Hét stadsjuweel voor Brusselse podiumkunsten
Vrijdag 29 en zaterdag 30 november geven de zes laureaten van
BRUSSELS BIJOU het beste van zichzelf op het podium van BOZAR.
Al deze enthousiaste podiumkunstenaars dingen mee naar de tweede
Brussels Bijou prijs! Om dat doel te bereiken, hebben ze jouw stem
nodig.
Hou dit weekend dus vrij en kom stemmen op jouw favoriete
Brusselse artiest!
OUMAR DIALLO - KIFESH
Oumar Diallo is geen onbekende in de
Brusselse hiphopscene. Met zijn voorstelling
Kifesh onderzoekt hij hoe een relatie tussen
twee mannen kan groeien van vriendschap tot
liefde.
Vr. 29/11 - 19:00
TINT - LOU
Tint is een theatergezelschap voor jongeren
opgericht door Eline George en Elke Van Der
Kelen. In Lou schuwen ze geen macabere
thema’s zoals de dood. Aangrijpend en
confronterend.
Vr. 29/11 - 20:00
JUSTINE THEIZEN - SEASONS
Justine Theizen is winnares van 1000 Pieces
Puzzle, Zinnema’s intensieve bootcamp voor
dansers. Ze zet op fenomenale wijze een portret
neer van een lesbische relatie tussen twee
vrouwen.
Vr. 29/11 - 21:15
SELASI DOGBATSE - A PIECE OF ME
Selasi Dogbatse maakt met A Piece of Me
haar debuut met een eigen choreografische
voorstelling waarin ze verschillende
hiphopinvloeden samenbrengt in een
persoonlijk narratief.
Za. 30/11 - 15:30
RUTH BRUYNEEL - A GIRL’S GUIDE TO
HUNTING
Ruth Bruyneel is een jonge theatermaakster die
samen met een groep meisjes en vrouwen tussen
8 en 72 jaar onderzoekt wat het betekent om
vandaag vrouw te zijn. Girl power op de planken!
Za. 30/11 - 16:00
RONIN - CHIKARA
Ronin is een Brussels hiphopcollectief
afkomstig uit verschillende disciplines van
de hiphopwereld. Voor Chikara gingen ze de
mosterd halen in het land van de rijzende zon.
Verwacht je aan véél vuur, energie en passie.
Za. 30/11 - 18:00

Bozar, 29 & 30 . 11 . 2019
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
Tickets: € 14 / € 10
Info & reservaties: zinnema.be

Zinnema, Vlaams huis voor amateurkunsten vzw wordt gesubsidieerd door de / est subsidié par le Vlaamse
Gemeenschap en de / et le Vlaamse Gemeenschapscommissie.

