
Breng je cultuurcheque of OH-kaart mee.

In het reservatiekantoor kan je ook met alle 
bovenstaande betaalmiddelen terecht.

LOCATIES
Stadsschouwburg:  
Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas

Sint-Andreas en Ghislenuskerk:  
Belseledorp, Belsele

Paterskerk: Truweelstraat 138, Sint-Niklaas

De Salons: Stationsstraat 85, Sint-Niklaas

Stedelijk Museum: Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas

Bereikbaarheid
Bekijk steeds de meest up-to-date versie op onze 
website. 

Toegankelijkheid
Een plaats voor een rolstoel reserveer je op 
voorhand via het reservatiekantoor: er zijn immers 
speciale (grote) plaatsen voorzien voor rolstoelen.

Voor slechthorenden zijn speciale apparaatjes 
ter beschikking. Vraag er naar bij onze 
onthaalmedewerkers.

VEELGESTELDE VRAGEN
Annuleringen: betaalde tickets worden niet 
terugbetaald, noch geruild. Tip: check de ruilbox 
op onze site. Indien een voorstelling door ons 
geannuleerd wordt, krijg je tijdig een melding en 
terugbetaling.

Te laat: we kunnen niet garanderen dat 
laatkomers nog worden toegelaten eens de 
voorstelling is gestart. Tickets van laatkomers 
worden niet terugbetaald noch omgeruild.

Vestiaire: gebruik van de vestiaire is wegens 
veiligheidsmaatregelen verplicht. Losse 
voorwerpen mogen de doorgang niet versperren.

Leeftijdsgrens: we vermelden bij onze 
familievoorstellingen steeds een minimumleeftijd 
en vragen om daar zeker rekening mee te houden. 
Een te jong publiek creëert zowel voor de acteurs, 
de andere toeschouwers en het te jonge kind een 
ongemakkelijke situatie.

Camerabewaking: doorheen de stadsschouwburg 
hangen verschillende bewakingscamera’s. Om 
veiligheidsredenen kan je gefilmd worden.

Opnames: fotograferen en het maken van 
opnames tijdens voorstellingen is niet toegelaten, 
tenzij via speciale toestemming (persaccreditatie).

Eten en drinken: eten en drinken zijn verboden 
in de zaal.

GSM: schakel je mobiele telefoon uit vóór je de 
zaal betreedt. Die stoort niet alleen het publiek 
en de artiesten, maar vaak ook de technische 
installaties.

PRAKTISCHE INFO

TICKETS
Tickets kopen

1. Via www.ccsint-niklaas.be kan je op 
elk moment van de dag tickets kopen.

2. In het reservatiekantoor kan je tijdens 
de openingsuren terecht.

3. Aan de deur: de balie opent telkens 1 
uur vóór aanvang van een voorstelling.

Ticketprijzen en kortingen
Bij alle eigen voorstellingen* gelden 
kortingstarieven. Ben je +65 of -26? Dan heb je 
recht op een leeftijdskorting. Er zijn ook speciale 
jeugdkortingen voor familie- en Jong Geweld-
voorstellingen. 

Wil je reserveren voor een groep (vanaf 10 
personen)? Neem daarvoor contact op met het 
reservatiekantoor.

Heb je een kansenpas? Dan heb je recht op een 
aangepast tarief. Lees alle info na op onze website 
of vraag ernaar bij onze medewerkers of in het 
Welzijnshuis.

Vriendenpas
Een Vriendenpas kost 10 euro. Je koopt hem online 
of in het reservatiekantoor. Een Vriendenpas wordt 
geregistreerd op naam. Je ontvangt na aankoop een 
individuele code die je gebruikt bij elke bestelling. 
Schaf hem dus vooraf aan.

Als Vriend geniet je van het kortingstarief (-3 
EUR) op alle podiumvoorstellingen.* Je bent niet 
verplicht om meerdere voorstellingen meteen te 
boeken. Je reserveert tickets op je eigen tempo.

Vanaf de 4de voorstelling is de aankoop van je 
Vriendenpas al terugverdiend. De Vriendenpas 
is geldig voor 1 seizoen, kan niet gecombineerd 
worden met onze leeftijdskortingen en is niet 
terugbetaalbaar.

(*) met uitzondering van familievoorstellingen en 
voorstellingen met een eenheidstarief 

Theaterbon
Een geschenk dat verwondering, diversiteit, 
vermaak, ontroering, verdieping of verrassing 
brengt: dat is de Theaterbon. Je bestelt 
de bon via www.ccsint-niklaas.be of in het 
reservatiekantoor en kiest zelf het bedrag. De 
bon is 18 maanden geldig vanaf de datum van 
uitgifte en enkel voor de eigen CC-programmatie.

Betalen
Reserveer online en betaal via bancontact, 
kredietkaart, overschrijving of met een 
Theaterbon. Met cultuurcheque of OH-kaart 
kan je ook online reserveren. Kies daarbij 
‘standaardtarief’ en duid aan dat je betaalt via 
overschrijving. Kom binnen de acht dagen naar 
het reservatiekantoor en betaal je bestelling. → 

JG 14 NR 2
v.u.: Filip Baeyens, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas 
afzender: Stadsschouwburg, Paul Snoekstraat 1, 9100 Sint-Niklaas

vormgeving: bloudruk.be

tekeningen Bruno de eenhoorn: Jelle Meys

Alle info en beleid over hoe we omgaan met privacy, coronamaat-
regelen en protocollen kan je op onze website terugvinden.

Alle informatie op onze site www.ccsint-niklaas.be is de correcte 
en door ons gegarandeerde info, die aangepast wordt bij eventu-
ele wijzigingen of aangepaste maatregelen. Wij kunnen
niet instaan voor eventuele foutieve info (data, prijzen, enz.) 
die via andere media wordt gepubliceerd. De informatie in deze 
brochure kan ook nog onderhevig zijn aan wijzigingen.

INFO EN RESERVATIE 
Stadsschouwburg 
Paul Snoekstraat 1 
9100 Sint-Niklaas

03 778 33 66

www.ccsint-niklaas.be

info@ccsint-niklaas.be 

OPENINGSUREN
dinsdag tot vrijdag: 10u - 12u en 14u - 16u

BLIJF OP DE HOOGTE
www.ccsint-niklaas.be

E-NIEUWS  
Schrijf je via onze website in voor onze  
maandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze publicaties online of schrijf je in om 
ze op papier te ontvangen: CC-brochure podium/
expo, familieflyer, schoolbrochure, filmflyer, 
dansflyer…

VOLG ONS:
 ccsintniklaas
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Leuk op een namiddag!
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Muziek

Frascati Symphonic & 
Shakti Strijkkwartet 
TERRAZZA
Terrazza brengt opnieuw klassieke muziek 
naar de tuin van de Salons.

Acht blazersolisten van Frascati Symphonic 
zorgen met Serenade voor vuurwerk. Het 
boeiende programma is opgebouwd rond 
de absolute rockster uit de 18de eeuw, W.A. 
Mozart. Het Shakti Strijkkwartet draagt de 
naam van één van de Hindoegoden. Hun 
uitgebreid repertoire gaat van klassiek over 
tango tot pop, zij streven een frisse kijk 
op al deze muziekgenres na en gaan geen 
uitdaging uit de weg.

za 4 + zo 5 sep 2021 | 14u
De Salons 

Muziek

Goeyvaerts String Trio e.a.
PASSAGES IX
De Passages zijn intussen een jaarlijkse 
highlight geworden binnen ons muzikale 
aanbod. Dit festival voor de avontuurlijke 
muziekliefhebber wordt telkens gecureerd 
door Goeyvaerts String Trio en is door de 
jaren heen een ijzersterke formule gebleken.

Samen met jou wachten we nog even in 
spanning vooraleer ze het programma 
van internationale topensembles op de 
wereld loslaten. Laat dat je er vooral niet 
van weerhouden nu al een kruisje in jouw 
agenda te zetten.

zo 20 feb 2022 | 14u
SteM

Theater

TRISTERO
IEMAND VAN ONS
Met wie zou jij graag eens de lakens delen? En 
waar zou jij het dan over hebben?

Tristero duikt met zes doorwinterde 
toneelspelers in bed. Daar wordt volop gepraat 
over de liefde, maar ook over de politiek en het 
leven. Met trefzekere humor tasten de spelers 
elkaar af, trekken de lakens naar zich toe en 
geven zich voorzichtig bloot.

Iemand van ons zit vol grote en kleine 
uitspraken. De clichés, citaten en geheimen 
volgen elkaar in hoog tempo op. De spelers 
leveren zo een ontwapenende en onverwachte 
inkijk in hun privéleven en gedachtewereld.

Met: Kristin Arras, Sam Bogaerts, Bob De Moor, Els 
Olaerts, Mieke Verdin, Mark Verstraete / concept en 
tekst: Peter Vandenbempt

zo 24 okt 2021 | 15u
Stadsschouwburg

THEATER DE SPIEGEL
ImpulZ (2-4 jaar)

ImpulZ is een interactieve voorstelling 
met de allerjongsten aan de knoppen, 
samen met een danser en een 
geluidsdokter. Elke voorstelling is uniek 
en een bijzondere ervaring voor de 
peuters en kleuters.

zo 3 okt 2021 | 14u & 16u   
Stadsschouwburg

ZONZO COMPAGNIE
Thelonious (+6 j)

Topmuzikanten nemen je mee in het 
geweldige oeuvre van jazzlegende 
Thelonious Monk. Ze betrekken je bij z’n 
experimenteerdrang met behulp van een 
hilarische choreografie.

zo 21 nov 2021 | 15u 
Stadsschouwburg

THEATER TIERET  
I.S.M. WALRUS
De Grote Reis van  
Meneer Beer (+5 j)

Meneer Beer trekt naar Ivo Ijsbeer, die 
nattigheid voelt nu zijn huis aan het 
smelten gaat. Het wordt een muzikaal 
bosfestijn voor alle kleine durvers en 
grote berenvrienden.

zo 19 dec 2021 | 14u & 16u   
Stadsschouwburg

PANTALONE  
Iets met zwanen  (+7 j)

Een zwanenconcert over deze 
mysterieuze dieren waarover zoveel 
verhalen de ronde doen. Op het podium 
staan negen musici, of zijn het zwanen? 
Die zorgen met hun violen en cello’s voor 
de mooiste zwanenmuziek.

zo 13 maa 2022 | 15u 
Stadsschouwburg

Kom ook eens met je kleinkinderen, favoriete 
nichtje, neefje of buurkindje kijken naar onze 
familievoorstellingen. We geven je alvast 
enkele tips mee.
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Goeyvaerts String Trio © Jesse Willems

Muziek

Christian Plouvier,  
Nina Poskin &  
Mathilde Wauters
ARTE AMANTI: INTERNATIO-
NAAL KAMERMUZIEKFESTIVAL
Het Internationaal Kamermuziekfestival Arte 
Amanti brengt ook in 2022 internationale 
artistieke persoonlijkheden en uitzonderlijk 
jong talent naar Sint-Niklaas.

Met Mathilde Wauters op harp, Nina Poskin 
op altviool en Christian Plouvier als één van 
’s werelds beste fluitisten kunnen we nu 
alvast enkele ronkende namen lossen. Het 
programma van dit trio zal Frans getint zijn 
rond de fameuze sonate van Debussy.

Na het concert volgt een receptie met het 
voltallige publiek en alle artiesten.

zo 22 mei 2022 | 15u
Paterskerk

Muziek

PianoFest
MIDDAGCONCERTEN
Op zaterdag ontmoeten we Samuel Van 
de Velde, Stéphanie Huang en Luna De 
Mol. Samuel Van de Velde maakt deel uit 
van een muzikale familie van 4 broers. Hij 
behaalde talloze eerste prijzen bij grote 
pianowedstrijden en werd als 8-jarige reeds 
toegelaten aan de Muziekkapel Koningin 
Elisabeth! Luna de Mol werd uitgenodigd 
bij Podium Witteman, het gekende tv-
programma voor klassieke muziek. Ook 
celliste Stéphanie Huang is een groot talent. 
Momenteel studeert zij aan de Muziekkapel 
Koningin Elisabeth.

Op zondag ontdek je jonge uitzonderlijke 
virtuozen die deelnemer aan de PianoFest 
Masterclass. 

za 19 + zo 20 maa 2022 | 15u 
Paterskerk

Muziek

L’Alba
À PRINCIPIU
Zes zangers/muzikanten die het authentieke 
Corsica alle eer aandoen, dat is de 
toverformule van L’Alba. Met respect voor 
de muzikale tradities van hun eiland, 
verbluffen ze met eigen hedendaagse 
composities. Van bij de eerste noten vinden 
hun betoverende stemmen en eclectische 
instrumenten de weg naar je hart.

In samenwerking met Muziekclub ’t EY

zo 27 maa 2022 | 16u
Sint-Andreas en Ghislenuskerk, Belsele

Theater

Muziektheater De 
Kolonie
IN TOPFORM!
Niemand wordt gespaard en zeker deze 
charmante Drievuldigheid niet. De immer 
energieke potsenmaker Warre Borgmans 
wordt live aangevuurd door de muziek 
van Bo Spaenc en Gwen Cresens. Deze 
drie atleten zijn in de fleur van hun leven 
waarvan de houdbaarheidsdatum nog lang 
niet overschreden is ondanks een pijntje 
hier, een zalfje daar en wat stram ongemak 
bij het ontwaken.
Spel, tekst en concept: Warre Borgmans / 
compositie en concept: Bo Spaenc / livemuziek: 
Gwen Cresens, Bo Spaenc

zo 8 mei 2022 | 15u
Stadsschouwburg
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