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FESTIV
LA STRADA TRIO
Di
20 dec
Twee Kerstconcerten in de kerk
19u & 20u30
AL
KATE RYAN
Di 27 dec
20u30

A Wonderful Christmas Time!

Do 29 dec
15u00

‘VAN OUD NAAR NIEUW’ met ZEGGEDIS
Een grappige en interactieve show voor de kids (vanaf 6 jaar)

Do 29 dec De Weerwolven van Wakkerdam
Een spannend en interactief Eindejaars spel!
20u30
!
Za 21 jan '23
MASALA in concert
20u30
Spicy So-Fun Fusion Music
Zo 22 jan '23
15u00

MASALA in concert
Spicy So-Fun Fusion Music
THEATER DE JONGHE
SHOW TICKET OF
CADEAUCHEQUE ALS

KERSTCADEAU?
Info op website
KADO
CHEQUE

Fijne Feestdagen!

Buy a show ticket as
Christmas gift!

Di 20 dec 2022 – 19u00 of 20u30

LA STRADA TRIO
CHRISTMAS CONCERT
tijdens de Kerstmarkt Kampenhout
Wat is Kerst zonder muziek?
In het kader van de Kerstmarkt Kampenhout, organiseert Theater De Jonghe vzw
twee schitterende kerstconcerten in de prachtig versierde O.- L. Vrouw Kerk.
Beleef één van de ultieme concerten van La Strada Trio (19u of 20u30) en kom
dit jaar helemaal in de ultieme kerstsfeer! Het programma is een samensmelting
van muziek genres: van Bach tot Morricone, van pop tot wereldberoemde
kerstklassiekers. In een magische sfeer zal je getuige zijn van de indrukwekkende
interactie tussen deze uitzonderlijke drie muzikanten, die allen met de grootste
orkesten en sterartiesten spelen. Puur, warm en sfeervol en dit in de dagen voor
kerst!
PRAKTISCHE INFO: Twee concerten – kies 19u00 of 20u30
Duur concert: ongeveer 45’
TICKETS: TWEE FORMULES: Steun de cultuur!
Tickets: 0€ - Toegang gratis maar vrije bijdrage in de kerstmuts voor de
muzikanten gewenst.
Tickets: 10€ - plaats vooraan in de Golden Circle met incl. glaasje cava of
gluehwein (of soft, pintje)
ANNA BUEHVICH (viool)

EKATERINA UVAROVA (gitaar)

ARTEM SHMAHAYLO (Cello)

ANNA BUEHVICH
Anna Buevich speelde bij verschillende grote orkesten: Antwerp Symphony Orchestra, De Vlaamse Opera,
Cascophil Chamber Orchestra... Ze speelt niet alleen klassieke muziek maar ze heeft ze ook ervaring met
het uitvoeren van pop-, rock- en filmmuziek. Ze speelde een grote verscheidenheid aan concerten en
shows in Europa met als één van de hoogtepunten de Hans Zimmer-tournee in Europa. Daarnaast speelde
ze ook met Ennio Morricone, Dirk Brossé, Jef Neve, Placido Domingo, Marble Sounds, Angelique Kidjo,
Disturbed, Flip Kowlier, Johnny Logan, Andrei Lugovski, Jef Van Uytsel, Raymond Van Het Groenewoud,
Stef Kamiel Carlens, Gene Thomas…
Ze werkte mee aan talloze opnames voor Clouseau, Marble Sounds, Dana Winner, Jan Leyers, Isolde
Lassoen....

EKATERINA UVAROVA
''De speelstijl van Ekaterina Uvarova onderscheidt zich in de eerste plaats door de rijkdom en schoonheid
van toon, oprechtheid van uitvoering en helderheid van figuratieve inhoud.''
Ekaterina, oorspronkelijk afkomstig uit Siberië, ontving haar muzikale basisopleiding in Moskou en studeert
momenteel in Nederland bij professor Johan Fostier voor haar master aan de Fontys Hogeschool (FHK).
Ekaterina werkt aan een project voor het populariseren van klassieke gitaar en het creëren van een geheel
nieuw modern repertoire. Ekaterina volgde masterclasses bij de belangrijkste figuren uit de klassieke
gitaarwereld, zoals Leo Brouwer (Cuba), Raphaella Smits (België), Aniello Desiderio (Italië), Stepan Rak
(Tsjechië), Carlo Marchione (Italië/Nederland) en vele anderen.
Ze bespeelt de gitaar gebouwd door de beroemde Spaanse gitaarbouwer Vicente Carillio en Savarezsnaren.

ARTEM SHMAHAYLO
Artem Shmahaylo, speelt al op 7-jarige leeftijd Cello op de Kryvyy Rih State Music School (Ukraïne).
Als Winnaar van talrijke prestigieuze muziekprijzen (zoals o.a. International Competition of Young
Performers "XXI Century Art", Kiev – Vorzel en Internationale Competitie J. Brahms Oostenrijk) speelde
Artem in verschillende beroemde ensembles. Met String Quartet reisde hij in meer dan 70 landen. Hij
Masterclasses bij wereldberoemde musici zoals Gunhard Mattes (Zwitserland), Maria Tchaikovskaya
(Rusland), Lucas Fels (Duitsland), Åsa Åkerberg (Zweden), Alain Meunier (Frankrijk), Conradin Brotbek
(Duitsland), Razvan Suma (Roemenië), Ralph Kirshbaum (VS).
In november 2015 werd hij lid van de European String Teachers Association in België (ESTA Vlaanderen) en
organiseert concerten en projecten in België en Oekraïne. Hij treedt veel solo op tijdens concerten en
festivals zoals “Maanrock” in Mechelen, België en “Bach Marathon” in Lviv, Oekraïne en hij blijft intens
betrokken bij zowel nationale als internationale projecten.

DIN 27 DECEMBER 20u30

KATE RYAN
A Wonderful Christmas Time!
Acoustic Concert with
HERVE MARTENS (keyboard) – NINA BABET (vocals)
Sedert 2001, vult de Belgische zangeres Kate
Ryan het podium met een mix van dance en
pop. De typische Kate Ryan-touches?
Ongetwijfeld haar vrolijke hits en energieke
optredens. Ze veroverde de nationale en
internationale hitlijsten met nummers zoals
‘Scream for More’ en ‘Désenchantée’. Haar
internationale doorbraak was in 2006, toen ze
met ‘Je t’adore’ deelnam aan het Eurovisie
Songfestival. Met een vleugje glitter en glamour
treedt ze op met zelfgeschreven nummers
als ‘Libertine’, ‘Ella Elle L’a’ en ‘Voyage Voyage’. Met haar prachtige stem en sublieme
prestaties bereikt Kate de hitparades in Polen, Duitsland, Zweden en Spanje.
Haar albums Free, Stronger en Different werden bekroond met gouden en platina
awards. Bovendien schittert de World Music Award op haar indrukwekkende platen.
Zangeres Kate Ryan maakt steeds indruk op trouwe en nieuwe fans zowel op grote
podia als in kleine akoestische settings.” Het beloofd een schitterend optreden te
worden in Kampenhout!
Since 2001, the Belgian singer Kate Ryan, fills the stage with a mix of dance and pop. With her
beautiful voice and gorgeous performances, Kate hits the charts not only in Belgium but also in Poland,
Germany, Sweden and Spain. The typical Kate Ryan touches? Undoubtedly her happy hits and energetic
performances. She conquered the national and international hit lists with ‘Scream for More’ and
‘Désenchantée’.
Depuis 2001, la chanteuse belge Kate Ryan remplit la scène avec un mélange de danse et de
pop. Avec sa belle voix et ses performances magnifiques, Kate atteint le sommet des hit-parades non
seulement en Belgique mais aussi en Pologne, en Allemagne, en Suède et en Espagne. La touche
typique de Kate Ryan ? Sans aucun doute ses tubes joyeux et ses performances énergiques. Elle a
conquis les palmarès nationaux et internationaux avec « Scream for More » et « Désenchantée ».

KIDS & FAMILY TIME!
15u00

DON 29 DECEMBER

‘VAN OUD NAAR NIEUW’
met
improvisatietheater
et

Zeggedis, professoneel improvisatietheater, brengt de show ‘Van oud naar nieuw’ op een
lekker speelse manier en vooral op kindermaat.
De vier acteurs gaan met de input van kinderen aan de slag om een uniek verhaal te
creëren over het vieren van Nieuwjaar. Reken op een hoge graad van interactiviteit, en
op vier volwassenen die de fantasie van het kind eren en vieren. Onder live muzikale
begeleiding gaan ze op een avontuur dat je kind zeker niet zal vergeten!
Leeftijd: vanaf 6 jaar, maar jonger
broertje of zusje zijn uiteraard ook welkom!
Tickets: standaard 12€
KIDS -12 jaar 8€ & -3 jaar 2€

DON 29 DEC – 20u30
DE WEERWOLVEN VAN WAKKERDAM
Welkom tijdens de Middeleeuwen in Wakkerdam, enkele
dagen voor Nieuwjaar!
Het publiek reist samen met de acteurs naar Wakkerdam, een
klein afgelegen dorpje. De eindejaarsdagen worden serieus
verstoord wanneer er een weerwolvenvloek neerdaalt over
het dorp. ‘s Nachts gaan de wolven op jacht om een
onschuldige burger te vermoorden. Overdag proberen de
dorpelingen samen met het publiek de weerwolven te
ontmaskeren en te doden.

Impro Comedy voor
groot en klein! (kids
vanaf 8 jaar)

Maar hoe herken je een weerwolf? Wie is te vertrouwen? Het
publiek heeft het laatste woord en beslist welke dorpelingen
terecht worden gesteld. Zo hopen ze de wolven te vangen
voor het te laat is.
Ridders, heksen, vikingen, kwakzalvers, paarden, koningen,
monniken en de zwarte dood.... dit waren de Middeleeuwen!
De show is een combinatie van improvisatietheater en het
spel ‘‘Weerwolven van Wakkerdam’. Interacitief en spannend
voor groot en klein.
Tickets: standaard 12€ - Kids -12 jaar 8€

ZAT 21 JANUARI 2023 - 20u00 &
ZON 22 JANUARI 2023 – 15u00

MASALA
in concert
MASALA IS TERUG ... de muzikanten van Masala
waren lange tijd een vaste waarde in het
Theater De Jonghe!
Masala is terug... om een glimlach op je gezicht te
toveren met zijn Spicy So-Fun Fusion Music. Op het
menu staat een mix van zowel nieuwe nummers als
traditionele bekende Masala composities.
De akoestische klank wordt beïnvloed door een maalstroom van muziekstijlen van over
de hele wereld: een vleugje folk, jazz, rock, country, tango, blues, klassiek, wereldmuziek,
... zonder precies dat te zijn!
De oude en nieuwe koks die deze Tasty Sound serveren zijn
Piet Haven (zang, bas) - Raph Van Goubergen (zang, piano)
Sébastien Peeters (zang, vibrafoon, drums) - Maxine Dumont (zang, kleine percussie)

Standaard 16€

MASALA IS BACK … to put a smile on your face with its Spicy So-Fun Fusion Music. The menu
features a mix of new songs as well as traditional familiar Masala compositions. The acoustic sound is
being influenced by a whirlpool of music styles from all over the world: a touch of folk, jazz, rock,
country, tango, blues, classic, world music, ... without being exactly that!

MASALA EST DE RETOUR… pour vous faire sourire avec sa musique Spicy So-Fun Fusion. Le
menu propose un mélange de nouvelles chansons ainsi que des compositions traditionnelles Masala. Le
son acoustique est influencé par un tourbillon de styles musicaux du monde entier : une touche de folk,
de jazz, de rock, de country, de tango, de blues, de classique, de musique du monde, ... sans être
exactement cela!

