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2014-2015 in CC BERINGEN 
VOOR IEDEREEN DIE JONG VAN HART IS 

HET INTERNATIONAAL 
DANSTHEATER 

SI-LIN, DE LEGENDE VAN DE 
ZIJDEPRINSES 

ZA 27-09-2014 
20.15 uur 

Casino Beringen 
Vanaf 6 jaar 

  

VVK: volw. € 10, kind € 5   
VVK Gezinsbond: € 4  

Kassa: volw. € 12, kind. € 7  
max. 3 KIA-cheques 

De Gele Keizer, de heerser van China, werd heel rijk 
dankzij de zijde. Daarom beschermt hij alles wat met zijde 
te maken heeft en mag niemand zijde meenemen naar het 
buitenland. Maar Si-Lin bedenkt een meesterlijke list om 
de zijde het land uit te smokkelen…  
 
‘Si-Lin, de legende van de zijdeprinses’ is een betoverende 
dansvoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar, ook voor 
volwassenen. 
 

 

RODE BOOM 
IN DE LUCHT 

 
ZO 05-10-2014 

11, 14 en 16 uur 
Op locatie 
6 – 10 jaar 

 

 
VVK: € 5  

VVK Gezinsbond: € 4  
Kassa: € 7  

max. 2 KIA-cheques 
 

Ronny Rocket stuurt samen met zijn zus Kim de zender 
‘Radio Rocket’ de lucht in. Als toeschouwer word jij 
uitgenodigd in de studio, waar je zelf de wereld achter ‘de 
radio’ kan ontdekken en meeduikt in een surrealistisch en 
magisch avontuur. 
 
‘In de lucht’ is een interactief sprookje waarin 
goochelkunst en audiotechnieken elkaar ontmoeten. Zo 
wordt er onder meer gewerkt met het radio guide systeem 
waardoor bomen spreken en mensen zweven…   

 
 

 
KRIJT 

OOI EN VAAR 

 
ZO 12-10-2014 

11 en 14 uur 
Casino Beringen 

3 – 6 jaar 
  

 
VVK: € 5  

VVK Gezinsbond: € 4  
Kassa: € 7  

max. 2 KIA-cheques 
 

Ooi en Vaar bezorgen al jaren kleine babydiertjes bij de 
juiste ouders. Tot er op een dag een dier bij hen belandt 
dat ze nog nooit hebben gezien. Maar dan dagen plots de 
echte ouders op… Waar blijft hun kindje?  
 
‘Ooi en Vaar’ is een grappige en ontroerende voorstelling 
over dieren, families, bezit en afscheid nemen. Met een 
onvervalste dosis kleuterhumor… en herkenbare situaties 
voor ouders. 
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DANSTHEATER AYA 

SNOW WHITE & DE 7 
BREAKERS 

ZO 09-11-2014 
14 uur 

Casino Beringen 
Vanaf 8 jaar 

VVK: € 5  
VVK Gezinsbond: € 4  

Kassa: € 7  
max. 2 KIA-cheques 

 
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… Elke keer opnieuw is 
de koningin de mooiste, tot de mooie Snow White haar 
plaats inneemt. Maar de schoonheid van Snow White 
stijgt haar naar het hoofd en ze eist alle aandacht op. In 
het bos leert ze van 7 ruige b-boy dwergen dat de wereld 
niet alleen om haar draait, ook al is ze een prinses! 
 
AYA blaast het stof van het sprookje en maakt van ‘Snow 
White & de 7 breakers’ een spetterende show waarin spel, 
zang, hiphop, b-boying en moderne dans samenkomen. 
Entertainment van niveau voor de hele familie! 

 
 
 

KINDERENVANDEVILLA 
WACHTEN OP SINTERKLAAS 

 
 

ZO 23-11-2014 
14 uur 

OC De Buiting 
Vanaf 5 jaar 

 
 

VVK: € 5 
VVK Gezinsbond: € 4  

Kassa: € 7  
max. 2 KIA-cheques 

 
De broertjes Roel en Koen wachten samen met hun opa op 
de komst van de Sint. Hoe lang ze moeten wachten, dat 
weten ze niet. En wachten kan soms heel lang duren. Voor 
opa is dat geen probleem, maar Roel en Koen vinden dat 
best wel moeilijk: dat wachten gaat al gauw vervelen! Ze 
doen alles wat broers doen om de tijd zo snel mogelijk te 
laten gaan. Ze dansen, ze zingen, ze verkleden zich, … 
Maar zou Sinterklaas eigenlijk wel komen?  

 
 
 

 
GILLES MONART 

SCHOMMELSTOEL 

 
 

ZO 18-01-2014 
14 uur 

Casino Beringen 
4 – 12 jaar 

 
 

VVK: € 5  
VVK Gezinsbond: € 4 

Kassa: € 7  
max. 2 KIA-cheques 

 
'Schommelstoel' is een modern en grappig sprookje over 
een spannende ontdekkingstocht op zolder. Als Juliette ’s 
nachts een vreemd geluid hoort, gaat ze op onderzoek uit. 
De zolder lijkt gewoon de zolder te zijn, tot de 
schommelstoel plots beweegt en een fantastisch, 
onwerkelijk avontuur begint! 
 
‘Schommelstoel’ is een visueel prikkelende voorstelling 
waarbij de grenzen tussen film en realiteit vervagen en 
weer samensmelten tot een nieuw geheel. 
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THEATER DE SPIEGEL 

NEST 

ZO 25-01-2015 
11 en 14 uur 

Casino Beringen 
6 maanden – 3 jaar 

VVK: € 5  
VVK Gezinsbond: € 4 

Kassa: € 7  
max. 2 KIA-cheques 

 

In een groot gezellig rond nest gaan een violiste en een 
zangeres op muzikale ontdekkingstocht. Samen met de 
allerjongsten zoeken ze de veilige nestwarmte op om hun 
ei uit te broeden, om te dromen van eenden en te 
kwetteren als vogels. Ze leren vallen, opstaan en weer 
uitvliegen. 
 
Nest is een poëtische muziektheatervoorstelling voor 
kinderen van 6 maanden tot 3 jaar.  

 
 
 

 
LOPADANCE 
MR. HOUDINI 

 
 

ZO 01-02-2015 
14 uur 

Casino Beringen 
4 – 8 jaar 

 
 

VVK: € 5  
VVK Gezinsbond: € 4  

Kassa: € 7  
max. 2 KIA-cheques 

 
Op de zolderkamer staat een mysterieuze koffer. De 
eigenaar is een wereldberoemde goochelaar. Wat zou er 
in deze koffer zitten? En wat als je wordt meegesleurd in 
de koffer? 
 
De nieuwsgierigheid van drie jonge dansers wint het 
beetje bij beetje van hun angst. Als ze de koffer openen, 
begint een magisch avontuur. De speelse choreografie en 
de vele visuele illusies creëren een magische wereld 
waarin alles mogelijk is. 

 
 

 
THEATER TERRA 

ALI BABA EN DE 40 ROVERS 

 
 

ZO 15-03-2015 
14 uur 

Casino Beringen 
Vanaf 7 jaar 

 
 

VVK: € 5  
VVK Gezinsbond: € 4 

Kassa: € 7  
max. 2 KIA-cheques 

 
Ali Baba ziet toevallig hoe een groep rovers hun grot vol 
met schatten opent met de toverspreuk “Sesam, open u!”. 
Zodra ze wegrijden, sluipt Ali Baba naar binnen en neemt 
wat goud mee uit de grot. Maar daar laten de rovers het 
niet bij! 
 
‘Ali Baba en de 40 rovers’ is één van de bekendste en 
meest vertelde sprookjes ter wereld. Theater Terra, die je 
misschien nog kent van ‘Dribbel’, heeft er een nieuwe 
familiemusical op gebaseerd. Ben jij klaar om je te laten 
betoveren door de sprookjes van Duizend-en-een-nacht?    
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TICKETVERKOOP 2014-2015 

 
De ticketverkoop voor seizoen 2014-2015 start tijdens de CASINO TICKETWEEK van maandag 12 
t.e.m. 16 mei, zowel voor abonnementen als voor losse tickets. 
Tijdens de Casino ticketweek: 

 - krijg je extra korting op de voorverkoopprijs van losse tickets 
 - heb je dagelijks kans om je abonnement of je tickets terugbetaald te krijgen 
 - maken abonnees kans om het gouden ticket te winnen: met dit gouden ticket heb je gratis 

toegang tot alle voorstellingen van CC Beringen tijdens seizoen 2014-2015 
 -  

Onze openingsuren tijdens de Casino ticketweek: 
ma 12 mei:   8-12 en 14-20 uur 
di 13 en do 15 mei:  9-12 en 14-20 uur 
woe 14 en vrij 16 mei:  9-12 en 14-17 uur 

 -  
Reserveren kan via de website (www.ccberingen.be), via e-mail (reservaties.cultuur@beringen.be), 
telefonisch (011 45 03 12) of aan de balie in Casino Beringen. De verwerking van de ticketverkoop 
gebeurt chronologisch. Tickets besteld voor maandag 12 mei om 8 uur, worden pas verwerkt vanaf 
13 mei. 
Reservatieformulieren kan je downloaden op www.ccberingen.be 
 
Hou onze website in de gaten voor de meest recente update! 
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