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10 jaar CasinoKoksijde!
Op 1 januari 2000 werd het gloednieuwe cultureel centrum met
het nodige trompetgeschal geopend. Het gemeentebestuur was
uiteraard trots op haar nieuwe trekpleister: een cultuurtempel
voor iedereen met een erg verscheiden aanbod en een prachtige
infrastructuur. Tien jaar en tien theaterseizoenen later is het cultureel centrum een gevestigde waarde in Koksijde en omstreken.
Het publiek heeft duidelijk de weg naar het Casino gevonden en
heel wat bezoekers zijn er intussen vriend aan huis.
Dit najaar vliegt de ploeg van het c.c. CasinoKoksijde er dus - met
veel goesting - voor de tiende keer in. Gedurende het hele seizoen
worden de bezoekers onverwacht verrast met een klein extraatje
voor of na een voorstelling. Het wordt een waar feestseizoen.
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We openen het seizoen met een voorstelling
die recht naar het hart mikt. Johan Heldenberg
(dit voorjaar nog te bewonderen in Jess)) speelt
misschien de rol van z'n leven. Over verlies en
hoe dat te verwerken. Verwacht je aan een mix
van volks en puur theater en country, met zang
en dans. Met live muziek door The Cover-ups
of Alabama" o.l.v. Patrick Riguelle. Woest,
eigenzinnig en confronterend, maar ook, en
vooral, recht naar het hart.
Heldenbergh: "Waarom iedereen naar deze
voorstelling moet komen? Om eens uw eigen
smaak met die van mij te meten, want ik ben
ongelofelijk trots op The Broken Circle en
vind het de beste voorstelling van de laatste
drie theaterseizoenen. Vwoila."
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In oktober staat naar goeie gewoonte weer
voor elk wat wils op het menu.
Als voorgerecht raden we een lekker, swingend
jazzconcertje aan. Sam Vloemans/Bord
du Nord is niet op één genre vast te pinnen.
Vloemans werd geboren in Curaçoa en trok later
naar Europa. Z'n latin- en soulmuziek werd hier
gemixt met jazz en funk. Het resultaat is bloedmooie muziek met invloeden van tango, jazz,
chanson, klezmer en zelfs klassieke muziek.
Als hoofdgerecht durven we een lekkere brok
rock/folk aanbevelen. In Living Roots eert
de top van de Belgische rockscène hun helden.
Denk aan Ray Charles, Neil Young, Bob Dylan,
The Beatles,... Uiteraard enkel de beste ingredienten worden gebruikt, wat dacht je van Mich
Walschaerts (Kommil Foo), Bert Ostyn (Absynthe
Minded), Ruben Block (Triggerfi nger),...
Als alternatief hoofdgerecht kan je ook kiezen
voor een lekker stukje theater. De Koe heeft een
patent op voorstellingen waarin de mensen op
laconieke en schrijnende wijze geobserveerd
worden: pijnlijk herkenbaar maar grappig. In
Een Gelukkige Verjaardag (naar de ideeën
van Grey Gardens) wordt het (waargebeurde)
portret geschetst van twee excentrieke aristo-
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cratische vrouwen uit New York die in
smerige omstandigheden en in totale
afzondering toch stijlvol blijven.
Als wijn bij deze gerechten durven we
de nieuwe Gunter Lamoot aanbevelen.
Daar waar de vorige jaargangen nogal
bitter en absurd waren, is Gunter
Lamoot anno 2009 veel zachter en
rijper geworden. Of zoals hij het zelf
zegt, een echte Softie.
En waarom als nagerecht geen bekljivende danssolo om al het voorgaande
goed te laten zakken? Arco Renz &
Kobalt Works zetten met Heroïne een
sterk staaltje choreografie neer. De
Taiwanese Su Wen-Chi is ijzersterk
in een langzaam exploderende choreografie waarin de complexiteit van
het dansende lichaam volledig tot zijn
recht komt.

À la carte
Op de kaart verder nog een intense muziek-, film- en theatertrip
met LalaLover feat. Greg Timmermans (Ben X) , Jef Demedts die
het turbulente leven van Picasso induikt en de dolgedraaide kermis van De Nieuwe Snaar. Begin november brengen Kopergietery
& Dschungel Wien met Love (6+) een schitterende combinatie
van theater en musical voor de kids op het podium. Een héél erg
aanstekelijk en ontroerend stuk over een meisje dat haar weg
moet zoeken in een weeshuis.
Alle info over de voorstellingen, data, prijzen, abonnementen,... www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

KATE RYAN LIVE
Dat het goed gaat met Kate Ryan is
zowat de understatement van het
jaar. Ze werd recent verkozen tot
de best verkopende artieste van
de Benelux, met Voyage, Voyage en Ella Ella scoorde ze twee
monsterhits in Europa en ver
daarbuiten. Momenteel scoort ze
weer internationaal met Babacar. Ze
stond reeds op hetzelfde podium als Beyoncé, Kid Rock,
Alicia Keys, Mariah Carey,... allen internationale bestsellers. Europa en Canada gingen al volledig overstag. Dit
voorjaar werd haar laatste album gereleased in de VS,
Zuid-Amerika en Azië. Een grote madam dus.
Om het 10de seizoen te vieren, hadden we geen betere ster
kunnen boeken. Kate vult wereldwijd inmiddels
de dansvloer. Tijd voor een feestje!
Tickets aan 16 euro (VVK) of
20 euro (ADD) op 058 53 29 99
of via www.casinokoksijde.be.

