
BELGISCHE PREMIÈRE ‘APPLAUS’ VAN CIRCUS RONALDO
CC MUZE start het nieuwe cultuurseizoen op donderdag 3 
september met de familievoorstelling ‘Applaus’ van Circus 
Ronaldo. Het is een symbolische voorstelling want het 
applaus hebben artiesten al bijna een half jaar moeten 
missen. Circus Ronaldo haalde al haar commedia dell’ arte 
uit de kast en met ‘Applaus’ maakte het wereldberoemde 
circustheater een originele ‘bubbelbeleving’ van hun 
circusdorp. Elke 8 minuten vertrekt er een familiebubbel 
van maximum 10 personen en ze worden begeleid op 
een verrassende tocht doorheen de woonwagens en de 
circustent. Kortom, een ontroerende én komische blik 
achter de schermen van het circusleven. De voorstelling 
komt nu voor de eerste keer naar België. CC MUZE heeft 

een bijzondere band met Circus Ronaldo. Al hun voorstellingen waren de afgelopen jaren te zien aan het 
oude cultuurcentrum en tijdens het festival Circo Paradiso. Nu speelt ‘Applaus’ op 3, 4 & 5 september 
van 18u tot 22u en op 6 september van 15u tot 19u op het mooie Domein Bovy in Heusden-Zolder. De 
voorstelling is toegankelijk voor iedereen vanaf 5 jaar.

DE BALZAAL WORDT MUZIEK- EN THEATERCAFÉ
Niet alleen artiesten moeten in deze tijden hun aanbod herdenken. 
Ook MUZE deed een oefening in flexibiliteit en heeft de balzaal 
omgevormd tot een knusse zaal voor maximum 70 personen. 
Het voordeel is dat deze zaal een horecavergunning heeft en het 
MUZEcafé doet er drankbediening aan de tafeltjes. Na de geslaagde 
filmreeks ‘Rockumentary’ medio augustus wordt de balzaal nu ook 
een plek voor live muziek. Vanaf september ontmoet je in deze 
intieme setting schone mensen zoals Jef Neve, Jelle Cleymans, 
Steven De bruyn, Tim Finoulst & Carlo Nardozza.

ARTIESTEN IN RESIDENTIE
Wat doe je met een lege ruimte waar je geen publiek mag ontvangen? Laten gebruiken door artiesten 
natuurlijk. Deze zomer was MUZE gastvrouw voor de opnames van een dansfilm, diverse videoclips en 
de eerste repetities na de lockdown. Heel bijzonder was het verblijf van de Limburgse pianist/componist 
Stefan Meylaers. De eerste twee weken van augustus was hij dag en nacht actief in de schouwburg 
voor de opnames van het nieuwe album ‘Meander’. Ook de komende maanden zal MUZE een huis 
van vertrouwen zijn voor diverse artiesten uit de regio van Heusden-Zolder. Zo doen we bijvoorbeeld 
logistieke ondersteuning voor de band Along Comes Mary, het koor Exsultate, fotografen Jos Coenen & 
Lucas Daniëls, de beeldende kunstorganisatie ART 27 en natuurlijk onze Muze Jazz Orchestra [MJO].
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10 JAAR MUZE JAZZ ORCHESTRA
Onze Muze Jazz Orchestra mag dit najaar 10 dikke kaarsen 
uitblazen. Dat moet worden gevierd. Elke eerste zondag van 
de maand zal het voltallige huisorkest – met tien Limburgse 
topmuzikanten – enkele special guests uitnodigen. Op zondag 
6 september 2020 is dat mondharmonicavirtuoos Steven De 
bruyn die samen met MJO het album ‘New Horizons’ opnam 
en meewerkte aan de ‘Suite voor de Laatste Mijn’. Hoogtepunt 
wordt donderdag 10 december 2020, want dan stellen we het 
gloednieuwe album ‘Times change, and so must we’ voor. Dit 

is een schitterende compositie van Lennert Baerts, magistraal uitgevoerd door MJO en gastsolisten.

SAMENWERKING MET C-TAKT
Dit najaar werken we onder de noemer C-TAKT+ samen met de Limburgse werkplaats voor jong en 
transdisciplinair talent. Artiesten werken in alle rust aan hun voorstelling en éénmaal deze klaar is om 
aan het grote publiek te tonen, maakt CC MUZE een fijne selectie. Zo presenteren we dit najaar de 
fascinerende, dansende robots van Ugo Dehaes, de productie ‘Realtime’ van Dries Gijsels [geselecteerd 
voor het Theaterfestival 2020] en zoekt ‘Ghost in the machine’ de grenzen op tussen muziektheater en 
videoperformance. 

CULTUURBELEVING IN EEN SCHITTEREND ERFGOEDDECOR

Door de coronamaatregelen is er nu een nieuwe toegang voorzien voor de schouwburg. Het publiek komt 
binnen via ZLDR Luchtfabriek en beleeft zo de indrukwekkende compressorenzaal met haar imposante 
machines. Deze compressorenzaal is perfect om het publiek op een veilige manier te ontvangen. De 
uitgang verloopt dan via het buitenterras. Sommige producties spelen namelijk twee keer op een avond. 
Door deze ingreep houden we de publieksstromen goed van elkaar gescheiden. Pluspunt is ook dat deze 
toegang vlakbij de parking van het Schachtplein ligt. 

WEG ABONNEMENT, WELKOM VRIENDENPAS
Vanaf nu zijn we gestart met de ticketverkoop voor de maanden september en 
oktober. Afhankelijk van hoe de coronasituatie zal evolueren zullen we voorlopig deze 
maandverkoop aanhouden. MUZE is nu ook afgestapt van de oude abonnementsformule 
waarbij je minstens 5 voorstellingen moest kiezen om korting te krijgen. Nu koop je 
éénmalig een ‘vriendenpas’ aan 10 euro en hiermee kan je ten allen tijde een ticket aan 
het goedkoopste tarief bestellen. Als ‘VRIEND VAN MUZE’ word je ook als eerste op de 

hoogte gehouden van nieuwe producties en krijg je af en toe een uitnodiging voor een exclusieve try out. 

VRIENDENPAS VRIENDENPAS
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Bij deze het overzicht van de producties tot en met december 2020, uiteraard onder voorbehoud.

DATUM UUR  VOORSTELLING      Kassa VVK
-25/+60

vriend

SEPTEMBER

03.09.20 18u-22u CIRCUS RONALDO - ‘Applaus’ - vanaf 5 jaar - UITVERKOCHT! 50 50 50

04.09.20 18u-22u CIRCUS RONALDO - ‘Applaus’ - vanaf 5 jaar - UITVERKOCHT! 50 50 50

05.09.20 18u-22u CIRCUS RONALDO - ‘Applaus’ - vanaf 5 jaar - UITVERKOCHT! 50 50 50

06.09.20 15u-19u CIRCUS RONALDO - ‘Applaus’ - vanaf 5 jaar! 50 50 50

06.09.20 19u&21u MUZE JAZZ ORCHESTRA FT. STEVEN DE BRUYN - ‘10 years’ - - -

07.09.20 19u&21u LEO BORMANS PRESENTEERT ‘De knikkers van Qadir‘ 5 5 5

09.09.20 20u15 BRUNO VANDEN BROECKE - ‘De Woordenaar’ 21 18 15

10.09.20 20u15 BRUNO VANDEN BROECKE - ‘De Woordenaar’ 21 18 15

13.09.20 11u&16u ROELAND HENDRIKX ENSEMBLE - ‘Le Bestiaire’ 23 20 17

18.09.20 20u15 FEDERICO ORDÕNEZ - ‘In Puro’ 18 15 12

19.09.20 19u&21u WE BIG BAND 18 15 12

24.09.20 20u15 KOEN DE GRAEVE & TOM VERMEIR - ‘Locke’ 23 20 17

25.09.20 19u&21u JEF NEVE speelt met u ! 21 18 15

26.09.20 20u15 RIGUELLE & HAUTEKIET - ‘Tribute to Randy Newman’ 21 18 15

29.09.20 15u00 HET SCHELDEOFFENSIEF - ‘Waramis’ 18 15 12

OKTOBER

02.10.20 20u15 JELLE CLEYMANS - ‘Solo’ 18 15 12

04.10.20 15u00 BATMAT - ‘This side up’ – vanaf 4 jaar 8 7 6

04.10.20 20u00 MUZE JAZZ ORCHESTRA - ‘10 years’ - - -

06.10.20 20u15 BRUT - V. DHAENENS & A. LEYSEN - ‘Knaus’ 20 17 14

17.10.20 20u15 DRIES GIJSELS - ‘Realtime’ 18 15 12

23.10.20 20u15 LILIANE ST. PIERRE 23 20 17

23.10.20 20u15 STUDIO ORKA - ‘Pied de poule’ - vanaf 12 jaar 10 10 10

24.10.20 20u15 STUDIO ORKA - ‘Pied de poule’ - vanaf 12 jaar 10 10 10

25.10.20 15u & 20u15 STUDIO ORKA - ‘Pied de poule’ - vanaf 12 jaar 10 10 10

30.10.20 20u15 SENNE GUNS - ‘OPUS 3’ 18 15 12

31.10.20 20u15 BOOST PRODUCTIONS - ‘PIE IN THE SKY’ 20 17 14



DATUM UUR  VOORSTELLING      

NOVEMBER

01.11.20 20u00 MUZE JAZZ ORCHESTRA - ‘10 years’

03.11.20 20u15 TG MAASTRICHT /DE JONG & WIM OPBROUCK

05.11.20 20u15 CHURCH OF CASH

07.11.20 20u15 WIGBERT - ‘Wij Twee’

08.11.20 15u00 4HOOG - ‘Akke Akke Tuut’ – vanaf 3 jaar

13.11.20 19u/20u/21u UGO DEHAES - ‘Forced Labour Arena’

14.11.20 20u15 LE NOISE - ‘A Tribute to Neil Young & Crazy Horse’

19.11.20 20u15 PHILIP CATHERINE - ‘Manoir de mes rêves’

20.11.20 20u15 DE ROOVERS - ‘De lange nasleep van een korte mededeling’

26.11.20 20u15 BERT GABRIËLS - try out ‘Eindejaarsconference’

29.11.20 20u15 FABRIZIO POGGI & BAND

DECEMBER

03.12.20 20u15 STEFAAN DEGAND & ELIEN HANSELAER - ‘Ashes to ashes’

05.12.20 20u15 STENZEL & KIVITS - ‘Best of 20 years Stenzel & Kivits’

06.12.20 16u00 GWEN CRESENS - ‘The songbook of Bobby Dasov’

10.12.20 20u15 MUZE JAZZ ORCHESTRA FT. LENNERT BAERTS

11.12.20 20u15 GHOST IN THE MACHINE

12.12.20 20u15 GUIDO BELCANTO & CO -’De wereld van Bobbejaan’

13.12.20 15u00 CIE BARBARIE - ‘Times goes bye bye’ – vanaf 7 jaar

18.12.20 20u15 DE SCHEDELGEBOORTEN - ‘In ‘t echt’
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