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2020PROGRAMMA

DOORLOPEND, 24 UUR LANG

PRODUCTIONS EN ZONEN
Dit interactief duo breit de gehele Nacht aan elkaar op speelse en poëtische 
wijze. Het wordt een nacht die je nog nooit voorheen in films zag!

BRAINORGASMS BY GINO WAEM & SEPPE DE KLERCK
Ervaar een waar hersenorgasme in de loges van de Stadsschouwburg.

ROPE - IEF SPINCEMAILLE
Het hemelsblauwe ROPE zoekt zich een weg doorheen heel de site, 
waarbij het publiek zich in het gigantische touw mag neervlijen of 
het naar believen kan meedragen naar een andere locatie.

24-UUR EXPO
Elk uur een nieuwe expo: tentoonstellen tot we er bij neer vallen met 
doorlopend vernissages, finissages en straffe kunstwerken.

PORTRET-KABINET
Het duurt precies 12 min en 30 sec eer je bestelling van een Victoriaans, 
kubistisch of impressionistisch zelfportret van de band rolt bij de 
leerlingen tekenkunst van Herman en Benny.

REPORTAGE
De cameraploeg van de academie snuift de sfeer op en brengt ze in beeld.

DE LANGSTE LA
Een marathon variaties en improvisaties op ‘la’ - zolang we het Guinness-
book of Records maar halen!

DE NACHTKRANT & REDACTIE
Die-hard redactie van uitgeslapen reporters, wakkere illustratoren en 
frisse fotografen werkt aan de krant voor zondagochtend.

DUNGEONS AND DRAGONS
‘The suspension of disbelief’ is een verteltheaterspel met ridderlijke 
attributen en sprookjesachtige decors om naar te luisteren of gewoon 
mee te spelen.

ART-O-MAT
Een reeks artistieke automaten waarbij je je geld kan vergooien aan 
stijlvolle portretteringen, persoonlijke en op maat gemaakte kunst-
werkjes of verloren voorwerpen. Waag je kans!

ACHTERWERK IN DE KAST
Iedereen heeft wel ergens talent voor en daar mag je gerust voor 
uit komen in deze kast.

VAN SINT-NIKLAASHET KWADRAAT

NACHTINFO
KUNSTENFESTIVAL SINT-NIKLAAS

d’ACADEMIE BEELD
Boonhemstraat 1
9100 Sint-Niklaas
t 03 778 38 70  /  academie.beeld@sint-niklaas.be
www.academiesintniklaas.be

d’ACADEMIE PODIUM
Hofstraat 13
9100 Sint-Niklaas
t 03 778 38 50  /  academie.podium@sint-niklaas.be
www.academiesintniklaas.be

CC STADSSCHOUWBURG
Paul Snoekstraat 1
9100 Sint-Niklaas
t 03 778 33 66  /  info@ccsint-niklaas.be
www.ccsint-niklaas.be

BEREIKBAARHEID
fiets > het beste idee!

trein > het station ligt op 9 minuten wandelen: volg Stationsplein,
Stationsstraat, Casinostraat, Boonhemstraat / Paul Snoekstraat / 
Hofstraat / Schouwburgplein

bus > halte Hofstraat

auto > parking Schouwburgplein (Hofstraat) 
> parking Grote Markt

De Nacht is een initiatief van d’Academies Beeld en Podium en het Cultuurcentrum. 
Met dank aan de Nachtploeg, alle medewerkers, de stad en u.
Grafisch ontwerp: Tim Polfliet
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FOYER

BEELD
Vierkante Zaal

BEELD
Greta Weyn

BEELD
Vierkante Zaal

BEELD
Vierkante Zaal

PODIUM
danszaal 67

BEELD
atelier Lut + gang

BEELD
schuifjeskamer leraars

PODIUM
overloop 1e verdiep

BEELD
atelier Viola + gang

BEELD, PODIUM
atelier Jan & Sarah +
blazers klas 27
BEELD
Annex

PODIUM
auditorium

BEELD
atelier Viola & Kim
+ gang
BEELD
Vierkante Zaal

PODIUM
auditorium

PODIUM
klas 34

BEELD
projectatelier

BEELD
overloop 1e verdieping

BEELD
Vierkante Zaal

BEELD
Vierkante Zaal

SITE
rondlopend

SSB
loges 1e verdieping

SITE
verschillende locaties

BEELD
Annex

BEELD
Vierkante Zaal

SITE
rondlopend

SITE, BEELD
rondlopend
+ thuisbasis

BEELD
fotostudio

SSB
catacomben

BEELD
Vierkante Zaal

SITE, BEELD
mobiel en Annex

22U30
KLANKEN KNIJPEN IN HET DONKER
Samenspelen & improviseren op gitaar in het donker.

23U

SWEET TRIBUTE
Bibi Diabokua brengt tribuut aan haar oude band Sweet Coffee.

ZONDAG 26 JANUARI
0U

PUMAPUMA
De nieuwe band van Kimberly Dhondt.

1U

BURLESK SCHETSEN
In de late uurtjes mag er al eens een gewaagder streepje getrokken 
worden naar model!

DJ ROESTIGE JONKO FT. KOEN DE GENDT
Hazes on acid.

2U

DJ TOTO VAN AFRIKA FT. VINYLLA ICE & MARALLIPA > tot 5u!
Heupwiegend de nacht in op Afrikaanse ritmes en funky jazz!

8U 

8U30
VROEGE VOGELS BEWEGING > tot 9u30
Word wakker met een speelse mix van beweging en stretchoefeningen.

9U 

EXPART / STUIFKOT / SONAR SOUNDLAB > tot 10u20
Jonge dj’s geven het beste van zichzelf in experimenten en performance.

VOELER-JE-VOELST > tot 10u20
Steek je voelsprieten uit in deze prikkelkamer vol voelobjecten.

WASTED LAND-SCAPES > tot 10u20
Een groot ruimtelijk landschap vol afval en recyclagemateriaal.

KARTON PORTABLE > tot 10u20
Knutsel in onze backstage je eigen draagbare installatie in karton en 
je kan zo de rode loper op!

BLAASLABO (VAST + MOBIEL) > tot 10u20
Spaar uw asem voor deze bizarre blaasobjecten uit verrassende materialen.

STOELMASSAGE > tot 11u
Als de nacht jou niet van je stress af helpt, dan zeker deze massagesessies.

PICA POCA (2+) - KUS DE GIRAF
Muzikaal verteltheater voor kleuters.

9U30
DÉFILÉ
Kinderen uit de klas van juf Kim showen zelfgemaakte outfits en maskers.

VELVET MORNING
Bluesy pop, jazz, folk en improvisatiemuziek.

9U45
MELIFERA (4+) - KUS DE GIRAF
Muzikaal verteltheater voor kleuters.

10U

VOET VEGEN
Dans mee of kijk toe bij dit dansproject voor tien dansers en één video.

DE AVONTUREN VAN BROEKVENTJE (-16 jaar)
Poppentheater voor kleine volwassenen.

HINTS > tot 10u20
Een muzikaal spel: raad mee welk muziekstuk de violisten voor jou spelen.

10U30  
DE LANGSTE TAFEL > tot 12u
Een heerlijke fair trade brunchtafel voor iedereen die de Nacht overleefde 
en straks zonder honger naar bed wil. Geanimeerd door Compagnie Amai.

11U30

SLOTMOMENT DE NACHT 2020
‘De langste la’ komt aan haar einde, zo ook deze langste nacht.

EINDE!

BAR
De bar in de Vierkante Zaal (BEELD) is 24 uur doorlopend open! Je kan er terecht
voor een (non-)alcoholisch natje en een droogje. Kleine hongertjes kan je er stillen 
zolang de voorraad strekt (behalve tussen 18u en 21u).

FOYER & SOEPBAR
Voor een drankje kan je op zaterdag tussen 12u en 24u terecht in de Foyer van 
de Stadsschouwburg (1e verdieping). De soep wordt zaterdag heet geserveerd 
tussen 11u en 17u (op is op).

FOODTRUCKS
Italiaanse, Marokkaanse en vegetarische specialiteiten, zaterdag van 18u tot 21u, 
op de koer (BEELD).

FAIR TRADE BRUNCHTAFEL
Als afsluiter van onze Nacht nodigen we je allen uit iets lekkers mee te brengen
voor onze bankettafel in de Vierkante Zaal (BEELD). Na een tekensessie van dit
smakelijke stilleven mag je om 10u30 aanschuiven en… smullen maar! Koffie, thee
of ander nat en Oxfam Fair Trade producten worden je gratis aangeboden door de
twee academies en de dienst Internationale Samenwerking van de stad Sint-Niklaas.

ETEN EN DRINKEN
OM DE NACHT DOOR TE KOMEN

ILLUSION OF MOVEMENT - ZOÖTROPEN
Ga terug naar de oertijd van de animatiefilm.

SCHILDERSPERFORMANCE-EXPO
De resultaten van een project rond schilderkunst en performance 
door de leerlingen van Servi.

LOUNGE
Variaties op liggen, genieten, verpozen, chillen... 
& een parade van de geschiedenis van de ‘performance’ op enkele 
schermen in de tentoonstellingszaal.

EERSTE-STEEN-UITNAME
Een voorsmaakje op de nakende verbouwingen: die eerste steen 
van de conciërgewoning moet en zal er uit!

BEELD
animatieklas

BEELD
gang atelier Servi

BEELD
Annex

BEELD
inkomhal

NACHTPLAN
WAAR IS HET ALLEMAAL TE DOEN?

WAAR?

SITE
start op de koer

SITE
rondlopend

BEELD
atelier Lut + gang

SITE
mobiele fiets

BEELD
atelier Robert

SITE
verrassing

BEELD
animatieklas

BEELD
schuifjeskamer leraars

BEELD, PODIUM
atelier Jan & Sarah +
blazers klas 27

BEELD
animatieklas

BEELD
digitaal atelier

PODIUM
inkomhal

14U

DE GROTE MIJNHEER BEETHOVEN SHOW > tot 16u
Hier is het al Beethoven wat de klok slaat! Pianostukjes, tekenen en 
knutselen in thema van mijnheer Ludwig van Beethoven.

WHACKING COLORS > ook om 14u20 en 14u40
Muzieklab 4 doet een cross-over met boomwhackers en saxofoon ensemble.

TABLEAU VIVANTS > tot 16u
Creaties uit de Mode- en Schoenenafdeling op de catwalk. Tekenen maar!

ATLANTIS > tot ze niet meer kunnen
Kunst, animatie, poëzie en comedy zien elkaar in het mythische Atlantis.

BURN YOUR BRIDGES DOWN > elk uur tot 23u59
Tien houten installaties worden om het uur op de koer in brand gestoken.

WASTED LAND-SCAPES > tot 17u
Een groot ruimtelijk landschap vol afval en recyclagemateriaal.

KARTON PORTABLE > tot 17u
Knutsel in onze backstage je eigen draagbare installatie in karton en je
kan zo de rode loper op!

DE AVONTUREN VAN BROEKVENTJE (-16 jaar)
Poppentheater voor kleine volwassenen.

DUBBELRIET ENSEMBLE > tot 14u30
Ensemble onder leiding van Ilse Barbaix en Kristel Janssens.

SAMUEL & LAURA (‘THE VOICE’)

14U30
DANSDUET-PORTRET: ANN JEHAES > tot 16u30 (*)
Vat dansende duo’s in enkele lijnen op papier of kijk hoe dochter-zoon /
moeder-vader samen dansen. (*) Het eerste uur voor de 1e graad, het tweede
uur voor de 3e en 4e graad, met pianobegeleiding. 

14U45
2 MEISJES OP HET STRAND (1) > tot 15u
Acht contrabassen onder leiding van Lode Leire.

DE VIOLISTEN VAN FIEGELETJE

15U

DÉFILÉ
Kinderen uit de klas van juf Kim showen zelfgemaakte outfits en maskers.

BESTE BEZOEKER,
welkom op de derde editie van De Nacht, een 24u durende cocktail van muziek, 
dans, beeld, performance, theater en zoveel meer, georganiseerd door de academies 
Beeld en Podium in samenwerking met het cultuurcentrum. Deze brochure vormt
de ultieme wegwijzer, je vindt hierin het volledige programma. Stip aan wat je 
zeker niet wil missen en geniet met volle teugen!

De Nachtploeg.
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STOELMASSAGE > tot 17u
Als de nacht jou niet van je stress af helpt, dan zeker deze massagesessies.

15U15
2 MEISJES OP HET STRAND (2) > tot 15u30
Acht contrabassen onder leiding van Lode Leire.

15U30
IL QUINTETTO SPORCO (KOPERKWINTET 15’)

MOOOV FILM: THE IDOL
Waargebeurd verhaal over de winnaar van ‘Idol Palestine.’

15U50
‘JIJ EN IK’ DOOR STERRE EN MILA

16U

WHEN EVERYTHING IS HUMAN, THE HUMAN IS AN 
ENTIRELY DIFFERENT THING - WILD VLEES
De performers van Wild Vlees trakteren ons op een gipsspektakel waarin 
kronkelende lijven met elkaar versmelten.

TWO CHORD ORCHESTRA (2CO)

GROEPSMUSICEREN FOLK O.L.V. WOUTER VANDENABEELE

16U30
YANAH & RENÉE & LAYLA

16U55
DOEDELZAK EN ACCORDEON-ENSEMBLE O.L.V. BART DE COCK

17U

VOET VEGEN
Dans mee of kijk toe bij dit dansproject voor tien dansers en één video.

DE AVONTUREN VAN BROEKVENTJE (-16 jaar)
Poppentheater voor kleine volwassenen.

LEERLINGEN BEGELEIDINGSPRAKTIJK O.L.V. KARL DE MAEYER

PERSVOORSTELLING TENTOONSTELLING VESTA

17U15
DOEDELZAK EN ACCORDEON-ENSEMBLE O.L.V. BART DE COCK

17U45
MUSIC FOR ACADEMIES > ook om 18u45 en 19u45
Vrije improvisatie over filmische impressies uit de academies.

18U

STEMGEDRAG
Het samenklinken van stemmen in de ruimte, o.l.v. Lori van Gremberghe.

DANZA ESPANOLA > ook een sessie om 18u30
Dans zelf mee met Spaanse dans of teken naar de dansende modellen.

GEANIMEERD COMBO > tot 22u
Terwijl de combo’s van jazz-pop-rock hun zwoelste tonen laten klinken wordt 
het publiek getrakteerd op live animaties door de leerlingen animatiefilm.

CREATIE OP LOCATIE > tot 19u45, vertrek om de 10 min.
De leerlingen dans verrassen het publiek met danscreaties over de ganse site.

SCHADUWSPEL > tot 19u
Achter het raam van de grafiek houden zich stille schaduwen schuil,
die ontwaken tijdens het aanschuiven aan je favoriete eetkraam.

WORKSHOP SOUNDPAINTING > tot 19u15
Workshop onder leiding van Kris Matthynssens.

18U15
NOCTURNE (MATTYAS WETTL) > 10 min.
Creatie voor 16 lichtschakelaars uitgevoerd door Nadar Ensemble.

ROT BLAU (JESSIE MARINO) > 10 min.
Poëtisch-ritmische ontmoeting tussen rood en blauw.

DE AVONTUREN VAN DRIE WERELDLEIDERS EN HUN
UITSPRAKEN (+16 jaar)
Poppentheater voor grote kinderen.

19U

DE GROTE MIJNHEER BEETHOVEN SHOW > tot 22u
Nog meer Beethoven wat de klok slaat! Heerlijk chillen op het podium
van de schouwburg bij pianoconcertjes met muziek van jeweetwel.

MONG CHEVRONG > tot 20u
Sfeervolle covers en ambiancemakers.

19U30
NOMAD SWING
Swingjazz duo gitaar en zang.

MOOOV FILM: FÉLICITÉ
Frans-Senegalees drama van Alain Gomis.

20U

CREATIE OP LOCATIE > tot 21u45, vertrek om de 10 min.
De leerlingen dans verrassen het publiek met danscreaties over de ganse site.

MYTHICAL MOVEMENT > tot 21u45
Een dromerig nachtelijk verhaal vol muziek en mysterie.

DE AVONTUREN VAN DRIE WERELDLEIDERS EN HUN
UITSPRAKEN (+16 jaar)
Poppentheater voor grote kinderen.

OPTREDEN SOUNDPAINTING > tot 21u
Live compositie via gebarentaal.

20U15 
NOCTURNE (MATTYAS WETTL) > 10 min.
Creatie voor 16 lichtschakelaars uitgevoerd door Nadar Ensemble.

ROT BLAU (JESSIE MARINO) > 10 min.
Poëtisch-ritmische ontmoeting tussen rood en blauw.

20U30
HUGO
Hiphop meets kleinkunst.

21U

GRUPO PIMENTÓN
Aanstekelijke muziek uit Latijns-Amerika.

21U30
DUO QUETZAL
Intieme Zuid-Mexicaanse muziek.

22U

SITTING DUCK
Swingend, bluesy akoestisch combo.

22U15
NOCTURNE (MATTYAS WETTL) > 10 min.
Creatie voor 16 lichtschakelaars uitgevoerd door Nadar Ensemble.

ROT BLAU (JESSIE MARINO) > 10 min.
Poëtisch-ritmische ontmoeting tussen rood en blauw.

ZATERDAG 25 JANUARI
12U

OPENING! POP-UP MARCHING PERCUSSION BAND
Leg je oor te luisteren bij deze ritmische openingsknaller!

12U30
POP-UP MARCHING PERCUSSION BAND > tot 14u
Laat je door deze percussionisten verrassen in de gangen van de academies
en volg ‘De langste la’ naar haar thuisbasis (zie ‘Doorlopend’).  

EXPART / STUIFKOT / SONAR SOUNDLAB > tot 22u
Jonge dj’s geven het beste van zichzelf in experimenten en performance.

DE MOBIELE BIB > tot 18u
Volg de fiets voor wonderlijke verhalen in een kamishibai-verteltheater.

BIB ME UP, SCOTTY > tot 18u
Boekenverkoop en gezellige leeshoek voor de boekenwurmen onder ons.

INSTANT PERFORMANCE > tot 18u
Ergens op een onbewaakt moment op een ongekende plek staat er iets te 
gebeuren. Houd uw ogen open!

VIRTUAL REALITY > tot 18u
Teken en ontwerp in een virtuele wereld.

VOELER-JE-VOELST > tot 18u
Steek je voelsprieten uit in deze prikkelkamer vol voelobjecten.

BLAASLABO (VAST + MOBIEL) > tot 18u
Spaar uw asem voor deze bizarre blaasobjecten uit verrassende materialen.

13U

EN... ACTIE! > tot 18u
Welkom in deze live filmset met multicamera. Hier bepaal je zélf de cast 
en ben jij de ster van de scène!

13U30
VOXELTONE 3D MUSIC MATRIX > tot 17u
Digitaal geometrisch musciceren en creëren voor alle leeftijden.

PACHELBEL DRIEDIMENSIONAAL
Waar niets over gezegd mag worden omdat het nog een geheim is.

LOCATIES
BEELD > d’Academie Beeld / PODIUM > d’Academie Podium / SSB > Stadsschouwburg

BEELD

PODIUM

SSB

INGANG
Paul Snoekstraat

INGANG
Boonhemstraat

INGANG
Hofstraat

INGANG

Schouwburgplein
P

richting station

richting Grote Markt
Collegestraat

koer

P

i

i

i
i

Vierkante Zaal /
bar / Foyer

bushalte Hofstraat

Er zijn voldoende
fietsparkeerplaatsen

rond de site.
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