
DE NACHT
Kunstenfestival Sint-Niklaas

29/1 van 12u tot 12u28/1

PROGRAMMA 2023
Dans / poëzie / beeldende kunst / muziek

theater / literatuur / performance / circus / dj

DOORLOPEND, 24 U LANG

ELECTRONISCH SPIEGELPALEIS
Spiegelpaleis met een experimentele videoinstallatie van Guy Staut. 
Drie jaar timelapse files.

DE BLUE-PINK ROOM
Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Wat doe jij? Bezoek de indigowereld 
tussen blauw en violet.

BEELD VERSUS DRAMA
Een kijkdoos vol theatrale beeldenstorm.

THE DINNER PARTY
Ontwerp een servies voor een kunstenaar, muzikant of iemand die je 
aan het hart ligt. Bord, bestek, tafelkleed, glas? Op de lange tafel staan 
alvast heel wat voorbeelden, kom ze maar ontdekken!

#WEESGEDICHTEN
Weesgedicht zoekt adoptieraam... Ook hier op de site zijn ze terug 
te vinden!

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

RELATIEBUREAU TIM & KELLY
Op zoek naar een nieuw lief, vriend of maatje? Kelly en Tims Relatie-
bureau is er voor jou!

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

PORTRETMACHINE
Sta model en laat het portret van de eeuw vast leggen of neem zélf 
het tekenmateriaal ter hand.

ONDER DE STERREN
Laat je gedachten varen onder de sterrenhemel en droom weg...

GEDICHTENPARCOURS
Volg het plan en neem de vriendschapsgedichten ter harte. 
Je kan het plan ophalen aan een infopunt.

EEN VLUCHT UIT UKRAÏNE
Expo van een zeer lang boek, een leporello van 10 meter lang uit het 
beeldatelier van Sinaai!

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

VTS-SITE
Vakschoolhof 26 
9100 Sint-Niklaas

BEREIKBAARHEID
FIETS > het beste idee! Op de site worden extra fietsstallingen voorzien.

TREIN > het station ligt op 9 minuten wandelen: volg Stationsplein > Stationsstraat > 
Casinostraat > Richard Van Britsomstraat naar de Boonhemstraat en de andere straten 
rond de site. 

BUS > halte Hofstraat

AUTO > parkings Schouwburgplein (beperkt), Grote Markt en Station

De Nacht is een initiatief van de academies Podium en Beeld, het Cultureel Centrum, 
de Bibliotheek en Internationale samenwerking. Met dank aan de Nachtploeg, alle 
medewerkers, de stad en u. 

Grafisch ontwerp: Tim Polfliet
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SSB
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SSB
podium

BEELD
Vierkante Zaal

BEELD
Vierkante Zaal

BEELD
auditorium Greta Weyn

BEELD
Vierkante Zaal

SSB
zaal

BEELD
Vierkante Zaal

BEELD
auditorium Greta Weyn

BEELD
Vierkante Zaal

BEELD
Grafiekatelier

BEELD
atelier Viola

BEELD
ateliers Sarah en Jan

BEELD
van 2e verdieping
naar Vierkante Zaal

PODIUM
auditorium

BEELD
Vierkante Zaal

BEELD
Vierkante Zaal

BEELD
Vierkante Zaal

SSB
onder scène

BEELD
oud-bureau Sandra

VTS
Zagerij

BEELD
tentoonstelling
overloop 2e verdieping

BEELD + PODIUM
ramen Keramiekatelier
+ straatkant Podium

BEELD
Fotostudio

SITE
rondlopend

BEELD
Annex

BEELD
Vierkante Zaal

BEELD
Annex

SITE
parcours

SSB
kelder

ERGENS TUSSEN 20U EN 22U (laat je verrassen!)
NACHTPOËET ALEX DEFORCE
Dichter, schilder, tekenaar, radiohost en koning van de nostalgie die zich 
van podium, papier, voicemail, Bandcamp, 7 inch en soundwalk bedient.

21U

MEDITATIEF LIGCONCERT
Gitaarconcert voor zenzoekers.

THE RENAGADES BIG BAND
Een heuse bigband vol blazersgeschut!

22U

22U15
SWEET CORNER SYMPHONY
Deze zeskoppige band zorgt voor een aanstekelijke mix tussen soul, 
pop en rock uit de 60’s & 70’s waarbij dansen je enige optie is.

23U

DICHTER & DICHT
Een echte lezing met een hele straffe powerpoint over “dichter/dicht”,
PechaKuchagewijs.

23U30
MONG CHEVRONG
Met wat pop, jazz, rock and roll en zelfs een snuifje ska brengt deze 
coverband uit Sint-Niklaas sfeer en ambiance!

ZONDAG 29 JANUARI
00U

FOLK DICHTER BIJ WANNES
Wilt ge deze nacht in de straten verdwalen? Maakt de klank van de stad 
uw ziel amoureus? De folkafdeling brengt een gevarieerde selectie uit het 
brede repertoire van Wannes Van de Velde. Kom langs en zingt mee met 
de mensen, dat hebben ze geire!

00U45
UMMA
Several Ummies Gathered Togheter In A Cave And Grooving
(Compositions, Jazz standards and some Flemisch Classics).

02U

DING DONG DOLORES
Laat je verleiden door ‘The Picknick’ en zet poses op papier.

03U

STEPPIN’ TONE
Dub impro vibes from outer space.

08U

08U30
NACHTVLUCHT > tot 10u30
Een poëtische projectie op levend model, de gevleugelde mens, 
een knipoog naar Icarus.

09U 

BOEM PAUKESLAG BEZETTE KLAS > tot 11u30
In deze dicht-fabriek zullen we rijmen en dichten zonder ons gat op te lichten!

MAAK JE EIGEN SCHETSBOEK 
Haal je schetsboek op voor de nacht of maak er gewoon zelf een!

WALKING DINNER PARTY
De ontbijttafel verhuist! ‘The dinner party’ op verplaatsing. Dek je mee de tafel?

9U30
DON QUICHOTE
‘Don Quichote’, een suite van Georg Philipp Teleman. Oude muziek en 
verhaal komen samen. Kom Don Quichote en Sancho Panza mee tekenen!

10U

10U30
BRUNCH OP EEN BEDJE VAN MUZIEK
‘Ach, ‘s morgens komt het grootste leed. Voor wie de nacht lang zwierf en streed’’. 
Voor de hongerigen een groots ontbijt na een lange nacht!

THE VELVET MORNING
Velvet Morning ademt een warme melancholische sfeer uit. Meeslepende 
motieven raken verstrikt in een cross-over mix van pop, jazz en folk, met 
sensuele downtempo lounge grooves.

11U

AFSLUITMOMENT DE NACHT > iets voor twaalven
Muziek, beeld en podia! De lange Nacht 2023 komt aan zijn einde...

DIGITALE SPEURTOCHT
Een app met interface, een zoektocht naar QR codes én opdrachten. 
Zo kom je dichterbij de waarheid?

FOXIE OP STAP
Een écht vossenbeeld uit de opera ‘Foxie’ gespot op de site! 
Kan jij hem opsporen?

SITE
start aan werkdepot
Beeld

SITE
rondlopend

VAN
 

SINT-NIKLAASHET KWADRAAT

BARΜ
De bar in de Vierkante Zaal (BEELD) is zaterdag doorlopend open van 12u tot 4u ‘s nachts 
en zondag van 8u tot 13u.

Tijdens de optredens op de VTS-site kan je genieten van een pop-upbar aan de Anton 
Van Wilderodezaal. (VTS)

Tijdens Dichter zonder zonde - Poëziebordeel (van 18u tot 24u, PODIUM, in de loges
op de 1e verdieping) ontkurken we de cava!

TENT OP DE KOER
Kom je verwarmen met warme dranken en taart, van 16u tot 22u, op de koer (BEELD).
D
FOYER & SOEPBAR
Voor een drankje kan je op zaterdag tussen 9u en 24u terecht in de Foyer van 
de Stadsschouwburg (1e verdieping). De soep wordt zaterdag heet geserveerd 
tussen 11u en 17u (op is op). 
D
FOODTRUCKS
Marokkaanse specialiteiten (van Koezina), fingerlicking burgers (van Butcher’s Food)
en vegetarische lekkernijen (van Viva Vega), zaterdag vanaf 18u in de Paul Snoekstraat.
D
FAIR TRADE BRUNCHTAFEL
Als afsluiter van De Nacht nodigen we je uit iets lekkers mee te brengen voor onze 
brunchtafel in de Vierkante Zaal (BEELD). Schuif aan vanaf 10u30 aan dit smakelijke 
stilleven! Koffie, thee of ander nat en Oxfam Fair Trade-producten worden je gratis 
aangeboden door de academies en de dienst Internationale Samenwerking van de
stad Sint-Niklaas.

ETEN EN DRINKEN
OM DE NACHT DOOR TE KOMEN

FOXIE

FOXIE

Maakt deel uit van

i

WAAR?

SITE
Vierkante Zaal

SITE
Vierkante Zaal

BEELD
Filmatelier

BEELD
Animatiefilmatelier

BEELD
nieuwe ingang

PODIUM
klas 39

SITE
in de gangen
(vraag info
aan infopunt)

BEELD
ateliers Sarah en Jan

BEELD
Textielatelier

BEELD
atelier Robert

BEELD
atelier Frank

BOEM PAUKESLAG BEZETTE KLAS > tot 17u30
In deze dichtfabriek zullen we rijmen en dichten zonder ons gat op te lichten!

DIY-TAPE ART > tot 18u
Help mee bij het maken van een tape art kunstwerk, aan de hand van 
kleine opdrachten ontstaat een onvoorspelbaar geheel!

14U

DICHTEN & DRUKKEN > tot 17u
Maak monotypes met en naar gedichten.

VERDER (EN DICHTER) > tot 17u
Ontdek spelenderwijs de mogelijkheden van het perspectieftekenen
of bezoek onze perspectief-expo. 

TABLEAUX VIVANTS > tot 16u
Creaties uit de Mode- en Schoenenafdeling op de catwalk. Tekenen maar!
Neem ook eens een kijkje in de ateliers van beide opleidingen.

BAROKKE DANSERS TUSSEN PIANO EN CLAVECIMBEL
Een vleugelpiano, een clavecimbel en vele barokdansers. Kom genieten!

BACH DICHTERBIJ 
Het klarinetchoir speelt afwisselend muziek van Bach en meer modernere 
composities.

BEELD
atelier Viola 
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& Benoît
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BEELD
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SSB
zaal

PODIUM
inkomhal
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DE CONINCK’S KETTING > tot 18u
We maken een enorme schakelketting met woorden, hamers en metaal, 
doe je mee? Of bezoek onze tentoonstelling rond de koningsketting.

THE DINNER PARTY > tot 17u
Ontwerp een servies voor een kunstenaar, muzikant of iemand die je aan
het hart ligt. Bord, bestek, tafelkleed, glas? Op de lange tafel staan alvast 
heel wat voorbeelden, kom ze maar ontdekken!

STEAMLAB EN LASERCUTTER > tot 18u
Ontdek nieuwe machines en technieken die je binnenkort in het Steamlab 
kan gebruiken. Ga aan de slag met o.a. de lasercutter voor het fijnere
snij- en graveerwerk.

14U30
CIRCUMSTANCES ON POINT
Twee mannen, één balans. Ze wankelen en weifelen, navigeren langs 
schouders en obstakels. Wat begint als een spel ontwikkelt tot een
gemeenschappelijke uitdaging.

DICHTER BIJ ELKAAR-DANS DUO KLASSIEK
Interactieve dansles Klassieke Dans voor kind-ouderduo.

DICHTER BIJ ELKAAR-DANS DUO DANSINITIATIE
Dansinitiatie voor kind-ouderduo.

BACH DICHTERBIJ 
Het klarinetchoir speelt afwisselend muziek van Bach en meer modernere 
composities.

FUENTE DEL API
Warm je op aan deze atmosferische, passionele en intieme muziek met
knipogen naar jazz, bossa nova en latin.

15U

SAXOFOONKLAS ONTMOET STRIJKERSKLAS
De saxofoonklas en de strijkersgroep spelen cross-over gewijs een 
uitvoering van ‘Canzon XIV’ van  Giovanni Gabrieli voor dubbelkwintet.

OVERDRACHT REYNAERT
In 2023 neemt Sint-Niklaas het voorzitterschap op van ‘Het land van
Reynaert’ en de overdracht gaat hier door!

KOM WAT DICHTERBIJ
Stemmig koortje van leerlingen muziekinitiatie, begeleid door leerlingen 
ukulele. Werp een blik achter de schermen bij het opwarmen van de stemmen 
en aandraaien van de snaren (voorbereiding voor het optreden van 16u15 in
de Vierkante Zaal).

BACH DICHTERBIJ 
Het klarinetchoir speelt afwisselend muziek van Bach en meer modernere 
composities.

15U30
SAXOFOONKLAS ONTMOET STRIJKERSKLAS
De saxofoonklas en de strijkersgroep spelen cross-over gewijs een 
uitvoering van ‘Canzon XIV’ van  Giovanni Gabrieli voor dubbelkwintet.

16U

MOOOV-FILM VOOR KINDEREN
Vlei neer in de zetels en geniet van de film! Zie programma aan de filmzaal.

BRANDENBURGS CONCERTO
Een concerto van Johann Sebastian Bach voor strijkers en slagwerk.

TWO CHORD ORCHESTRA
‘2CO’, uitgeklede klassiekers: zeer sobere versies van bekende songs.

16U15
KOM WAT DICHTERBIJ (UKULELE EN ZANG)
Stemmig koortje van leerlingen muziekinitiatie, begeleid door leerlingen 
gitaar en ukulele.

CIRCUMSTANCES ON POINT
Twee mannen, één balans. Ze wankelen en weifelen, navigeren langs
schouders en obstakels. Wat begint als een spel ontwikkelt tot een
gemeenschappelijke uitdaging.

17U

123 PIANO
Een evenement voor iedereen mét en zonder dansbenen!

GO LATIN
Treed in de voetsporen van bekende Zuid-Amerikaanse dansers op 
de tonen van het gitaarensemble.

MICRO-ORGANISMEN > tot 20u
Hou je van experimenteren? Wat kan je doen met opblaasbare sculpturen, 
transparante folie en gekleurd licht? Kom het ontdekken!

NADAR - EXIT TO ENTER
Concerto door acht muzikanten, audio en video.

BLUTURN
Met respect voor het originele, maar niet te veel. Met drive, maar zonder 
oordopjes.

DE UITBRAAK - MAANZAAD FT. LIES VAN GASSE
FT. KLAAS BORMS
Zeven dozen. Zeven demonen. Verduiveld, De Uitbraak! Een mobiele
installatie met muziek, poëzie en beeldende kunst.

17U30
ACCORDEON-ENSEMBLES
Leerlingen van Eddy Flecijn laten van zich horen op het podium.

17U45
NADAR - EXIT TO ENTER
Concerto door acht muzikanten, audio en video.

18U

DANSPARCOURS #1 
Volg het dansoptreden doorheen de site, volg de gids!
> het optreden wordt zesmaal hernomen, telkens één om de tien minuten

DICHTER ZONDER ZONDE - POËZIEBORDEEL > tot 24u
Kom gezellig dichter bij spelers en vertellers en dompel je onder in 
de verbeelding.

18U30
NADAR - EXIT TO ENTER
Concerto door acht muzikanten, audio en video.

SANT ANNA BAY COCONUTS
It’s never to cold to put on those hawaiian shirts and grass skirts, our surf 
tunes will heat you up!

FOR SURE
For Sure brengt stevige rockcovers uit de voorbije decennia.

20U

MEDITATIEF LIGCONCERT
Gitaarconcert voor zenzoekers.

DANSPARCOURS #2 
Volg het dansoptreden doorheen de site, volg de gids!
> het optreden wordt zesmaal hernomen, telkens één om de tien minuten

MOOOV-FILM VOOR VOLWASSENEN
Vlei neer in de zetels en geniet van de film! Zie programma aan de filmzaal.

COFFEEDEE
Coverband die jou mee neemt naar de Golden oldies, maar ook 
hedendaagse nummers brengt met een vintage jasje aan.

ZATERDAG 28 JANUARI
12U

OPENING DE NACHT 2023
We blazen De Nacht opnieuw leven in!  

DOLLE DOMINO > tweemaal na elkaar
Voor iedereen die graag even een dominoblokje wil zijn, allemaal op 
een rij en laat je gaan!

12U30
SOUND ANIMATED SCAPES > tot 18u
We maken een animatiefilm op wonderlijke geluiden, zin om mee te 
doen en te experimenteren?

TE DICHT > tot 19u
Haal je silly walk naar boven, kronkel of zweef naar de camera toe
en maak een grappige pixilatiefilm.

TIME HAS FALLEN ASLEEP IN THE AFTERNOON SUNSHINE
Op stap met een levend boek? Het kan echt! Kies een boek en ga op
wandel... > tot 22u

BOEKENVERKOOP > tot 18u
Afgevoerde Bib-boeken zoeken een nieuwe thuis. Vlij je neer in onze
kleine leeshoek.

BIJ BENADERING > tot 18u
Twee groepjes animeren zich een weg naar elkaar door de gangen 
van de academies. Een stop-motionfilm met krijt, objecten, papier,...
doe je mee?

MAAK JE EIGEN SCHETSBOEK > tot 18u
Haal je schetsboek op voor de nacht of maak er gewoon zelf een!

13U

KUNST OM JE VINGERS BIJ AF TE LIKKEN > tot 18u
Gebruik een 3D-werk in de vacuümpers en zet om in chocolade.

FOTOBOOTH > tot 19u
Op de foto met een echt instrument!

13U30
SCHETSEN EN FOTOGRAFEREN NAAR MUZIKANTEN 
Schetsen naar muzikanten, op zoek naar silhouetten. > tot 17u

NACHTPLAN
WAAR IS HET ALLEMAAL TE DOEN?
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In het spoor van Foxie!
ONTDEK DE NACHT LANGS DRIE ROUTES OP KINDERMAAT

Laat je je graag leiden langs enkele activiteiten op kindermaat,
sluit dan aan bij één van de drie routes die De Nachtwerkers 
uitgestippeld hebben. De start is in het atelier van juf Sarah.
Haal er je route en een schetsboek op... en volg de gids!

Kies één van deze routes: 
ROUTE 1 > een verrassende route die ‘Beeld’ in de verf zet

ROUTE 2 > een ritmische route die ‘Podium’ belicht

ROUTE 3 > een boeiende mix van ‘Beeld’ en ‘Podium’

START > BEELD, atelier Sarah 1e verdieping 
UUR > om 12u30, 13u30, 14u30 en 15u30

In het spoor
van Foxie! is een 

top-activiteit om met 
het jeugdatelier

bij aan te
sluiten!De startactiviteit van de Foxieroutes vind je bij dit icoon:

FOXIE

BESTE BEZOEKER,
welkom op de vierde editie van De Nacht! Een 24-uur durend festival waar je kan 
genieten van beeld, muziek, performers én zelf aan de slag kan gaan; georganiseerd 
door de academies Podium en Beeld, het Cultureel Centrum, de Bibliotheek en 
Internationale samenwerking. Ontdek het Foxie spoor als een echte speurneus of 
volg de dans- en gedichtenslinger doorheen de site. Ga aan de slag met chocolade 
of op wandel met een levend boek. Ontdek de mogelijkheden van lasercutting, 
sounddesign of laat je verrassen door spectaculaire circusacts, de nacht-poëten, 
stevige beats of jazzy sounds. Er valt zoveel te beleven, van twaalf tot twaalf!

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!

LOCATIES
BEELD

d’Academie Beeld

PODIUM
d’Academie Podium 

SSB
Stadsschouwburg

VTS
nieuwe VTS-site

SITE
meerdere locaties

FOXIE


