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Tickets te koop vanaf 30 augustus 2021 om 13.30 uur 
via www.demarkthallen.be

Voorwoord

Bij het ter perse gaan van deze brochure vinden de Olympische spelen plaats. 
De oude Grieken organiseerden ze al, net zoals men toen reeds cultuurtempels 
bouwde voor zang en theater. Duizenden jaren alvast zijn er dus mensen 
die zich inspannen om te voorzien in zang- en podiumvoorstellingen. Ook 
bij de inspraakronde die het stadsbestuur organiseerde bij de aanvang van 
de bestuursperiode bleken onze inwoners de cultuurprogrammatie in de 
eigen gemeente erg belangrijk te vinden. Als we kijken naar gemeenten van 
een vergelijkbare grootte als Herk-de-Stad blijkt dit nochtans helemaal geen 
evidentie te zijn. Maar in ons stadje blijven tal van opeenvolgende besturen de 
eigen cultuurprogrammatie als een evidentie beschouwen. De mensen van de 
Markthallen hebben zich ingespannen om er ook deze keer een programma 
van te maken vol afwisseling en met acts die nog nooit vertoond zijn in Herk-
de-Stad. Gelukkig maar want we willen vermijden dat in Herk-de-Stad hetzelfde 
zou gebeuren als in dat Gallische dorpje van Asterix en Obelix waar ze, bij ieder 
herhaald optreden van hun zanger, deze knevelen en de mond snoeren.

Wij waren de laatste jaren gebonden aan een ergere vorm van kneveling en het 
verheugt ons daarom van deze brochure aan jullie te kunnen voorleggen. En ook 
al geraken we stilaan gewoon aan de onzekerheid of iets nog wel gaat kunnen en 
mogen plaatsvinden, wij geloven er toch in dat het hierin gepresenteerde aanbod 
opnieuw zijn weg zal vinden naar een alsmaar aangroeiend publiek.

Veel cultuurplezier!

Bart Gruyters  Mark Vanleeuw  Bert Moyaers
schepen van Cultuur  1ste schepen  burgemeester



Info & reservatie
De Markthallen, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad 
Info: demarkthallen@herk-de-stad.be
Tickets: www.demarkthallen.be of 013 35 99 50
Openingsuren balie
Maandag van 13.30 tot 19 uur
Dinsdag t.e.m. donderdag van 13.30 tot 17 uur
Vrijdag van 9 tot 12 uur
Avondkassa
De kassa is 45 minuten voor aanvang van de voorstelling open.
De deuren bij een avondvoorstelling gaan 30 minuten voor aanvang van de voorstelling open tenzij anders vermeld.
Openingsuren tentoonstellingen
Maandag van 9 tot 19 uur.
Andere werkdagen van 9 tot 17 uur, behalve op vrijdagnamiddag.
Zondag van 14 tot 17 uur.
Gratis toegang! Wel verplicht inschrijven (voor een vernissage of finissage) via expo@herk-de-stad.be.

Tickets
Online via www.demarkthallen.be
Aan de balie: voor zowel grote als kleine betalingen geven we de voorkeur aan Bancontact/Mister Cash. 

Tickets ruilen
De Markthallen ruilt enkel tickets voor uitverkochte voorstellingen, uiterlijk twee werkdagen voor datum. De tickets 
worden enkel terugbetaald indien ze door De Markthallen kunnen doorverkocht worden.

Wachtlijst bij uitverkochte shows
Je kan je altijd inschrijven op de wachtlijst. Mochten er tickets terug vrijkomen, contacteren we jou.
Graag je naam, adres, telefoonnummer en aantal gewenste tickets mailen naar demarkthallen@herk-de-stad.be. 

De voorstellingen van De Markthallen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Per rolstoelgebruiker of persoon met een handicap heeft één begeleider recht op een gratis ticket. Voor reservaties 
van kaarten voor rolstoelgebruikers (met of zonder begeleider), neem je best telefonisch contact op of kom je naar de 
balie voor het gratis ticket.

Kortingen

De UiTPAS is je spaar -en kortingskaart voor je vrije tijd in Herk-de-Stad en Lummen. Bij de aankoop van de UiTPAS 
krijg je al direct o.a. 5 euro korting op een voorstelling in De Markthallen met logo UiTPAS. 
UiTPAS met kansentarief:
Heb je recht op een UiTPAS met kansentarief, dan betaal je slechts 20% van de inkomprijs op een voorstelling in De 
Markthallen met logo UiTPAS. 
Alle info vind je op www.herk-de-stad.be/uitpas.

Jongerenkaart < 18 jaar
Jongeren tot 18 jaar betalen voor de meeste voorstellingen slechts 8 euro, tenzij anders vermeld. Je leeftijd kan aan 
de inkom gecontroleerd worden aan de hand van je identiteitskaart.

Geschenkbon
Trakteer je partner, vriend(in)… op een avondje cultuur.
De waardebon kan je kopen aan de balie tijdens de openingsuren. Het bedrag bepaal je zelf.

Coronamaatregelen



In De Markthallen kan je verschillende ruimtes huren voor een vergadering, workshop, lezing, voorstelling, feest 
enzovoort. Reserveer tijdig want de accommodatie is fel gegeerd. 

Welke lokalen en zalen kan je huren?

Grote (polyvalente) zaal
optioneel: gebruik toog, keuken, techniek

Alleen zittribune |176 zitplaatsen
Tribune met stoelen | 300 zitplaatsen
Tafels en stoelen | 250 zitplaatsen
Rechtstaand met staantafels | 350 staanplaatsen
Rechtstaand zonder staantafels | 500 staanplaatsen

Parkeren kan op de Markt of in de zijstraten. Let op: bij activiteiten overdag moet de parkeerschijf gelegd worden.
Parkeren kan ook op de parking aan de achterkant van De Markthallen. Daar is geen parkeerschijf nodig. 
De ingang hiervoor is via Dokter Vanweddingenlaan 21 (aan Het Sociaal Huis links inrijden). 

Volg ons online, schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.demarkthallen.be.

Zaalverhuur

www.demarkthallen.be/zaalverhuur, aan de balie tijdens de openingsuren, 
telefonisch op 013 35 99 50 of via demarkthallen@herk-de-stad.be.i
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PODIUM

Lokaal 11 | 80 zitplaatsen (met keukentje)
Lokaal 12 | 12 zitplaatsen*
Lokaal 13 | 18 zitplaatsen*
Lokaal 14 | 32 zitplaatsen*
Lokaal 21 | 30 zitplaatsen*

*enkel met de trap bereikbaar

Zaalplan



Coronamaatregelen 
Corona gaat allicht nog wel even een rol spelen in onze dagelijkse handelingen en de komende maanden zullen de 
regels geregeld wijzigen. Hieronder vind je een aantal aanbevelingen van ons, die nooit kwaad zullen kunnen maar 
hopelijk niet te lang meer de regel zijn: 

• Hou 1,5 meter afstand van andere personen
• Bij het binnen- en buitengaan draag je je mondmasker. Normaliter mag het masker weer uit als je op je plaats zit.
• Desinfecteer je handen. Was je handen ook grondig na een toiletbezoek.
• Eenmaal op je plaats, blijf je zitten. 
• Gebruik het toilet van De Markthallen enkel bij een noodgeval. Volg de richtlijnen daar. 
• Indien mogelijk, koop je ticket online. 
• Indien niet mogelijk, koop je je tickets vooraf aan de balie met bancontact.  
• Let op: tickets samen aankopen/reserveren is ook samen zitten. 
• Tickets worden enkel terugbetaald op vertoon van doktersbriefje of als ze doorverkocht kunnen worden aan iemand 

op de wachtlijst.
• De toog binnen in de zaal zal helaas nog een poosje gesloten blijven. 
• Mocht de veiligheid niet gegarandeerd kunnen worden, worden voorstellingen terug geannuleerd of verplaatst. 

Blijf op je plaats zitten

Gebruik het toilet van 
De Markthallen enkel bij een noodgeval

Volg de richtlijnen daar

De toog binnen in de zaal 
zal helaas nog gesloten blijven



Volgende 8 shows hebben we verplaatst naar een nieuwe datum wegens het coronavirus
Verplaatste shows

LeNoise
a tribute to Neil Young & Crazy Horse

zaterdag 
16/10/21

Muziek | grote zaal 
Tickets: VVK: 12 euro - Kassa: 14 euro 
Aanvang om 20.15 uur

Dierendorpje (3+)
door Valentijn Productiehuis (Nl)
Zondag 
24/10/2021

Familie (3 - 6 jaar) | grote zaal | zittend publiek
Tickets: 5 euro / 1 euro korting dankzij de 
Gezinsbondkaart op de dag zelf
Aanvang om 16 uur 

Stijn Meuris 
Tirade #4 Belgarije (try-out)

zaterdag 
11/12/21

Humor/tragedie | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK 12 euro - Kassa 14 euro
Aanvang om 20.15 uur

Magische 
kampvuurvertellingen 
aan het kasteel in Donk

vrijdag 
17/12/21

Familie – Chateaux ‘d Hamont, Korpse Straat 91
Tickets: VVK 15  euro – Kassa: 17 euro - < 18 jaar: 8 euro
Aanvang om 19 uur  (i.s.m. Wederzijds Genoegen)



Volgende 8 shows hebben we verplaatst naar een nieuwe datum wegens het coronavirus
Verplaatste shows

zaterdag 
16/10/21

Zondag 
24/10/2021

zaterdag 
11/12/21

vrijdag 
17/12/21

Winterland ‘76
The Beatles na The Beatles (try-out)

donderdag 
3/03/22

Muziek | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK: 15 euro - Kassa: 17 euro 
Aanvang om 20.15 uur

Willy Sommers
Sommer of 69

donderdag 
24/02/22

Muziek | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK: 23 euro - Kassa: 25 euro 
Aanvang om 20.15 uur

Tickets met de oorspronkelijke datum op blijven ook geldig voor de nieuwe datum met uitzondering voor 
Winterland ’76: daar zijn in 2020 alle tickets terugbetaald geweest.
Je kan voor deze shows nog steeds tickets kopen zolang de voorraad strekt.
Meer info over deze voorstellingen vind je op onze website www.demarkthallen.be. 

Piet Kusters
Mentalist

donderdag 
31/03/22

Muziek | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK 13 euro – Kassa: 15 euro - < 18 jaar: 8 euro
Aanvang om 20.15 uur

Raymond 
van het Groenewoud 
zaterdag
14/05/22

Muziek | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK 23 euro – Kassa: 25 euro - < 18 jaar: 8 euro
Aanvang om 20.15 uur

© Gwenny Eeckels



Spinnen-

zondag
26/09/21

‘Spinnenmetenknippen’ vertelt het verhaal van Lily. Zij woont op het kerkhof 
met haar vader en daar ontmoet ze Kasper. Er ontstaat een prille liefde 
tussen hen maar die is helaas van korte duur, want de Schikgodinnen 
komen Lily halen. Kasper wil er alles aan doen om dit te verhinderen, maar 
of hij haar lot kan beïnvloeden, is maar zeer de vraag. 

Taboedoorbrekend werken en plaats maken voor een lach én een traan. 
Dat is het grote doel van ‘Spinnenmetenknippen’. Max Last vertelt met 
muziek, dans en woord een verhaal over verdriet en loslaten, maar ook 
over vriendschap en ontluikende liefde. Geen droeve, zware kost maar een 
gevoelig verhaal met plaats voor humor. 

Familievoorstelling van 6 tot 12jaar

door Max Last

meten-knippen

Familie | Kerkhof Herk centrum (Driespoortweg)  
Tickets: 5 euro / 1 euro korting met gezinsspaarkaart van de Gezinsbond. Incl. koffietafel
Aanvang om 10.30 uur + 13.30 uur (max. 50 personen per keer!)
Met dank aan Gezinsbond Herk-de-Stad en Gezinsbond Berbroek-Schulen
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Familievoorstelling van 6 tot 12jaar DE FRIVOLE
FRAMBOOS

Troppo Maturo
Da’s al drieënveertig jaren dat zij in het vak zitten
Ze hebben getourd, rondgetrokken, gereisd
Van Nederland tot Zwitserland
En maar liefst acht keer een halfjaar Parijs

Ze hebben zalen doen vollopen, 
ze hebben zalen doen overlopen
Ze hebben succes gekend, 
en toen nog meer succes gekend
Ze hebben toejuichingen gehad,
bloemekes, verzoeknummers
Beethoven, Mozart, Hazes en Liszt

En nu is er TROPPO MATURO 
Zo fruitig en fris 
Geestig, virtuoos  
Echt typisch Framboos

Twee tenoren, één cello, één vleugelpiano, 
en hopen humor

Peter Hens en Bart van Caeneghem: 
De Frivole Framboos

(try-out)

donderdag
30/09/21

Humor/muziek | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK: 16 euro - Kassa: 18 euro - <18 j: 8 euro
Aanvang om 20.15 uur
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WILLEM
VERMANDERE



Op naar de honderd!
Willem 80 en 50 jaar op de planken

Willem Vermandere brengt als multidisciplinair kunstenaar op zijn 80ste 
de nieuwe CD 'Confessies' uit en gelijktijdig een nieuw boek 'Als 't maar 
geestig is' (Lannoo) vol prenten en vertellementen. Reden te meer om 
dit alles als basis te gebruiken voor zijn nieuw programma ‘Op naar de 
honderd!’. Zijn nieuwe liedjes hebben het over wat hem bezig houdt 
of waar hij ‘niet goed van was’. Een verrassend ‘geestig’ programma, 
waarbij ‘geestig’ niet alleen staat voor grappig gevat, maar evenzeer 
voor het diepgaandere ‘vol van geest’… een doordenkertje -zoals menig 
andere zinsneden- waar Willem kampioen in is. Laat zowel jong en oud 
meedrijven op zijn unieke muziek en kleurrijke vertellementen. Dit alles 
krachtig geworteld door histories en emoties vanuit het verleden en het 
heden van zijn vlakke Vlaamse land. Mis deze 80ste verjaardagstournee 
niet in het jaar waarin hij 50 jaar op de planken staat.

donderdag 
07/10/21

Muziek | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK: 20 euro - Kassa: 22 euro  - <18 j: 8 euro 
Aanvang om 20.15 uur



De Mens
Late Night
De Mens, al meer dan vijfentwintig jaar leveranciers van Doorvoeld Entertainment,
en in 2021 populairder en geliefder dan ooit, zakken om de vijf-zes jaar graag af naar 
de talrijke mooie theaters en cultuurzalen die ons land rijk is. 
Eind 2021 en begin 2022 doen ze dat in maatpak en in het decor van een sfeervolle 
laatavond-talkshow. Met stemmige belichting, een comfortabele zetel en sterke 
verhalen rond de nu eens intiem, dan weer swingend gebrachte songs uit het eigen, 
rijke repertoire.
De Mens is sowieso een band met een dwingend verhaal, dat ook het verhaal van zijn 
publiek is. Dat wordt in De Mens Late Night op een geheel nieuwe, stijlvolle manier 
verteld.

Muziek | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK: 23 euro - Kassa: 25 euro - <18 j: 8 euro 
Aanvang om 20.15 uur

zondag
31/10/21

© Guy Kokken



De Mens
© Guy Kokken

Jan De Smet, 
Lien Van de Kelder 
en Wouter Berlaen

Chique 
Dingues

“Smartlappen en Levensliederen” , “Salut La Copine” en “Smartschade” : Lien Van 
de Kelder, Jan de Smet en Wouter Berlaen speelden  (al dan niet met de hulp van 
bevriende muzikanten ) de afgelopen jaren drie avondvullende programma’s met een 
eclectische keuze uit een zorgvuldig uitgekozen repertorium in onze beide landstalen. 
Dit zeer wendbare trio , met een gevarieerd en niet alledaags instrumentarium , leidt 
U door de hoogtes (èn jawel, ook de laagtes) van een merkwaardig samengesteld 
liedjesprogramma. De titel “CHiQUE DiNGUES” was een publieksreactie na één van 
de voorbije voorstellingen… Wie zijn wij om dat tegen te spreken?  

donderdag
18/11/21

Muziek | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK: 16 euro - Kassa: 18 euro - <18 j: 8 euro 
Aanvang om 20.15 uur



SOULSISTER



SOULSISTER
De theatertournee
Chemie, magie: Jan Leyers en Paul Michiels hebben het samen altijd 
gehad. Muziekbroeders van toen ze in 1985 nog half voor de grap
‘The Soul Sisters’ heten, leveranciers van magische songs, van het 
debuut ‘You Get To Me’ via mijlpalen als ‘Like A Mountain’ en de 
wereldhit ‘The Way To Your Heart’ naar het rijpere werk: de inmiddels 
klassieke albums ‘Heat’, ‘Simple Rule’ en ‘Swinging Like Big Dogs’ met 
de hits ‘Through Before We Started’, ‘Facing Love’, ‘Changes’, ‘Locks 
And Keys’ en zovele andere.

Soul, pop, slimme rock: het duo kon het allemaal aan en deed het op 
talloze binnen- en buitenlandse podia vonken en vlammen. 
Nu staan de heren er weer, met volle overtuiging, trots op wat ze 
samen hadden, hebben en zullen hebben, èn met nieuw werk dat 
naast de hits - die ze zeker allemaal zullen spelen - zal staan. 

Genoeg om heel hard naar uit te kijken, dus. 
Soulsister is terug, en hoe!

donderdag 
02/12/21

Muziek | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK: 30 euro - Kassa: 32 euro
Aanvang om 20.15 uur



Ben Segers, 
Rilke Eyckermans  
en Dominique Mondelaers

zaterdag
29/01/22
Fetskeu (ook wel fausse keu genoemd): een misstoot die een kets veroorzaakt bij het biljarten. Overdrachtelijk: 
een verkeerde handeling, een miskleun, een misser, een afschamper ook gebruikt in de voetballerij. 

De broers Ronny en Franky Verbinst gaan wekelijks bowlen in Eurocity 2000. De geur van een portie warm 
gemengd, verschraald bier in halve literglazen, veelkleurige reclamefilmpjes op de schermen, namaakkaarslichtjes 
op tafel… Kortom de sfeer van een plek waar het om commerciële redenen gezellig moet zijn. 

De bowlingvreugde bij de broers Verbinst zit op een laag pitje. De broers hebben vooral een ‘hobby’ nodig die hen 
terug samenbrengt. Bowling is om praktische redenen het makkelijkst. 
Franky wil hun vaste bowlingavonden nieuw leven inblazen en heeft hen ingeschreven voor een tornooi voor 
gemengde ploegen. Niet evident voor twee single mannen. Maar dat is buiten Franky en vooral Tinder gerekend. 
Katja gaat komen… 

Oké, dit lijkt verdacht veel op het startpunt van groteske billenkletserij, maar net als een bowlingbal kan het 
plots allemaal een onverwachte richting uitgaan. De gehoopte strike komt toch nog in de goot. Toejuichingen en 
schouderklopjes blijven uit. Maar daar is alweer een nieuwe bal! 

Theater/humor | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK: 15 euro - Kassa: 17 euro - <18 j: 8 euro
Aanvang om 20.15 uur

Fetskeu



Ben Segers, 
Rilke Eyckermans  
en Dominique Mondelaers

Dutch
Eagles

Gold
 
Fans van de groep weten inmiddels dat de Dutch Eagles 
bewezen muzikale goudzoekers zijn. 
De vondsten die ze tijdens hun goldrush deden willen 
ze op deze avond met u delen. Ze combineren de hits 
van de Eagles met juweeltjes van andere artiesten uit de 
gouden periode van de popmuziek. 

Met hun onovertroffen weergave van deze songs zijn 
deze zes heren hun gewicht in goud ruimschoots waard 
gebleken. Doe simpelweg uw ogen dicht en smelt weg 
in de meerstemmige samenzang en de weergaloze 
gitaarsolo’s. Zet uw tanden erin en verzeker u ervan dat 
het goud is dat deze mannen in handen hebben! 
Dutch Eagles. Gold.

Muziek | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK: 18 euro - Kassa: 20 euro - <18 j: 8 euro
Aanvang om 20.15 uur

(nl)

donderdag
03/02/22

© Mark David



De prestigieuze Humo’s Comedy Cup staat al jaren garant voor de 
nieuwe lichting stand-up comedians van de toekomst. In december 
2021 zal de finale van de volgende editie plaatsvinden.

Na het succes van de afgelopen tour, zal er ook opnieuw een 
finalistentour langs de Vlaamse zalen passeren. Elke avond worden 
de winnaar en de twee finalisten vergezeld door een ervaren MC.

Een greep uit de winnaars van het verleden: Jens Dendoncker, Amelie 
Albrecht, Lukas Lelie, William Boeva, Bart Cannaerts, Wouter Deprez, 
Raf Coppens en vele anderen! Ondertussen zijn dit één voor één 
klinkende namen, dus heeft Humo’s Comedy Cup nog meer uitleg 
nodig?

Humor | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK: 15 euro - Kassa: 17 euro
Aanvang om 20.15 uur
i.s.m. vzw De Nieuwe Dinges

zaterdag
19/02/22



zaterdag
19/02/22

Klimaatbetoog Live
In deze inspirerende lezing legt regisseur en klimaatactivist Nic Balthazar 
uit waarom hij zich zorgen maakt over het klimaat. En hij zou geen film- 
en televisiemaker zijn mocht hij dat niet doen met behulp van heel veel 
beeldmateriaal. Hij breekt een lans voor een andere manier van denken, 
ondernemen, werken en leven. Durven veranderen. Ook dus om de 
klimaatverandering te veranderen. De huidige klimaatcrisis is zonder twijfel 
de grootste ramp die de mensheid ooit heeft bedreigd. En toch blijken we 
er niet echt van wakker te liggen. Maar dat lagen we van virussen ook 
niet…

Lezing | grote zaal | zittend publiek
Gratis toegang, mits inschrijving op www.demarkthallen.be 
Aanvang: 19.30 uur
i.s.m. Academie OKRA-Davidsfonds, Milieuzorg Op School en Minaraad

Nic Balthazar
maandag
21/02/22



WINTERLAND



WINTERLAND‘76
donderdag 
03/03/22

Muziek | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK: 15 euro - Kassa: 17 euro
Aanvang om 20.15 uur

The Beatles na The Beatles
Na The Last Waltz van The Band bijt Winterland ’76 zich nu vast in 
‘The Beatles na The Beatles’.
De messcherpe rebellie van John Lennon, de ongeremde muzikale 
experimenteerzucht van Paul McCartney, de spiritualiteit van George 
Harrison, het laconieke charisma van Ringo Starr: de grote kracht van 
de Beatles lag in de unieke combinatie van hun karakters en talenten. 
Na het uiteenvallen van de Beatles gingen John, Paul, George en 
Ringo elk hun eigen weg, met vele hoogte- en een enkel dieptepunt 
tot gevolg.

Winterland ‘76 kiest nu voor een eigenzinnige interpretatie van dit 
muzikale erfgoed, de 10 jaar tussen het uiteenvallen van de Beatles in 
1970 en de schokkende moord op John Lennon in 1980.
Winterland ‘76 is op zoek gegaan naar de verborgen parels en de 
vergeten diamanten in dit rijke repertoire van de vier Beatles ná de 
Beatles en steekt daarnaast hun bekendere songs in een nieuw jasje. 
Denk hierbij aan eigenzinnige versies van Lennons ‘Jealous Guy’ 
of ‘Maybe I’m Amazed’ van Paul McCartney, maar ook aan het 
onstuimige ‘Dark Horse’ van George Harrison of ‘It Don’t Come Easy’, 
het tongue-in-cheek lijflied van de onverbeterlijke Ringo Starr.

© Hans De Prins



KRIBBEL 
KRABBEL 
KINDERKUNSTENDAG
Kribbel Krabbel is een gratis familiefestival dat creativiteit hoog in het vaandel draagt, waar fantasie hoogtij 
viert ... met diverse workshops, een peuterspeeltuin en twee kleurrijke familievoorstellingen. 

Peuterspeeltuin (baby’s en peuters)  
Zachte manden, blokken en kleurrijke kruipruimtes. Alle zintuigen worden geprikkeld en baby’s/peuters 
kunnen naar hartenlust rondkruipen.
Doorlopend open, inschrijven niet nodig.

zaterdag
05/03/22



Familievoorstellingen 

GEEL 
door Mime Wave (2 tot 6 jaar)
Een magisch, muzikaal mimespel in een gele stad.
In Geel wordt het publiek meegenomen in een gele 
wereld waar alles, maar dan ook echt alles, geel 
is. Zelfs de bezoekers zitten op gele kussentjes. 
Geel is de kleur van de zon, van blijdschap. Met 
haar mimespel laat Anastasiia Liubchenko allerlei 
grappige gele bewoners tot leven komen. De originele 
livemuziek van Thijs Felperlaan en Yung-Tuan Ku 
verhoogt hierbij de magie.
Het is genieten in de gele stad. Tot blauw verschijnt.
Dat is niet onze kleur. Dat kennen we niet. In de strijd 
van geel tegen blauw ontstaat er iets onverwachts.

‘Geel’ speelt om 15 uur en om 17 uur 
(let op: max. 50 personen per keer,
 inschrijven verplicht!)

PLOCK! 
door Grensgeval (4 tot 10 jaar)

Camiel probeert het schilderij van zijn grote voorbeeld 
‘Jackson Pollock’ na te maken. Maar hoe krijgt hij de 
juiste vlek op de juiste plek? Moet hij de verf druipen, 
gieten, spatten, smijten? Werken met kwasten of 
stokken of volledige potten? Zijn hele lichaam gooit hij in 
de strijd. Maar hoe hij ook draait, springt, rolt of zweeft, 
zijn schilderij lijkt niet op het origineel.
Plock! is beeldend circus-geluidstheater dat alle 
zintuigen prikkelt. Met brommende verfpotten, gekleurde 
geluiden, dansende verf en een acrobatische schilder.
Een voorstelling voor iedereen die wel eens buiten de 
lijntjes zou willen kleuren.
En jij, jij zit op veilige afstand in een veilig 
beschermingspak. 

‘Plock’ speelt om 13.15 uur en om 15.45 uur 
(let op: max. 80 personen per keer; 
inschrijven verplicht!)

Familie | zittend publiek
Start: 13 uur - einde: 18 uur
Gratis toegang! 
Verplicht inschrijven voor de voorstellingen 
op www.demarkthallen.be.
i.s.m. Dienst Jeugd en Huis van het Kind 
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WIM 
OPBROUCK
Ik Ben 
De Walvis (Try-out)

‘Ik Ben De Walvis’ is misschien wel de meest persoonlijke voorstelling 
die Wim Opbrouck tot nog toe maakte. Hij schreef zijn tekst vanuit het 
perspectief van de walvis. Hij spreekt zoals de walvis. Hij beweegt 
en ademt, hij zingt en danst, hij lacht en huilt zoals alleen walvissen 
dat kunnen. Hij ís de walvis. Hij herkent zich in de bultrug die om 
mysterieuze redenen aanspoelt op het strand.
Muzikanten en verteller ontmoeten elkaar in een theatraal concert dat 
de toeschouwer meeneemt naar de onpeilbare dieptes van de zeeën. 
Daar waar kiezelwieren, zeepokken, rankpootkreeften, anemonen 
en koudwaterkoralen wonen. Walvisgezangen kunnen honderden of 
duizenden kilometers afleggen in de open zee.

‘Ik Ben De Walvis’ is een moderne parabel over het onbereikbare, 
maar vooral een alibi om te blijven zingen, te blijven dansen, te blijven 
musiceren en te blijven spelen om niet te verdwalen.

donderdag 
10/03/22

Muziek/humor | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK 18 euro - Kassa: 20 euro - < 18 jaar: 8 euro
Aanvang om 20.15 uur
i.s.m. Te Gek?!



SHINE 
ON YOU 
CRAZY 
DIAMOND

Absolutely
Floyd

Echoes on a distance time
 
Pink Floyd was een Engelse rockband die internationale 
erkenning kreeg voor zijn progressieve psychedelische 
rockmuziek. 

De elfkoppige tributeband ‘Absolutely Floyd’ brengt in 
deze ‘trip down memory lane’ een voorstelling waaruit 
de diepgewortelde liefde voor de muziek van Pink Floyd 
spreekt. Hun nieuwe theatervoorstelling ademt Pink Floyd 
uit: grote hits als ‘Echoes’, ‘Another Brick In The Wall’, 
‘Money’, ‘Wish You Were Here’… ontbreken niet! 

Het geheel wordt ondersteund door een prachtige lichtshow 
waarbij de bekende Floyd cirkel truss 
(met daarop eigen ontworpen geprojecteerde beelden) 
zorgt voor de ultieme, psychedelische Pink Floyd ervaring!

Muziek | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK: 17 euro - Kassa: 19 euro
Aanvang om 20.15 uur

(nl)

zaterdag
26/03/22



Piet Kusters
Mentalist
Maak kennis met mentalist Piet Kusters. Wat vond u van zijn verschijning 
bij Belgium’s Got Talent, Studio Brussel of Iedereen Beroemd? Met 
zijn charismatisch enthousiasme en humor neemt hij u mee in een 
verhaal vol gedachten lezen, beïnvloeden en voorspellen. Geen blabla, 
afgesproken spel of egotripperij. De maskers vallen even weg, u wordt uit 
uw comfortzone gehaald en krijgt er bakken vol nieuwe energie voor in de 
plaats.  Zijn ontwapenend optreden zal u nog lang bijblijven. 

Familie | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK: 13 euro - Kassa: 15 euro - <18 j: 8 euro 
Aanvang om 20.15 uur

donderdag
31/03/22

SHINE 
ON YOU 
CRAZY 
DIAMOND

Absolutely
Floyd
(nl)

zaterdag
26/03/22



Welcome to the Rebellion!
Toen Michael Van Peel uitkwam, was Star Wars één jaar oud. De kleine jedi was al tegendraads. Maar vandaag 
is dwarsliggen ook al mainstream geworden. Tegen wetenschap, vaccins, corona of blanke mannen. Iedereen 
is wel tegen iets (maar niemand staat nog voor iets). De extremen lopen over en de mainstream droogt op. En 
alsof dat nog niet genoeg is, staat er alweer een nieuwe generatie verongelijkte kids op om te rebelleren tegen 
de veertigers van Generation X. Het is genoeg geweest! Tijd voor revolte. Welcome to the Rebellion!
 
De eindejaarsconferences van Michael Van Peel werden bejubeld in de theaters en op tv (en verguisd in de poli-
tieke achterkamers). Dit keer duikt hij dieper de tijdgeest in. Geen eindejaars, maar een meerjarenconference, quoi!

Michael

zaterdag 
02/04/22

Van Peel

Humor | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK: 21 euro - Kassa: 23 euro
Aanvang om 20.15 uur
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Cooking
     With Knopfler

Celebrating the music of 
Mark Knopfler & Dire Straits
Bart Buls en David Piedfort zijn doorwinterde sessiemuzikanten en delen samen het 
podium bij de Guy Swinnen Band, Piet Van den Heuvel, Bulsjivism en Parallel Minds.
De gedeelde liefde voor de muziek van Mark Knopfler en Dire Straits is reeds jaren 
een rode draad in het leven van deze twee heren. Met ‘Cooking with Knopfler’ 
komen ze vanuit hun begeleidende rol bij groepen als o.a. The Scabs, De Laatste 
Show Band en Kapitein Winokio naar de voorgrond en laten ze deze liefde een 
avond de vrije loop.
Begeleid door topmuzikanten nemen ze u mee langs Knopflers sfeervolle grooves, 
rhythm & blues, feeërieke ballades, vele ongekende parels en grote Dire Straits hits! 

De “chicks for free” kunnen ze niet beloven, maar de “money” zal niet “for nothing” zijn!

Muziek | grote zaal | zittend publiek
Tickets: VVK: 15 euro - Kassa: 17 euro
Aanvang om 20.15 uur

zaterdag
30/04/22



Huiskamer 
concerten
in Herk-de-Stad, Geetbets, Halen en Nieuwerkerken

Heb jij een warme, gezellige huiskamer? En wil je die delen met een artiest en publiek? Samen met 
buren, familie en vrienden kan je vanop de eerste rij genieten van een unieke performance. 
2 jaar geleden werden er in Herk-de-Stad en de buurgemeentes maar liefst 45 huiskamerconcerten 
georganiseerd. 

Wil ook jij je huiskamer eens omtoveren tot een concertzaaltje? Neem dan vanaf woensdag 1 september 
contact op met de dienst Cultuur in Herk-de-Stad. Je krijgt een lijst met beschikbare bands waarna er een 
datum tussen 1 november en 12 december geprikt wordt.

Opgelet!!! Vorig jaar waren al heel wat huiskamerconcerten geboekt. We gaan in eerste instantie 
deze concerten terug oppikken. De kans is dus groot dat de overige huiskamerconcerten snel zullen 
uitverkocht zijn.

Een mooi opgemaakte uitnodiging, die je mag verdelen onder vrienden, familie en kennissen, krijg je van 
ons cadeau. Daarna ben je klaar voor een leuke avond met een toffe artiest en iedereen die je erbij wil in 
jouw huiskamer.

Contact: huiskamerconcerten@herk-de-stad.be of 013 35 99 51



Op de koffie metDanny 
Fabry
en zijn gasten
Al meer dan tien jaar een gezellige muzikale 
namiddag met diverse gastoptredens, 
gepresenteerd door onze gastheer Danny Fabry.

De nieuwe datum die vrijdag 20 maart 2020 vervangt 
wegens corona is vrijdag 1 oktober 2021 geworden. 
Tickets van 20 maart 2020 blijven dus gewoon geldig 
op vrijdag 1 oktober 2021. Er zijn nog een paar tickets over. 

Vrijdag 1 oktober
Salim Segers - Jordy - Leander - Show Ballet

Vrijdag 12 november
Herbert Verhaeghe (Ment TV) - Patrick De Deken zang & sax

Vrijdag 17 december
Kerstshow met Dennie Damaro  (met zijn kerst album) en de 
finalist van The Voice Senior Hedwig (VTM) 

Muziek | grote zaal
Deuren: 13 uur
Uren: 14 uur - 17 uur
Tickets: 8 euro (incl. koffie en gebak o.v.)

Tickets voor het voorjaar 2022 (14 januari, 25 februari en 18 maart 2022) 
zijn te koop vanaf vrijdag 12 november om 9.00 uur 
aan de balie of telefonisch op 013 35 99 50. 

Wie ook met de bus naar de verjaardag show wil op 26 september in Brakel, moet reserveren via 0477 31 08 45. 
De bus vertrekt op de markt in Herk-de-Stad centrum om 9.30 uur. Een ticket daarvoor kost 49 euro (bus + 
driegangenmenu + optredens van Danny Fabry, De Romeo’s en nog veel meer).



Expo
Ralph Cleeremans & Mandelbaum 

19 september - 10 oktober 2021
Vernissage op 19 september om 11 uur

Hoewel Ralph Cleeremans in de jaren 60-’70 Europese faam genoot als 
aluchromist, plooide hij zich later terug op het papier, dat hem bijzonder 
fascineert, en waarop hij met geometrische precisie stappen en boodschappen 
zet. Zijn tentoonstellingen gaan internationaal.  
Arié Mandelbaum (1939) heeft zijn opleiding genoten aan de Academie voor 
Schone Kunsten te Brussel en was zelf jarenlang leraar aan de kunstschool van 
Ukkel. Hij heeft tentoongesteld op verschillende plaatsen in ons land, maar nog 
nooit in Limburg. Wel exposeerde hij meermaals in de Verenigde Staten. 
Arié Mandelbaum vindt zijn inspiratie in de actualiteit, maar zeker ook in het 
zwarte Joodse verleden met de pogroms en de vernietigingskampen. 

schilderkunst

Marc Janssens

6 februari - 27 februari 2022
Vernissage op 6 februari om 11 uur

De krachtige en fragiele sculpturen, meestal mensenfiguren dompelen de 
toeschouwer onder in een wereld van fantasie, tederheid en humor. Met veel zin 
voor detail bouwt Marc Janssens aan het originele verhaal van elke sculptuur. 
Hij bekleedt hiervoor zijn keramische beelden met materiaal zoals ijzerdraad, 
linnen stroken, papier, hout, herwerkte onderdelen van gerecycleerde objecten 
en allerlei prullaria. Deze materialen zijn van fundamenteel belang voor de 
originaliteit en dragen bij tot de poëtische expressie van elke creatie. 

keramiek

i.s.m. Commissie voor Beeldende Kunsten

Gratis toegang, mits inschrijving voor de vernissages op expo@herk-de-stad.be of 013 35 99 56 

De 15de editie van de Herkse Kunstenaars
21 november - 12 december 2021
Vernissage op 21 november om 11 uur

Verborgen achter best veel Herkse huisgevels gonst het van de artistieke bedrijvigheid: van geboren natuurtalenten, 
over uitmuntende autodidacten en verdienstelijke kunstbeoefenaars… Onze
Herkse kunstenaars zijn misschien niet de ‘groten’ der aarde maar uit hun werk en engagement komen prachtige en 
zeer gevarieerde creaties voort. Reden genoeg om hen dit jaar voor de vijftiende keer een platform aan te bieden.



Lezingen
i.s.m. Academie Okra-Davidsfonds Herk-de-Stad

Erik Burke
Lastige mensen... 
en hoe ze te overleven

Maandag 17 januari 2022 van 14 tot 16.30 uur

Acteur Erik Burke stelt in zijn nieuwste voordracht met 
veel humor een aantal gekende lastigaards voor. Het zijn 
personages uit theater of media, die je helaas ook geregeld 
in het dagelijkse leven tegenkomt. Bazige bullebakken, 
negatieve neuroten, pretentieuze paljassen, stroeve 
snuiters of ronduit agressieve apen… Hoe kan je met glans 
hun kwetsend gedrag overleven? Je komt het te weten in 
deze unieke voordracht!

Erik Burke is afgestudeerd aan Studio Herman Teirlinck. Tot 
zijn bekendste tv-werk behoort o.m. de rol van agent Geert 
in “Wittekerke”.

Luc Van de Ven
Jeugdig ouder worden

Maandag 21 maart 2022 van 14 tot 16.30 uur

Over senioren horen we tal van optimistische, zelfs 
vrolijke berichten. Vandaag genieten vele ouderen van 
een gelukkige en wijze pensioentijd. Helaas is dit niet voor 
iedereen weggelegd en ook niet altijd, zeker niet in tijden 
van corona. De ouderdom heeft ook zijn mindere kanten: 
ziekte, het overlijden van de partner, onzekerheid en 
angst, depressieve klachten, moeilijk oplosbare familiale 
conflicten; sommigen worden getroffen door dementie en 
heel velen voelen zich ineens totaal nutteloos. Vaak hebben 
ze troost nodig, vanuit de dichte omgeving, maar soms ook 
van een professionele hulpverlener.
Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, is zo’n 
professionele hulpverlener. Hij was en is nog steeds 
verbonden aan de Dienst Ouderenpsychiatrie van het 
Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven. Hij 
begeleidde er ouderen met psychische problemen en hun 
families. Daarnaast gaf hij opleidingen aan professionele 
hulpverleners. En in dat alles is hij nog steeds deeltijds 
actief. Kortom, een typische gepensioneerde-met-volle-
agenda.

Vooraf inschrijven via marc.mellen@telenet.be. 
Deelname: 5 euro voor leden van OKRA of 
Davidsfonds, 8 euro voor niet-leden (incl. koffie 
en versnapering)



Workshops
i.s.m. Avansa Limburg 

Inschrijven verplicht via 
www.avansa-limburg.be 
of via 011 56 01 00

Maak je eigen podcast 
(7 lessen)      

Woensdag 15 + 22 + 29 september + 6 + 13 
+ 20 + 27 oktober van 19.30 tot 21.30 uur

Podcasts zijn populair. En dan hebben we het niet alleen 
over het luisteren er naar, maar ook over het maken van 
zo een digitaal verhaal. Het is niet zo moeilijk om een 
podcast te maken en te verspreiden via smartphone, tablet 
of computer. In deze reeks leer je hoe je een boeiend 
verhaal vertelt. Dat kan gaan over nieuws, entertainment, 
persoonlijke verhalen of sprookjes. We gebruiken de 
techniek van storytelling en leren je daarnaast wat er 
technisch nodig is om een podcast te maken. Er worden 
ook eigen opnames gemaakt.

Standaardprijs: 100 euro
Kortingsprijs: 86 euro
Verhoogde tegemoetkoming: 17,20 euro
Let op: max. 12 deelnemers

Korte keten, wat en hoe? 

Donderdag 28 oktober 2021 van 18.30 
tot 21 uur in Herx (optioneel bezoek en 
proeverijen aan de Buurderij in Herx (Dr. 
Vanweddingenlaan 10) tussen 16.30 en 
18 uur. Eten bestellen kan ook op 
voorhand via www.boerenenburen.be 
om dan af te halen)

Weet jij waar het eten op je bord vandaan komt? Waarom 
is het belangrijk dat je dat weet? Hoe belandt het eten 
van bij de boer tot op je bord? Wat kan jij doen om de 
weg tussen producent en consument zo kort mogelijk 
te houden? We bekijken ook hoe je de ‘keten’ zo kort 
mogelijk kan houden bij jou in de buurt.

Standaardprijs: 11 euro
Kortingsprijs: 7 euro 
Verhoogde tegemoetkoming: 2,20 euro
Let op: max. 20 deelnemers

We willen dat iedereen kan 
deelnemen aan deze activiteiten. 
Daarom hanteren we verschillende 
prijzen. 

De kortingsprijs is 
van toepassing voor 
studenten, personen met 
een werkloosheidsuitkering, 
gepensioneerden, personen met 
een ziekte- of invaliditeitsuitkering 
en personen die geen diploma 
hoger onderwijs hebben (max. 
secundair onderwijs behaald).

Bij verhoogde tegemoetkoming 
hebben personen met een erg 
beperkt budget recht op een fikse 
korting. 
Neem contact op met Rap op Stap 
via www.horizontvzw.be/contact 
of je in aanmerking komt voor dit 
kortingstarief. 
Als je een UiTPAS met kansentarief 
hebt, kom je sowieso in aanmerking. 

i.s.m. Gezinsbond Herk-de-Stad 
en Gezinsbond Berbroek-Schulen



Inschrijven verplicht via 
www.avansa-limburg.be 
of via 011 56 01 00

Over gezond eten en 
duurzame voeding 
    
Woensdag 1 december 2021 
van 19.30 tot 22 uur (lezing in De Markthallen) +
Zaterdag 4 december 2021 van 9.30 tot 12 uur 
(kookworkshop in Herx, Dr. Vanweddingenlaan 10)

Dat gezond eten belangrijk is, weten we allemaal. Maar hoe pak je het aan? In 
deze workshop krijg je tips die je vooral bewuster helpen omgaan met voeding. 
Het gaat niet over goed of slecht maar over doordachte keuzes maken die bij 
jou passen. We combineren gezonde én duurzame voeding. Zo winnen zowel 
jij als het milieu. In de tweede sessie koken we samen. 

Standaardprijs: 29 euro
Kortingsprijs: 21 euro
Verhoogde tegemoetkoming: 5,8 euro
Let op: max. 12 deelnemers
i.s.m. De Cirkel 

Upcycling: Maak je eigen snijplank  
Woensdag 24 november 2021 om 19.30 uur

Je gaat aan de slag met hout van hier en maakt je eigen snijplank. Je 
ontdekt met welke natuurlijke producten je de plank kan kleuren en hoe je ze 
onderhoudt. Je kan de plank graveren en ze zo personaliseren. We staan ook 
kort stil bij de herkomst en de eigenschappen van het hout.

Standaardprijs: 23 euro
Kortingsprijs: 21 euro 
Verhoogde tegemoetkoming: 4,6 euro
Let op: max. 12 deelnemers

Voor u gelezen: Vaarwel, spullen
Dinsdag 22 februari 2022 om 19.30 uur

Minder bezit en meer geluk. Dit is het Japanse minimalisme. Schrijver 
Fumio Sasaki is eind dertig en werkt bij een uitgeverij. Hij woont in een klein 
appartement in Tokyo met drie shirts, vier broeken, vier paar sokken en niet 
veel meer. Hij besefte dat al zijn bezittingen hem eerder ongelukkig dan blij 
maakten. Hij besloot veel van zijn spullen weg te doen. Sam stelt het boek 
voor. Daarna gaan we in gesprek.

Standaardprijs: 11 euro
Kortingsprijs: 7 euro
Verhoogde tegemoetkoming: 3 euro
Let op: max. 12 deelnemers
i.s.m. de bib



Programma 2021 – 2022
2021

Zondag 26 september: Familievoorstelling ‘Spinnenmetenknippen’ [Kerkhof]
Donderdag 30 september: De Frivole Framboos 
Vrijdag 1 oktober: Op de koffie met Danny Fabry [ook op 12/11 en 17/12]
Donderdag 7 oktober: Willem Vermandere
Zaterdag 16 oktober: LeNoise / tribute Neil Young & Crazy Horse
Zondag 24 oktober: Familievoorstelling ‘Dierendorpje’
Zondag 31 oktober: De Mens
Donderdag 18 november: Jan De Smet, Lien Van de Kelder en Wouter Berlaen
Donderdag 2 december: Soulsister 
Zaterdag 11 december: Stijn Meuris / Tirade 
Vrijdag 17 december: Magische kampvuurvertellingen aan het kasteel in Donk

2022

Vrijdag 14 januari: Op de koffie met Danny Fabry [ook op 25/02 en 18/03]
Zaterdag 29 januari: Fetskeu (met o.a. Ben Segers)
Donderdag 3 februari: Dutch Eagles / Eagles tribute
Zaterdag 19 februari: Humo’s Comedy Cup On Tour
Maandag 21 februari: Nic Balthazar / Klimaatlezing
Donderdag 24 februari: Willy Sommers 
Donderdag 3 maart: Winterland ’76 / The Beatles na The Beatles 
Zaterdag 5 maart: Kribbel Krabbel Kinderkunstendag 
Donderdag 10 maart: Wim Opbrouck 
Zaterdag 26 maart: Absolutely Floyd / Pink Floyd tribute
Donderdag 31 maart: Piet Kusters 
Zaterdag 2 april: Michael Van Peel 
Zaterdag 30 april: Cooking With Knopfler / Dire Straits tribute
Zaterdag 14 mei: Raymond van het Groenewoud

Tickets via www.demarkthallen.be, 
aan de balie of telefonisch op 013 35 99 50.


