TUTTI FRATELLI
FESTIVAL
SPIEGELS VAN DE ZIEL

DO 19, VR 20, ZA 21 & ZO 22 OKT 2017

‘Ik wil dat er altijd arme sloebers
blijven om de paardenvijgen op straat
te verzamelen!’ had hij in de voltallige
gemeenteraadsvergadering verklaard.
‘Want anders gaan die paardenvijgen
verloren. Met andere woorden:
dan gaat er rijkdom teniet.
Met als gevolg nog meer armoede…’
Uit: De burgemeester van Veurne, Georges Simenon.

Welkom op het 6de festival Spiegels van de Ziel,
dat kadert in de “Werelddag van verzet
tegen armoede en sociale uitsluiting”
Reinhilde Decleir

DONDER DAG 1 9 OK T OB ER
VAN 18U TO T 2 3 U
Inkom: €5 (inclusief eten)
De winst van de avond gaat integraal
naar de werking van Al Ikram.
Reservatie is ten sterkste aanbevolen.

18U: DADELS EN MELK
Tutti Fratelli opent de deuren:
welkom in ons huis!

19U: TUTTI FRATELLI
ZINGT HET UIT

Al Ikram begroet u met melk en dadels,
een Marokkaanse traditie die symbool
staat voor geluk en vruchtbaarheid.
Terwijl u geniet van de uitgebreide
kookkunsten van Al Ikram, speelt
Shata-Mata authentieke, spirituele
soefizang en moderne Arabische
muziek. Zanger Moad met zijn
band en Al Ikram brengen u in
een zuiderse, warme stemming.
Kom, ruik, smaak en ontspan.

Het festival gaat traditiegetrouw van
start met Tutti Fratelli: spelers en
muzikanten zingen uit de ramen van
ons gebouw over het onrecht van
armoede, over hoe schoon het leven
wel kan zijn, over de kracht om
door te gaan. Voor even staat u als
toeschouwer buiten op straat.

© Cuauthémoc Garmendia
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D O N DE R D A G 19 O K T OBER

20U30: COMPANY NOI
DANST

20U50: VER VAN DEN BOOM TUTTI FRATELLI SPREEKT

Choreografe Valentina Nigro bracht
vier jonge danseressen met verschillende achtergronden samen. Zij vormen
Company NOI, wat Italiaans is voor
“wij”. Met een fragment uit hun energieke
en krachtige dansvoorstelling “Donna”,
brengen ze een ode aan de vrouw: over
schoonheid, onzekerheid, moederschap
en opoffering. “Donna” is een productie
van A Woman’s View.

Je hebt een lijf van een dertigjarige.
Het lichaam. Maar gedrag en daden
zullen je al snel verraden. Je verlangen
is immens, en door een – al dan niet
aangeboren – tekort krijg je dat verlangen niet gerealiseerd. Je telt de
dagen. Je lijkt vreemd voor de ander.
Je raakt in een isolement.

© Corrie De Kruif

Tutti Fratelli brengt een heldere en
invoelende vertelling over onmacht en
onbegrip door armoede en bij geestelijke beperkingen. Over het gevecht dat
sommigen van ons dagelijks moeten
leveren. Over de diepe menselijke strijd
voor liefde.

VRIJDAG 20 O K T OB ER
Inkom: €3
Reservatie is ten sterkste aanbevolen.

20U-22U: PEN VLAANDEREN
OORDEN&WOORDEN
JOKE VAN LEEUWEN
EN AUTEURS
De tweede editie van Oorden&Woorden
op het Festival Spiegels van de Ziel!
Met de ware woorden van Sarah De Mul
en Refqa Shaqoor, de verbeelding
van Hazim Kamaledin en Joke
van Leeuwen en de poëtische kracht
van Hoshang Ossi, Ali Serouji
en Maud Vanhauwaert.
En Mario Paric komt behalve met
zijn woorden ook met zijn meeslepende
gitaarspel. Meertalig, met projectie.
PEN Vlaanderen, met steun van
Behoud de Begeerte en Vlaams Fonds
voor de Letteren.

Alya, Refqa, Hosheng & Mario

Z AT ER DAG 21 OK T OB ER
VAN 13U TOT 2 U

13U-16U: LOECHT OEPPAKKE,
ZWOAR NEERGOEIE
Gratis voorstelling tijdens de
zaterdagmarkt op het Theaterplein
(aan Het Paleis)
In dit ongeziene en spectaculaire
spektakel mengen de fratelli zich
met gekende catch-iconen als John
Beton (De Schrik van Hoboken),
Valeir Prospeir, De Rossen Draak,
Franske Van den Brande (De Schrale)
en Tricky Nicky (The Bitch).
De filoe’s van Loecht oeppakke,
zwoar neergoeie zijn Vic Mees en
Erik Vlaminck.
De clou van ’t spel is dat de arme mens
zijn mond niet houdt. Vandaag niet.
En morgen ook niet. Dit is levensechte
gevaarlijke catch mét doorleefde inhoud.
Niet te missen! Men vertelle het voort!
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20U-22U: DAAR WAAR
WE ONTMOETEN
Inkom: €3 (Inclusief Party)
Reservatie is ten sterkste aanbevolen.
Duik in het radiofoon universum van
Radio Begijnenstraat: een luistervoorstelling in onze theaterzaal vol
ongehoorde stemmen & verhalen,
montage & constructie, woord & klank.
Not live, but alive! ... vanuit de
gevangenis van Antwerpen.
Na de luistervoorstelling nodigt gastheer
Axel Daeseleire enkele kunstenaars
en acteurs uit voor een gesprek over
hoe ze creativiteit gebruiken voor hun
eigen welzijn en wat het voor hen
betekent om met kunst bezig te zijn.
Met: Sammy Dieudonné
(Radio Begijnenstraat), kunstenaar
Ben Kockelkoren (via Museum
Dr. Guislain), Dirk Rypens

Kunstenaars Sammy Dieudonné
(Radio Begijnenstraat) en
Ben Kockelkoren (via Museum
Dr. Guislain) stellen tentoon
in ons gebouw. Kleurrijke
tekeningen wisselen af met
merkwaardige stenen.
Kom binnen in het universum
van twee bijzondere kunstenaars.

Z AT E R D A G 2 1 O K T O BER
en Juan Maldonado (Tutti Fratelli).
Volg hun hersenkronkels en ideëen,
breng zelf wat kritsiche vragen mee
en geniet van betoverende geestigheid.
Theatermaker Dirk Pauwels verrast
het publiek met een tekst uit de voorstelling UTOPIA van Villa Voortman.
Dit alles wordt doorspekt met intermezzi
van zangeres Edith Hofman en piano
begeleider Wim Haeck (Villa Voortman).
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22U30-2U: PARTY
FunkyFezz aka Fonkadelic
draait de schijven als geen ander.
Funky beats zwepen je op en
banen zich een weg doorheen
je lichaam. Het denken gaat uit,
de benen er vandoor!

ZO NDAG 22 OK T OB ER
VAN 14U TO T 18 U
Inkom: €3
Reservatie is ten sterkste aanbevolen.

14U-16U: KORTFILMS
Plof neer in onze fluwelen zetels
en geniet van kortfilms van jonge
makelij. We strikten Adil El Arbi
en Bilall Fallah, echt waar! We tonen
hun laatste werk “Hash#tag”.
Fingers crossed dat ze present tekenen…
We vertonen “Downside Up” van
Peter Ghesquière, het mooie sprookje
over een wereld die bevolkt is met
mensen met het syndroom van Down.
Zijn sprookje won intussen al ettelijke
prijzen.
Marieke Vandecasteele vertelt met
“De code van Lode” hoe het is om
samen op te groeien met een broer
met een beperking .
“Dura Lex” van Anke Blondé
brengt de problematiek van de illegale
vluchteling tot in ieders huiskamer.
De filmmakers of enkele spelers worden
na vertoning uitgenodigd voor een
gesprek met Seppe van Groeningen,
ervaren geluidsman van honderden
films en ook romanschrijver.
Hij bevraagt, duidt en reflecteert.

Z O N DAG 2 2 O K T O B E R

17U-18U: WANNES CAPPELLE
(DUO MET TOM PINTENS)
Wannes Cappelle, frontman van
Het Zesde Metaal, komt voor de
gelegenheid in duo spelen met
gitarist/toetsenist Tom Pintens.
Uit hun laatste album 'Calais', bleek
al dat de muzikanten het maatschappelijk engagement niet uit de weg gaan.
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Dat u ze tijdens het Festival tegen
armoede aan het werk kunt zien,
is volgens Cappelle te danken
aan Reinhilde en de Fratelli zelf:
"Als je ziet welke schone dingen
zij maken, dan weet je dat het nog
allemaal niet naar de wuppe is..."

P RAKTIS CH
TICKETS

LOCATIE

Het festival Spiegels van de Ziel is
voor iedereen. Tickets kosten €3 per
dag (behalve op donderdag, dan is het €5
inclusief eten). Tutti Fratelli wil kunst en
cultuur delen en laten smaken door zoveel
mogelijk mensen en in het bijzonder door
personen die minder financiële draagkracht
hebben. We houden de inkom daarom
bewust laag. Al wie meer kan geven,
nodigen we uit om dit ook te doen.

Tutti Fratelli is makkelijk te
bereiken per fiets.
Er zijn Velo stations in de buurt:
Oudaan, Elzenveld of Bourla.
Tutti Fratelli is makkelijk te
bereiken met het openbaar vervoer:
tram 4 of 7 (halte Mechelseplein)
Met de auto kan je de betalende
parkings gebruiken in de buurt:
parking Oudaen, parking Vinci Park
aan het theaterplein (Frankrijklei).

• Reserveer best op voorhand
wil je zeker zijn van een plek
• Tickets kunnen niet op
voorhand worden afgehaald.
Ze liggen klaar aan de kassa en
zijn enkel cash te betalen.

RESERVATIE INFO
info@tuttifratelli.be
www.tuttifratelli.be
03 233 22 81 (van maandag tot
donderdag van 10u tot 17u).

Met dank aan district Antwerpen, Museum Dr. Guislain,
Villa Voortman, Het Paleis, Marc Lybaert,
onze geweldige koks en barvrouwen,
stagiaire Silke Claessens, en u, lief publiek.
Vorm: Thomas Soete | V.u. Ilse Moors,
Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen

PROGRAMMA

DONDERDAG 19 OKTOBER

ZATERDAG 21 OKTOBER

DEUREN OPEN OM 18U

DEUREN OPEN OM 19U

18U: DADELS EN MELK, AL IKRAM
19U: TUTTI FRATELLI ZINGT HET UIT
20U30: COMPANY NOI DANST
20U50: VER VAN DEN BOOM
TUTTI FRATELLI SPREEKT

13U-16: WORSTELCATCH SPEKTAKEL
LOECHT OEPPAKKE, ZWOAR NEERGOEIE
20U-22U: DAAR WAAR WE ONTMOETEN
RADIO BEGIJNENSTRAAT / MUSEUM
DR. GUISLAIN / TUTTI FRATELLI /
VILLA VOORTMAN / AXEL DAESELEIRE
22U30-2U: PARTY!

VRIJDAG 20 OKTOBER
DEUREN OPEN OM 19U

20U-22U: OORDEN&WOORDEN
JOKE VAN LEEUWEN EN AUTEURS

ZONDAG 22 OKTOBER
DEUREN OPEN OM 13U

14U-16U: KORTFILMS
17U-18U: WANNES CAPPELLE
(DUO MET TOM PINTENS)

