
MUZIEKTHEATER DE KOLONIE 
IN TOPFORM!  
8 mei 2022 | Stadsschouwburg  
duur: 1u30 min 
 

Muziektheater De Kolonie maakte de afgelopen jaren succesvolle voorstellingen met straffe vertellers als 
Peter De Graef, Tania Van der Sanden, Vic De Wachter en Bruno Vanden Broecke, omringd door knallende en 
originele live muziek. Dit seizoen klimt acteur Warre Borgmans op het podium. 

De immer energieke potsenmaker Warre Borgmans wordt 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. 

Deze drie casanova’s confronteren je met hun blote ziel, hun naakte innerlijk en hun lillend bloedend vlees. 
Hoogstaande verscheurende poëzie, anekdotiek uit de goorste goot en naar adem snakkende melodieën zullen 
je tot in jouw diepste vezels raken. 

Aanschouw dit olympische triumviraat dat je tegemoet treedt zonder kunstmatige gezichtscosmetica of 
verdoezelende correcties. Enkel hun rauwe, oprechte blik en dito gehavende lijven zullen je verleiden en 
ontroeren. 

Pers 
“Hij sluit de pretogen, bidt tot de godin Venus, reist naar zijn kindertijd en nadert zo, kwinkslag na danspas, 
lach na traan, de Warre Borgmans die hij met graagte geworden is: de man voor wie er geen andere business is 
dan showbizz. Als hij maar af en toe kan thuiskomen in een bende bergen of een zoute zee die in al hun stilte 
altijd hetzelfde lijken te zeggen: 'Ach, wat goed dat je er bent!' 
 
IN TOPFORM! is een voorstelling waarin je als theaterliefhebber kan thuiskomen. De gastheer draagt het hart 
op de tong, de muzikanten dragen de gastheer op hun melodieën doorheen de tijd en de verbeelding. Die 
tijdsreis doet lachen, slikken en met verkwikt gemoed huiswaarts keren.” - Knack Focus 
 
Credits 
tekst, spel en concept: Warre Borgmans / compositie en concept: Bo Spaenc / livemuziek: Gwen Cresens, Bo 
Spaenc / vorm, licht en geluid: Dries Bellinkx / kostuums: Chris Snik / occasionele coaching: Sam Bogaerts / 
met de steun van ccBe, de Vlaamse Gemeenschap 

Meer theater dit seizoen 
* dinsdag 17 mei 2022: NTGent/Luk Perceval – Red. The Sorrows of Belgium III: Holy War 
* dinsdag 24 mei 2022: Abke Haring/Toneelhuis/Zuidpool – PLATINA 
 
Save the dates 
* zaterdag 18 juni 2022: ontdek seizoen 2022/2023 op www.ccsint-niklaas.be 
* zaterdag 27 augustus 2022 om 9 uur: start ticketverkoop 
 
 

 

 

 
  

Deze info vind je ook terug op www.ccsint-niklaas.be/programmablad 


