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Renaissancedichter en humanist Francesco Petrarca ver-
taalde zijn platonische passie voor zijn onbereikbare Laura 
in 366 sonnetten. Die Canzoniere inspireerden componisten 
als Monteverdi, Schubert, Liszt en Schönberg. Nu bewerken 
het ensemble Zefiro Torna en het jazztrio Frank Vaganée 
dit Petrarca-repertoire. En schrijven ze nieuwe muziek op 
zijn onsterfelijke verzen. Een ontroerende ode aan de liefde.

9.11, 20u, Cultuurcentrum, € 17,  t 015 29 40 00, 
e cultuurcentrum@mechelen.be, 
w www.cultuurcentrummechelen.be  
of w www.zefirotorna.be

Als de kat van huis is: 
sprankelend theater!
Na 25 jaar is het huwelijk van Richard en Chantal in sleur 
verzand. Zij wil op tweede huwelijksreis. Hij vooral … niet. 
De komedie ‘Als de kat van huis is’ oogst sinds zijn debuut in 
1977 overal lachsalvo’s. ‘t Echt Mechels Theater brengt deze 
pittige klassieker met verve. Niet te missen.

’t Echt Mechels Theater
Info en reservatie: e henri.geens1@telenet.be, 
w www.t-emt.be

Speeldata: 16.11, 17.11, 23.11, 24.11, 30.11, 6.12, 7.12,  
8.12, 14.12, 16.12 om 20.15u, 25.11 om 15u,  
Olivetenvest 16, € 10, t 0475 55 11 95

geN2020-festival 
verfrissend anders theater
geN2020 helpt jonge acteurs en theatermakers van 
diverse origine de weg naar de Vlaamse podia te vin-
den. Op het GEN2020-festival zet dit aanstormend ta-
lent – speciaal voor jou – zijn nieuwe creaties op het 
podium. Verder geniet je van boeiende gastvoorstel-
lingen, lezingen en pittige premières van verwante 
organisaties en inspirerende artiesten.

22.11 – 10.12, diverse locaties, t 015 42 25 44, 
e info@tarsenaal.be, w www.gen2020.be

Scattered rhymes, 
a tribute to 
francesco petrarca  
Frank Vaganée 
Trio & Zefiro Torna 
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alle vrijetijdsinfo en tickets: uit in Mechelen,
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen
t 070 222 800, e uit@mechelen.be
w www.uitinmechelen.be
ma-vr 9.30-16.30u, za-zo 9.30-15.30u

Met je spruiten, kapoenen of tieners kunst beleven? kom 
op zondag 18 november naar de kunstendag voor kinde-
ren in Mechelen. je kinderen genieten van verrassende 
optredens en tentoonstellingen. of ze ontpoppen zich tot 
artiest in de frisse workshops. 

Surf snel naar www.uitinmechelen.be/kunstendag en reser-
veer. Kinderen genieten een voordeel- of nultarief. Zin in 
een artistieke dag samen? We geven je alvast een paar tips.

gek van liefde (8+) – de korte zoen (3+) – 
toneel mét workshop - de Maan
Figurentheater De Maan en CC Mechelen brengen twee 
heerlijke toneelstukken over de liefde, mét nadien een 
workshop. Een van die voorstellingen is Gek van Liefde, een 
videodagboek van een jongen die tot over zijn oren verliefd 
is op de mooie, maar veel oudere Anna. Alleen aan zijn ca-
mera kan de jongen toevertrouwen hoe hij zich echt voelt.

18.11, 16u, Cultuurcentrum – Kerk Minderbroedersgang 5, 
€ 7, € 6, € 5, Info en reservatie: t 015 20 02 00, 
w www.DEMAAN.be

het Starende Meisje (8+)
Volg de muzikanten en zangeres van Zonzo-compagnie op 
hun reis door het magische universum van filmmaker Tim 
Burton. Met hun verhalen, klanken en beelden zweef je 
tussen droom en werkelijkheid.

18.11, 11u, kc nOna, Begijnenstraat 19-21, € 14, € 10, € 6,  
t 015 20 37 80, e info@nona.be, w www.nona.be

vrolijke verhalen over dode stadsvogels (8+)
Tanya Hrvatin, professioneel vogelbegraafster in bijberoep, 
heeft een koffer vol grappige verhalen over vogels – levende 
en dode. Fladder mee op het ritme van haar gevleugelde 
vertellingen. 

18.11, 15u, ’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63, € 10, € 6,  
t 015 42 25 44, e reservering@tarsenaal.be,  
w www.tarsenaal.be

kleiworkshop in atelier rik wouters (6+)
Van klei tot brons … beleef de boeiende scheppingstocht van 
een beeldend kunstenaar en ga zelf met klei aan de slag.

18.11, 10-12.30u & 13.30-16u, Stedelijk Museum 
Schepenhuis, gratis, Steenweg 1, t 015 29 40 30,  
e stedelijkemusea@mechelen.be,  
w stedelijkemusea.mechelen.be

Newtopia op kindermaat (8+)
Hedendaagse kunst, een raadsel? Bezoek de expo Newto-
pia. Je kroost krijgt een rondleiding op kindermaat, terwijl 
een gids jou in de moderne wereldkunst wegwijs maakt. 
Gratis voor jong en oud.

18.11, 11u, Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang 5, 
w www.newtopia.be

kunstendag voor kinderen
Samen kunst beleven in Mechelen Kinderstad

 Sinte Mette  
 04.11 
Sinte Mette in Hombeek | 
Sinte Mettecomité Hombeek, 
11.45u, Sint-Maartensplein

 10.11 
Sinte Mettestoet in Battel | 
Wijkraad Battel, 18.30u, 
wijkhuis, Marterstraat 18

 11.11 
•  Sinte Mette in wijkhuis Arsenaal | Wijkraad 

Arsenaal i.s.m. Kinderwerking ‘t Hofke, 10u, 
Hamerstraat 21-25

• Sint-Maartenzingen in Walem | 
Dorpsraad Walem, 11u, Kon. Albertstraat 54

•  Sinte Mettezingen in de wijk Heihoek | buurtcomité 
Heihoek, 13.30u, Den Deigem, Karmelietenstraat 13

•  Sinte Mettefeest | Sinte-Mettecomité, Erfgoedcel, 
Mechelen Kinderstad, 14u, Cultuurcentrum

• Sinte Mette zingen met de Chiro | 
Chiro Hombeek, 17u, Bankstraat 88b

 17.11 
Sinte Mettequiz in wijkhuis Arsenaal | wijkraad 
Arsenaal, 19.30u, Hamerstraat 21-25




