
'Verzeten' van Luxemburg. @

, Oproep aan Gultuurbewuste
ouders: begeef u n~ar Hasselt.
Vanaf komend weekend tot een
eind inde vakantie heeft daar het
Krokusfestival plaats.
Dat festival is groot engoed.Er zit
theater in, dans, muziek en pop-
pen, En een resem workshops.
Doelpubliek: vanaf twee jaar.Bo-
yen9rens: onbeperkt. Er treden
zestien groepen aan, waarvan ze-
ven uit het buitenland.
Als u een beetje meeWil zijn, hebt
u keuze uit vijf premières. Froe
Froe maakt in Avaar (+9) zo'n
grondige bewerking van Molière,
dat er een Waals-Vlaams verhaal
overblijft. Luxemburg stuurt er in
Verzeten (+12) twee clowns op uit
die de wereld gaan verbeteren.
De jonge groep Exprezzive maakt
in Weg (+8) een productie over
kWijtraken en eigenlijk niet kun-
nen missen. Het uit Engeland
overgewaaide (en blijven han-
gen) Reckless Sleepers werkt met
Bonbon samen aan de danspro-
ductie Met mîjn hoofd in (+6),
over dromen en hun haalbaar-
heid.
Ook bij Nat Gras doen ze aan
dans. In Schaapwel (+2) hebben
ze het over avondrituelen.
Uit het nabije buitenland zouden
we u nog Theater Artemis willen
aanraden, dat met Simmen (+7)
een productie maakte over het be-
kende computerspel. Voorts zijn
er het Duitse Helios (+2) en het
Franse Cie Médiane, met figuren-
theater en beeldende kunst.
In de1oop van het festival blijft de
tentoonstelling Nooit genoeg toe-
gankelijk. Dat is een interactieve
expositie waarin honderd verza-
melingen uit heel Vlaanderen een
plek gekregen hebben. Kinderen
kunnen er terecht voor een bele-
vingsparcours. (gse)
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