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Gespreksstof: Belgica
Inspirerende discussie over de toekomst van Belgica
We nodigen jou uit om mee na te denken over de toekomst van Belgica. 
Want slopen doen we om tegen eind 2022 terug op te bouwen met 
nieuw elan: nieuwe bakstenen en een duidelijke visie: Belgica 2.0. 
Achter de schermen denken we reeds een tijdje na over een hertekening 
van onze werking. Vanaf 19u voorzien we in  boeiende gesprekstafels 
n.a.v. de veranderingen waar we voor staan: wie willen we zijn in de 
toekomst, wat kan Belgica betekenen voor jou en de regio? 
Kom dus mee nadenken en werk mee aan de blauwdruk voor de toekomst!
2 keynotes over verandering en toekomstdenken leiden de avond in: 
Maya Van Leemput en Chris Den Heijer dagen uit. Zij geven de voorzet, 
jij kopt hem er in!

Reserveren aangeraden via  www.ccbelgica.be/nl/programma/opening-sloopfestival/

Fabuleus (6+)
Ballet de Betonnières 
Waarom zou een betonmolen niet sier-
lijk mogen zijn en mogen dromen van 
een carrière op het podium?

19U & 22U
Belgica Buiten, duurt 20 min, ook op za 18/12
Gratis

Raven Ruëll & 
Bruno Vanden
Broecke/KVS
Ouder Kind 
“Een lofzang op de vriendschap die 
kwetst en wonden slaat, maar ook na 
twintig jaar onverbrekelijk blijft. En 
op de koop toe nog eens diepmenselijk 
theater voortbrengt.”

     De Standaard

20U
Belgica Theater
20€/17€

We warmen op voor een weekend vol 
festiviteiten die ons gebouw nog een laatste 
keer in vuur en vlam zetten! 

 Lichtinstallaties Sacred Places
 Een ritje door het gebouw met de 
Koekelbergse Alliantie van Knutselaars 
(kortweg K.A.K.)

 Openingsreceptie
 Pop-up bar

 Lichtinstallaties Sacred Places
 Een ritje door het gebouw met K.A.K.
 After-work DJ
 Pop-up bar

Kom langs voor muzikale after work en blijf 
plakken tot we de nacht in dansen. 

19U
Belgica 
Gratis

L

Jimmy Dewit & 
Bobby Ewing
Belpop Bonanza DJ set 
De beste muziek van eigen kweek 
gebracht door de levende jukeboxen 
Jimmy Dewit en Bobby Ewing.

23U
Belgica Foyer, Gratis
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Beleef overdag een feestje met het hele gezin en 
sluit de avond af met een memorabel concert. 

De  
Kleine  
Chef
Maak zelf je eten 
en eet daarna 
je beestham-
burger op. Krijg 
een tongtatoo 
of een heuse 
afbraakcocktail.

12U30
14U30
Belgica
Inschrijven
€36/34 
per duo
ouder/kind

Hamermans 
Froefroe
Hamermans, onbezorgd van aard en tevreden, leeft zijn lichtjes hyper-
actieve leventje tussen hout en staal. Tot hij een vrouw tegenkomt, 
natuurlijk. Zij is uit heel ander hout gesneden. 

14U30
16U15
18U15
Belgica
Gratis

19U
22U
Belgica 
Buiten
Duurt 20 min 
Gratis

Fabuleus (6+) 
Ballet de Betonnières 
Waarom zou een betonmolen niet sierlijk mogen zijn en mogen dromen 
van een carrière op het podium?

De Hopfrog Fanfare 
Kadanz (5+)
De musici zoeken speels contact met elkaar en met het publiek en creëren op die manier 
een bijzondere synergie tussen livemuziek en een open, theatrale verbeelding.

17U
Belgica 
Tent
8€/7€

 DONDERDAG 16/12 
18U Zotte slooptour(en) — K.A.K (Koekelbergse Alliantie van Knutselaars) — 

DOORLOPEND — GRATIS 

 Lichtprojecties — DOORLOPEND — GRATIS

 Bar — DOORLOPEND

19U Gespreksstof Belgica — GRATIS

 19U openingsreceptie — GRATIS

 VRIJDAG 17/12 
16U30 After work — GRATIS

 Lichtprojecties Sacred Places — DOORLOPEND — GRATIS

 Zotte slooptour(en) van K.A.K. — DOORLOPEND — GRATIS

 Bar — DOORLOPEND

 Foodtruck — DOORLOPEND

19 & 22U Fabuleus (6+) — Ballet de Betonnières — GRATIS

20U Raven Ruell & Bruno Vanden Broucke/KVS — Ouder kind

23U Jimmy Dewit & Bobby Ewing — Belpop Bonanza DJ set — GRATIS

 ZATERDAG 18/12 
12U30 De Kleine Chef workshop

 De Kleine Chef korte workshops — GRATIS

 Hamermans — Froefroe — GRATIS

 Zotte slooptour(en) van K.A.K. — DOORLOPEND — GRATIS

 Bar — DOORLOPEND

 Foodtruck — DOORLOPEND

 DJ’s — DOORLOPEND

17U De Hopfrog Fanfare — Kadanz (5+)

 Lichtprojecties Sacred Places — DOORLOPEND — GRATIS

19 & 22U Fabuleus (6+) — Ballet de Betonnières — GRATIS

21U Tourist LeMC — Niemandsland (try-out)

Kom langs en beleef GRATIS de sfeer van lichtprojecties, zotte 
interventies in en rond ons gebouw, muziek, DJ’s, een bar en 
nog veel meer! De voorstellingen in de theaterzaal zijn  
betalend, check dus zeker onze website: www.ccbelgica.be 
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14U30
16U15
18U15

 Lichtinstallaties Sacred Places
 Een ritje door het gebouw met K.A.K.
 After-work & DJ’s
 Sloop-eten & foodtruck
 Pop-up bar

Gratis

Tourist LeMC
Belpop Bonanza DJ set 
Johannes Faes ofte Tourist LeMC gaat 
op zoek naar muzikale antwoorden 
op de kleine vragen die het leven 
ons voorschotelt.

21U
Belgica 
Theaterzaal
30€/27€
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