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Gulzig in het opzuigen 
van nieuwe indrukken, 
het aangaan van nieuwe 
ontmoetingen, het leren 
van nieuwe e n het ver-
beteren van oude skills?
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Beste lezer,

WALPURGIS, muziektheatergezelschap van zangers en andere podium-
beesten, blijft een buitenbeentje binnen het muziektheaterlandschap. 

Wij houden van het contrast en verdiepen ons graag in het werk 
van enkele minder voor de hand liggende componisten en schrijvers; 
we verbinden het oude met het nieuwe; voegen dans, theater, 
muziek of literatuur samen tot nieuwe gehelen; !lirten met genres 
als musical en het variéte; ontsluiten het muziektheater voor mensen 
die het minder goed hebben in de samenleving; laveren tussen 
grote operahuizen, verlaten loodsen en huiskamers; spelen dicht-
bij en verder weg... 

Eind juni sloten we een bijzonder vruchtbare periode af van 25 seizoenen 
pionieren en experimenteren. Ondanks besparingen en rationalisering 
zullen wij de komende jaren toch even gul én gulzig blijven, en met 
zorg, liefde en aandacht nieuwe reisroutes uitproberen, sporen 
zoeken, sporen achterlaten en de meerduidigheid van het leven 
vieren en bezingen.

We beginnen onze nieuwe reis in de tijd in Oostende, met een her-
neming van onze legendarische productie de noces/svadebka/
de bruiloft. 

Wees welkom in de WOndere wereld van WALPURGIS!

Judith Vindevogel
artistiek directeur

La Gare Franche, 
Marseille, juli 2013
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WALPURGIS

W WO !

een dynamisch, 
meerstemmig muziek-
theatergezelschap

maakt soms intiem-poëtische, soms 
feestelijk-anarchistische voorstel-
lingen die je verrassen, doen glim-
lachen, ontroeren of aan het denken 
zetten (en liefst van al dat alle-
maal samen)

gaat op zoek 
naar de mu-
ziek in het 
theater en 
het theater 
in de muziek

nodigt je uit voor 
een avontuur waar-
in je de kracht en 
de schoonheid van 
de zingende en 
spelende mens van 
dichtbij kan ervaren
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Mignon (1988) de allereerste muziektheatervoorstelling van/met 
Wolfgang von Goethe, Koen Kessels, Paul Peyskens, Marianne Pous-
seur, Franz Schubert, Michel Van Beirendonck, Judith Vindevogel,...

Charms (1997) absurdistisch muziektheater genomineerd voor 
de Signaalprijs van/met Daniil Charms, Wim Konink, Philippe Thuriot, 
Benjamin Verdonck, Peter Vermeersch, Tom Wouters,...
‘Een sprankelende vertoning’ (De Standaard)

De kleine zeemeermin (1999) muziektheatersprookje van/met 
Charo Calvo, Stef Depover, Sara De Bosschere, Antonín Dvo"ák, Judith 
Herzberg, Kristel Kessels, Luc Nuyens, Hugo Wolf,...
‘een parel die glinstert in zijn schelp’ (De Standaard)

De !laddermuis (2002) een feestelijke librettolezing van/met Sam 
Bogaerts, Koen Crucke, Janos Csikos, Dirk Descheemaeker, Philippe 
Thuriot, Ben Segers, Johan Strauss, Adriaan Van den Hoof, Rolande 
Van der Paal, Tania Van der Sanden, Charles Van Tassel,...

De helling van de oude wijven (2002) een surrealistische stem-
menwereld van/met Klaas & Gerrie de Vries, Juan Rulfo, Kaija Saa-
riaho, Claude Vivier, Rob Zuidam,...
‘Een indrukwekkend vokaal vuurwerk.’ (Neue Rhein Zeitung)

One, two, three (2003) een aan !larden geschoten Amerikaanse 
droom van/met Wilbert Aerts, Maarten Boegborn, Gerrie De Vries, 
Benjamin Dieltjens, Charles Ives, Ivan Siller, ... 
‘Highly recomended!’ (De Morgen)

Stom Paard (2006) een Russisch-Antwerpse coctail van poëtisch 
absurdisme en kinderlijk sérieux van/met Alexander Knaifel, Vadim 
Leven, Thaïs Scholiers, Johan Bossers, Myriam Van Gucht,...
‘...buitengewoon spitsvondig...’ (De Morgen)

TRINITY trip (2008) balanceren op de dunne grens tussen ideaal 
en geperverteerde werkelijkheid van/met Han Kerckho#s, Bart 
Vanhecke, Peter Van Kraaij, Oscar Van Rompay, Michael Vergauwen e.a.
De vertwijfeling over keuzes en verantwoordelijkheid overweldigt. 
(GvA)

Zilke - dood en ontwaken (2008) een satirisch circusdrama van/
met Nordine Benchorf, Annique Burms, Eurudike De Beul, Pieter de 
Buysser, FES, Charlotte Vandermeersch, Geert Vandyck, Bernard 
Van Eeghem, Evelien Van Hamme, Peter Vermeersch,...
‘Een hit’ (De Volkskrant)

Haven 010 (2010) meerstemmig theater dat de realiteit van de 
migratieproblematiek tastbaar maakt van/met Camilla Barratt-
Due, Charo Calvo, Michael De Cock, Geert De Wit, Ruud Gielens, 
Hadewig Kras, Ana Naqe, Marija Pavlovic, Mourade Zeguendi,...
‘Het is niet meer kunnen ontsnappen, kippenvel krijgen en over-
hoop zijn.’ (De Morgen)

10
hoogtepunten

ui
t 25 seizoenen

WALPURGIS
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WALPURGIS
projecten
seizoen
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de noces/svadbeka/
de bruiloft (herneming)

Platée of De maagd 
van plassen en 
moerassen 
(librettolezing #8)

Prinses Turandot/
Princesse Turandot
(herneming)

Prinses Turandot
(het luisterboek)

Café Bohème
(creatie met randpro-
grammatie)
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de noces/svadebka/debruiloft
Terugblik op een onvergetelijke Russische bruiloft

Eind jaren ‘90 had Judith Vindevogel een waanzinnige droom: Les 
noces van Stravinsky ontdoen van zijn exclusiviteit en er een grote 
volkse bruiloft van maken met alles erop en eraan. Zij kreeg de 
Roovers en Het SPECTRA Ensemble zo gek om mee als partners in 
dit grootste avontuur te stappen. 

Na de premièrereeks in de Zomer van Antwerpen in 2005 werd 
de voorstelling door WALPURGIS verder gespreid en volgde een 
tournee langs de mijnen van Waterschei, een oude manege op 
Terschelling (Nederlandse première), een oude spoorwegloods 
in Charleroi (Franstalige creatie) en een grote circustent in Tarbes 
(Franse première). 

Afgelopen zomer kregen we de kans om deze legendarische voor-
stelling voor de allerlaatste keer te hernemen.
Een dikke merci aan alle partners, artiesten, medewerkers achter de 
schermen en organisatoren die er mee toe bijdroegen deze waan-
zinnige droom waar te maken.

Een sterk concept, een show met een strak tempo, goede acteurs, 
zangers en muzikanten zijn de sterktes van deze voorstelling. 
(De Morgen)

voor de volledige credits zie www.walpurgis.be

augustus 2013
do 8 - 20u30 
vr 9 - 15u00 & 20u30
za 10 - 15u00 & 20u30
Theater aan Zee, Oostende
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Platée of De maagd van plassen en 
moerassen [Librettolezing #8]
Vrolijke vivisectie van een barokke operaklassieker

Eén keer per jaar slijpen wij onze !ileermessen, nemen een opera-
klassieker uit de kast en stropen uit pure nieuwsgierigheid en met 
veel plezier de muziek van de tekst zodat de inhoud ervan op een 
nieuwe manier kan resoneren, voor ons en onze tijd.  

Dit jaar kiezen we Platée van de Franse hofcomponist Jean-Philippe 
Rameau. Rameau schreef dit kluchtig ballet in 1745 ter viering van het 
huwelijk van de 16-jarige Lodewijk Ferdinand, kroonprins van Frankrijk, 
en zijn 19-jarige bruid Maria Theresia van Spanje.  Platée of De maagd 
van plassen en moerassen heeft iets van een puberfeestje met veel 
wijn, zang, dans en gedonder.

Thespis, de eerste acteur ever; Thalie, muze van de komedie en de 
feestvreugde, en Momus, eeuwig kritikaster en zoontje van Nyx 
(oergodin van de nacht), besluiten samen een nieuw soort voor-
stelling te creëren waarin leedvermaak tot de hoogste kunst ver-
heven wordt. Werkelijk niemand blijft gespaard.

concept, dramaturgie & tekstbewerking Judith Vindevogel productie 
WALPURGIS tekst Adrien-Joseph Le Valois d’Orville naar Jacques Autreau
muziek Jean-Philippe Rameau scenogra!ie Stef Depover van en met Mourad 
Baaiz, Sam Bogaerts, Jérôme Billy, Lukas De Wolf, Rudi Genbrugge, Jorn Heydenrijk, 
Katelijne Verbeke e.a.

september 2013
vr 20 - 21u00
za 21 - 18u00
zo 22 - 18u00
deFENIKS, Mortsel

oktober 2013
zo 6 - 16u00
Concertgebouw, Brugge



20 21

Prinses Turandot /Princesse Turandot 4+ 
Een betoverend operasprookje met rock’n roll allures

De mooie prinses Turandot heeft veel aanbidders, maar wil niet 
trouwen. Daarom bedenkt ze een list. Elke prins die met haar wil 
trouwen, moet eerst drie raadsels oplossen. Kan hij dat, dan heeft 
hij geluk en wordt hij haar man. Heeft hij het mis, dan hakt zij als straf, 
en zonder pardon, zijn kop eraf. Het volk heeft genoeg van dit 
griezelige spel en smeekt de prinses om een lieve prins te kiezen 
en te trouwen. Maar Turandot blijft bij haar besluit en verandert 
meer en meer in een ijsprinses.

In Prinses Turandot nemen een vertelster, twee operazangers en 
een muzikale duivel-doet-al de jonge toeschouwers mee op reis 
in de wereld van klassieke componisten als Lully, Mozart, Wagner, 
Bizet en Puccini. Zij vertellen een sprookjesachtig, maar ook grim-
mig oud Perzisch verhaal over de liefde. De kinderen ervaren, in 
een labyrint tussen de spelers, de kracht van de gezongen stem 
van héél dichtbij.

Och, gij Turandot! Gij, ijsprinses!
Met uw steenkoud hart en uw bevroren lach.
Ook gij zult smelten op een dag!
‘t Zal pijn doen als uw bloed weer stromen gaat.
‘t Zal steken als een duizendwespenprik.
En gij zult wenen, mensentranen,
doodgewone mensentranen,
en graag zien, net als ik!

coproductie WALPURGIS & HETPALEIS concept, tekst en regie Judith Vindevogel 
nieuwe muziek & arrangementen Rudi Genbrugge met Anna Maist-riau, Lorenzo 
Caròla, Rudi Genbrugge, Julienne De Bruyn (Nederlandstalige versie) of 
Mireille Mossé (Franstalige versie) scenogra!ie Stef Depover kostuums 
Myriam Van Gucht dramaturgie Hanneke Reiziger
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Nederlandstalige versie 
(familievoorstellingen)

oktober 2013
wo 2 - 15u15    
za 5 - 15u15  
wo 9 - 15u15  
za 12 - 15u15  
wo 16 - 15u15  
za 19 - 15u15  
wo 23 - 15u15  
za 26 - 15u15  
di 29 - 15u15   
wo 30 - 15u15  
do 31 - 15u15  
HETPALEIS, Antwerpen

januari 2014
wo 22 - 15u00 & 17u00
do 23 - 11u00 & 14u00
Vlaamse Opera, Antwerpen

februari 2014
zo 9 - 15u00
cc Casino, Koksijde 

maart 2014
wo 12 - 15u00  
cc De Spil, Roeselare 

Franstalige versie 
(familievoorstellingen)

december 2013 
wo 11 - 15u00
za 14 - 15u00  
Opéra de Wallonie, Luik

januari 2014
za 11 - 14u30 & 19u00
Théâtre de Chatillon (FR)

wo 15 - 15u00
za 18 - 17u00
Opéra Théâtre de Saint-Etienne (FR)

Zelden kwam opera zo dicht, was zang zo bezwerend.  (De Standaard)

Geen pareltje, maar ‘n PAREL! NIET TE MISSEN! (Mediawatchers.be)

Op alle speelplekken worden ook 
schoolvoorstellingen gespeeld.
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Prinses Turandot
Het Luisterboek

Cadeautip! Bestel een persoonlijk, door Ingrid Godon en Judith 
Vindevogel gesigneerd, exemplaar. Mail naar info@walpurgis.be 
of bel naar 03.235.66.62.

Je kan er niet omheen, dit is een muzikaal sprookje om uren naar te luisteren 
en te kijken. (Pluizuit)

Een luisterboek om te koesteren. (Dingenzoekers.be)

Draai de volumeknop open, werp nu en dan een steelse blik op de in-
dringende beelden van Godon en (her)ontdek samen met uw kroost 
de bezwerende kracht van zang en muziek. (DMMagazine)

Prinses Turandot vormt de perfecte symbiose tussen tekst, beeld en 
muziek – waarbij elk deel onmisbaar is voor het geheel. (De Standaard)

uitgeverij Lannoo tekst & stemregie Judith Vindevogel illustraties Ingrid 
Godon vormgeving Kris Demey nieuwe muziek & arrangementen Rudi 
Genbrugge muziekregie Vlad Weverbergh met Julienne De Bruyn, Anna 
Maistriau, Lorenzo Caròla & Rudi Genbrugge mix & mastering Sto#el de Laat 
opname Studio C, Antwerpen

november 2013
za 9
Ingrid Godon en Judith Vindevogel signeren
Boekenbeurs, Antwerpen
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Café Bohème
Een wintersprookje

Café Bohème is the place to be voor migranten, artiesten, !ilosofen, 
asielzoekers en armoezaaiers. De toog van het café doet dienst 
als scène en coulissen voor het aangrenzende theater, waar elke 
avond opnieuw Puccini’s La Bohème wordt opgevoerd. 

Een onaangekondigde acte de présence, een geïmproviseerde 
poëzievoordracht of een uit het niets losbarstende koorzang onder-
breken regelmatig de gesprekken tussen de stamgasten en zorgen 
voor een vaudeville-achtige ambiance. 

Fictie vermengt zich met verschillende fait divers, petites histoires, 
banale besognes van het dagelijks leven en felle discussies over 
de rol van de kunst en de plaats van de kunstenaar, de !iloso!ie, 
de media en de wetenschap in de samenleving. Er wordt ge!lirt, 
gelachen, gedanst en gezongen. 

productie WALPURGIS coproductie Antwerpen Open, Tutti Fratelli
in samenwerking met Recht-Op, oc Nova e.a. concept Judith Vindevogel
artistieke medewerkers Reinhilde Decleir, Stef Depover, Rudi Genbrugge, 
Jeroen Olyslaegers, Elvis Peeters, Myriam Van Gucht, Bianca Van Puyvelde e.a.
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Om en rond Café Bohème

In het kader van Café Bohème worden enkele randactiviteiten geor-
ganiseerd waaronder een Tête-à-Tête met WALPURGIS en een 
workshop i.s.m. ontmoetingscentrum Cultura Nova, Recht-Op Kiel 
en Borgerhout. Verder wordt meegewerkt aan een lezingendag 
en een kunstenaarsbal i.s.m. Band of Goatmen.

oktober 2013 
do 24 - ntb  
Bar Bohème, 
Academie voor Schone kunsten, Antwerpen

do 24 - 20u15
Tête-à-Tête met WALPURGIS, 
oc Nova, Kiel-Antwerpen

za 26- 20u30
Bal Bohème, DE STUDIO, Antwerpen

december 2013
za 28 - 20u30
zo 29 - 20u30  
ma 30 - 20u30  
Café Bohème, Wintervuur, Ekeren*

januari 2014
do 2 - 20u30
vr 3 - 20u30  
za 4 - 20u30  
Café Bohème, Wintervuur, Ekeren*

* data en aanvangsuur nog onder voorbehoud
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n hier wordt de kiem gelegd 

voor nieuwe artistieke 
samenwerkingen

hier worden grenzen opge-
zocht, afgetast en verlegd

hier kan artistiek talent 
tot bloei komen

hier kunnen artistieke 
projecten rijpen

hier tonen WALPURGIS en andere muziektheater-
avonturiers hun werk in allerlei stadia van 
ontwikkeling: eerste lezing, try-out, première...
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FENIKS FESTIVAL 2013
Kom, kijk en laat je verrassen!

Het FENIKS FESTIVAL is een jaarlijks weerkerend project van WALPURGIS;
een driedaagse ontdekkingsreis waarin poëzie, dans, zang, circus, 
muziek en beeldende kunst de revue passeren en oude rotten in 
het vak de scène delen met jong talent.

De ruggegraat van het FENIKS FESTIVAL wordt gevormd door de 
librettolezingen. Daarrond nodigen we een aantal artiesten uit die 
net als wij graag de grens oversteken en op ontdekkingstocht gaan. 
Dit jaar zijn te gast: Isabelle Dumont, Elvis Peeters, Hans Beckers, Jolinda 
Hendrickx, het Ragazze Kwartet en hun kompanen.

Het gedetailleerde programma vind je op www.walpurgis.be.
Wil je onze FENIKS FESTIVAL brochure thuis ontvangen? 
Bel of mail ons en wij sturen ze op.
info@walpurgis.be - 03/235 66 62

september 2013
vr 20 - vanaf 20u00
za 21 - vanaf 14u30
zo 22 - vanaf 15u00  
deFENIKS, Mortsel
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te gast in
artiesten die een
individueel traject 

korte of langere 
tijd in residentie 
zijn in deFENIKS

Isabelle Dumont
Joanne D’Mello
Simonne Moesen
e.a.
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Isabelle Dumont
dramaturge/theatermaakster

Mirus, Mira, Mirum!

We ontmoetten Isabelle enkele jaren geleden in een Brusselse 
huiskamer waar ze ons trakteerde op een ‘Petit Salon Baroque’, een 
verrassende voordracht die deed denken aan een conference en 
een rariteitenkabinet.

Isabelle’s voortdurende honger naar nieuwe ervaringen, nieuwe 
ontmoetingen en de hoogst originele manier waarmee zij haar 
nieuwsgierigheid met de praktijk van het theater en de muziek 
weet te verbinden, maken haar tot een inspirerende huisgezel voor 
WALPURGIS.

Ter gelegenheid van de 10de editie van het FENIKS FESTIVAL neemt 
ze ons mee in een fascinerende wereld vol wonderbaarlijke 
metamorfoses. 

productie WALPURGIS van en met Isabelle Dumont

september 2013
vr 20 - 20u00 
deFENIKS, Mortsel

Joanne D’Mello
sopraan

Swaranjali

Joanne groeide op in Goa, een deelstaat van Indië en eeuwenoude 
kolonie van Portugal.  Na haar studies microbiologie, een zomeropera-
cursus in Portugal en een zangopleiding aan het Royal College of 
Music in London vervolmaakte ze zich in de studio van de Vlaamse 
Opera.  Joanne speelde de rol van prinses Turandot in de Frans-
talige versie van het gelijknamige operasprookje van WALPURGIS 
& HETPALEIS.
Met het concert Swaranjali brengt zij hulde aan haar Indische roots. 

productie Bang-Up! Opera zang Joanne D’Mello piano Pau Paiges
tablaspeler Carlo Strazzante in samenwerking met WALPURGIS en europalia.be

december 2013
zo 1 - 15u00
deFENIKS, Mortsel
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Simonne Moesen
actrice/zangeres
Tanto Amore 

Simonne is een bijzondere en veelzijdige actrice. 
Samen met Jan Lauwers richtte ze het Epigonentheater op, ze speel-
de de hoofdrol in De zeven hoofdzonden in een regie van Guy Cassiers 
en creëerde verschillende voorstellingen met theatermaker Wayn 
Traub. Twee jaar geleden besloot ze zich te verdiepen in de opera’s 
van Puccini.

In haar tragikomische voorstelling Tanto Amore (De liefde, ach de 
liefde) jongleert zij met de emoties en de vaak bizarre gedachten-
kronkels van Puccini’s heldinnen Butter!ly, Mimi, Tosca, Turandot en 
Liù.  Vol overgave werpt zij zich in hun ontroerende aria’s om even 
later al die pathos en al dat lijden in naam van de liefde in vraag te 
stellen. 

productie WALPURGIS & La Dea concept, tekst, spel & zang Simone Moesen 
compositie, arrangementen, piano Kaat Dewindt originele muziekfrag-
menten Giacomo Puccini scenogra!ie & lichtontwerp Stef Depover
kostuums Vanessa Evrard coaching Guy Dermul

februari 2014
do 13 - 20u00
tryout, deFENIKS, Mortsel
vr 14 - 20u00
cc Het Gasthuis, Aarschot
ma 24 - 20u15
cc de Boogaard, Sint-Truiden

coaching

Alexander-
techniek

theaterwerkplaats
NEST
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Alexandertechniek

De Alexandertechniek is een fascinerende, subtiele en praktische 
leermethode die tot doel heeft gewoontepatronen te door-
breken om een betere coördinatie, een grotere !lexibiliteit en meer 
vrijheid in denken en bewegen mogelijk te maken.

Podiumkunstenaars gebruiken de Alexandertechniek als ‘kom-
pas’ tijdens het aanleren of verbeteren van hun zang-, speel-, en 
danstechnieken en om stress, pijn of technische problemen te 
voorkomen. 

Sinds januari 2010 geeft Judith Vindevogel in deFENIKS individuele 
Alexandertechnieklessen aan o.a. musici, acteurs, dansers en theater-
technici. Bel voor meer info naar 03 235 66 62 of mail naar 
vindevogel@walpurgis.be.

oktober 2013
za 19 - 10u00 tot 17u00 
gratis kennismakingslessen op afspraak, in het kader van de 
International Alexander Awareness Week
 deFENIKS, Mortsel

april 2014
wo 2 - 10u00 tot 17u00
do 3 - 10u00 tot 17u00 
vr 4 - 10u00 tot 17u00 
driedaagse introductie Alexandertechniek i.s.m. 
Katrien Vanderbeke & pOdiumkunsten.be
deFENIKS, Mortsel
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augustus - september 
oktober - november
december - januari
februari - maart  - april

Theaterwerkplaats NEST

NEST is een spiksplinternieuwe theaterwerkplaats onder de ge-
dreven leiding van Jellie Schippers en Soraya Rademaker.  NEST 
biedt gemotiveerde jonge toneelspelers tussen 14 en 21 jaar die 
hun passie voor het theater in de diepte willen uitbouwen, een 
driejarige opleiding aan.

NEST hecht belang aan een directe verbinding met het professio-
nele theatermilieu, nodigt regelmatig gastdocenten uit en bezoekt 
samen met haar spelers spraakmakende voorstellingen. Werken 
met NEST is een unieke kans om een blik achter de schermen te wer-
pen, je eigen theatertaal te ontwikkelen en kennis te maken met de 
verschillende aspecten die bij het maken van een voorstelling ko-
men kijken. NEST is sinds januari 2013 in residentie in deFENIKS.

De trainingen van NEST gaan door tussen september en mei, 
iedere zaterdag behalve tijdens schoolvakanties.

Meer info via theaterwerkplaatsnest.com

september 2013
za 7 - 10u00 tot 16u00 
zo 8 - 10u00 tot 16u00
auditieweekend
 deFENIKS, Mortsel

za 14 - 9u30 tot 14u00
start jaartraining
deFENIKS, Mortsel
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wo 9 - 15u15........................................................Prinses Turandot, familievoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
do 10 - 13u30.....................................................Prinses Turandot, schoolvoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
vr 11 - 13u30 .........................................................Prinses Turandot, schoolvoorstelling
   HETPALEIS, Antwerpen
za 12 - 15u15 .........................................................Prinses Turandot, familievoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
di 15 - 13u30........................................................Prinses Turandot, schoolvoorstelling
   HETPALEIS, Antwerpen
wo 16 - 15u15......................................................Prinses Turandot, familievoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
do 17 - 13u30......................................................Prinses Turandot, schoolvoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
vr 18 - 13u30....................................................... Prinses Turandot, schoolvoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
za 19 - 10u00.......................................................Kennismaking met de Alexandertechniek
   de FENIKS, Antwerpen
za 19  - 15u15....................................................... Prinses Turandot, familievoorstelling
   HETPALEIS, Antwerpen
di 22 - 13u30.......................................................Prinses Turandot, schoolvoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
wo 23 - 15u15.................................................... Prinses Turandot, familievoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
do 24 - 13u30................................................... Prinses Turandot, schoolvoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
do 24 - ntb ........................................................ Bar Bohème
   Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen
do 24 - 20u15................................................... Tête-à-Tête met WALPURGIS
   Nova, Antwerpen Kiel
vr 25 - 13u30.......................................................Prinses Turandot, schoolvoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
za 26 - 15u15........................................................Prinses Turandot, familievoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
za 26 - ntb...........................................................Bal Bohème
   DE STUDIO, Antwerpen
di 29 - 15u15....................................................... Prinses Turandot, familievoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
wo 30 - 15u15....................................................Prinses Turandot, familievoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen

augustus 2013

do 8 - 20u30.....................................................de noces/svadebka/de bruiloft
   Theater aan Zee, Oostende
vr 9 -  15u00/20u30......................................de noces/svadebka/de bruiloft
   Theater aan Zee, Oostende
za 10 -  15u00/20u30....................................de noces/svadebka/de bruiloft
   Theater aan Zee, Oostende
zo 25 -  11u00 tot 18u00..............................cultuurmarkt
   Grote Markt, Antwerpen

september 2013

za 8 - 10u00.........................................................auditie NEST theaterwerkplaats
   deFENIKS, Mortsel
zo 9 - 10u00........................................................auditie NEST theaterwerkplaats   
   deFENIKS, Mortsel
vr 20 - 20u00.....................................................FENIKS FESTIVAL
   deFENIKS, Mortsel
za 21  - 14u30.......................................................FENIKS FESTIVAL
   deFENIKS, Mortsel
zo 22  - 15u00....................................................FENIKS FESTIVAL
   deFENIKS, Mortsel

oktober 2013

wo 2 - 15u15....................................................... Prinses Turandot, familievoorstelling
   HETPALEIS, Antwerpen 
do 3 - 13u30.......................................................Prinses Turandot, schoolvoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
vr 4 - 13u30..........................................................Prinses Turandot, schoolvoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
za 5 - 15u15...........................................................Prinses Turandot, familievoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
zo 6 - 16u00........................................................Librettolezing #8: Platée of De maagd 
   van plassen en moerassen
   Concertgebouw, Brugge
di 8 - 13u30..........................................................Prinses Turandot, schoolvoorstelling  
   HETPALEIS, Antwerpen
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januari 2014

do 2 - 20u30.....................................................Café Bohème
   Wintervuur, Ekeren*
vr 3 - 20u30........................................................Café Bohème
   Wintervuur, Ekeren*
za 4 - 20u30.......................................................Café Bohème
   Wintervuur, Ekeren*
vr 10 - 10u00........................................................Princesse Turandot, schoolvoorstelling
   Théâtre de Chatillon (FR) 
vr 10 - 14u30........................................................Princesse Turandot, schoolvoorstelling  
   Théâtre de Chatillon (FR) 
za 11 - 14u30.........................................................Princesse Turandot, familievoorstelling  
   Théâtre de Chatillon (FR)
za 11 - 19u00........................................................Princesse Turandot, familievoorstelling  
   Théâtre de Chatillon (FR)
di 14 - 14u30.......................................................Princesse Turandot, familievoorstelling  
   Opéra Théâtre de Saint-Etienne (FR)
wo 15 - 15u00....................................................Princesse Turandot, familievoorstelling  
   Opéra Théâtre de Saint-Etienne (FR)
do 16 - 10u00.....................................................Princesse Turandot, schoolvoorstelling  
   Opéra Théâtre de Saint-Etienne (FR)
do 16 - 14u30.....................................................Princesse Turandot, schoolvoorstelling  
   Opéra Théâtre de Saint-Etienne (FR)
vr 17 - 10u00........................................................Princesse Turandot, schoolvoorstelling  
   Opéra Théâtre de Saint-Etienne (FR)
vr17 - 14u30.........................................................Princesse Turandot, schoolvoorstelling  
   Opéra Théâtre de Saint-Etienne (FR)
za 18 - 17u00........................................................Princesse Turandot, familievoorstelling  
   Opéra Théâtre de Saint-Etienne (FR)
wo 22 - 15u00..................................................Prinses Turandot, familievoorstelling  
   Vlaamse Opera, Antwerpen $ 
wo 22 - 17u00...................................................Prinses Turandot, familievoorstelling  
   Vlaamse Opera, Antwerpen
do 23 - 11u00.....................................................Prinses Turandot, schoolvoorstelling  
   Vlaamse Opera, Antwerpen
do 23 - 14u00................................................... Prinses Turandot, schoolvoorstelling  
   Vlaamse Opera, Antwerpen

do 31 - 15u15...................................................... Prinses Turandot, familievoorstelling 
   HETPALEIS, Antwerpen

november 2013

za 9 - ntb.............................................................. Prinses Turandot, luisterboek
   Boekenbeurs, Antwerpen

december 2013

zo 1 - 15u00......................................................... Bang-up! Opera’s Swaranjali
   deFENIKS, Mortsel
ma 9 - 14u30.......................................................Princesse Turandot, schoolvoorstelling
   Opéra de Wallonie, Luik
di 10 - 11u00 .........................................................Princesse Turandot, schoolvoorstelling  
   Opéra de Wallonie, Luik
di 10 - 14u30....................................................... Princesse Turandot, schoolvoorstelling  
   Opéra de Wallonie, Luik
wo 11 - 11u00....................................................... Princesse Turandot, schoolvoorstelling  
   Opéra de Wallonie, Luik
wo 11 - 15u00......................................................Princesse Turandot, familievoorstelling  
   Opéra de Wallonie, Luik
do 12 - 11u00.......................................................Princesse Turandot, schoolvoorstelling  
   Opéra de Wallonie, Luik
do 12 - 14u30..................................................... Princesse Turandot, schoolvoorstelling  
   Opéra de Wallonie, Luik
vr 13 - 11u00 ........................................................ Princesse Turandot, schoolvoorstelling  
   Opéra de Wallonie, Luik
vr 13 - 14u30........................................................Princesse Turandot, schoolvoorstelling  
   Opéra de Wallonie, Luik
za 14 - 15u00.......................................................Princesse Turandot, familievoorstelling  
   Opéra de Wallonie, Luik
za 28 - 20u30....................................................Café Bohème
   Wintervuur, Ekeren*
zo 29 - 20u30...................................................Café Bohème
   Wintervuur, Ekeren*
ma 30 - 20u30..................................................Café Bohème
   Wintervuur, Ekeren*
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* datum en aanvangsuur nog onder voorbehoud

februari 2014

zo 9 - 15u00........................................................Prinses Turandot, familievoorstelling 
   cc Casino, Koksijde 
ma 10 - 10u30.....................................................Prinses Turandot, schoolvoorstelling 
   cc Casino, Koksijde
ma 10 - 14u00.....................................................Prinses Turandot, schoolvoorstelling 
   cc Casino, Koksijde
do 13 - 20u00....................................................Tanto Amore, tryout 
   deFENIKS, Mortsel
vr 14 - 20u00......................................................Tanto Amore 
   cc Het Gasthuis, Aarschot
ma 24 - 20u15....................................................Tanto Amore 
   cc de Boogaard, Academiezaal, Sint-Truiden

maart 2014

wo 12 - 15u00....................................................Prinses Turandot, familievoorstelling 
   cc De Spil, Roeselare 
do 13 - 10u30.....................................................Prinses Turandot, schoolvoorstelling 
   cc De Spil, Roeselare
do 13 - 13u40.....................................................Prinses Turandot, schoolvoorstelling 
   cc De Spil, Roeselare

april 2014

wo 2 - 10u00......................................................Driedaagse introductie in de 
   Alexandertechniek 
   de FENIKS, Mortsel
do 3 - 10u00.......................................................Driedaagse introductie in de 
   Alexandertechniek 
   de FENIKS, Mortsel
vr 4 - 10u00 .........................................................Driedaagse introductie in de 
   Alexandertechniek 
   de FENIKS, Mortsel
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VASTE KERN
de mensen die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks reilen en zeilen van 
WALPURGIS en deFENIKS

voorzitter Koen Fröberg
artistieke en zakelijke leiding Judith Vindevogel
zakelijk coördinatie Ilse Muysers
scenogra!ie en hoofd techniek Stef Depover
productie & communicatie Ellen Fransen
spreiding Frankrijk Claire Demaison

REISGEZELLEN
individuele kunstenaars of technici die als medescheppers en/of uitvoerders 
meewerken aan één of meerdere (co)producties van WALPURGIS

componisten Rudi Genbrugge
docenten Katrien Vanderbeke
dramaturgen Isabel Dumont, Hanneke Reiziger
muzikanten Johan Bossers, Bjorn Denys, Rudi Genbrugge, Wim Konink, Elisa 
Medinilla, Yutaka Oya, Tom Pipeleers, Filip Rathé, Christiaan Saris, Frank Van 
Eycken, Luc Van Loo
toneelspelers Mourad Baaiz, Sam Bogaerts, Warre Borgmans, Linde Carrijn, 
Robby Cleiren, Sara de Bosschere, Julienne De Bruyn, Reinhilde Decleir, 
Lukas De Wolf, Isabel Dumont, Bert Haelvoet, Jorn Heydenrijk, Frederik Huys, 
Mireille Mossé, Luc Nuyens, So!ie Sente, Charlotte Vandermeersch, Katelijne 
Verbeke
zangers Nicolas Bauchau, Genadijus Bergorulko, Conor Biggs, Jérôme Billy, 
Annique Burms, Lorenzo Caròla, Eurudike De Beul, Helena De Beul, Jeannine 
Hirzel, Artem Korotkov, Anna Maistriau, Sylvie Merck, Ana Naqé, Thaïs Scholiers, 
Dick Vandaele, Wilfried Van den Brande, Steven Van Gils, Tineke Van Ingelgem, 
Thomas Vanlede, Bianca Van Puyvelde
vormgevers Fenneke Brookhuis, Peter De Bie, Vincent Goedemé, María 
Lucila Guichón, Inge Rylant, Stef Stessel
technici Sto#el de Laat, Guy Van den Bril, Wilfried Van Dijck, Klaartje Vermeulen
schrijvers Nicole Van Bael, Jeroen Olyslaegers, Elvis Peeters

HUISGEZELLEN
artiesten die een individueel traject a!leggen en voor korte of langere periode 
in residentie zijn in deFENIKS

toneelspeelster Simonne Moesen
zangeres Joanne D’Mello
dramaturge/theatermaakster Isabelle Dumont
docenten Soraya Rademaker, Jellie Schippers, Karel Tuytschaever en Jonas 
Van den Bossche
componiste/muzikante Kaat Dewindt
vormgeefster Jolinda Hendrickx 

SPECIAL GUESTS

circusartiesten Lauren Janssens, Pieter Slachmuylders
muzikanten Rosa Arnold, Hans Beckers, Annemijn Bergkotte, Bart Maris, Gerrit 
Valckenaers, Geneviève Verhage, Jeanita Vriens, Stevie Wishart, Lingling Yu
performer Elvis Peeters
toneelspeelster Simone Milsdochter
zangeres Agnes de Graa#
componisten Hans Beckers, Gerrit Valckenaers, Nils Van der Plancken, Stevie Wishart
schrijvers Jos Verlooy, Nicole van Bael
vormgevers/beeldend kunstenaars Hans Beckers, Britt Hatzius, Jan Weynants

PARTNERS

Arcadi (FR), Bang-up! Opera, cultureel centrum Mortsel, La Dea, Europalia, La 
Gare Franche (FR), Mortsel Stad, ontmoetingscentrum Nova, HET PALEIS, 
pOdiumkunsten.be, Recht-Op (Kiel en Borgerhout), de Roovers, Het SPECTRA 
Ensemble, Théâtre de Saint-Quentin-en Yvelines, Tutti Fratelli, Wintervuur

SUBSIDIËNTEN & SPONSORS

Agfa Gevaert, Bloemen Vervoort, De Vlaamse Gemeenschap (Kunsten en 
Erfgoed), Provincie Antwerpen
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