 
Daarmee kan je de strip zowel 
als video afspelen als slidend en 
pinchend interactief consumeren. 
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VERKIEZINGSKOORTS

Op 26 mei zijn het 
Vlaamse, Federale en 
Europese verkiezingen. 
Ze noemen het  “moeder 
aller verkiezingen”. In de 
maand voor de stembusgang 
laait de verkiezingskoorts 
hoog op. Debatten 
worden gevoerd met als 
enige doel de kiezer te 
overtuigen. Plannen worden 
voorgesteld. Beloftes 
gemaakt. Maar het is pas na 
de finale zetelverdeling dat 
coalities worden gevormd 
en regeerakkoorden 
gesmeed. Weten we nog 
voor welk plan we kiezen? 
Wie beslist er over onze 
toekomst? 
Het vertrouwen in 
de politiek zakt. Er 
worden vragen gesteld 
bij het model van de 
representatieve democratie. 
Burgerbewegingen tekenen 
alternatieve modellen uit. 
Maar vaak lijkt het dat er 
niets beweeg. Niets wilt 
bewegen.

Het nieuwstedelijk 
organiseert een hele 
maand politiek theater en 
verdiepend debat. Omdat 
we kritisch moeten zijn 
maar hoopvol willen zijn. 
Want, zoals nieuwstedelijk 
huismaker Adriaan Van 
Aken zich liet ontvallen: au 
fond, geloven we eigenlijk 
nog wel in politiek. 

27 april  Fight Night – Ontroerend Goed
7 mei  Trage Suikers: Verkiezingskoorts – Het nieuwstedelijk
26 mei  De Kiezer Beslist – Het nieuwstedelijk
27 mei  Hebzucht – Het nieuwstedelijk
28 mei  Angst – Het nieuwstedelijk
29 mei  Hoop – Het nieuwstedelijk
het volledige programma wordt in april 2019 bekend gemaakt

Vijf spelers. Vijf rondes. 
Uw stem. Eén overlevende. 
De inzet: uw aandacht, uw 
liefde, uw goedkeuring, 
uw lach, uw medelijden, 
uw zwakke plek, uw 
leedvermaak, uw hart, uw 
steun, uw oordeel. Wij 
helpen u beslissen met 
polls, stemwijzers, coalities, 
campagnes, debatten, 
exit polls, spin doctors, 
opiniepeilingen. Wij zorgen 
ervoor dat de beste niet 
wint.

Fight Night toont aan dat 
het democratisch proces 
onvermijdelijk gedoemd is om 
de keuzevrijheid te vernietigen. 
(The List)

za 27 april 20u15

€ 15 / € 14 (65+) / € 8 (-25)

regie Alexander Devriendt tekst 
Alexander Devriendt, Angelo 
Tijssens & de cast spel Aaron 
Gordon, Jeroen Van der Ven, Angelo 
Tijssens, Aurélie Lannoy, Charlotte 
De Bruyne, Max Wind Cameron 
Goodall & David Heinrich foto Sarah 
Eeckhaut

Fight Night
Ontroerend goed
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Een late twintiger is pas 
afgestudeerd en zoekt werk. 
Hij huurt een appartement 
in de stad, met zijn vriendin. 
Het is volop verkiezingstijd. 
Dat is aan alles te merken, 
behalve aan hem. 

Politiek theater vanuit het 
oogpunt van iemand die niet 
in politiek geïnteresseerd is. 
Een combinatie van audio 
(heel politiek Vlaanderen 
passeert de revue), muziek, 
tekst en een welgemikt dansje 
aan het eind. 

zo 26 mei 10u, 11u, 14u, 16u  

€ 6

regie en tekst Adriaan Van Aken 
met Matthias van de brul muziek 
Joris Caluwaerts foto Katrijn Van Giel 
visuals Bert Hornikx

try out op vrijdag 5 oktober 
tijdens het Kopstukkendebat 
van Fietsfront Hasselt en 
ook te zien als onderdeel van 
Trage Suikers op dinsdag 7 
mei (p.39)

De kiezer beslist
Het nieuwstedelijk

Theater op verkiezingsdag. Op 
zondag 26 mei 2019 kiezen we 
een nieuw Vlaams, federaal en 
Europees parlement. Wil je voor 
of nadat je het stemhokje induikt 
even moed tanken, inspiratie 
opdoen of stoom afblazen? 
Kijk dan de korte voorstelling 
De kiezer beslist in DE NIEUWE 
ZAAL. We volgen er met spanning 
de exit-polls.
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Op vrijdag 19 september 2008 hapt de Belgische bankensector naar 
adem. Op maandag zal het land niet meer hetzelfde zijn. De hele 
wereld komt in een allesverslindende draaikolk terecht.

Hebzucht vertelt de klassieke rise & fall van een financieel 
imperium. Maar aan het eind van deze tragedie gaan de personages 
niet dood. Ze cashen hun geld en zoeken dekking in de plooien van 
de geschiedenis. 

“De voorstelling is een geheven wijsvinger en opgestoken 
middenvinger tegelijk: zo direct in haar verontwaardiging,  
dat ze een moreel exempel wordt.” (De Morgen)

ma 27 mei 20u15 
  
€ 15 / € 14 (65+) / € 8 (-25)

regie en tekst Stijn Devillé dramaturgie Els Theunis met Dirk Buyse, Michaël Pas, 
Jorre Vandenbussche, Kris Cuppens, Sara Vertongen, Stĳn Devillé en een kind muziek 
Gerrit Valckenaers, Youri Van Uffelen en Trĳn Janssens foto Freek Verdonckt  

Hebzucht
Het nieuwstedelijk

De trilogie Hebzucht, Angst, Hoop 
is zeven uur toptheater op het 
puntje van je stoel. Een politieke 
thriller in drie afleveringen die 
eindigt met een bevrijding. 
Bekroond met de prijs voor 
podiumteksten van de Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- 
en Letterkunde (KANTL). 
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Angst begint waar Hebzucht eindigt. We voelen de schokgolven die 
vanuit de financiële wereld de rest van de samenleving overspoelen. 
De hele maatschappij wordt in een verstikkend keurslijf van 
besparingen gedwongen, hapt naar adem. We voelen de angst die 
om zich heen grijpt op de beurzen, in de partijhoofdkwartieren, de 
kabinetten en de commissies. Maar ook in de harten van de vele 
mensen in de Europese straten.

“De striptease van de democratie. (...) Dit is zelfs geen tragedie 
meer. Dit is de gang van zaken.” (De Standaard)

di 28 mei 20u15 
  
€ 15 / € 14 (65+) / € 8 (-25)

regie en tekst Stijn Devillé dramaturgie Els Theunis met Simone Milsdochter, Michaël 
Pas, Tom Ternest, Tom Van Bauwel, Bram Van Der Kelen, Sara Vertongen, een kind en 
99 figuranten  muziek Bert Hornikx en Geert Waegeman foto Freek Verdonckt  

Angst
Het nieuwstedelijk

“De ware thrill van het publiek 
bij het theater van Devillé is 
simpelweg dat het kan. Dat het in 
Vlaanderen weer kan dat theater 
openlijk gaat over waar het ook in 
de kranten over gaat – maar dan 
beter, veel menselijker, veel 
overzichtelijker en tegelijk veel 
complexer.” 
(uit de laudatio van Wouter Hillaert 
bij de KANTL-prijs voor Hebzucht, 
Angst, Hoop)
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“Waar angst heerst, moeten troost en hoop volgen.” Want het 
pessimisme dat Stijn Devillé tijdens zijn research voor Angst 
overmande, was zo groot, dat hij er zelf ongemakkelijk van werd. 
Met de personages die we in Hebzucht en Angst ontmoetten, gaan 
we op zoek naar nieuwe perspectieven. “We leven niet in een 
tijdperk van verandering. We leven in een verandering van tijdperk. 
De werkelijkheid is niet onveranderlijk. Alles zou anders kunnen 
zijn. We moeten eigenlijk alleen maar beslissen, dat we het ook 
willen.”

“Een stuk (…) waarvan je hoopt dat het Vlaamse en Federale 
halfrond het op de agenda plaatsen als verplichte avondactiviteit 
voor alle parlementsleden” (Knack)

wo 29 mei 20u15  

€ 15 / € 14 (65+) / € 8 (-25)

regie en tekst Stijn Devillé dramaturgie Els Theunis met Michaël Pas, 
Tom Van Bauwel, Simone Milsdochter, Sara Vertongen, Bram Van Der Kelen, Maarten 
Ketels, Christophe Aussems, Erik Van Herreweghe en een kind muziek Bert Hornikx, 
Geert Waegeman en Trĳn Janssens foto Katrijn Van Giel 

Hoop
Het nieuwstedelijk

Hebzucht, Angst, Hoop kan je als 
afzonderlijke afleveringen in DE 
NIEUWE ZAAL bekijken of als 
marathonvoorstelling in C-mine 
cultuurcentrum in Genk op 19 mei
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Dinsdag opent  
DE NIEUWE ZAAL 
haar deuren voor alle 
verdiepers, creatieve 
makers, kunstzinnige 
denkers, diepgravende 
kijkers, zieners en praters. 
Met nagesprekken, 
creatives’ meetups, 
soirées composées en 
Talk’o Tuesdays.
foto Boumediene Belbachir 

DINSDAG  
DENKDAG
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TRAGE SUIKERS 
Het nieuwstedelijk

Deze soirées composées 
zijn Trage Suikers voor je 
brein. Het nieuwstedelijk 
geeft inkijk in haar 
artistiek laboratorium. 
We nodigen kunstenaars, 
wetenschappers, 
journalisten, ondernemers 
en andere mensen met 
een mening uit. Samen 
verkennen we een 
fascinerend thema tijdens 
een avond vol tekst, theater, 
muziek, audio en debat. 
Vanop de eerste rij zie je hoe 
nieuwe projecten ontstaan 
en het maakproces van onze 
artiesten loopt. Op deze 
mentale voeding kan je een 
hele tijd teren. 
foto Katrijn Van Giel

TALK’O TUESDAY  
Z33

De projecten van 
kunstenhuis Z33 ontstaan 
steeds uit langlopend en 
verdiepend onderzoek 
in drie verschillende 
onderzoeksstudio’s. Dat 
resulteert in een uitgebreid 
programma vol artistieke 
activiteiten. Met Talk’o 
Tuesday brengt Z33 een 
aanvullend en verbredend 
filmprogramma. Verwacht je 
aan film en muziek, babbels 
met specialisten, curatoren, 
makers en zo veel meer.

STAND DER 
DINGEN  
Het nieuwstedelijk / UCLL

Het debat eindigt niet als 
het doek valt. Dan begint 
het pas. Tijdens deze reeks 
nagesprekken maken we de 
Stand der Dingen op na onze 
voorstellingen. Daarvoor 
werkt Het nieuwstedelijk 
samen met hogeschool UC 
Leuven-Limburg (UCLL). 
Theater als vertrekpunt voor 
een gesprek met specialisten 
uit alle hoeken van de 
wetenschap en samenleving 
én ons publiek.
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A—Z NIGHTS  
Z33
Creatives’ meetups

Een opeenstapeling van hands-on inspiratie, clashende projecten en 
opmerkelijke sprekers die het podium bestormen met eigenzinnige 
perspectieven. De avonden worden gevuld met nieuwe inzichten 
over de artistieke praktijk van de toekomst. Voor en door makers, 
denkers en studenten uit de creatieve industrie.

2 oktober  Stand der Dingen 
 Screen (Het nieuwstedelijk/UCLL)
9 oktober  A-Z night #7 - The Future of Work (Z33)
23 oktober  Talk’o Tuesday (Z33)
6 november  A-Z night #8 - Narratives on Migration (Z33)
13 november  Stand der Dingen 
 Gesprek met de regen (Het nieuwstedelijk/UCLL)
4 december  Talk’o Tuesday (Z33)
9 februari      Stand der Dingen 
 Esperanto (Het nieuwstedelijk/UCLL)
12 februari  A-Z night #9 (Z33)
12 maart  A-Z night #10 (Z33)
2 april  Trage Suikers (Het nieuwstedelijk)
7 mei  Trage Suikers / De kiezer beslist (Het nieuwstedelijk)
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Elke donderdag wordt 
DE NIEUWE ZAAL 
een arthouse bioscoop. 
Om 20u15 toont Z33 
met Zebracinema 
een hedendaagse 
kwaliteitsfilm op groot 
scherm. 

Zebracinema toont 
vooral Europese 
producties, wereldfilms 
en debuutfilms van 
jonge regisseurs. Elke 
film wordt ingeleid. 
Zebracinema is ontstaan 
in 1995 om de Limburgse 
filmliefhebber beter te 
bedienen. Ondertussen 
is het circuit uitgebreid 
tot acht partners in heel 
Limburg, waardoor 
cinefielen zich niet verder 
dan twintig kilometer 
moeten verplaatsen. 
Sinds 2018 coördineert 
MOOOV het filmcircuit.

DONDERDAG 
FILMDAG

06  september     Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
13 september     Lady Bird
20 september      Phantom Thread
27 september     Film Stars Don’t Die in Liverpool 
04 oktober       The Florida Project
11 oktober       On Body and Soul
18 oktober       Ni juge ni soumise
25 oktober       Under the Tree + lezing “Zwarte komedies onder de  
  Eyjafjallajökul” (Karel Deburchgrave)
01 november     Lean on Pete
15 november    Call Me By Your Name + lezing over film en   
  homoseksualiteit; ism Holibifestival.
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Op zondag kan je met 
de hele familie naar DE 
NIEUWE ZAAL. Het 
nieuwstedelijk speelt 
matineevoorstellingen 
(die om 15u beginnen) 
en Z33 organiseert 
tegelijkertijd een 
bijzondere en gratis 
workshop voor kinderen. 
Onder het motto “jong 
geleerd is oud gedaan” 
kan je ook naar Cinema 
ZAP, arthouse kinderfilms 
om 14u.
foto Boumediene Belbachir

2 september  kick off Cinema ZAP (Z33) 
 11u00 Rita en de krokodil 3+
 13u00 Huisdierengeheimen 6+
 15u00 Shaun het schaap: de film
7 oktober  Cinema ZAP : GUS 6+ (Z33) 
3 + 4 november  Jonge Spruiten (8+)
3 november  14u00 Ma vie de Courgette (Z33) 
 16u00 Haroun (Het nieuwstedelijk)
4 november  14u00 Phantom Boy (Z33)
 16u00 Haroun (Het nieuwstedelijk)
2 december  Vuur (Het nieuwstedelijk) 
 + kinderworkshop (Z33) 
9 december  Cinema ZAP Julius in Winterland 6+ (Z33) 
6 januari  Cinema ZAP (Z33) 
13 januari  Gesprek met de regen (Het nieuwstedelijk) 
 + kinderworkshop (Z33) 
3 februari  Cinema ZAP (Z33) 
10 februari Esperanto (Het nieuwstedelijk) 
 + kinderworkshop (Z33) 
24 februari  Hybris (Het nieuwstedelijk) 
 + kinderworkshop (Z33) 
3 maart  Cinema ZAP (Z33) 
5 mei  Cinema ZAP (Z33) 

ZONDAG  
FAMILIEDAG JONGE SPRUITEN

een pittig herfstfestival

Op zaterdag 3 en zondag 
4 november sluiten we 
de herfstvakantie af met 
een pittig minifestival 
voor Jonge (en oudere) 
Spruiten met een gedurfde 
smaak. Om 14u krijg 
je bij Cinema ZAP een 
audiovisuele verrassing 
voorgeschoteld. Daarna kan 
je om 16u naar de bijzondere 
dubbelvoorstelling Haroun 
kijken. Vooraf en tussen 
de voorstellingen kan je 
zelf aan de slag tijdens een 
kinderworkshop. Smakelijk! 
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In DE NIEUWE ZAAL 
valt nog veel meer te 
beleven. Surf naar 
www.denieuwezaal.be 
of bezoek onze 
Facebookpagina om onze 
agenda te bekijken en op 
de hoogte te blijven. 
foto Boumediene Belbachir

19-21 oktober  De Hasseltse Jeneverfeesten
25-28 oktober  Nordic Nights (www.ccha.be)
27 feb - 7 maart  Krokusfestival (www.ccha.be)
28 - 31 maart  Piano day(s) (www.ccha.be)

EXTRA

Piano day(s)  
CCHA

Dit jaar valt de 88ste 
dag van het jaar, de 
internationale dag van de 
piano (gelanceerd door Nils 
Frahm) op vrijdag 29 maart 
2019. Het festival cirkelt en 
kronkelt rond die pianodag.  
Er worden bruggen gebouwd 
over verschillende genres en 
locaties heen: van jazz tot 
postklassiek, van klassiek 
over piano voor families 
tot piano-inspiraties in 
de letteren. Van (voor het 
publiek) geheime plekken 
tot in de huiskamer.

Nordic night(s) 
CCHA

Eind oktober - wanneer 
de dagen weer wat korter 
worden en de nachten wat 
langer - organiseert CCHA 
de derde editie van Nordic 
night(s). Met dans, pop 
en rock, jazz, klassieke 
muziek, video/film, een 
familievoorstelling en 
literatuur uit/over het Hoge 
Noorden. Velkommen, 
tervetullut, välkommen, 
velkomið!

beKOORlijk 
Stad Hasselt

Gratis stadsfestival met 
Hasseltse koren op unieke 
plaatsen in de binnenstad. 

Jeneverfeesten 
Stad Hasselt

Een van de grootste 
en meest uitbundige 
stadsfeesten van het land. 
Muziek, dans, straattheater, 
een kelnerloop en een 
stadsfontein waarvan het 
water in jenever verandert, 
een museum dat jenever 
stookt, optochten en 
tentoonstellingen en jenever 
in alle smaken en kleuren. 
Twee dagen lang, de stad op 
zijn kop.

Krokusfestival 
CCHA

Het krokusfestival 
viert de kunsten voor 
jong publiek met een 
eigenzinnig en prikkelend 
festivalprogramma vol 
theater, dans, video, muziek, 
performances en speelse 
installaties. Met veel nieuwe 
makers en voorstellingen 
en premières uit binnen- en 
buitenland.
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KALENDER

zo 02/09/18 Kick Off Cinema ZAP Z33

11u00 Rita en de krokodil 3+

13u00 Huisdiergeheimen 6+

15u00 Shaun het schaap: de film

do 06/09/18 20u15 Zebracinema: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Z33

zo 09/09/18 Open Monumentendag

do 13/09/18 20u15 Zebracinema: Lady Bird Z33

do 20/09/18 20u15 Zebracinema: Phantom Thread Z33

do 27/09/18 20u15 Zebracinema: Film Stars Don’t Die in Liverpool Z33

za 29/09/18 20u15 Screen Het nieuwstedelijk

di 02/10/18 20u15 Screen + Stand der Dingen Het nieuwstedelijk

wo 03/10/18 20u15 Screen Het nieuwstedelijk

do 04/10/18 20u15 Zebracinema: The Florida Project Z33

vr 05/10/18 20u15 Kopstukkendebat Fietsfront Hasselt + De Kiezer beslist (try-out) Het nieuwstedelijk

zo 07/10/18 14u00 Cinema ZAP: GYS 6+ Z33

di 09/10/18 20u15 A-Z night #7 - The Future of Work Z33

do 11/10/18 20u15 Zebracinema: On Body and Soul Z33

do 18/10/18 20u15 Zebracinema: Ni juge ni soumise Z33

di 23/10/18 20u15 Talk'o Tuesdays Z33

do 25/10/18 20u15 Under the Tree + lezing “Zwarte komedies onder de  
Eyjafjallajökul” (Karel Deburchgrave) Z33

do 25  28/10/18 Nordic Nights CCHA

do 01/11/18 20u15 Zebracinema: Lean on Pete Z33

JONGE SPRUITEN

za 03/11/18 14u00 Cinema ZAP: Ma vie de Courgette 8+ Z33

za 03/11/18 16u00 Haroun 8+ Het nieuwstedelijk

zo 04/11/18 14u00 Cinema ZAP: Phantom Boy 8+ Z33

zo 04/11/18 16u00 Haroun 8+ Het nieuwstedelijk

di 06/11/18 20u15 A-Z night #8 - Narratives on Migration Z33

do 08/11/18 20u15 Call Me By Your Name Z33

di 13/11/18 20u15 Gesprek met de regen + Stand der Dingen Het nieuwstedelijk

wo 14/11/18 20u15 Gesprek met de regen Het nieuwstedelijk

do 15/11/18 20u15 Zebracinema Z33

do 22/11/18 20u15 Zebracinema Z33

zo 25/11/18 beKOORlijk Stad Hasselt

do 29/11/18 20u15 Zebracinema Z33

vr 30/11/18 20u15 Vuur Het nieuwstedelijk

za 01/12/18 20u15 Vuur Het nieuwstedelijk

zo 02/12/18 15u00 Vuur + Z33 kinderworkshop Het nieuwstedelijk

di 04/12/18 20u15 Talk'o Tuesdays Z33

do 06/12/18 20u15 Zebracinema Z33

zo 09/12/18 14u00 Cinema ZAP: Julius in Winterland 6+ Z33

do 13/12/18 20u15 Zebracinema Z33

do 20/12/18 20u15 Zebracinema Z33

zo 06/01/19 14u00 Cinema ZAP Z33

do 10/01/19 20u15 Zebracinema Z33

di 15/01/19 20u15 Gesprek met de regen Het nieuwstedelijk
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wo 16/01/19 20u15 Gesprek met de regen Het nieuwstedelijk

do 17/01/19 20u15 Zebracinema Z33

do 24/01/19 20u15 Zebracinema Z33

vr 25/01/19 15u00 Esther De Koning, Ping (8+) CCHA

do 31/01/19 20u15 Zebracinema Z33

za 02/02/19 15u00 Daniël van Klaveren/STIP, Zus van Mozart (7+) CCHA

zo 03/02/19 14u00 Cinema ZAP Z33

do 07/02/19 20u15 Zebracinema Z33

vr 08/02/19 20u15 Esperanto Het nieuwstedelijk

za 09/02/19 20u15 Esperanto + Stand der Dingen Het nieuwstedelijk

zo 10/02/19 15u00 Esperanto + Z33 kinderworkshop Het nieuwstedelijk

di 12/02/18 20u15 A-Z night #9 Z33

do 14/02/19 20u15 Zebracinema Z33

do 21/02/19 20u15 Zebracinema Z33

zo 24/02/19 15u00 Hybris + Z33 kinderworkshop Het nieuwstedelijk

ma 27/02  02/03/19 Krokusfestival CCHA

do 28/02/19 20u15 Zebracinema Z33

zo 03/03/19 14u00 Cinema ZAP Z33

do 07/03/19 20u15 Zebracinema Z33

vr 08/03/19 20u15 Hybris Het nieuwstedelijk

za 09/03/19 20u15 Hybris Het nieuwstedelijk

di 12/03/18 20u15 A-Z night #10 Z33

do 14/03/19 20u15 Zebracinema Z33

do 21/03/19 20u15 Zebracinema Z33

vr 22/03/19 20u15 First Contact + dj-set Het nieuwstedelijk

za 23/03/19 20u15 First Contact Het nieuwstedelijk

di 26/03/19 20u15 First Contact Het nieuwstedelijk

wo 27/03/19 20u15 First Contact Het nieuwstedelijk

do 28/03/19 20u15 Zebracinema Z33

do 28  29/03/19 Piano day(s) CCHA

di 02/04/19 20u15 Trage Suikers Het nieuwstedelijk

do 04/04/19 20u15 Zebracinema Z33

zo 07/04/19 14u00 Cinema ZAP Z33

do 11/04/19 20u15 Zebracinema Z33

do 18/04/19 20u15 Zebracinema Z33

vr 19/04/19 20u15 Vuur Het nieuwstedelijk

za 20/04/19 20u15 Vuur Het nieuwstedelijk

do 25/04/19 20u15 Zebracinema Z33

za 27/04/19 20u15 Fight Night - Ontroerend Goed Z33

do 02/05/19 20u15 Zebracinema Z33

zo 05/05/19 14u00 Cinema ZAP Z33

di 07/05/19 20u15 Trage Suikers / De kiezer beslist Het nieuwstedelijk

do 09/05/19 20u15 Zebracinema Z33

do 16/05/19 20u15 Zebracinema Z33

do 23/05/19 20u15 Zebracinema Z33

zo 26/05/19 10-19u De Kiezer Beslist (op verkiezingsdag) Het nieuwstedelijk

ma 27/05/19 20u15 Hebzucht Het nieuwstedelijk

ma 27/05/19 20u15 Angst Het nieuwstedelijk

ma 27/05/19 20u15 Hoop Het nieuwstedelijk

do 30/05/19 20u15 Zebracinema Z33
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TICKETS
 
Tickets voor theatervoorstellingen kosten 15 euro / 
14 euro (65+) / 8 euro (25-) per stuk bestel je online via 
www.denieuwezaal.be of koop je aan de zaalkassa. 

Tickets voor filmvertoningen kosten 6 euro /  
5 euro (55+, studenten, leerkrachten, UiTPAS Hasselt) / 
3 euro (12-, houders van de BILL-app)  
per stuk en koop je via www.z33.be of aan de zaalkassa. 

De zaalkassa opent een uur voor de vertoning of voorstelling.

COLOFON
 
Deze brochure is een uitgave van Het nieuwstedelijk,  
het stadstheater van Leuven, Hasselt, Genk
OPEK Leuven, Vaartkom 4, 3000 Leuven, 016 226 345
DE NIEUWE ZAAL Hasselt, Maastrichterstraat 96,  
3500 Hasselt, 011 765 428
info@nieuwstedelijk.be

Wij gaan behoedzaam om met je persoonsgegevens. Je leest 
onze privacyverklaring op www.nieuwstedelijk.be/disclaimer. 
Heb je vragen of opmerkingen? Contacteer ons op  
info@nieuwstedelijk.be.

DE NIEUWE  
ZAALKAART
 
DE NIEUWE ZAAL-
KAART kost 50 euro. 
Daarmee kan je twaalf 
films, vier theatervoor-
stellingen of een combi-
natie van beide bekijken. 
Je koopt DE NIEUWE 
ZAALKAART bij het 
onthaal in Z33, bij de 
dienst Toerisme of bij één 
van onze horecapartners.

HUUR
 
Wil je DE NIEUWE ZAAL huren? DE NIEUWE ZAAL is in de eerste plaats een creatie- en toonplek 
voor professionele kunstenaars. De huurprijs bedraagt 600 euro (excl. BTW en verplichte tech-
nische bijstand), al zijn uitzonderingen mogelijk. 

De activiteiten van de partners van DE NIEUWE ZAAL genieten voorrang. Daarom kan je slechts 
drie maanden op voorhand een aanvraag indienen. 

Mail naar info@denieuwezaal.be voor aanvragen en meer informatie. 

BEREIKBAARHEID
 
DE NIEUWE ZAAL bezoek je best te voet of met het open-
baar vervoer. De zaal ligt in de Maastrichterstraat nr. 96 in het 
hart van Hasselt, schuin tegenover het Stadsmus. Op vijftien 
minuten wandel je naar het NMBS-station. 

De centrumpendel (CP) van De Lijn stopt elke tien minuten 
op de Grote Markt, op vierhonderd meter wandelafstand. 
(Behalve op zondag.)

Kom je toch met de wagen, dan kan je onder het Kolonel 
Dusartplein parkeren. Daarna wandel je nog vijf minuten tot 
DE NIEUWE ZAAL. Parkeren in de stad kan ook, en zelfs 
gratis na 19u. 
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