SCHOUWBURG

HET FEESTJE VAN HET JAAR!

ZA 23 - ZO 24 SEPTEMBER
24 uur feest met 96 balkonscènes, groene tuin, foodtrucks,
bal populaire (Radio Modern, Onkruid, Mensch erger je niet,
dj Eddy ...), familiezondag, rondleidingen & meer
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3 september 1867: Shakespeares Romeo en Julia speelt
als allereerste voorstelling in de Leuvense Schouwburg.

Non stop, 24 uur lang, tonen we je om de 15 minuten een ‘versie’ van
de beroemde balkonscène uit Romeo en Julia op het buitenbalkon aan
de Bondgenotenlaan. Dat zijn 96 (!) verschillende balkonscènes, door
zowel amateurs als professionals, in alle disciplines die wij aanbieden:
theater, klassieke muziek, jeugdtheater, opera, jazz ... kortom, ons DNA
als cultuurcentrum door en voor iedereen. Als toeschouwer geniet je
van deze balkonscènes in de pop-up groene tuin die we, samen met
de groendienst, speciaal voor de gelegenheid aanleggen.
Onder meer Stoomboot, Astrid Ogiers en Reynout De Kimpe, Liebrecht Vanbeckevoort,
leerlingen van het Miniemeninstituut en KA De Ring, Toneel Heverlee, Jan Hautekiet,
Cirkus in Beweging, Hydrogen Sea, Sien Eggers, Jessa Wildemeersch en Sofie Palmers,
de vendelzwaaiers van Carpevento, Beersmans en Monserez, Urban Woorden,
Het nieuwstedelijk, fABULEUS en Het Toneelhuis … tonen je hun interpretatie van deze beroemde balkonscène.

Ondertussen is het ook feest in de Schouwburg. Op het podium is het
dansen geblazen op een 24 uur durend bal populaire met onder anderen
de dj’s van Radio Modern, Mensch erger je niet!, Onkruid en de lokale
beroemdheid dj Eddy, gekend van de seniorenbals.
Verder zullen er foodtrucks zijn, een feestelijk verjaardagsontbijt,
een familiezondag en rondleidingen voor en achter de schermen.

HET VOLLEDIGE PROGRAMMA IS BESCHIKBAAR VANAF EIND AUGUSTUS.
Volg onze website www.30CC.be of facebook.com/30ccleuven. En noteer in je agenda
alvast ‘het feestje van het jaar’!
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V.U. schepen Denise Vandevoort , Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven | Niet op de openbare weg gooien AUB!

23 en 24 september 2017: 30CC viert de 150ste verjaardag
van zijn iconische gebouw met een groots en gratis volksfeest! Mis dit feestje van het jaar niet!
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