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PRAKTISCH
WELKOM BIJ DE MOOISTE ZOMER!

Zomer van Antwerpen, dat zijn theatervoorstellingen op
de meest ondenkbare locaties in de stad. Muzikanten die
de Antwerpse districten veroveren en jong talent dat de
Zomerfabriek aan de Minkelersstraat inpalmt. En films
onder een 1001-sterrenhemel. Ga je mee op reis in je
eigen stad?

BLIJF OP DE HOOGTE

Als eerste alles weten over de
27e editie? Meld je aan via
www.zva.be voor de nieuwsbrief
en volg ons op de sociale media.

IN ALLE VEILIGHEID

De organisatie volgt strikt de
Covid-19 richtlijnen en werkt in
nauwe samenwerking met Stad
Antwerpen. Eventuele aanpassingen van deze regels zullen
wij onmiddellijk implementeren.

SAMEN OP BEZOEK

Je zit tijdens de voorstelling
samen met de mensen waar je
tickets voor hebt besteld. Je
kan maximaal tien tickets per
voorstelling kopen: je bubbel
kan dan ook maximaal tien
mensen bevatten.
Informatie over de meest actuele veiligheidsmaatregelen staan
online: www.zva.be/veiligheid.

4

HONGER? DORST?

Op Zomer van Antwerpen zijn
alle bars cashless: je betaalt in
alle vertrouwen en veiligheid
met je bankkaart of creditcard.

HOE KOM JE ER?

Kom met de fiets of het openbaar vervoer, parkeerplaatsen
zijn vaak beperkt. Kom je toch
met de wagen? Hou rekening
met de Lage Emissie Zone (LEZ)
en vertrek op tijd. Voor meer info:
www.slimnaarantwerpen.be.

OP DE FOTO!

We dragen de grootste zorg
voor je persoonsgegevens.
Foto’s vallen daar ook onder.
Gedurende het festival kan
je onze festival-fotografen
tegenkomen. Mocht je jezelf
tegen komen op één van onze
gepubliceerde foto’s en je hebt
hier geen toestemming voor
gegeven, contacteer:
communicatie@zva.be.
Onze volledige privacyverklaring vind je op onze website.

BOEK JE TICKET

Onze ticketverkoop start
online op 12 juni vanaf 10u
op www.zva.be. Indien je ons
online niet kan bereiken, kan
je ons ook bellen op volgend
nummer: +32 3 224 85 39.
Tickets worden niet terugbetaald of omgewisseld.
Heb je een extra vraag over
onze ticketverkoop? Kijk ook
eens op www.zva.be/ticketing.
Staat je vraag er niet bij? Mail
dan naar ticketing@zva.be
en vergeet het transactienummer van je bestelling niet te
vermelden.

LAATKOMERS, AI AI AI!
Om acteurs en publiek niet te
storen, kunnen we laatkomers
niet meer binnenlaten. Kom
zeker 20 minuten op voorhand:
dan heb je nog tijd voor een
drankje.

ZOMER VOOR IEDEREEN
En dat menen we. We proberen Zomer van Antwerpen
voor iedereen toegankelijk te maken. Ook voor wie het
financieel minder breed heeft, of een beperking heeft.

DONATIEMODULE

Wie de mogelijkheid heeft kan
bij het bestellen van tickets
ook een bedrag doneren. Met
dat geld kunnen anderen die
het niet zo breed hebben met
een mooie korting ook genieten van Zomer van Antwerpen.
We werken daarvoor samen
met VRIJUIT en tal van andere
organisaties.

A-KAART

Op de Zomerbar, de Zomerfabriek en Muziek in de Wijk kan
je punten sparen, neem dus
zeker je A-kaart mee.

A-KAART MET
KANSENTARIEF

Iedereen in het bezit van een
A-kaart met kansentarief kan
één ticket bestellen aan een
sterk verminderde prijs. Deze
tickets zijn enkel telefonisch te
bestellen via +32 3 224 85 39.

5

TOEGANKELIJK VOOR
IEDEREEN

Bijna alle voorstellingen zijn
toegankelijk voor rolstoelgebruikers, check even .
Kom je in een rolstoel naar de
voorstelling, ben je minder
goed te been of wil je een
plekje vooraan omwille van
een gehoorbeperking? Geef
ons op voorhand een seintje
via nathalie@zva.be, dan
kunnen we een geschikte plek
vrijhouden. Waar mogelijk
voorzien we parkeerplekken
voor houders van een invalidenparkeerkaart.

Sommige voorstellingen zijn
voorzien van audiodescriptie
en luister ondersteuning
of schrijftolk .
Op Cinema Urbana is een
ringleiding
voorzien voor
mensen met een hoorapparaat.
Voor slechtzienden en blinden
wordt de film “The Invisible
Man” ondersteund door de
app Earcatch
.
Heb je vragen over toegankelijkheid bij Zomer van Antwerpen?
Aarzel niet ons te contacteren
via 03 224 85 28.

© SIGRID SPINNOX
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7

29 juni

29 aug

ZOMERBAR
Een zomerse oase in de stad

Een zwoele zomeravond met twee of een zonnige middag
met vrienden, terwijl de kinderen zich vermaken in het
fantasierijke speelbos: onze Zomerbar in de bocht van de
Schelde is een echte zomerse oase.
Wie wil kan zelf vliegen in de trapeze, of draait wat rondjes
op onze rolschaatspiste.
En soms is er een clown die helemaal niets doet!
Je woelt er met je blote voeten in het zand of komt helemaal tot rust met een boek in één van de hangmatten. Het
is dé plek voor verfrissende drankjes en heerlijk eten aan
een zacht prijsje.
Er écht even tussenuit op een boogscheut van de stad!
Op de Zomerbar kan je terecht voor bijzonder spektakel,
big fun voor de allerkleinsten en nooit geziene circusvoorstellingen.
29 juni t.e.m. 29 aug
(niet op maa)
14u - 24u
GRATIS

© SIGRID SPINNOX

Sloepenweg, Het Eilandje

8

9

6 juli

17 juli

BLACK BLUES
BROTHERS
De Black Blues Brothers toeren de wereld rond met een
spectaculaire ode aan de legendarische film The Blues
Brothers. Kom binnen in een Amerikaanse bar, waar tafels
en stoelen plots onderdeel zijn van de acrobatische toeren van vijf Keniaanse broers.
Een show tussen circus en muzikale comedy aan een onwaarschijnlijk tempo. Geniet van opzwepende rhythm and
blues en een vleugje Afrikaanse vibes. Laat je verrassen
door de spectaculaire acts van deze acrobaten. Met veel
humor tonen zij hoge menselijke piramides, verbluffende
salto’s, vuuracts en nog veel meer. Net wanneer je denkt
alles gezien te hebben, springen de Black Blues Brothers
nog hoger en zijn de acts nog straffer. Ze blazen je echt
helemaal omver. Een wonderbaarlijke show voor de hele
familie.
Deze super-acrobaten spelen in openlucht en reiken met
hun menselijke torens naar de hemel. Je zoekt een plekje
en geniet met open mond. Mét je regenjas als het regent,
lekker in t-shirt en short als het zalig zomert.

© Gabriele Tomè

6 juli - 17 juli
(niet op zo en maa)
16u
GRATIS
Zomerbar
Sloepenweg, Het Eilandje
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11

7 juli

31 juli

BITBYBIT
MOVEDBYMATTER & Collectif Malunés

Dit is circus met een straf verhaal. Over Vincent en Simon,
twee onafscheidelijke broers. Samen opgegroeid. Samen
naar de circusschool. Daarna lieten ze elkaar een beetje
los. Wat een gemis. En nu treft het broederpaar elkaar
voor het eerst in de ring.
Ze spelen een gevaarlijk spel van aantrekken en afstoten.
Ze experimenteren als twee bijtgrage, jonge honden met
twee bits in de mond en een stalen kabel er tussen. Voor
hun eigen veiligheid zijn ze volkomen op elkaar aangewezen.
De broers rivaliseren en vormen zich naar elkaars beeld of
proberen er net aan te ontsnappen. Het is een spannende
evenwichtsoefening tussen verbondenheid en veerkracht
en uiteindelijk de onvermijdelijke val.
BITBYBIT is een spectaculaire tweestrijd op de tonen van
een bezwerende soundtrack voor de hele familie. De twee
broers nodigen je uit in hun nieuwe bolvormige tent. Je zit
op houten banken rond de circuspiste.

© Thomas Nolf

7 juli t.e.m. 31 juli
(niet op zo, maa, din)
20u
12€
Zomerbar
Sloepenweg, Het Eilandje

12

13

4 aug

29 aug

TINA
Théâtre d’un jour

Tina is een circussprookje.
5 kinderen, toevallig allemaal acrobaten, worden door een
mysterieuze dame van een gewisse dood gered. Ze sluit
ze allemaal op in een kasteel in het bos. En iedere avond
zingt ze hen in slaap met hetzelfde lied. De routines van het
leven, het leven van een familie. Tot ze sterft en de kinderen
de buitenwereld ontdekken. Een wonderlijke en spannende
wereld gaat voor hen open...
De vijf acrobaten verwonderen met hun ongelofelijke acts,
ze balanceren de vreemdste dingen, terwijl een swingend
jazz- en soultrio hen live van de schoonste muziek voorziet.
Dit bijzondere circus-sprookje voor de hele familie speelt in
een gezellige circustent. Je zit op houten banken rond de
wonderlijke piste.
4 aug t.e.m. 29 aug
(niet op maa en di)
20 u (zo om 16u)
12€
Zomerbar
Sloepenweg, Het Eilandje

© Fred Limbrée Boermans

14

15

1 juli

31 juli

MENSENLANDSCHAPPEN
Zuidpool

1942, een treinreis van Istanbul naar Ankara. Van de oude
poort van Europa naar de gloednieuwe hoofdstad. Reis
mee door een woelig land in wording. Zo divers als de
dorpen, steden en landschappen zijn ook de mensen in
de trein zelf. Reizigers in derde klasse en in eerste klasse.
Arbeiders en industriëlen, boeren en militairen, jong en oud.
Mensenlandschappen is een muzikaal verhaal van de mens
in duizenden snapshots. De grote Turkse dichter Nâzim
Hikmet schreef het tijdens een jarenlange gevangenisstraf.
In een intieme en meeslepende vertelling brengt Zuidpool
dit meesterwerk tot leven. Geniet van mooie, poëtische
woorden met live muziek.
Je volgt het verhaal van de vertelster op bankjes in een verlaten station in openlucht. We gaan op reis en nemen mee:
een warme trui en misschien een regenjas. of een hoedje
als de zon zou branden.

© Jelle Spruyt

1 juli t.e.m. 31 juli
(niet op zo en maa)
(niet van 12 juli t.e.m. 15 juli)
20u
6€
Noorderlaan 630, Antwerpen
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17

6 juli

31 juli

A SENSITIVE CASE
Bert Berg

Niets is mooier dan een muizenval. Zes stukjes verharde
koper, twee nageltjes, één beukenhouten platform en een
veer met 19,5 lussen. Allemaal lichte en fragiele onderdelen.
A Sensitive Case speelt zich af in een overdekte tuin met
minutieus opgestelde muizenvallenbouwwerken. In totaal
wel 453 muizenvallen. Op handen en voeten beweegt
circusartiest Bert Vanden Berghe zich doorheen zijn zelf
gebouwde labyrint.
In deze afgesloten zentuin neemt hij je mee in zijn fragiele
muizenvallenwereld. Het is adembenemend hoe hij tussen
opgespannen vallen balanceert. Telkens opnieuw weet
hij te ontsnappen aan de onvoorspelbaarheid van zijn
muizenvallen of niet...
Ontdek samen met Bert deze bijzondere wereld. En geniet
van een opwindende en grappige ervaring vol berekende
acrobatie, domino-reacties en onverwacht dichtklappende
vallen. Bert zet zijn vallen op in een oude kapel, je zit heel
dicht bij de constructies, spannend!
6 juli t.e.m. 31 juli
(niet op zo en maa)
© Rudy Carlier

20u
6€
De Kapel, Floraliënlaan 400,
Berchem
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7 juli

29 aug

A GAME OF YOU
Ontroerend Goed

Voor wie ons nog niet kent.
We zijn met vijf.
Vijf acteurs die u willen ontmoeten,
die in uw vel willen kruipen,
die u beter willen leren kennen dan we onszelf kennen.
Voor even maar natuurlijk.
Sommigen zeggen dat we te direct zijn,
manipulatief, onbetrouwbaar,
of zelfs gewoon gemeen.
Wees gerust, ze vergissen zich.
We zijn spelers en onze bedoelingen zijn oprecht.
Onze enige doel in het onechte leven
is u te laten ontdekken hoe u kan zijn,
en mee te gaan in het spel dat u speelt.
U bent veilig.
Wij doen alles voor u.
Na honderden voorstellingen in binnen- en buitenland
maakt Ontroerend Goed een remake van de succesvoorstelling A Game of You. Samen met de studenten van het
Conservatorium Antwerpen.
Het spel is een één-op-één-voorstelling: speciaal voor jou
en over jou. Een niet te missen ervaring!
7 juli t.e.m. 29 aug
(niet op maa en di)
14u - 21u30
op zon 12u30 - 19u30
6€
Oud Postgebouw, Uitbreidingstraat 331, Berchem
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21

10 juli

21 juli

BLOED, AARDE EN VERLANGEN
Les Baladins du Miroir

Al 40 jaar toert dit rondreizende theatergezelschap uit
Jodoigne de (Franstalige) wereld rond. Van Quebec tot
Zwitserland, van Frankrijk tot Afrika. Voor het eerst in al die
jaren zetten ze hun tent op in Vlaanderen,. Les Baladins du
Miroir brengt feestelijk volkstheater.
In Bloed, Aarde en Verlangen (Désir, Terre et Sang) spelen
vrouwen de hoofdrol. Het is een originele en poëtische
bewerking van Frederico Garcia Lorca’s trilogie: Boedbruiloft, Yerma en het Huis van Bernarda Alba. 16 acteurs,
muzikanten en zangers nemen je mee naar het hart van
het Spaanse dorpsleven. Ontdek de kracht en de pijn
van deze vrouwen die na de oorlog als weduwen verder
moeten. Kom binnen in Lorca’s onvergetelijke universum
en beleef de Spaanse feesttradities en familieverhalen
van op de eerste rij.
Dit moderne drama, boordevol passie, verlangen en verzet
is een echt visueel spektakel. Theater, dans, live muziek en
zang komen samen. En ook jij kan meedoen. Smeer je stem
en zing samen met Les Baladins een gezellige karaoke.
Les Baladins nodigen je uit in hun tent- en woonwagendorp. In de grootste tent spelen ze, je zit rond een
circus-achtige piste op oude houten bankjes om samen
met hen weg te dromen. Sommige acteurs spreken nederlands, anderen niet maar die worden boventiteld.
10 juli t.e.m. 21 juli
niet op 13 en 19 juli
© Pierre Bolle

20u
6€
Park Groot Schijn, Deurne

22

23

8 juli

1 aug

AUTOMATA CARROUSEL
Geert Hautekiet

Geert Hautekiet toert al jaren rond als fantasierijke verhalenverteller. Met zijn zelf geknutselde rammelende klankmachines en zijn ingenieus ontworpen roestige decors
haalde hij zelfs de voorpagina van The New York Times.
Met gerecycleerd hout, oud koper en een ongelofelijk
gevoel voor humor bouwt hij 100 % mechanische vertelmachines. Ze luisteren naar de naam: Automata. Stuk
voor stuk klein gebouwd, maar groots van impact. Straffe
beelden met een verhaal. Ze ontroeren, verbazen en
werken op de lachspieren. Jij draait en zet zo alle andere
mechaniekjes in gang. Fascinerend!

© Geert Hautekiet

Je stapt met jouw bubbel in de Automata Carrousel, een
wonderlijke draaimolen. Je neemt plaats in een intieme
loge en brengt dan zelf, minuut na minuut, de verschillende Automata tot leven. Geniet van de kleine, poëtische en
grappige verhalen. Deze bijzondere peepshow tovert bij
jong en oud een glimlach op het gezicht.
De loges van de Automata Carrousel zijn overdekt maar
open langs één zijde.
8 juli t.e.m. 1 aug
niet op maa
15u - 19u
2€ (tickets ter plekke)
Stadspark
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26 aug

29 aug

BOREALIS
Dan Acher

Niets mooier dan de schoonheid van de natuur. Beleef
deze zomer het noorderlicht in Antwerpen. Jawel, het
mythische poollicht komt voor even naar ons. Of zo lijkt
het toch.
Deze magische lichtshow strijkt neer in de stad. Kijk naar
boven, zie hoe de lucht groen en blauw kleurt. En geniet
van dit ‘wonder der natuur’. Adembenemend mooi! Net
een schildering op de wolken. De schilderingen in de wolken zijn bovendien, door het veranderende weer, iedere
dag anders.
BOREALIS is een droombeeld van de Zwitserse kunstenaar Dan Acher founder van Happy City Lab. Voor hen is
de stad hun speeltuin.
Het is een ongelooflijke ervaring die de tijd even doet
stilstaan.
BOREALIS zie je in de openlucht, als de zon plaats maakt
voor andere kleuren. Je kuiert rond en geniet, op je eigen
tempo, zo lang je wil.
26 aug t.e.m. 29 aug
© Chloe Elizabeth

doorlopend 21u - 24u
GRATIS
Theaterplein, Antwerpen
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27

11 juni

5 sep

1 juli

ZONSONDERGANG

5 sep

VERWONDERENDE
VOETSCHRAPERS
Hausgemacht

Overal gaat de zon onder. Maar nergens zo mooi als in
’t Stad. Aan de Schelde. Waar de zon na een warme dag
het water van de Schelde raakt. En de lucht rood en roze
kleurt.
Van op onze houten tribune heb je een prachtig zicht op
dit wonderlijke schouwspel. Geniet van dit prachtige kleurenpalet en kom tot rust aan het water.
De uren van de Zonsondergang vind je in de kalender.
Vergeet niet een halfuur vroeger te komen, want het spektakel begint al vanaf de schemering.
11 juni t.e.m. 5 sep
GRATIS

© Sigrid Spinnox

naast de Zomerbar,
Sloepenweg, Het Eilandje

Je wandelde ongetwijfeld al eens voorbij één van de vele
voetschrapers in de stad. Je vindt ze terug aan huizen
van 100 jaar geleden, naast de voordeur. Zoals het woord
het zegt, veegden de mensen daar hun vuile voeten aan
schoon. Loop er deze keer niet zomaar voorbij.
Elke Lemmens bouwt unieke mini-taferelen in deze
voetschrapers en geeft ze zo een nieuw leven. Ze ging in
gesprek met de bewoners van het huis om het beeld te
vinden dat bij hen past. Je krijgt een bijzondere inkijk in
het leven en de gedachten van 45 gezinnen.
Een verbeeldende audiowandeling van voert je langs de
verwonderende voetschrapers. Allemaal kleine verhalen
die groots verwonderen. Stippel je liever zelf je route uit?
Dat kan ook. Via de QR-code naast de schrapers vind je
de verhalen om de miniatuurwereld tot leven te brengen.

1 juli t.e.m. 5 sep
doorlopend
GRATIS

28

© Elke Lemmens

doorheen de stad

29

13 juli

21 juli

RADMAN
Schippers & Van Gucht en
Het Zuidelijk Toneel

Radman doet je luisteren naar de klank van de stad. In een
18 meter hoog reuzenrad en met een koptelefoon en een
verrekijker ontmoet je hem. Met zijn imposante vertoning
torent Radman boven alles en iedereen uit. Zo heeft hij een
geweldig overzicht. Hij kijkt uit over de stad en fluistert je de
geheimen van boven én beneden in je oor. Want wat doet
die mevrouw van nummer 60 in de straat met die gekke
naam elke ochtend? Wat is er aan de hand met de bomen in
het parkje om de hoek? En hoe smaken wolken eigenlijk?
Radman ziet veel en weet dus veel. Maar hij hoort nog
meer. Er zijn zoveel verhalen als je ze wilt zien of horen.
En alles hangt aan alles vast. Niets draait op zichzelf. Ook
Radman niet.
Dit is een muzikale theaterbeleving voor iedereen, van
jong tot oud, van cultuurliefhebber tot kermisfanaat, met
als decor jouw eigen stad.
© Wannes Cré

Je neemt met je bubbel plaats in een gondel en zweeft
dan boven de stad. De hoofdtelefoons en de verrekijkers
krijg je - netjes ontsmet - ter plekke.
13 juli t.e.m. 21 juli
14u en 20u (doorlopend)
2€ (tickets ter plekke)
Godefriduskaai, Antwerpen

30

31

9 aug

21 aug

DE DRIE MUSKETIERS
Theatergroep De Warme Winkel
Al eeuwen staan ze bekend voor hun tomeloze moed en
hebben ze een eergevoel dat de gemiddelde Antwerpenaar doet blozen. Deze zomer halen ze de degens weer uit
het vet en laten ze jongens- én meisjesdromen uitkomen:
maak je klaar voor De Drie Musketiers! Hete hofdames,
geestelijke intriganten en gehavende vijanden passeren
de revue en vechten beurtelings om aandacht.
De Drie Musketiers keken niet op een dode meer of minder. Aan De Warme Winkel om licht te brengen in dat duistere staartje van de middeleeuwen. De meest spraakmakende toneelgroep van Nederland trekt deze zomer alle
registers open om dit eeuwenoude verhaal in een nieuw
jasje te steken. Het resultaat? Een eigenzinnige bewerking
vol heroïsch realisme, ongepolijste humor en vooral een
hoop spektakel waar iedereen van kan genieten.
Je volgt de strijd op de voet vanop een grote tribune in
openlucht in het licht van de ondergaande zon. Neem voor
de zekerheid een trui of regenkledij mee als het weer daar
om vraagt.
9 aug t.e.m. 21 aug
(niet op 15 aug)
20u
12€
Zomerfabriek,
Minkelersstraat 2, Berchem
© Lisa Groot

32

33

6 juli

28 aug

DE LANGE NACHT VAN
MOOSMEIER
De kleine expeditie

Voor het onwaarschijnlijke verhaal van Gustaaf Moosmeier
moet je de Ruien in, naar de buik van de stad. Het rommelt
daar al een tijdje. En dat heeft alles te maken met de dromen en plannen van deze grote Antwerpenaar. Hij is al te
lang, veel te lang, verborgen gebleven. Moosmeier leefde
van nieuwsgierigheid en durfde te denken ver voorbij wat
kon en mocht. Is het toeval dat zijn plannen nu komen
bovendrijven? Wordt zijn droom eindelijk werkelijkheid?
Zullen wij nog meemaken dat dit iconische stukje ‘onderstad’ de plaats krijgt die het verdient?
De kleine expeditie neemt je mee op een vertelwandeling
in de Ruien. Kom kijken naar de plek waar Moosmeier gewerkt en geleefd heeft. Je ontdekt wat hem inspireerde,
wat hem bang maakte en wat hem uiteindelijk het leven
heeft gekost. Deze vertelwandeling zit boordevol verzonnen waarheden en geloofwaardige leugens.

© Miles Fischler

Wie al eens De Ruien inging weet dat laarzen absoluut nodig zijn. Je beste pak laat je beter thuis, liever kies je een
makkelijke outfit die vuil mag worden. Toch op slippers of
in avondjurk? Geen nood, je kan ter plekke ook laarzen en
een beschermingspak huren.
Vanaf 10 jaar.

6 juli t.e.m 28 aug
(niet op zo en maa)
18u - 19u30 - 21u
20€
Stadsmagazijn, Keistraat 5,
2000 Antwerpen
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13 juli

25 juli

DIVA
FroeFroe

Diva is een spannend, verrassend en ontroerend verhaal
over de tweelingbroers Angelo en Ricardo Brossi. Zij groeien
op in het 18e-eeuwse Italië. Ze zijn onafscheidelijk en
heerlijk arrogant. Hun leven draait rond muziek en opera. Ze
delen successen en liefjes. Tot ambitie hen uit elkaar haalt.
Diva is figurentheater met live muziek. FroeFroe neemt je
mee in een vrolijke mix van gekke poppen, echte operazangers en fantastische acteurs. Het is geïnspireerd op
de film Farinelli en vertelt een verhaal van eigenwijze
broederliefde, vol varkens en romantiek onder een deken
van hemelse melodieën.
Kijken en luisteren doe je met de hele familie op een oud
industrieel terrein vanop een grote tribune. Hou rekening
met het verrassende Belgische weer, want er wordt buiten
gespeeld.
© Marc Maillard

13 juli t.e.m. 25 juli
(niet op maa)
20u
6€
Zomerfabriek,
Minkelersstraat 2
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11 aug

29 aug

DE EERSTE KEER
Dahlia Pessemiers

Voor het eerst je veters knopen. Voor het eerst alleen naar
de winkel. Voor het eerst de zee zien. Je eerste kus. Je
eerste werkdag. Je eerste huisdier. En ga zo maar door.
Op uitnodiging van het tijdfestival MoMeNT en een lijst
van 130 eerste keren in aanslag, ging Dahlia Pessemiers
aan het werk.
Want het leven is een aaneenschakeling van eerste-keer
ervaringen, van grote of kleine kantelmomenten. Dahlia
stelde velen dezelfde vraag: wat was jouw bijzondere
eerste-keer ervaring?
Ze ontmoette, luisterde en keek. Wat ze hoorde, brengt
ze samen in deze vertelling. Het is een universeel verhaal,
met gerecupereerde woorden in een gerecupereerd decor. Een ode aan verbinding en erkenning.
Dahlia nodigt je uit in een mooie tuin, in de prachtige stoelen van oude paletten van scenograaf Sibren Hanssens.
Op een zomerse namiddag kan de zon hard stralen, ‘s
avonds is het heel soms fris. Check even het weerbericht
voor je komt genieten.

© Sibren Hanssens

11 aug t.e.m. 29 aug
(niet op maa, din en niet
op woe 25 aug)

20u op woe en vrij
16u - 20u op dond en zat
16u op zo
6€
Berkenrijs, Lodewijk
Mortelmanstraat 13,
Wilrijk

38

39

2

JULI

JUNI
29 juni

30 juni

1 juli

2 juli

3 juli

4 juli

5 juli

6 juli

7 juli

8 juli

9 juli

10 juli

11 juli

12 juli

13 juli

14 juli

15 juli

16 juli

17 juli

18 juli

19 juli

20 juli

21 juli

22 juli

23 juli

24 juli

25 juli

26 juli

27 juli

28 juli

29 juli

30 juli

31 juli

Zomerfabriek

Muziek in
de Wijk

Diva

De lange nacht
van Moosmeier

Radman

Verwonderende
Voetschrapers

Zonsondergang

Automata
Carrousel

Bloed, aarde
en verlangen

A Game Of You

A Sessitive
Case

Mensenlandschappen

Bitbybit

Black Blue
Brothers

Zomerbar

Zomerfabriek

Muziek in
de Wijk

Cinema Urbana

De eerste keer

De lange nacht
van Moosmijer

De drie
Musketiers

Zonsondergang

Boralis

Automata
Carrousel

A Game Of You

Tina

Zomerbar
1 aug
2 aug
3 aug
4 aug
5 aug
6 aug
7 aug
8 aug

AUGUSTUS

9 aug
10 aug
11 aug
12 aug
13 aug
14 aug
15 aug
16 aug
17 aug
18 aug
19 aug
20 aug
21 aug
22 aug
23 aug
24 aug
25 aug
26 aug
27 aug
28 aug
29 aug

4

* Zonsondergang: van 11 juni t.e.m. 5 sep
* Zomerfabriek:
van 17 juni t.e.m. 5 sep
* Verwonderende Voetschrapers:
van 1 juli t.e.m. 5 sep

5

3 aug

21 aug

CINEMA URBANA
Een goeie film in openlucht. Niets zaliger dan dat. Gratis
bovendien. Onder een 1001-sterrenhemel aan de Schelde
waar je je knus kan nestelen. Cinema Urbana is al jaren
een topper.
Neem plaats op de glooiende helling op je eigen zachte
matje of breng je eigen stoeltje mee.
Wie de Schelde kent weet dat het er wel eens durft
waaien, en uit die sterrenhemel valt heel soms water.
Als dat gebeurt is een sjaal en een regenjas wel handig.

3 aug t.e.m. 21 aug
(niet op zon en maa)
22u
GRATIS
Cockerillkaai
Scheldekaaien zuid

3 aug

4 aug

MONOS
Rebellen in het
Andesgebergte

RIDE YOUR WAVE
Romantische
animefilm

5 aug

6 aug

MISBEHAVIOUR
Women’s Liberation Movement

ROCKS
Tienermeisjes in
Londen

7 aug

10 aug

THE LIGHTHOUSE
Twee benevelde
zeelieden

SHIRLEY
Een gestoorde
horrorauteur

11 aug

12 aug

I AM GRETA
Portret van een
klimaatactiviste

PARASITE
The Black&White
Version

13 aug

14 aug

ETE 85
Prille gay liefde

THE INVISIBLE MAN
Spannende sci-fi
thriller

17 aug

18 aug

THE SINGING CLUB
Vrolijke feelgood
movie

RELIC
Soft-horror over
geheugens

19 aug

20 aug

JUMBO
Verliefd op een
kermisattractie

BABYTEETH
De eerste liefde
en dan…

21 aug

40

WENDY
Wendy’s Peter Pan
verhaal
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7 juli

1 aug

muziek in de wijk

muziek in de wijk

7 juli

Juntaca.

8 juli

Juntaca.

9 juli

LABESS

Juntaca.

10 juli

Juntaca.

11 juli

Juntaca.

12 juli
13 juli
14 juli

Labess

15 juli

Labess

17 juli

Labess
Labess

18 juli
20 juli
Wally
Wally

22 juli
24 juli

Wally

26 juli

NELE BAUWENS
& THE MOONLOVERS

27 juli

31 juli
1 aug
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21 - 25 juli

Wally

25 juli

30 juli

WALLY

Wally

23 juli

29 juli

‘Alles Gaat Goed!’, zoveel wil labess
zeggen. Meteen ook het motto waarmee
deze vrolijke Algerijns-Canadese feestneus door het leven gaat. Zijn gitaar gaat
letterlijk overal met hem op stap, en samen
met zijn band strooit hij zomerse flamenco-rumba rond op aanstekelijke beats.

Je kent Wally ongetwijfeld als de partner in
crime van Tourist Lemc, maar ondertussen
heeft hij zijn eerste soloplaat uit. Wally
verrast met straffe teksten, mijmerende
liedjes en een heel eigen stijl. Genieten!

19 juli

28 juli

14 - 18 juli

Labess

16 juli

21 juli

7 - 11 juli

De Argentijnse Antwerpenaar Kiké houdt
niet zo van vakjes. Zijn tango flirt met
hiphop, houdt van reggae en is niet vies
van een portie stevige rock. Een energiek
concert met tango zoals je het nog nooit
hoorde!

Borgerhout

Berchem

Wilrijk

Linkeroever

Noord

JUNTACADAVERES

Nele
Nele
Nele
Nele
Nele

28 juli
- 1 aug

Nele Bauwens is cabaretière, actrice en…
zangeres. Na geslaagde passages bij
mambo big band El Tattoo del Tigre, de
legendarische meidengroep Hormonia en
Jukebox 2020, zingt ze nu een smakelijke
mix van heerlijke liedjes voor “ Muziek in
de wijk”. Chansons en tijdloze klassiekers
door de mixer van Nele Bauwens omringd
door de beste muzikanten der lage landen.
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4 aug

29 aug

muziek in de wijk

muziek in de wijk

4 aug

Tutu
Tutu

5 aug
6 aug

LÂP

Tutu

7 aug
Tutu

8 aug
9 aug
10 aug
11 aug

LAP

12 aug

LAP

13 aug

LAP

15 aug

PAMELA BADJOGO

LAP

17 aug
Pamela
Pamela

19 aug
20 aug

Pamela

21 aug
Pamela

22 aug
23 aug

RUMBARISTAS

24 aug
26 aug
27 aug

Rumbaristas
Rumbaristas
Rumbaristas

28 aug
29 aug
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Rumbaristas

18, 19, 20
en 22 aug

Je hoorde Pamela misschien al in de liedjes van de tekenfilm Kirikou, of je was op
de slotceremonie van de Africa Cup waar
ze zong, of je zag haar met Salif Keita of
Oumou Sangare. Deze vrouwenactiviste/
microbiologe zong tijdens de lockdown
een heel album vol, en gaat daar nu met
plezier mee op tournee. Afro-pop met een
universeel jasje.

16 aug

25 aug

11, 12, 13
en 15 aug

Het Antwerpse Les Âmes Perdues (LÂP)
duikt in de 65 jaar oude Eurovisiesongfestival-schatkist. Ze maken eigen versies van
hun persoonlijke wedstrijdfavorieten. Een
medley van laatste-prijs-winnaars, weirde
“Wild Dances”, driestemmige satires en
oprechte odes aan de hartstocht - van
Viva Victoria tot Ding-a-Dong!

14 aug

18 aug

4, 5, 6
en 8 aug

Tutu werd geboren in een township bij
Pretoria (Zuid-Afrika), maar belandde na
haar studies in België. Al snel werd ze als
bijzondere jazz-zangeres opgemerkt door
Bart Peeters en Toots Thielemans. Met
haar quartet maakte ze projecten rond
Nina Simone, Joni MItchell en Billie Holiday.
En de schoonste liedjes zingt ze voor jou.

Merksem

Zurenborg

Antwerpen

Ekeren

TUTU PUOANE

25, 26, 27
en 29 aug

De Spaanse Willy Fuego haalt vanuit
Borgerhout de wereld binnen met een intense mix van Siciliaanse tarantella, Columbiaanse cumbia, hier en daar een vleugje
ska & balkan en natuurlijk de Cubaanse
rrrruuumbaaa! Wat wil een mens nog
meer? Rumbaristas is een zuiders én
zomers feest.
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7 juli

29 aug

17 juni

MUZIEK IN DE WIJK

5 september

ZOMERFABRIEK
Your secret urban garden

Muziek in de wijk komt naar je toe. Onze muziekkaravaan is
elke keer anders. Maar een feest is het altijd. Met internationale bands en met lokale helden. Telkens opnieuw hét
moment voor een praatje met je buren. Dans en geniet
van zonnige muziek en fijne mensen.

Berchems best kept secret opent de deuren opnieuw van
17 juni t/m 5 september! Ook dit jaar voor elk wat wils met
een bomvol, zomers programma. Elke dag feest!

Geen wijk of plein dat hetzelfde is. Meestal vind je eetkraampjes met exotische gerechten en een kleine bar.
Soms is er ook een wirwar van bijzondere kraampjes.

The Classics, Grab the Mic en The Jams staan uiteraard
weer op het programma, straffe avonden vol nieuw en
ongekend talent.

Het volledige overzicht vind je op de website.

Dit jaar stuurden bijna 100 creatievelingen top ideeën
in voor de Open Call.De jury koos uiteindelijk voor een
originele mix van verrassende performances, fijne expo’s,
coole workshops, dancebattles, een echt Braziliaans carnaval and so much more! The best part? Het is, net zoals
de andere projecten op Zomerfabriek, helemaal gratis!

Juli
7 juli t.e.m. 1 aug

Augustus
4 aug t.e.m. 29 aug

Woensdagen: 18u
Noord, Stuivenbergplein

Woensdagen: 19u
Ekeren, Hof de Bist

Donderdagen: 18u
Linkeroever, Europark

Donderdagen: 18u
Antwerpen, De Coninckplein

Heel de zomer lang kan je op ons urban terras genieten van
frisse drankjes, lekkere latin streetfood en good vibes. Het
volledige programma vind je terug op: www.zomerfabriek.be.

Vrijdagen: 19u
Wilrijk, Bist

Vrijdagen: 19u
Zurenborg, Dageraadplaats

Hou ook zeker onze Instagram- en Facebookpagina in het
oog voor updates.

Zaterdagen: 18u
Berchem, Zillebeeklaan

Zondagen: 14u
Merksem, check www.zva.be
voor de juiste locatie

Voor de meeste activiteiten geldt ‘come as you
like’, maar soms vragen
we vooraf je gratis ticket
te reserveren, dan ben je
zeker van je plek.
Tickets zijn een week
voor aanvang te verkrijgen via:
www.zomerfabriek.be.

Zondagen: 14u
Borgerhout, Krugerplein

Algemeen:
7 juli t.e.m. 29 aug
GRATIS
start tussen 14u en 19u30
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17 juni t.e.m. 5 sep
(niet op maa)
15u - 01u
GRATIS
Minkelersstraat 2, Berchem
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ENKELE HIGHLIGHTS
OPEN AIR
GRAFFITI MUSEUM

Altijd open en helemaal gratis!
Loop door de straten van ons
Open Air Graffiti Museum en
ontdek mega veel coole graffiti
werken. Meer dan 80 internationale artisten en tal van

talented locals zorgden voor
europa’s grootste concentratie
street art aan onze fabriek.
Lucky us! Begin september
maken we met Meeting of
Styles een nieuwe collectie.

IQALUIT (BERLIN)
Reis mee naar het hoge noorden en neem gezellig plaats in
een iglo. Hier geniet je een zomer lang van naar de magische
verhalen van de inwoners van
Iqaluit, de nieuwe hoofdstad
van de Inuit op de noordpool.
Geen zorgen, de temperaturen
blijven boven nul!

SKIN MUTTS
Where do you belong? Dit
is dé hamvraag tijdens Skin
mutts, een event rond culturele identiteit. Met artworks,
spoken word, een panel talk en
interactieve workshops. You
don’t want to miss this one!
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SAMBA D'ANVERS

Waar jezelf even onder de
Braziliaanse zon tijdens Samba
d'Anvers! Verwacht je maar aan
tropische muziek en even
zomerse sferen. Carnaval in
Rio, maar dan gewoon op de
Zomerfabriek!

PHENOMENAL
WOMXN

In ‘Phenomenal Womxn’
rekenen drie vrouwen af met
hun verleden. Een Rwandese,
een Marokkaanse en een
Tibetaanse vrouw voeren elk
hun eigen gevecht, maar één
ding hebben ze gemeen: ze
verzetten zich tegen vooroordelen. Spoken word en muziek
en theater en fashion.

KROESHAAR

They’re Back! Celebrating
Black Hair, groter en beter!
Braid of sharp fade workshop?
Check!
Hiphop & Urban Beats?
Check!
Black Owned Vendors?
Check!
en meer en meer.

THE TINDERMYTHOLOGY
Swipe naar rechts voor The

Tindermythology! Maak kennis
met enkele Tindergodinnen en
laat je inspireren door hun unieke
verhalen en spreuken. Kom zeker
eens een kijkje ne-men op deze
vrolijke expo.

POCXHABIBI
Lgbt en moslim, kan dat wel?
Wim Peumans stelt zijn
prachti-ge nieuwe boek Habibi
voor op onze fabriek! Tien
pakkende portretten van lgbtqi+moslims over hun zoektocht naar
de liefde, naar een habibi. Afsluiten doen we met een openhartige table talk en bijzondere
muziek op ons terras.
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WEEKLY
DINSDAGEN

Op dinsdag geniet je van ongewoon dubbelconcert van de
studenten van het Conservatorium. Sit back and relax voor
een heerlijk stukje modern
klassiek.

WOENSDAGEN

Zelf stralen op het podium? Grijp
je kans tijdens Grab the Mic op
woensdag! Slam, spoken word,
a lot of love and good vibes!

DONDERDAGEN

Heart-to-heart talks tussen
twee artiesten over HipHop,
Street Culture en Urban Creatives. Kom live meeluisteren tijdens de BookSMart Podcasts
op donderdag.

ZONDAGEN

Op zondag sluiten we het weekend af met de legendarische live
performances van The Jams!
Breng je eigen instrument mee
and set the night on fire.

ZOMER

TWER E

IS

rogrammatie Patrick De Groote
akelijke leiding Veerle Eyckmans
nthaal Fulya Akyazili
ommunicatie doelgroepen Elisabeth Verwaest,
Nathalie Bougos
roductie techniek Heleen Haest, Eric Engels,
Mehran Khodaie, Luc Galle
Vrijwilligersco rdinatie Boke Marissen
e realiseren deze omer samen met de meest
fantastische festivalmedewerkers en een trouwe
en enthousiaste vrijwilligersploeg.
Vormgeving Joud Toamah
omer van Antwerpen werkt nauw samen met de
Stad Antwerpen en wordt ook ondersteund door
de Vlaamse verheid.
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