
TAZ#2022
Theater Aan Zee bestaat 25 jaar en viert feest: tussen 27 juli en 6 augustus wordt Oostende 
omgetoverd tot een cultureel ontmoetingsfeest waar we publiek, medewerkers en artiesten 
opnieuw met open armen ontvangen om samen een verhaal te vertellen. Deze zomer 
bovendien niet 1 curator, maar vele. Alle medewerkers, die sinds jaar en dag TAZ mee mogelijk 
maken zetten we in de bloemetjes, hun warme hart en grote enthousiasme koesteren we met 
heel veel goesting!

Deze zomer strijkt TAZ op maar liefst een 40-tal locaties neer, met meer dan 
700 podiumprojecten. WEES WELKOM voor een schitterende zomer aan zee. 

THEMA

Afscheidnemend artistiek leider Luc Muylaert koos het thema ‘ZORG’ als centraal vertrekpunt 
voor TAZ#2022. Jozefien Mombaerts, artistiek leider ad interim, tekende samen met het TAZ-
team een festival uit waarbij het thema onder de titel ‘ZIE JE MIJ?’ in alle geledingen van het 
programma vorm krijgt.  

Zorg - zie je mij?  
Het is niet makkelijk om elkaar te zien om wie we zijn, zonder te zoeken naar wat je wil zien, 
verwacht had te zien. We durven soms niet kijken en vergeten daardoor te zorgen voor het 
onzichtbare. TAZ wil wat weggestopt is koesteren: het menselijk kapitaal, het onzichtbare 
verhaal. TAZ wil open kijken, naar wat was, wat is, en ook, als een ziener, naar wat zal komen. 

TAZ
#25j



Uitgesproken
Vorige zomer werden in navolging van de KARAKTER-essays de eerste edities van Uitgesproken 
gepubliceerd, korte beschouwingen over het thema van TAZ. En ook dit jaar vroegen we 
enkele scherpe pennen om een statement te schrijven rond het TAZ-thema ZIE JE MIJ?, geef 
zichtbaarheid aan het onzichtbare. Vier teksten kan je nu al lezen in de brochure, alle teksten 
worden daarenboven live gebracht en besproken tijdens een van de Uitgesproken sessies in 
KAAP. Meer info p. 72.

 
DE AUTEURS

Actrice en theatermaker Suzanne Grotenhuis maakte en speelde in 2012 haar eerste solo-
voorstelling Zwarte Woud Forever. Deze zomer speelt ze Holy Shit op TAZ. Samen met Freek 
Vielen en Rebekka de Wit vormt ze de artistieke leiding van De Nwe Tijd.

‘Ik snak naar verbinding. Je kunt een einzelgänger zijn, maar je toch verbonden voelen met je 
omgeving, je geschiedenis, je cultuur, de boom in je achtertuin, het maakt niet uit wat het is, 
maar je moet je kunnen verbinden met iets of iemand.’ (interview Knack)

Jonas Van der Slycken is freelance schrijver, onderzoeker, activist, facilitator en promoveerde 
ook in de economie. Hij houdt van schrijven, eten en fietsen.

‘Zelf ontkende ik ook een tijdlang dat ik mezelf aan het overzetten was. Over het algemeen wou 
ik het rustiger aandoen. (…) Ik wist alleen nog niet goed hoe. Ik had het te druk. Of, beter: ik was 
te gretig en wou gewoon te veel doen.’ (Jonas Van der Slycken)

Ann Peuteman, redactrice bij Knack, verdiept zich al jaren in het leven en de rechten van 
tachtigplussers. 

‘Als veel tachtigplussers lijken te zijn ingedommeld, komt dat dus in de eerste plaats door ons. 
Wij zijn het die hen met al onze goede zorgen en bedoelingen in slaap hebben gewiegd.’ 
(Ann Peuteman)

Walter Weyns doceert sociologie en cultuurkritiek aan de UA. Hij publiceerde o.a. Klassieke 
sociologen en hun erfenis, Het geval Canetti, Het tijdperk van de maatschappij en Wie wat 
woke? 
 
‘In John Cleese’ bewering dat een ‘woke joke’ niet bestaat zit wel iets in. Als je bij al wat je zegt 
moet opletten dat je binnen de lijntjes kleurt, heb je de neiging om uit de buurt van die lijntjes 
te blijven. Terwijl humor juist gedijt in de buurt van de lijntjes.’ (Walter Weyns)

Geert Buelens is een Vlaams dichter, essayist, columnist en als hoogleraar Moderne 
Nederlandse Letterkunde verbonden aan de Universiteit Utrecht en als gasthoogleraar 
Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Stellenbosch (Zuid-Afrika). Recent verscheen  
Wat we toen al wisten. De vergeten groene geschiedenis van 1972.

Marian Donner schrijft o.a. voor De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad, De Volkskrant. 
Ze publiceerde twee romans en het pamflet Zelfverwoestingsboek. Begin 2022 volgde De Grote 
Weigering, een essay over klimaat, kapitalisme, kwantummechanica en miljardairs op Mars.



Opening TAZ#2022
 
Wo 27 juli om 19u openen we TAZ op Café Koer met het project De Dirigenten van mijn 
innerlijke zee(storm).

We onthullen het festivalhuisje op het water van de vijver in het Leopoldpark. Is het een veilig 
nest? Een kelder om je in te verbergen? Of een broedplaats voor de wildste ideeën? De dirigent 
van de dag mag dat bepalen. Tekst, beeld, zang, muziek en dans: elke taal is goed om onze 
innerlijke zeestormen te verbeelden. Storm je mee? 

Binnen het thema ZIE JE MIJ? vroegen we aan enkele ‘dirigenten’ wie of wat ze een stem 
zouden willen geven. Welk verhaal blijft ongezien volgens hen en moet gehoord worden? Wat 
zou een ongeboren kind zeggen als het kon spreken? De zee? De zelfmoordenaar? De man die 
zijn huis ontvluchtte? 

Elke dag neemt een nieuwe dirigent, zoals bv. Peter De Graef, Louise Van den Eede en Mustafa 
Kör, plaats in een paalhut op de vijver. Het huisje is wankel en brokkelt langzaam af gedurende 
de elf dagen van het festival, met als filosofie, dat we onze lagen, maskers, rollen, willen 
afgooien.

Elke avond om 18u30 spitsen we op Café Koer onze oren en openen we onze ogen om even 
te kijken naar wat ongezien blijft. De dirigent van de dag brengt een korte performatieve tekst 
waarna hij muzikaal wordt begeleid naar de oever van het water. Een kwetsbaar statement in 
de publieke ruimte toegankelijk voor iedereen.
 
Zie bijlage voor de volledige ‘dirigenten-lijst’. 



25 JAAR TAZ

FOTOTENTOONSTELLING

De Zin
Wandel deze zomer langs de Nieuwe Gaanderijen en laat je overweldigen door DE ZIN,   
een fototentoonstelling met prachtige zwart-wit portretten van Alexia Leysen. Speciaal voor 
de jubileumeditie van TAZ tonen we een selectie van geportretteerden die verweven zijn met 
de 15-jarige tijdlijn van TAZ: als curator, speler, maker, medewerker … van Titus de Voogdt  
en Caroline Pauwels, tot Wim Helsen en Maud Vanhauwaert.

‘TAZ koos dit jaar voor het mooie thema 'zorg' en richt daarmee een warme blik op onze 
kwetsbaarheid. Dat is precies wat ik met DE ZIN probeer te doen: liefdevolle aandacht vestigen 
op onze grote en kleine struggles die onder het oppervlak schuilen, en zo hoop ik troost en 
herkenning te bieden voor zoveel mogelijk mensen. Deze zomer kunnen voorbijgangers in de 
Oostendse gaanderij af en toe een verhaaltje lezen, misschien maar één per keer, en zo met een 
vleugje kracht en inspiratie verder wandelen ...’ (Alexia Leysen)

Alexia Leysen is theatermaker en fotograaf. Samen met Valentijn Dhaenens maakte ze de 
voorstelling KNAUS, vorig jaar op TAZ te zien. Sinds 2 jaar verschijnt in De Standaard Magazine 
haar fotocolumn DE ZIN. Vergezeld van een oude Hasselblad-camera reist ze hiervoor van mens 
tot mens, op zoek naar ieders 'comfort words': woorden die kracht geven wanneer het leven 
moeilijk doet. Uitgeverij Hannibal publiceert later deze zomer een boek van 2 jaar DE ZIN. 

Met maar liefst 25 jaar op de teller, was het ook tijd om nog eens in de TAZ-archieven te 
duiken! Van 1997 tot nu, dompel je met de tijdlijn, die te midden van de foto’s opduikt, 
onder in de rijke TAZ-geschiedenis! 

Praktisch

met: Randall Casaer, Maud Vanhauwaert, Erik de Jong, Suzanne Grotenhuis, Michael 
Vergauwen, Alicja Gescinska, Wim Helsen, Maram, Titus de Voogdt, Lize Spit, Peter van den 
Eede, Tom Liekens, Luc Muylaert, Julie Delrue, Benjamin Verdonck, Rik Verheye, Soe Nsuki, 
Bruno Vanden Broecke, Friedl Lesage, Johan Heldenbergh, Caroline Pauwels

waar: de Nieuwe Gaanderijen (zeedijk tussen KAAP en de Nieuwe Gaanderijen)

wanneer: van di 7/6 t/m za 6/8 
gratis - openlucht



Unieke band met TAZ

In het programma zelf duiken uiteraard ook mensen op die een unieke band hebben met TAZ, 
we lichten er graag enkele uit. Een paar ex-centrale gasten/curatoren brengen oud en nieuw 
werk naar TAZ. Stichting Nieuwe Helden, artistiek leider Lucas De Man was in 2019 curator, 
brengt Istanbul, bericht van de andere kant (p. 13). 
Dirk Pauwels, curator 2017, maakte samen met zijn broer en kunstenaar Achiel Zolang het 
blijft duren gaat het goed! (p. 26). Wim Opbrouck, centrale gast 2007, presenteert niet enkel 
zijn monoloog Ik ben de walvis (p. 26), hij stelt ook zijn boek Het lied van de bultrug (p. 80) 
voor. Peter Van den Eede, in 2005 centrale gast, speelt met DE HOE (samensmelting van 
de KOE en Hof Van Eede) De nieuwe man (p. 27). Voor Theater STAP keren we terug naar 
2003, deze zomer spelen ze samen met hetpaleis/cie Barbarie/BRONKS/KOPERGIETERY de 
kindervoorstelling Mise en place (p. 37). De Roovers (p. 49), centrale gast in 2013, beloven met 
hun De lange nasleep van een korte mededeling ‘een intieme theateravond die heel klein begint 
en voor je verwonderde ogen ontaardt in een rollercoaster van emoties.’ (Knack).

Ook enkele ex-laureaten verwelkomen we graag opnieuw op TAZ:  
Luanda Casella - in 2018 gelauwerd met de Sabam Jongtheaterschrijfprijs voor Short of Lying – 
speelt FEROX TEMPUS TERROR AT ITS BEST (p. 22).
Rebekka de Wit ontving in 2012 voor haar eerste solo Hoe dit het verhaal werd de TAZ-KBC 
Jongtheaterprijs, op TAZ brengt ze Unlimited Edition (p. 30).
Naomi Velissariou kreeg in 2014 de TAZ-KBC Jongtheaterprijs voor A Tragedy (simplified). 
In 2018 streek ze al neer op TAZ met PERMANENT DESTRUCTION. The SK Concert, een 
melodramatisch energy concert ten top. Deze zomer serveert ze samen met Joost Maaskant 
PERMANENT DESTRUCTION, en en plus ook The HM Concert en Pain Against Fear (p. 33).  
De drie verschillende voorstellingen zijn te zien op drie opeenvolgende avonden. Je kan er 
eentje uitpikken of ga voor de ‘full deal!

Zie je mij groeien? 
Wat is er feestelijker dan een stad vol bloemen en kleur?
Daarom zetten we voor onze verjaardagseditie graag Oostende in de bloemetjes, of specifieker: 
in de blauwe lupines. De voorbije maanden haalden massaal veel
Oostendenaars hun gratis zakje met bloemzaadjes op en plantten ze de TAZ-bloem in hun 
tuin of op hun terras. Zo dompelen we Oostende tijdens Theater Aan Zee samen onder in een 
hemelsblauwe gloed! Ook de TAZ-bloem geplant?
Met de financiële steun van de Stad Oostende. 

 
Zie je mij dansen?
Speciaal voor het 25-jarige bestaan van TAZ lanceren we de TAZ-dans, een unieke dans. 
Danseres en choreografe Jotka Bauwens geeft elke ochtend om 11u een gratis workshop aan  
de achterzijde van het Kursaal om samen de unieke en ontroerende dans aan te leren. Jong, 
oud, beginner of gevorderd, lenig of een beetje stijf, iedereen is welkom. Ervaring is niet vereist. 
We hopen zo massaal veel mensen op de been te krijgen om op de slotdag, za 6 augustus om 
18u, op Café Koer samen TAZ uit te dansen.
Met de financiële steun van de stad Oostende.



PREMIÈRES EN AVANT-PREMIÈRES
 
Enkele gezelschappen presenteren op TAZ hun nieuwe voorstelling.

Freedom Club van ARSENAAL/Het Kwartier/Mariën & von Winckelmann
In de jaren ’70-’90 pleegde ‘The Unabomber’, een Amerikaanse wiskundige verschillende 
bomaanslagen om een visionair manifest, over de gevaren van technologie, gepubliceerd  
te krijgen. Freedom Club met acteur Joris Van den Brande stelt de vraag: ‘Waar zouden we 
vandaag kwaad om moeten zijn? (p. 23).

Zolang het blijft duren gaat het goed! van Dirk en Achiel Pauwels
Theatermaker Dirk Pauwels stuurde vier verhalen naar zijn broer en beeldend kunstenaar/
tekenaar Achiel en ‘bestelde’ voor elk een beeldende vertaling. Het resultaat: een unieke 
voorstelling, gespeeld door Nele Snoeck, vol drama en humor (p. 26).

De kinderen van de reus van HETGEVOLG/kleinVerhaal/TAZ#2022
Vorig jaar werd onder impuls van TAZ-curator Caroline Pauwels DE REUS IN DE MENS gecreëerd. 
Theatermakers Stefan Perceval en Marit Stocker werkten toen samen met talentvolle mensen 
die daar doorgaans niet de kans toe krijgen. En nu is er DE KINDEREN VAN DE REUS, een verhaal 
dat bewijst dat elke mens ergens een kracht heeft die hem kan helpen (opnieuw) zijn plaats in 
de samenleving op te eisen (p. 36).

De Barbier van DESCHONECOMPANIE/Muziektheater Transparant
De Barbier is een proloog op Le Nozze, de voorstelling die tijdens TAZ#2019 in première ging. 
In deze bewerking gaan we samen met de gravin, vertolkt door Ineke Nijssen, terug naar de 
tijd waarin liefde nog vol overgave werd bezongen en geliefden allerlei leugens verzonnen om 
trouw te kunnen zweren aan hun meest oprechte gevoelens (p. 48).

LAETOLI AMFITHEATER van Honoré d’O/TAZ/VUB 
Op het strand op oosteroever t.h.v. Fort Napoleon vindt drie dagen na elkaar deze performance 
plaats. Twee bulldozers begeven zich op weg, de kunstenaar Honoré d’O dirigeert. De bulldozers 
creëeren een effen vlak in de vorm van een ellips. Het amfitheater komt tot leven en wat er dan 
gebeurt is aan de performers … (p. 76).

In avant-première stelt Angelo Tijssens zijn boek De randen voor, Angelo is  theatermaker bij 
Ontroerend Goed en coscenarist van o.a. Girl en Close, de film die recent gelauwerd werd met 
de Grand Prix op het filmfestival in Cannes (p. 78).



QUARTIERS D’O
 
We trekken net als vorige zomer naar het hart van de stad. Op 29, 30 en 31 juli vormt het  
Sint-Catharinaplein in het Westerkwartier het toneel voor een onvergetelijk buurtfeest: 
Quartiers d’O. TAZ, kleinVerhaal, De Grote Post, KAAP en FMDO, bewoners en verenigingen 
uit de wijk staken de voorbije maanden de koppen bij elkaar en het resultaat mag er meer dan 
wezen: een driedaagse met theater, muziek, dans en workshops.
 
Vrijdag trappen twee koren het feest in route, daarna zet het Filmfestival Oostende het grote 
scherm klaar en geniet je van de Belgische film Nowhere. 
Zaterdag gaat Radio Republiques des Rêves twaalf uur lang live in de ether met een blitse 
radioshow, met optredens, gasten, een kookprogramma en verhalen uit de buurt. De show kan 
je de hele dag volgen op het plein of thuis via Radio Noordzee. Voor kinderen valt er ook heel 
wat te beleven, met workshops, voorstellingen en muziek! 
Zondag starten we de ochtend met Antique Moderne, ’s middags schuiven de bewoners aan bij 
De Langste Tafel, voor een diner door buren klaargemaakt samen met twee professionele koks.

NIEUW OP TAZ

SPOOR 2  

Met Spoor 2 lanceren we niet alleen een nieuwe locatienaam, Loods NMBS bekt voortaan als 
Spoor 2, maar ook een gloednieuw concept. 
Onder de noemer Spoor 2 ontdek je voorstellingen die de cross-over zoeken tussen theater, 
dans en muziek. De locatie wordt omgeturnd tot een soort underground club, waar shaken, 
wiegen, headbangen en dansen meer dan gepermitteerd zijn, want alle performances en 
muziekoptredens zijn rechtstaand.
Waarom Spoor 2? Ooit al de trein genomen op spoor 1 of 2 in het station van Oostende?  
De kans is klein, want je zal er letterlijk geen spoor van terugvinden. Spoor 1 en 2 liggen   
immers goed verstopt bij de loods van de NMBS, een iconische locatie van TAZ. 

SPOOR NAAR …
… BodyBodyBodyBody (p. 15), een opzwepende muzikale compositie die slingert tussen electro, 
dance, gitaar, drum en rituele muziek. 
… PERMANENT DESTRUCTION (p. 33), Naomi Velissariou en Joost Maaskant serveren part 1, 2 
and 3 van hun fenomenale trilogie. 
… Into the Open (p. 43), drie punkmuzikanten en vier losgeslagen dansers verwelkomen je voor 
een wilde, collectieve sprong in het ongewisse. 
… ELDERS, de nieuwe band rond Tom Pintens en Laurence Roothooft en Benjamin Abel 
Meirhaeghe en Laurens Mariën serveren met SPECTACLES een elektronisch concert zonder 
weerga (p. 46).
… DREUN XL! Een explosieve combi van tien muzikanten, luidruchtige super heroes pur sang, 
bezwerende, psychedelische songs en geluidsmuren die eraan mogen geloven!
 S T I L L L, een schare topmuzikanten die rock en gospel op ingenieuze wijze weten te 
versmelten tot een bezwerende sound met impact (p. 46).
… Nachtzwemmen, een Jong Theater 
feest vermomd als een voorstelling, of omgekeerd (p. 58). 
MET DANK AAN: de Nationale Loterij en Sabam for Culture.



TAZJongerenPAZ
Voor de jongeren hebben we dit jaar iets bijzonders in petto!
Ben je tussen de 13 en 25 jaar? Dan ben jij een bofkont, want dan krijg je maar liefst 50% 
korting op ALLE voorstellingen en optredens, uitgezonderd kinderpoëzie op een Podium.
Geniet van dit grote voordeel door je te registreren en eenmalig een jongerenpas te kopen 
voor 5 euro. Vanaf vrijdag 10 juni om 9u kan je dan naar hartelust je voorstellingen reserveren.
Let op: maximum 1 ticket per voorstelling.
Aan de ingang van de voorstelling dien je je identiteitskaart te tonen.

Café Koer 3 

Onder het mom ‘eentje is geentje’ zijn er deze zomer maar liefst drie cafés op TAZ. 
 
Café Koer  
Traditiegetrouw is en blijft Café Koer in het Leopoldpark het centrale meetingpoint. Spreek er 
af met vrienden, ontmoet er medewerkers en artiesten in een gemoedelijke sfeer en geniet 
van een hapje en een drankje ... Ook het Kindercafé op Café Koer is de ideale plek om even te 
verpozen met tal van leuke activiteiten, pannenkoeken en ijsjes.

Café Jardin, een zalige plek in een groene oase 
Voor circus en acrobatie van de bovenste plank moet je in het Maria Hendrikapark zijn. Zo laat 
o.a. Circus Ronaldo je met SWING een spektakel op het ritme van swingmuziek van de jaren ‘40 
beleven, terwijl Collectif Malunés je trakteert op enkele spectaculaire acts met We Agree To 
Disagree. Een ‘voor- of achterafje’ kan in het gezellige Café Jardin, dé plek om even te blijven 
hangen met de familie! 

Café Central  
Dit underground café sluit dan weer naadloos aan bij het gloednieuwe concept van Spoor 2 
waar voorstellingen op de wip tussen theater, dans en muziek worden getoond. Tijdens de 
voorstellingen blijft de bar gewoon open en ook na de voorstelling kan je er terecht voor een 
drankje. 

Praktisch
Café Koer, wo 27/7 van 19u – 1u, do 28/7 t/m za 6/8 van 10u – 1u (Leopoldpark)
Kindercafé, do 28/7 t/m za 6/8 van 10u – 18u, (Café Koer, Leopoldpark)
Café Jardin, do 28/7 t/m 5/8 van 16u – 23u 
Café Central, wo 27/7 t/m 6/8 (tijdens/na de voorstelling)



JONG TALENT

Vaste waarde op het programma van TAZ is de selectie Jong Theater en Jong Muziek,   
een staalkaart van het jonge aanstormende talent uit Vlaanderen en Nederland. 

Jong theater
 
Het Jong Theater programma werd samengesteld door Marijn Lems, Kobe Chielens en Joeri 
Cnapelinckx. Ze selecteerden tien voorstellingen die de grote verscheidenheid in artistieke 
stijlen en achtergronden recht doet. Specifiek streefden ze naar een juiste balans qua gender, 
culturele achtergrond, opleidingsachtergrond en de verdeling tussen Vlaanderen en Nederland. 
Ook dit jaar kwamen alleen die makers in aanmerking die het afgelopen jaar maximaal 
hun tweede professionele voorstelling maakten. Door deze scherpere focus wil TAZ haar 
verantwoordelijkheid nemen voor die groep die in deze onzekere tijden het kwetsbaarst is:  
de makers die nog geen netwerk in het veld hebben en voor wie de aandacht die Jong Werk  
kan bieden een springplank kan zijn.

‘Als een woord de selectie van dit jaar zou kunnen kenmerken, is het wel: urgentie. Na twee jaar 
van hollen en stilstaan, plannen steeds weer opnieuw aanpassen en hopen dat er uiteindelijk 
gespeeld kan worden, voelt deze editie van TAZ als een inhaalslag van opgepotte creatieve 
energie. De makers van Jong Werk ’22 kiezen radicaal verschillende vormen en middelen om te 
reflecteren op de mens, de wereld en op het theater zelf.’ (Kobe, Marijn, Joeri) 
 
Terug van weggeweest zijn de Nomaden, waarbij het publiek drie voorstellingen ontdekt op drie 
unieke locaties.

Lees in bijlage de perstekst Jong Theater met meer info over de selectie. 

Sectordag  
We besteden extra aandacht aan jong talent, met de Sectordag op ma 1/8, een dag vol reflectie 
en intieme gesprekken. We starten om 14u in KAAP.  De sectordag is een ontmoetingsmoment 
voor iedereen die zichzelf sector voelt. Dit jaar organiseert TAZ i.s.m. Wouter Hillaert en Kobe 
Chielens van REIK een levende bibliotheek. Heb je een vraag voor de sector? Met het juiste 
boek, via een intiem gesprek vind je misschien het antwoord. Zijn alle boeken uitgeleend? Geen 
nood. De nieuwe generatie theaterschrijvers stelt zich voor: ze openen hun boeken en lezen 
voor. 
I.S.M.: De Leesclub, Het Schrijverslab, Sabam for Culture. 

Creatiebeurs Jonge Makers  
Begin dit jaar werd voor de tweede keer de ‘Creatiebeurs Jonge Makers’ uitgereikt. 
Dit traject zet in op een duurzame relatie tussen de jonge makers, partners, investeerders 
en publiek. Als trouwe partner ondersteunt Sabam for Culture met € 7.500 en advies 
omtrent promotie, spreiding en ontwikkeling. De Grote Post biedt een residentie en alle er 
aanwezige faciliteiten aan. TAZ investeert € 2500 en ondersteunt op logistieke, productionele, 
communicatieve en zakelijke wijze. Elk jaar kunnen alle jonge makers die op de huidige 
festivaleditie binnen het Jong Werk te zien waren een aanvraag indienen voor de creatiebeurs. 
Laureaat 2020 De eerste beurs ging naar Anna Franziska Jäger en Nathan Ooms. De beurs maakte 
de ontwikkeling van Ambient Theatre Fury mee mogelijk, deze zomer te zien op TAZ (p. 43).



Laureaat 2021 De tweede beurs gaat naar Laurens Aneca, hij zal samen met Serdi Faki Alici een 
voorstelling maken. Serdi (werktitel) gaat in première tijdens TAZ#2023. 

Jong Muziek 

Voor de zesde keer zorgt Muziekclub De Zwerver voor de selectie van Jong Muziek. Uit een 
lange longlist selecteerden Lode Pauwels en Wouter Vanmeenen acht bands of artiesten 
om een vierdaags traject af te leggen in Oostende. En net als vorig jaar nemen ze deel aan 
Lijfstroom, deze keer zonder live publiek, het resultaat komt na het festival online via de diverse 
Lijfstroom kanalen.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren Amplo en VI.BE samen met de Zwerver en Sabam for 
Culture een ‘pitchsessie’ in het kader van Jong Muziek. Alle geselecteerde artiesten krijgen de 
kans om zich voor te stellen aan professionals uit de muzieksector. Ze krijgen feedback op hun 
persoonlijk traject, zakelijke coaching op maat en kunnen ervaringen uitwisselen met elkaar. 

Jong Muziek 2022 = acht jonge beloftevolle bands uit uiteenlopende genres: luister naar de 
synthpop meets kleinkunst 2.0 van BLOND, de kraut_jazz van DISHWASHER_, de ambient sound 
van Empty Apartments of de piano van Laura Y. Laat je bedwelmen door het jazzy geluid van 
LũpḁGangGang, lofi trip van Magic Max, indiepop van Noa Lee of de zoetgevooisde stem van 
singer-songwriter Rosa Butsi.

Taz Youth
Met TAZ Youth halen we, voor het tweede jaar op rij, nog meer jong geweld in huis.
Deze groep enthousiaste Oostendse jongeren bokst op 5 en 6 augustus een fantastische 
tweedaagse in elkaar, voor en door jongeren tussen 15 tot 26 jaar.
In samenwerking met TAZ en OHK installeren ze op de site van het Oud Zwembad een 
zomerbar. Overdag kan je deelnemen aan activiteiten als een rage room of een karaoke.  
Voor het avondprogramma programmeerden ze concerten van de Oostendse band LATE BORN, 
Meltheads, Gisèle, Squaredrop, Eno en dj Tresko. Je kan dag- of combitickets kopen, jongeren 
met een TAZ Jongerenpas krijgen en plus 50% korting bij aankoop van tickets.
In de unieke sfeer van het jeugdhuis OHK wordt deze tweedaagse gegarandeerd opnieuw een 
succesformule. 



TAZ VOOR KINDEREN

Ook dit jaar worden kinderen volop verwend met magische, spannende, spectaculaire of 
knotsgekke familievoorstellingen. In vogelvlucht … van klein naar groot …

… Mijn vlek (4+) van Cie O Quel Dommage is een fantastische visuele reis naar het rijk van de 
schaduwen (p. 50).

… A 2 mètres (5+), aan de Chinese paal verkent Jesse Huygh, verbonden aan een zuurstoftank 
en geholpen door acrobate Rocio Garrote, de ruimte tussen grens en hoop (p. 53). 

… Mise en place (6+), hetpaleis, cie Barbarie, Theater Stap, BRONKS en KOPERGIETERY bundelen 
de krachten. Er is iets vreemds aan de hand. Er zijn veel ikken. Maar ben ik de enige echte ik? Of 
jij? Een heerlijk absurde voorstelling over ik (p. 37). 
 
… Vuur/toren (6+), ‘Wat een mooie, gevoelige voorstelling’, schrijft De Morgen, en niets is 
minder waar. Laika/hetpaleis vertellen het verhaal van drie vuurtorenwachters, maar wat  als de 
wereld hen vergeten is (p. 37)?

… We Agree To Disagree (6+), na hun passage in 2019, met het fantastische Forever, Happily … 
brengt Collectif Malunés je opnieuw tot op het puntje van je stoel (p. 53). 

…  Circus Ronaldo brengt met Swing (7+) een voorstelling op maat van de swingmuziek uit de 
jaren veertig (p. 52).

…  BAMBIRAPTOR (8+), in deze ode aan de fantasie sluipen we een dolgedraaid kinderhoofd 
binnen. KOPERGIETERY/KGbe brengen een ode aan de alledaagse verwondering (p. 50).

… BOEF! (10+) … van DE MAAN, een muzikale knaller van formaat voor jong en oud
met poëzie, flarden tekst, slam en dans (p. 36).

… Pied de Poule (13+), Studio ORKA balanceert opnieuw feilloos tussen schalkse humor en 
diepmenselijk drama (p. 12). 

… VRT zakt af naar zee met De voorleesclub-sessies, de (aller)kleinsten kunnen er luisteren 
naar prachtige verhalen, voorgelezen door een aantal van de TAZ-performers, zoals Laurence 
Roofthooft, Titus de Voogdt, Peter de Graef e.a.
Vorig jaar werd De voorleesclub op VRT NU en één gelanceerd. Bekende voorlezers brachten er 
de mooiste kinderboeken tot leven op het scherm. Op TAZ kan je dit nu live ervaren. Wie, waar 
en wanneer ontdek je via theateraanzee.be. 
De voorleesclub, een programma van de chinezen voor één.

… ook kinderpoëzie op het podium tijdens TAZ.  Rian Visser, de winnaar van de Gouden 
Poëziemedaille 2022, brengt een spetterend poëzieprogramma voor kinderen. Stoomboot 
brengt livemuziek. Een illustrator maakt tekeningen tijdens de voorstelling. Ella Michiels praat 
alles aan elkaar (p. 78).
Een programma door Poëziecentrum en deAuteurs, met de steun van CANON Cultuurcel.

… op zaterdag 30 juli valt voor kinderen ook heel wat te beleven tijdens Quartiers d'O in het 
Westerkwartier,  met op het programma workshops, voorstellingen en muziek (p. 66).



Highlights Programma

Uit het rijk gevuld programma selecteren we enkele gekende en minder gekende HIGHLIGHTS. 

Verborgen parels
Bloos, de mannen van Marte Boneschansker 
Tijdens TAZ#18 presenteerde Marte BLOOS, met verhalen over vrouwelijke intimiteit. BLOOS  
de mannen is hierop het langverwachte vervolg. Ze ging in gesprek met mannen tussen de 10 
en 100 jaar oud over intimiteit, sensualiteit en verlangen. Aan de kiosk in het Leopoldpark staan 
enkele cocons, nestel je er in neer, luister naar de audioperformance en laat je meevoeren in  
de geheimzinnige gevoelswereld van ‘alle mannen’ (p. 14).

Boerenpsalm van Martha Balthazar 
Martha trok naar buiten, op zoek naar de ploegende mens, de bio-controleur, de minister van 
landbouw, de erfenis van Cyriel Buysse. Dertig uur aan interviews werden gecomponeerd tot 
een modern boerendrama, met Barbara T’Jonck en Mats Vandroogenbroeck (p. 29).

What The God van Guus Diepenmaat, Anouk Friedli (For Real vzw) 
Een trip tussen ratio en onderbuik. Met de hulp van aanstekelijke beats, dansende lijven en 
spitsvondige dialogen en personages nemen ze je, samen met technoproducer Milan van Doren, 
mee in een theatrale zoektocht naar de betekenis van geloof (p. 34). 
 
Catharis van Eva Binon en Jason Dousselaere  
In het boek Duizend-en-een-nacht verleidt de vertelster Sheherazade de sultan nacht na nacht met 
een nieuw verhaal om te ontkomen aan haar eigen dood. Met Sheharazade als voorbeeld is ook 
Catharsis een grillige stroom aan verhalen. Door het vertellen proberen Eva en Jason onze wereld 
te begrijpen, te bedwingen, maar zich er ook van te bevrijden (p. 45). 

Double bill - On how to become a portal van Charlotte Gillain en slijmen van Alice Bogaerts 
Deze jonge makers brengen beiden een performance als work in progress naar TAZ. Charlotte 
Gillain onderzoekt hoe een lichaam meerdere identiteiten kan huisvesten. Hoe kun je stukje 
bij beetje het eigenaarschap van je eigen identiteit loslaten? Alice Bogaerts leest voor uit een 
bundeling ‘Zeer Korte Verhalen’ met een persoonlijke inslag. slijmen gaat over een moeder die 
haar moeder mist. Het is een intieme, maar grappige reflectie op liefhebben, sterven en (on)
misbaar zijn (p. 34). 

Kleppers
Tryptich: The missing door, The lost room and The hidden floor van Peeping Tom 
Voor het eerst komt het dansgezelschap Peeping Tom naar Oostende en naar TAZ. 
Maar liefst drie avonden op rij palmen ze het Kursaal in met deze fenomenale trilogie.

 
‘Kan dans bloedstollend spannend zijn? Bij Peeping Tom wel.’ (Het Nieuwsblad ****)

Boy van Kyoko Scholiers 
In deze ontroerende muziektheatervoorstelling wordt het verhaal van de 10-jarige Boy,   
die in een ‘verontrustende situatie’ woont, verteld. 

‘Wat een loodzware, verstikkende voorstelling had kunnen worden, blijkt prachtig 
muziektheater.’ (De Morgen****)



Pied de Poule van Studio ORKA 
Publieksfavoriet Studio ORKA zakt af naar TAZ met hun laatste voorstelling Pied de Poule 
(13+). Een verhaal over hoe een schijnbaar perfecte buitenkant schuurt met een ongelukkige 
binnenkant. 

Regent en regentes van Eric De Volder/Compagnie Cecilia
De anciens van Toneelgroep Ceremonia, het geesteskind van Devolder, hernemen uitzonderlijk 
deze klassieker. Een buitenkans om een vintage De Volder in originele bezetting, met Tom 
Vermeir, Ineke Nijssen, Johan Knuts, Hendrik Van Doorn, te zien.

Circus én Café Jardin
Voor circus en acrobatie van de bovenste plank moet je in het Maria Hendrikapark zijn. Zo laat 
o.a. Circus Ronaldo je met SWING een spektakel op het ritme van swingmuziek van de jaren ‘40 
beleven, terwijl Collectif Malunés je trakteert op enkele spectaculaire acts met We Agree To 
Disagree. In BITBYBIT van MOVEDBYMATTER  i.s.m. Collectif Malunés staan Vincent en Simon, 
twee onafscheidelijke broers voor het eerst tegenover elkaar in de ring. En A 2 mètres, met 
circusartiest en mucopatiënt Jesse Huygh en acrobate Rocio Garrote, is een ontroerende show 
vol grootmoedige momenten.
 
Een ‘voor- of achterafje’ kan in het gezellige Café Jardin, dé plek om even te blijven hangen  
met de familie!

------------------------------------------

Praktische info
Het volledige TAZ programma komt op 7 juni online via www.theateraanzee.be
Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 13 juni.

Contact voor de pers
Kaat flamey
kaat.f@tartart.be
0495 21 11 31 



BIJLAGE PERSTEKST JONG THEATER

De selectie
Als een woord de selectie van dit jaar zou kunnen kenmerken, is het wel: urgentie. Na twee jaar 
van hollen en stilstaan, plannen steeds weer opnieuw aanpassen en hopen dat er uiteindelijk 
gespeeld kan worden, voelt deze editie van TAZ als een inhaalslag van opgepotte creatieve 
energie. 
De makers van Jong Werk ’22 kiezen radicaal verschillende vormen en middelen om te 
reflecteren op de mens, de wereld en op het theater zelf. 
Zo zet het collectief Dinsdag.org in The Memeing of Life een heuse green-screen-studio in om op 
geestige wijze te reflecteren op de digitalisering van ons leven, en gebruikt Ritzah Statia slechts 
een ouderwetse platenspeler om een gevoel van ontwapenende intimiteit met het publiek te 
creëren. In haar voorstelling Kibra Silensio (Papiaments voor ‘doorbreek de stilte’) onderzoekt 
ze hoe je als individu en als gemeenschap omgaat met trauma en onderdrukte emoties. In het 
documentaire danstheater Unfolding an archive van Zoë Demoustier neemt zij het publiek mee 
in het beeldarchief van haar vader, oorlogsfotograaf Daniel Demoustier. Crybaby, het ironische 
teksttoneel van Luna Joosten & Emma Buysse, volgt een jonge vrouw die in een grootstedelijk 
hipstermilieu op een odyssee gaat om te leren huilen. Met Pinokkio brengen Jonas Baeke & Jef 
Hellemans een vervreemdende, geheel in het Italiaans gesproken sprookjesbewerking.
Jarne Van Loon & Lieselot Siddiki brengt de unieke club experience Nachtzwemmen naar het 
festival: een ongeremde viering van het lichaam. Sophia Bauer & Marie Schraepen onderzoeken 
in Guilty of Love onze maatschappelijke obsessie met seksueel geweld ten opzichte van 
vrouwen. Princess Isatu Hassan Bangura neemt ons in Mambo mee in een ritueel gericht op 
onze voorvaderen, gebaseerd op het uit West-Afrika afkomstige voodoo. In het indrukwekkende 
muziektheaterstuk Mater, dat eveneens een ritueel karakter heeft, zetten Femke Van der 
Steen en zes andere vrouwen ‘duistere vrouwelijkheid’ centraal, in een poging zich van 
maatschappelijke vooroordelen over ‘vrouw zijn’ te bevrijden. En in de solo DOG speelt Kazanga 
Jonathan Linga een hartverscheurend portret van een jonge man in de greep van een psychose.

In al die verschillende vormen zijn er wel gedeelde inhoudelijke bekommernissen te ontwaren. 
De makers zoomen in op het gegeven van collectieve en individuele identiteit. Wat delen we 
met elkaar, en wat onderscheidt ons juist? Uit alle voorstellingen blijkt een sterke noodzaak om 
samen met het publiek tot nieuwe perspectieven te komen. Het is een eer om die ruimte als 
festival weer zonder beperkingen te mogen bieden. 

Selectieproces
Het team van Jong Werk - twee Belgen en een Nederlander - merkte de ongebreidelde zin om 
te maken en te spelen aan beide kanten van de grens, en stond voor de moeilijke taak om een 
keuze te maken uit een overstelpend aanbod van interessant jong werk (we hadden gemakkelijk 
twee of drie edities kunnen vullen). We hebben daarom gekozen voor een selectie die de 
grote verscheidenheid in artistieke stijlen en achtergronden recht doet. Specifiek hebben we 
gestreefd naar een selectie die qua gender, culturele achtergrond, opleidingsachtergrond en de 
verdeling tussen Vlaanderen en Nederland in balans is.
Gedurende het selectiewerk voerden Kobe Chielens, Joeri Cnapelinckx en Marijn Lems ook 
vele gesprekken met afstuderende en andere beginnende makers, om hun vanuit hun expertise 
en netwerk bij te kunnen staan in hun zoektocht naar een positie in het theaterveld. Dat bleek 
in vele gevallen broodnodig: er bestaat na de coronacrisis veel onzekerheid over kansen voor 
jonge makers. Door als programmateam benaderbaar en aanspreekbaar te zijn en te blijven 
hopen we ook de makers die uiteindelijk niet voor het festival zijn geselecteerd een helpende 
hand te bieden.



Na een aantal jaren waarin de Jong Werk-programmatie op Theater Aan Zee breder en breder 
werd, werd de focus in 2021 opnieuw gelegd op makers die net zijn afgestudeerd of anderszins 
hun eerste stappen in het theaterveld zetten. Ook dit jaar kwamen voor selectie alleen die 
makers in aanmerking die het afgelopen jaar maximaal hun tweede professionele voorstelling 
maakten. Door deze scherpere focus wil TAZ haar verantwoordelijkheid nemen voor die groep 
die in deze onzekere tijden het kwetsbaarst is: de makers die nog geen netwerk in het veld 
hebben en voor wie de aandacht die Jong Werk kan bieden een springplank kan zijn.

Wat is Jong Werk? 
TAZ wil voor het Jong Werk een plek zijn waar jong werk, jong mag zijn. Beginnend werk 
heeft een specifieke context nodig en ook daarop wil TAZ de nadruk leggen: het jonge makers 
platform kan een voedingsbodem zijn voor zaadjes die geplant worden zonder direct te willen 
oogsten. Chaos is welkom. 
Het kader waarin we bij TAZ jonge makers presenteren moet daarom een safe space zijn, met 
de mentoren als bewakers voor een gevoel van veiligheid. De mentoren begeleiden de jonge 
makers in hun weg van school naar sector. Enerzijds door kritisch reflectieve gesprekken te 
voeren over hoe en wat jonge makers willen communiceren met hun publiek, anderzijds door 
de jonge makers in contact te brengen met dat publiek en de sector gedurende het festival. Op 
die manier hoopt TAZ een unieke ervaring te garanderen voor jonge makers.



BIJLAGE DIRIGENTEN VAN MIJN INNERLIJKE ZEE(STORM) 
 
wo 27/7 – opening TAZ#2022

Dirigent: Louise Van den Eede
Louise Van den Eede studeerde wijsbegeerte en journalistiek en groeide uit tot theaterauteur, 
dramaturg en regisseur. Ze werkte o.a. voor Miet Warlop, Pieter Ampe en Jan Decorte. In 2011 
richtte ze met haar zus Ans Van den Eede Hof van Eede op waar ze schreef aan Waar het met de 
wereld naartoe gaat, daar gaan wij naartoe (voor deze voorstelling kregen ze de KBC Jongthea-
terschrijfprijs in 2012), Dorstig, Het Weiss-effect, Paradis en Vanish Beach. 

Muzikant: VITO
Vito Dhaenens vormde in september 2017 zijn soloproject om tot een volledige band onder 
dezelfde naam. Hun muziek kun je naar eigen zeggen het best vatten onder de term ‘Belgica-
na’. Denk aan een energieke, melancholische mix van Patti Smith & Kurt Vile in de discotheek  
na sluitingsuur. Het fijne evenwicht tussen pittige indie, aaibare folkpop en vlagen muzikale  
melancholie.

Muziek: Stadskoor
Ier en Gunter is een vierstemmig koor, dus een gemengd koor, ook qua repertoire. Onder artis-
tieke leiding van dirigent Dirk Ooms, eredirecteur van het Conservatorium Aan Zee Oostende. 
‘Eén dirigent, één gitarist, en veel vrouwen en mannen die zingen. En uiteraard … meezingen 
mag!’

do 28/7 

Dirigent: Mustafa Kör
Mustafa Kör is schrijver en dichter. Hij werd geboren in Konya (Turkije) en groeide op in Opgrim-
bië (Limburg) in een mijnwerkersfamilie. In 1998 liep hij een rugbreuk op als gevolg van een 
auto-ongeval, waardoor hij in een rolstoel terechtkwam. Sinds  23 maart 2022 is hij de huidige 
Dichter des Vaderlands.

Muziek: Johannes en Jan Verschaeve
Voormalig frontman Johannes Verschaeve van The Van Jets is al een tijd solo aan het werk onder 
de naam Johannes is zijn naam. Hij experimenteert er op los en musiceert voor televisieseries, 
theaterstukken en werkte mee aan de muziekwandeling rond popart van het SMAK. Voor het 
huiskamerfestival Chambres d’O deelde hij al het podium met zijn vader Jan, met verrassende 
nummers op gitaar. 

vr 29/7

Dirigent: Tom Hannes
Tom Hannes is zenmeditatieleraar, podium-performer, auteur van boeken als Zen of het konijn 
in ons brein, Leven in het nu en De Boeddha van de badkamer en opiniemaker voor De Stan-
daard. Als filosofisch researcher aan de Universiteit van Eindhoven doet hij onderzoek naar  
de verbanden tussen de boeddhistische filosofie en onze huidige grote wereldproblemen.

Muziek: Stadskoor (zie 27/7)



za 30/7

Dirigent: Marijke Pinoy
Actrice, regisseur en moeder van vijf. Marijke Pinoy staat op de planken én op de barricaden, 
laat in haar hart kijken en geeft haar ziel bloot op het toneel. Haar talent bracht haar langs een 
rijkgevulde carrière in binnen- en buitenland. Haar engagement naar het midden van de samen-
leving. Niet alleen van op het podium wil ze mensen beroeren, doen nadenken of voélen. Ook 
daarnaast roept ze op tot solidariteit. Haar metier als artiest zorgt ervoor dat ze de vinger aan de 
pols, het hart op de tong en het hoofd scherp houdt. Een klassebak zonder klassiek te zijn. 

Muziek: Cesar De Sutter 
Cesar De Sutter is acteur (bekend van Ben X) en muzikant bij Peenoise, de band die hij in het le-
ven riep met zijn broers Gilles Vandecaveye en Titus De Sutter en mysterieus klinkende art-pop 
brengt. En hij is zoon van Marijke Pinoy. 

zo 31/7

Dirigent: Annabelle Van Nieuwenhuyse
Annabelle Van Nieuwenhuyse werd geboren in Parijs en is van Rwandees-Belgische afkomst. 
Ze studeerde fotografie en was enige tijd actief als grafisch vormgever. Ze werkte later voor  
TV Brussel en presenteerde het jeugdjournaal Studio Ket op Ketnet. Daarna presenteerde ze  
nog diverse radio- en televisieprogramma’s voor de VRT en regionale zenders en werkte ze voor  
FM Brussel. Van Nieuwenhuyse is een veelgevraagd moderator en treedt ook op als zangeres.  
Ze woont al jaren in Molenbeek. En werd ondertussen de nieuwe coördinator van   
Cinemaximiliaan, het platform door en voor vluchtelingen, gevestigd in Molenbeek. 

Muziek: Steven De Bruyn
Steven De Bruyn is mondharmonicaspeler, bekend van El Fish, The Rhythm Junks en zijn samen-
werking met Roland Van Campenhout. Bekend van zijn duo-optredens met Jasper Hautekiet. 
Broederlijk trekken ze ten strijde met mondharmonica en contrabas. 

ma 1/8

Dirigent: Laura Van Dolron

Muziek: Hanine Wichah
Hanine Wichah is 27 jaar, getrouwd en moeder van een dochtertje (Elia). In thuisland ‘Palestina’ 
studeerde ze af in de journalistiek en werkte onder andere als hoofdpresentatrice in verschillen-
de programma’s op de nationale televisie. Ondertussen woont ze vier en een half jaar in België 
en leerde ze, onder andere, dat het belangrijk is in jezelf te (blijven) geloven. Een nieuw leven 
opbouwen in België was niet gemakkelijk, het gaat met vallen en opstaan. Zingen is voor Hanine 
een poging om een wereld te schilderen die vrij is van oorlog en pijn. Ze zingt onder andere bij 
‘De Lede Birds’ uit Gent.



di 2/8

Dirigent: Rachif El Kaoui

Rashif El Kaoui is acteur, rapper, podcastmaker, schrijver én KVS-gezicht. Je zag Rashif El Kaoui 
misschien al eerder aan het werk in voorstellingen van ’t Arsenaal, Het Paleis, fABULEUS, de 
Monty en KVS. Bij KVS is hij vertrouwd gezicht en deel van het vernieuwde open ensemble, 
na zijn rollen in Malcolm X,Odysseus: een zwerver komt thuis, Drarrie in de Nacht en JR 
(FC Bergman/Toneelhuis/NTGent/KVS).

Muzikant: Joeri Cnapelinckx & Anna Vercammen
De Anale fase is een kleinschalig Nederlandstalig project tussen twee mensen op ene vierkante 
meter opererende vanuit een tuinhuis tussen een kiekenkot en een duiventil in het landelijke 
Merchtem dat is de zesde halte op de boemeltrein van Brussel naar Dendermonde.
Anna verzamelt pianootjes en schrijft teksten Joeri zet er hopen noten onder samen maken ze  
er liedjes van.

wo 3/8

Dirigent: Siel Verhanneman
Siel Verhanneman is schrijver en dichter. Begin 2022 publiceerde ze haar derde dichtbundel Wat 
nu met het licht dat binnenvalt. Ze schijnt hierin de kier, waarin alle verborgen facetten van rouw 
te vinden zijn, bij. Ze geeft het onzegbare een stem en beschrijft de impact ervan op haar relatie 
met de ‘jongen die elke dag naast haar slaapt’.

Met haar instinctieve poëziedebuut Als ik stil ben heb ik een bos in mijn hoofd (2016) maakte ze 
angst, verdriet en rouw wijd bespreekbaar. In 2019 verscheen haar debuutroman Of iedereen 
gaat dood.  In 2020 werd Siel Verhanneman opgenomen in ‘Nu’ als één van de tien meest inte-
ressante jonge dichters van het moment. 

Muzikant: Vincent Coomans

Vincent Coomans, voor Siel Verhanneman ‘de jongen die naast haar slaapt’, woont en werkt in 
Kortrijk. Afstand, verlangen en rouw zijn centrale thema’s. Zijn muziek roept referenties op naar 
Sufjan Stevens, Damien Jurado, Bill-Ryder Jones en Elliott Smith. In 2020 verscheen zijn instinc-
tieve ep ‘Can’t you see that I slowly distance myself from you’. In 2022 verschijnt zijn eerste al-
bum ‘The Great Rebuild’ bij Illuminine Records. 

do 4/8

Dirigent: Peter De Graef

Peter De Graef is een bevlogen acteur, auteur en theatermaker. Van 1973 tot 1975 studeerde hij 
toneel, voordracht en dictie aan de Gemeentelijke Muziekacademie te Borgerhout en Merksem. 
Dora van der Groen vormde hem aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen. Na 
zijn studies ging hij meteen aan de slag in het theater. Zo speelde hij vanaf 1979 in verschillende 
gezelschappen. Daarnaast schreef en maakte hij zelf een hele reeks voorstellingen die stuk voor 
stuk het onzegbare naar buiten durven brengen. 

Muzikant: Frans Grapperhaus
Professioneel cellist Frans Grapperhaus heeft ervaring in klassiek, jazz, folk en theater. Hij werkte 
onder meer samen met Kommil Foo, Anouk en Wouter maar treedt ook solo op. Bekend van zijn 



voorstelling ‘Ik wou dat ik twee hondjes was’, waarin hij de mond vol heeft over Bach en muziek, 
woord en veel passie vermengt. 

vr 5/8

Dirigent: Febe Coysman

Muzikant: ODO
Het jonge Gentse geweld Max De Smet, Tijl Van Wambeke en James De Smet, tonen met ODO 
hun multi-instrumentale talenten. Ze gebruiken een arsenaal aan klassiekers, golden oldies als 
basis voor hun eigen sound.

za 6/8

Dirigenten: Louisa Bogaerts & Fikry El Azzouzi

Louisa Bogaerts is professor aan de universiteit Gent. Als experte in leren, taal en geheugen 
heeft ze een eigen hersenlab aan de Universiteit Gent waar ze onderzoekt hoe we ons geheugen 
kunnen optimaliseren. Met verschillende technieken onderzoekt ze hoe we lezen, leren en re-
produceren en daarbij wil ze de rol van slaap bestuderen. Haar inzichten kunnen interessant zijn 
voor het onderwijs.

Fikry El Azzouzi is auteur van colums voor o.a. De Morgen en De Standaard, romans en theater-
teksten. Hij debuteerde met ‘Het Schapenfeest in 2010. In 2014 schreef hij ‘Drarrie in de nacht’ 
die in verschillende talen werd vertaald en een nominatie voor de Gouden Uil in de wacht sleep-
te. Ondertussen schreef hij ook een tiental theatervoorstellingen. Met zijn gezelschap Jr.cE.sA.r 
maakte hij 'Malcolm X', 'Drarrie in de nacht' en 'Dear Winnie'.

Muzikant: Dameskoor Aimée Thonon

Opgericht in 2019, ter ere van de in 2007 overleden Aimée Thonon, en onder leiding van Steve 
Dugardin. Dankzij Aimée vond Steve Dugardin zijn weg in de muziek en belandde in het conser-
vatorium. Zijn loopbaan als zanger bracht hem bij gerenommeerde ensembles zoals het Collegi-
um Vocale (Philippe Herreweghe) en het Huelgas Ensemble (Paul van Nevel), en solo zingt hij in 
opera’s, dans- en theatervoorstellingen. Dugardin is docent en al meer dan 14 jaar zangcoach bij 
het theatergezelschap Tutti Fratelli. Hij koos bewust voor een Dameskoor: eind jaren ‘80 mocht 
hij als enige jongeman meezingen in een dameskoor en legde zo de basis voor zijn unieke con-
tratenorstem. Een koor met gelijke stemmen zorgt bovendien voor een unieke, niet te missen 
klankkleur.



Oostende, 7 juni, 2022

Taz Youth zorgt voor een onvergetelijke zomer

Exclusief zomerevenement voor jongeren tijdens Theater Aan
Zee in Oostende

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus organiseren een aantal enthousiaste jongeren van ‘TAZ  Youth’ een
exclusief evenement voor jongeren tussen 15 en 26 jaar. Het evenement zal  plaatsvinden in
Jongerenmuziekcentrum OHK, Koninginnelaan 1 te Oostende. Het is de tweede keer dat dit evenement
plaatsvindt in Oostende. Vanaf de late namiddag organiseert TAZ Youth unieke activiteiten en staan er
verschillende concerten op de planning.

Elke zomer is het cultuurfestival Theater Aan Zee een vaste waarde in Oostende. Maar we zien dat
jongeren soms moeilijk hun weg vinden naar het grote cultuurfestival. Met dat in gedachten
bedenkt TAZ Youth een alternatief in samenwerking met Theater Aan Zee. Ook dit jaar organiseren
ze op 5 en 6 augustus een exclusief evenement voor jongeren op het geliefde festival. Het
hoofddoel van TAZ Youth is jongeren in contact brengen met  cultuur op een laagdrempelige en
originele manier.

Variërend aanbod
Op het programma van TAZ Youth staat voor ieder wat wils. Op het programma staat bijvoorbeeld
een karaoke hok en concerten van bands zoals Late Born, Gisèle, ENO en Meltheads. Na de
concerten staan er ook telkens dj’s klaar om de avond mooi af te sluiten. TAZ  Youth verwelkomt ook
graag iedereen in hun eigen zomerbar, waar je zal kunnen genieten van de avondconcerten.

Imke De Smyter, medeoprichtster TAZ Youth: “De bedoeling van de tweedaagse is vooral  jongeren
samenbrengen en een gezellige sfeer creëren. Wij bieden een originele plek waar we cultuur  zullen
overbrengen naar onze leeftijdsgenoten”.

Tickets met de Jongerenpaz
Omdat het hoofddoel van TAZ Youth jongeren verbinden is, zorgen ze ervoor dat de jeugd ook
hier hun TAZ jongerenpaz kunnen gebruiken om aan een lage prijs te genieten van het
programma. De dag tickets met jongerenpaz zijn te verkrijgen voor €4 en voor slechts € 6 kan je
genieten van beide dagen. Ook zonder jongerenpaz zijn tickets verkrijgbaar, meer info kan men
vinden op tazyouth.be

TAZ Youth
TAZ Youth is de jongerenwerking van Theater Aan Zee. Ze leerden elkaar kennen op de jongerenjury
van TAZ die elk jaar werd georganiseerd door mu-zee-um. Ze willen tijdens het zomerfestival een
cultureel aanbod organiseren van, voor en door jongeren tussen 15 en 26 jaar.

Met dank aan
Dit unieke evenement kan plaatsvinden met de hulp van volgende partners: Theater Aan Zee en
OHK Jongerenmuziekcentrum Oostende. Alsook dank aan de stad Oostende en Sabam for
Culture voor hun steun.

Neem alvast eens een kijkje op hun website voor het hele programma vanaf 10 juni:
www.tazyouth.be en hou de sociale media van ‘tazyouth’ zeker in de gaten!

Indra Goormachtigh - Medeoprichtster TAZYouth
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