
mei 

bill 
jong grafisch col lect ief dat zich beweegt tussen strips en "smal l press" 

t i jm - groot vee 
over drie jonge zussen; over Families, macht, l iefde en oversneden haat 

herwig de weerdt & rudi genbrugge - rabelais 
doe u tegoed aan gigantische hoeveelheden voedsel, drank en vrouwen ... 

de t i jd - over de dorpen 
erfgenamen op zoek naar herkenning en bevestiging, naar verbondenheid 

ensor-stri jkkwartet en karei vingerhoets - les vendredis 
russische salonmuziek uit het einde van de 19de eeuw 

dito-dito - als je broedt, word je een beetje kip 
via taal en muziek worden verhoudingen en codes op hun kop gezet 

de roovers - de rechtvaardigen 
moskou, 190^, aan de vooravond van een bomaanslag en daarna; een gespannen sfeer, passie, angst 

wij zijn van boechout maar niet fanatiek 
DE VELINX richt de spots op een verzameling talenten (ra ra ra ...) uit dit dorp 

beethoven academie 
streelt het oor met de klanken van schönberg, strauss en schubert 

30 fred delfgaauw - momenten 
de mooiste, leukste, meest aangrijpende momenten uit het oeuvre van deze bijzondere poppenspeler 

4 needcompany - macbeth 
het bloedigste aller shakespeare-tragedies op de wijze van jan lauwers 

8 de stichting - hun ! 
over de chemische processen van de l iefde; tragisch maar onweerstaanbaar komisch 

10,11 bizar furieux 
een hele nacht dansen, live optredens, kunst, k i tsch, design en video-art 

18,19,20 jongerentheaterproject luc joosten - stik !,p,emfr"1 

mislukt in de l iefde bindt alceste de stri jd aan met de mensheid en gaat zo langzaam ten onder; 
verre bewerking van 'de misantroop' van molière 

20 annie m,g. schmidt - dag 
een hele dag lang voorlezen, voordragen, zingen uit het werk van deze l i teraire koningin 

22 drie vingers - spinnen kunt ge niet opereren 
over zoeken naar de al dan niet verloren onschuld in een ontroerende en l icht humorist ische voorstelling 

25 verjaardag de velinx - techniekersbal 
de velinx viert oud jaar - nieuw jaar én zijn tweede verjaardag 

juni 

16 operabezoek de munt - carmen 
over een passionele l iefde met een tragisch einde met de muziek als drager van het verhaal; regie guy joosten 

206-25a zomertentoonstell ing elk jaar één 
100 tongerse attr ibuten van 1900 tot nu; in nauwe samenwerking met de tongerse bevolking 

info & reservaties 

I D F VELINX dik m. 3700 tongeren - tel. 012 / 39 38 00 fax 012/ 39 37 85 


