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Noorse
nachtegalen
in ccHa

Festival

Concert

De toppers van de week
Gratis kortfilms, concerten,
dans en expo op Re:Converse3

Foto HBvL

HASSELT - De zevende editie van de Nordic Night
brengt morgenavond Hanne Hukkelberg (foto)
en Susanne Sundfør naar cc Hasselt. Hukkelberg
opende de eerste editie destijds en is inmiddels een
al bekendere naam. De Noorse nachtegaal zweeft
in haar muzikale spectrum tussen melancholische
luistermuziek en elektronica. Minder bekend hier,
maar een grote naam in Noorwegen (ze zingt er
op de uitreiking van de Nobelprijs voor de vrede)
is Susanne Sundfør die haar sprookjesachtige
pianosongs even breekbaar als krachtig kan doen
klinken. Noteer ook alvast de komst van Agnes
Obel op 20 december in ccha. (cru)

Foto Toon AERTS

BERINGEN - Re: Converse # 3 is een gratis cultuurfestival dat zaterdag 10 november het Casino in
Beringen inpalmt met muziek, film, beeldende
kunst en dans.

Vermeire trekt
smoelen en zalen

Halve finale Humo’s
Comedy Cup in Genk

Comedy

Comedy

Nordic Night # 7, op 8/11 om 20 uur (18 euro, www.ccha.be)

Foto HBvL

Foto Goedefroit

HASSELT - Jacques Vermeire keert na 17 jaar afwezigheid terug naar de planken. In ‘5 voor 12’ komen
enkele van zijn oude typetjes terug tot leven - Kevin
Vermeulen en Mon peeters - maar meestal blijft
Vermeire toch vooral zichzelf. Vooral goed nieuws
voor liefhebbers van onderbroekenlol, aldus onze
man op de première. (cru)
Op 9 en 10/11 Grenslandhallen Hasselt (uitverkocht), 7/2 en 8/2
(uitverkocht) de Bogaard Sint-Truiden, 14/2 Casino Beringen, 20
en 21/3 cc Leopoldsburg, 26/4 Achterolmen Maaseik, 4 en 5/5
cc Lanaken, 18/5 cc Hasselt, 14 en 15/6 Casino Houthalen, 20 en
21/6 C-mine Genk. (www.jacquesvermeire.be)
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Re:Converse # 3, 10/11 vanaf 18 uur Casino Beringen
(gratis, www.reconverse.be)

Lezing

Re: Converse # 3 is het derde luik van een cultureel triootje
dat de provincie Limburg op poten zette als parallelle
events bij Manifesta. In deel 1 kwam fotografie aan
bod, in deel 2 beeldende kunst van niet-professionele
kunstenaars. Deel drie zou in eerste instantie enkel een
expo worden met curator Daan Gielis, maar is inmiddels
uitgegroeid tot een heus cultuurfestival waarbij alle
kunstdisciplines van de Limburgse kunstplatforms aan

bod komen. Tegelijkertijd is het een toonmoment voor
vele artiesten uit onze provincie die de afgelopen drie jaar
dankzij de stroomsubsidies hun artistieke droom konden
verwezelijken. In het aanbod veel muziek (Fence (foto),
Mad About Mountains, Lili Grace, JFJ, Jan Swerts, Benny
Zen...), het kortfilmfestival Delicatessen, maar ook dans
en klassiek. Daan Gielis stelt samen met Sara Bomans een
expo samen én u krijgt er een voorproefje van Toegepast
17, de expo met jonge designers die binnenkort in Z33
opent. Kortom: een erg groot en divers aanbod voor geen
geld. Meer op bladzijde 6! (cru)

Bertus over
Herman Brood

Foto Gerke Kok

BREE - In ‘Ik hou van Herman’ vertelt muzikant
Bertus Borgers over zijn vriendschap met Herman
Brood. Borgers speelde als gastmuzikant sax bij
Brood en is een van de oprichters van de Tilburgse
Rockacademie. Hij vertelt verhalen vanaf hun eerste
ontmoeting in 1973 tot en met Hermans laatste rit
na zijn sprong van het Hilton hotel. De nadruk ligt
niet op seks en drugs maar over de finesses en het
menselijk detail. Borgers speelt zelf ook een streep
muziek. Hij doet dat niet in de Breughel in Bree,
maar in de kringwinkel! (cru)
Bertus Borgers - Ik hou van Herman, op 8/11 om 20.15 uur,
Kringwinkel Bree (5/7,5 euro, www.debreughel.be)

