- COMEDY THE JOKER OP REIS
DONDERDAG 29 JULI ALEX AGNEW
DONDERDAG 5 AUGUSTUS BERT GABRIËLS,
JEROEN VERDICK EN JOHNNY TRASH
DONDERDAG 12 AUGUSTUS JEROEN LEENDERS
telkens om 20.30 uur • FORT 4 Loods 68 • Neerhoevelaan
50-52 • Ticket 8 euro

- FAMILIEFESTIVAL ZATERDAG 5 SEPTEMBER FORTBOM
In september trappen we het cultuurseizoen in Mortsel
traditiegetrouw af met FortBom, een festivaldag voor de hele
familie met een gevarieerd aanbod. Deze 11de editie wordt
een echte bruis-Bom, zodat je met je gezin naar hartenlust kan
spelen, ontdekken, kijken en beleven.
programma vanaf augustus op www.fortbom.be

- FILM IN FORT 4 -

- THEATER OP LOCATIE -

- CONCERTEN IN DE WIJK -

DINSDAG 13 JULI SIBEL
In een Turkse bergdorpje wordt al sinds mensenheugenis,
naast de gesproken taal, een fluittaal gebezigd…

ZATERDAG 31 JULI IN TOPFORM!
Muziektheater DE KOLONIE - Niemand wordt gespaard. Ook
Warre Borgmans, Bo Spaenc en Gwen Cresens niet. Zij zijn in
de fleur van hun leven waarvan de houdbaarheidsdatum nog
lang niet overschreden is ondanks een pijntje hier, een zalfje
daar en wat stram ongemak bij het ontwaken.
15.30 en 20.30 uur • De Mortselarij • Rode Leeuwlaan 15 •
Ticket 16,50 euro/UiTPAS 15,50 euro

ZATERDAG 24 JULI
16.00 uur: opening op de deuntjes van één van onze huisdj’s
18.00 uur: Woodshakes - dansbare funk and folk.
21.00 uur: Guru Niaki - Sun! Pop! Joy, de eerste en dus beste
HardPop-band ter wereld.
De Mortselarij • Rode Leeuwlaan 15

DINSDAG 20 JULI PARASITE
Tragikomische klassenstrijd in sneltreinvaart. Parasite vertelt
het verhaal van de arme familie Kim die infiltreert in het leven
van de rijke familie Park.
DINSDAG 27 JULI JOKER
De jaren 80. Een clown, Arthur Fleck, voelt zich uitgekotst
en verstoten door de maatschappij. Geleidelijk aan wordt hij
krankzinnig en ontpopt hij zich van vriendelijke, vrolijke clown
tot schurk.
DINSDAG 3 AUGUSTUS THE FAVOURITE
The Favourite is een eigenaardig kostuumdrama tussen 3
vrouwen, waarvan twee van hen een vlijmscherp gevecht
leveren voor de gratie van de derde en bewijzen dat klauwen
scherper kunnen zijn dan dolken.
DINSDAG 10 AUGUSTUS IF BEALE STREET COULD TALK
Een meeslepend, romantisch drama dat zich afspeelt in het
begin van de jaren 70 in Harlem, New York en vertelt het tijdloze
en ontroerende verhaal over de liefde tussen Clementine Rivers
en Alonzo Hunt.
DINSDAG 17 AUGUSTUS QUEEN & SLIM
Het had een vrijblijvende Tinderdate moeten worden, maar de
avond die de twee protagonisten van ‘Queen & Slim’ samen
doorbrengen, krijgt na een confrontatie met een agent, een
heel andere wending. Het tweetal ziet geen andere optie dan
op de vlucht te slaan.
Shelter • FORT4 • Fortstraat 100, Mortsel • telkens om
21.30 uur • Breng je eigen stoel mee
Gratis • Reservatie verplicht • Tickets over: ter plaatse aan
de kassa nog aanmelden en registreren.
ZATERDAG 14 - ZONDAG 15 AUGUSTUS CINEMA MALFAIT
Circus Ronaldo - De film ‘De magneet man’ vertelt de levensreis
van Lucien - gespeeld door circuslegende Danny Ronaldo - op
het grote kleine scherm. Circus Ronaldo transformeerde een
oude vrachtwagen tot de authentieke filmzaal Cinema Malfait,
volledig in Ronaldo-stijl.
telkens om 18.00 en 20.30 uur • FORT4 • Neerhoevenlaan
50 • Ticket 12 euro /UiTPAS 11 euro

info & tickets via:

tickets.mortsel.be

ZATERDAG 7 AUGUSTUS VROEGER WAS DE TOEKOMST
BETER - ARSENAAL/LAZARUS - Günther Lesage - Het gaat
niet goed met Günther. Wat en hoe hij ook probeert, alles
lijkt te mislukken. Vroeger leek de toekomst beter, terwijl het
heden ook niet meer is wat het geweest is.
20.30 uur • FORT 4 Loods 68 • Neerhoevelaan 50-52 •
Ticket 14,50 euro/UiTPAS 13,50 euro
VRIJDAG 20 AUGUSTUS OP EEN BANKJE, OP EEN DAG
Maaike Neuville & Roy Aernouts / KVS - Een vrouw en een man
ontmoeten elkaar op een bankje. Ze hebben 20 jaar geleden,
als bloedbroeders, afgesproken om elkaar hier terug te zien.
20.30 uur • Hoeve Dieseghem, in de tuin • Wouter
Volcaertstraat 44 • Ticket 15 euro/UiTPAS 14 euro
ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 AUGUSTUS DE MEISJE
MartHa!tentatief - Jaouad Alloul - In deze intense en
aangrijpende voorstelling vertelt Jaouad Alloul hoe hij zich
verscheurd voelde als jonge moslim. Als kind wilde hij het liefst
van al een meisje zijn… zaterdag 20.30 uur • Zondag 16.00
uur • Stadsplein zuid • Ticket 15 euro/UiTPAS 14 euro
WOENSDAG 25 AUGUSTUS CAMPING KOEKOEK
Warmoes - Welkom op de verhalencamping van Merel. Zij is jullie
gastvrouw. Zet je comfortabel in één van onze strandstoelen
en geniet van 4 heerlijke dierenverhalen.
vanaf 14.30 uur om het kwartier tot 17.30 uur •
Zilverbeeklaan • Ticket 9 euro/UiTPAS 8 euro
ZONDAG 29 AUGUSTUS H VAN HUMBOLDT
Barbara Rottiers, Benjamin Boutreur & Lot Vandekeybus Muzikale vertelling in de natuur, over de onstuimige avonturen
van ontdekkingsreiziger en natuurkundige Alexander von
Humboldt.
11.00 en 15.00 uur • Klein Zwitserland, afspraak aan Hoeve
Dieseghem • Wouter Volcaertstraat 44 • Ticket 8 euro /
UiTPAS 7 euro

ZONDAG 25 JULI
17.00 uur: opening op de deuntjes van één van onze huisdj’s.
19.00 uur: Dre Loin - aanstekelijke pop, rock en indie covers
21.30 uur: Rythm of the One - een atypische band van negen
gepassioneerde muzikanten uit alle uithoeken van België die
hun passie voor ritmische, groovy en soulvolle muziek willen
delen.
De Mortselarij • Rode Leeuwlaan 15
VRIJDAG 6 AUGUSTUS
20.00 uur: His Trust Fund - Country ballads, old school reggae,
serenades van een Latijns-Amerikaans aandoende zoetheid.
Kaleidoscoop • Molenstraat 50
DONDERDAG 19 AUGUSTUS
20.00 uur: Unfunkettables - Jazz Groove van de jaren 60. Ze
spelen o.a. covers van Lou Donaldson en Jimmy McGriff.
Hoeve Dieseghem • Wouter Volcaertstraat 44
ZATERDAG 28 AUGUSTUS
15:00 uur: Les Âmes Perdues - Een Antwerps muziektheatercollectief speelt van schlagers tot motetten, Dowland
tot Dalida, schouwburg tot fumoir, …
deFENIKS • WALPURGIS • Deurneleitje 6
Gratis • Reservatie verplicht • Tickets over: ter plaatse aan
de kassa nog aanmelden en registeren.

