
Reserveer uw tickets:
web: plazanterikken.be

tel: 015/34.31.58
café Wilgenhof Duffel

De Plazamoorden

   Vergeten straat - Film met Marc Peeters

      Paul Michiels – The Milkman tour

         Nu zijn alles ... dingen

            Brasil with love
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Niet op de openbare weg gooien



Vergeten straat - Film met Marc Peeters

Brasil with love
Do 26 maart 2020  20u. vvk: €10  kassa: €12
Een monoloog met veel muziek

Paul Michiels speelt een intiem concert in 
Cinema Plaza. 
Met ondersteuning van topmuzikanten speelt 
Paul Michiels alle nieuwe en oude nummers die 
zijn solocarrière hebben gekleurd.
Natuurlijk zullen er een aantal nummers van de 
nieuwste full plaat ‚Ageless‘ de revue passeren.

Met het nieuwe ‚The Milkman Tour‘-concept is, 
met de verwijzing naar zijn nieuwste single‚ 
The Milkman‘s Son Song‘, duidelijk dat Paul 
klaar is om menig hart te veroveren.

Nu zijn alles ... dingen
Do 30 jan. 2020  20u. vvk: €10  kassa: €12

Do 28 nov. 2019  20u. Ticket: €5 
20 jaar na de premiére in Cinema Plaza brengen we deze Film terug
in aanwezigheid van de regiseur Luc Pien en de Duffelse acteur Marc 
Peeters. Gebaseerd op de gelijknamige roman van Louis Paul Boon.
Regie: Luc Pien
Hoofdrol: Jos Verbist, Bob De Moor
          Marc Peeters, Wim Opbrouck

ARTO Verteltheater brengt deze monoloog met veel muziek!
Als het woord dementie is gevallen, gaapt er opeens een 
leegte. Een tijd van verwarring en onrust breekt aan. Wat 
nu? Hoe moet het verder? Wie kan de weg wijzen? De weg 
doorheen deze ziekte is niet recht maar kronkelig en vol 
twijfel, voor alle partijen.
Deze voorstelling raakt de vele aspecten aan waarop je kan 
botsen bij deze ziekte. En leidt je veilig door het labyrint 
van mogelijkheden waar je terecht kan voor ondersteuning, 
zowel thuis als residentieel.
Lieve De Meyer (spel, zang en concept)
Dirk Van der Linden (gitaar en piano)
Jean Van Lint (contrabas)
Dirk Ceulemans (licht en techniek)

Paul Michiels – The Milkman tour 

Wo 15 jan. 2020  20u. Ticket: €22

Met het nieuwe ‚The Milkman Tour‘-concept is, 
met de verwijzing naar zijn nieuwste single‚ 
The Milkman‘s Son Song‘, duidelijk dat Paul 

Nu zijn alles
Do 30 jan. 2020  20u. vvk: €10  kassa: €12

Een reis door Brazilië, een reis door de muziek en teksten 
die na al die tijd het leven blijven kleuren. 
De prachtige teksten en muziek van de Braziliaanse 
meesters zalven de ziel. Ook de mindere bekende pareltjes 
van de bossa nova krijgen een nieuw kleedje: soms door de 
muzikale variaties, soms door de Nederlandse vertaling.
Lieve zingt met haar warme stem en op haar ontroerende 
manier in het Engels en het Portugees en vertolkt ook in 
het Nederlands. Een intieme rollercoaster van 1.30 uur.
Lieve De Meyer (vocals)
John Snauwaert (saxofoon), Dirk Van der Linden (toetsen en gitaar)
Door Raeymaekers (drum), Jean Van Lint (contrabas en vocals)
Dirk Ceulemans (licht en techniek)

Voorstelling van de roman ‚De Plazamoorden‘
Inleiding door Kris De Smet
Monoloog met Marc Peeters
Interview met de auteur Gie Van den Vonder
Muziek: Fagot-ensemble olv Francis Pollet 

De Plazamoorden 

Do 17 okt. 2019  20u. GRATIS INKOM


