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PROGRAMMA FACTORIJ FESTIVAL
VR

23 SEP ‘22
20U00

HERMAN VAN VEEN
Inmiddels 77
We openen ons seizoen met één van de grootste
Nederlandstalige artiesten. In 2020 zou hij zijn
75ste verjaardag vieren met een tournee. Corona
besliste er helaas anders over. Inmiddels is hij al
77 jaar, maar uitstel is gelukkig geen afstel.
€ 40 | € 37 | € 36 | € 39

ZA

24 SEP ‘22
19U00

Opening foto-expo van
TANYA TRABOULSI
Beirut, recurring dream
De Oostenrijks-Libanese
fotografe Traboulsi deelt
op een serene, verstilde
manier haar interpretatie
van Beiroet, de stad waar
ze haar kinderjaren doorbracht. Via oude familiefoto’s gaat ze op zoek naar
haar gedeelde identiteit.
De fotografe zal aanwezig
zijn op de opening.
GRATIS MET RESERVATIE

20U00

FILM
El Buen Patrón
In deze komedie schittert
Javier Bardem als
excentrieke baas die zich
schaamteloos bemoeit
met het privéleven van zijn
medewerkers. Hij zet alles
op alles om een lokale prijs
binnen te halen en de orde
in zijn bedrijf te herstellen.
Met alle explosieve
gevolgen van dien.
€7|€6|€4|€5

ZO

25 SEP ‘22

Festivalprogramma met diverse activiteiten en voorstellingen voor alle leeftijden.
Alle activiteiten op zondag zijn gratis (uitgezonderd de ontbijtfilm Ook muizen gaan naar de hemel).
Voor sommige activiteiten is reserveren verplicht. Dat kan vooraf via de website of de ticketbalie en
ook ter plekke de dag zelf. Er geldt beperkte capaciteit, schrijf dus zeker tijdig in.
Ontbijt: 9U00 | Film: 10U30

13U00

Na een ongeluk komen
een muis met een opvliegend karakter en een
onzekere vos samen in de
dierenhemel terecht.

In deze workshop gebruik je
heel je lijf en krijg je massa’s
tips van Wouter en Katrien
om scènes op symfonische
muziek te maken.

OOK MUIZEN GAAN
NAAR DE HEMEL +6J

€7|€6|€4|€5
Ontbijt (optie): € 8 | € 6
13U00 & 14U30

FANFAKIDS

Deze bonte groep van
kinderen tussen 6 en 16
jaar brengen aanstekelijke
muziek en stralen bakken
energie uit.
13U00 - 18U00

DOORLOPEND
PROGRAMMA +3J

Zandtekenen, grime,
workshop buttons maken,
speelinstallatie ‘Lancelot
paardenmolen’, pannaveld,
springkasteel en food-

trucks.

WORKSHOP
Bewegingstheater/slapstick

MET RESERVATIE
13U30 & 15U00

PIET VAN DYCKE
On Point +3J
Twee kerels balanceren op
elkaar en door de ruimte.
On Point oogt grappig en
gevaarlijk tegelijk.
14U00 & 16U45: THE

REVOLUTIONARY

Tien dansers brengen
spektakel met veel emotie
en expressie. De diversiteit
van de groep is hun
identiteit en kracht.
14U00 - 17U00

PRAATJE MET DE
FOTOGRAAF

Fotografe Tanya Traboulsi
vertelt je tijdens een
persoonlijk gesprek graag
meer over de foto-expo
Beirut, recurring dream.

Ontdek nog meer activiteiten op zondag op de achterzijde 

14U45

15U15

De danstalenten van The
Revolutionary leren je de
beste moves om mee uit te
pakken.

Een autobiografisch verhaal
over integratie. Met een
portie humor reflecteert
Nela over het belang van
het Nederlands en
algemene taalontwikkeling.

WORKSHOP
Break- & streetdance

MET RESERVATIE

NELA DELEU
Vlamingo

MET RESERVATIE

14U30 & 16U25

ROESTGROEP
Struis +6J
Frederik, de struisvogel, is
op zoek naar zijn ‘nut’ nu de
wereld onder water staat.
MET RESERVATIE
14U30 & 16U00

BRUUT
Vacht +3J

Twee wezens ontmoeten
elkaar. Hun vacht bepaalt
hoe ze bewegen en tegenover elkaar staan. Wat als
ze die vacht uittrekken?
15U00

WORKSHOP
Salsa

16U00

BART VEREECKE &
NASSIRA LLOUH
Slam Aleikum
Woordkunst in diverse
vormen komen aan bod:
spoken word, slam poetry,
storytelling, comedy en rap.
17U20

WOUT VANROOSE
Try-out +4J
Voorzichtig balanceert
Wout op en rond fragiele
bouwwerken van Kaplablokken.
17U45

Leraar Daniel dompelt je
onder in salsaritmes en
-moves. Een danspartner is
alvast niet vereist.
MET RESERVATIE

MEC YEK

Een band van gipsy’s
zonder viool, Romamuziek
met een ska en jazzy twist.
De ideale afsluiter van ons
festival!
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