
Waar gaan je herinneringen  
heen als ze verdwijnen?

Een onvergetelijke familiemusical 

Hoe hou je mooie herinneringen vast?
Zijn het herinneringen of is alles verzonnen?
Wat doe je als je je laatste herinnering  
dreigt te verliezen?
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MuzArt speelt: ‘Waterkant 41’

Deze winter brengen 55 MuzArt jongeren onze 18de  
familiemusical op de planken.  Tijdens de jaarwisseling 2015-2016 
spelen, zingen, dansen,.....  kortom: ademen zij “Waterkant 41”.   
Gedurende de ganse repetitieperiode tot en met de uiteindelijke 
finale in december worden zij geruggensteund door tientallen en-
thousiaste volwassenen die zich inzetten om hen tegen dan volle-
dig te laten schitteren als nooit tevoren... 

... en dan .... gaat het doek open voor  “Waterkant 41”.

Weet jij waar verdwaalde brieven heen gaan? Line weet het wel. 
Haar grootvader Juul was jarenlang postbode in Waterkant 41.  
Door de mensen in het dorp ‘het brievenkerkhof’ genoemd. In dat  
oude huis belandden de brieven die niemand wil, die fout verzonden  
zijn of waarvan de ontvanger spoorloos is. Opa Juul vertelde er vroeger 
de zotste  verhalen over. Maar dat was vroeger. Toen hij nog helder was.  
Nu is opa Juul alleen nog maar verward en staart hij voor zich uit in het  
rusthuis. Hij vergeet zelfs de naam van Line. En dan verdwijnt opa 
plots. Line gaat op zoek en komt te echt in de wondere wereld van 
Waterkant 41. Zal ze haar opa daar vinden? Weet mevrouw K. 
meer?

Script en liedteksten: Lieven De Vroey 
Muziek: Marc Verschelden 
Dans : Hanne Eggermont 
Regie: Bart Picavet

Onze voorstellingen vinden dit jaar plaats op :
zaterdag   26/12/2015  om 19h (première)
zondag  27/12/2015   om 15h en 19h
maandag  28/12/2015  om 15h en 19h
dinsdag  29/12/2015  om 15h en 19h*
woensdag  30/12/2015  om 19h

* deze voorstelling wordt boventiteld en is toegankelijk voor doven 
en slechthorenden

Tickets 

Met “Waterkant 41” zet Muzart opnieuw een wervelende familie- 
musical op de planken. Traditiegetrouw verwachten we ook voor 
deze productie weer een massale belangstelling. De 2400 plaat-
sen voor één van de 8 voorstellingen zijn dan ook ieder jaar snel 
uitverkocht. 

 Kinderen (t.e.m. 12 jaar)  en groepen: € 11 

 Volwassenen : € 13.

 

 Online bestellen: www.muzart.be of tel 03/775.12.32
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Ontstaan & historiek
De muze achterna met MuzArt

In 2000 wordt MuzArt boven de doopvont gehouden. Elke  
eindejaarsperiode programmeert MuzArt een spetterende 
familiemusical. Zo kon het publiek al genieten van ‘Zwart 
op Wit’, ‘Zijn dat nu Crapuultjes!’, ‘Rommel bestaat niet’,  
‘Opastop!’, ‘Il Giardino di Trapoli’, ‘Antraciet’, ‘Yell’, ‘Leve(n) de hek-
sen?!’, ‘Wing Lem!’, ‘Briefgeheim’, ‘Boek zonder verhaal’, ‘Fien Fleur’, 
‘Volle Maan’, ‘Kwaad Bloed’ en ‘Anneke  Asinon!.  Tussendoor werden  
nog bijkomende producties opgezet: ‘MusicAllertijden’ en het 
geëngageerde theaterstuk ‘De Golf’.

Muzart ...  méér dan twee weken schitteren

Heel wat jongeren dromen er van om ooit op een podium te 
staan. MuzArt wil hierop inspelen en hen de kans bieden podium- 
ervaring op te doen door samen boeiend en artistiek verantwoord  
muziektheater te maken. Kortom: de muze achterna met MuzArt! Als  
musicalvereniging richt MuzArt zich in eerste instantie tot jongeren 
tussen twaalf en achttien jaar. 

Elk jaar organiseert MuzArt gratis musicalworkshops en wordt er 
een nieuwe oproep gelanceerd om deel te nemen aan audities. Alle 
jongeren van scholen uit de gemeente Beveren die in het zesde 
leerjaar zitten, worden hiervoor uitgenodigd. De oproep verschijnt 
ook in de lokale pers. 

Uit een grote groep geïnteresseerden worden dan een zestigtal 
jonge acteurs weerhouden. Na 16 jaar kon MuzArt zo al honderden 
jongeren de kans geven om te ervaren wat het is om op een  
podium te staan. Elk jaar groeit ook de groep ‘ex-MuzArters’.  
Verschillende van hen blijven een steentje bijdragen achter de  
schermen. Bij de anderen blijft de sympathie. Vervuld met  
enige nostalgie komen ze genieten van de nieuwe voorstel-
lingen. Achteraf vertellen ze wat het voor hen als opgroeiende 
jongeren betekende om te kunnen meespelen:“Er durven staan. 
Ik ben sterker geworden, meer assertief.” Het doet ook deugd  
te merken dat ex-MuzArters opgepikt worden door tal van  amateur- 
gezelschappen voor volwassenen. En het mag gezegd,  
ondertussen zijn er verschillenden in geslaagd om de opgedane 
ervaringen professioneel aan te wenden!

De ploeg achter MuzArt

Artistiek team (van deze productie): 
Regie: Bart Picavet
Script : Lieven De Vroey
Muziek: Marc Verschelden
Regie-assistentie: Hildegarde De Meulenaere
Choreografie: Hanne Eggermont
Stemcoaching: Joke Kempeneers
Decorontwerp: Rik Van de Perre
Kostuumontwerp: Annemie De Maeyer
Grime: Boudewijn Baeckelmans
Affiche-ontwerp: Kamiel en Bert Bral
Bestuur MuzArt (voor de volledige jaarwerking): 
Bert Bral, Hildegarde De Meulenaere, Anneleen Gillé, Martine  
Wauman, Bart Picavet, Claudine Minjauw  en Helmut Roodhooft 
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Even voorstellen...
Regie: Bart Picavet

Toneel is voor Bart Picavet niet meer of niet minder dan een  
erfelijke kwaal. Eddy Picavet, Barts vader, schreef en regisseerde 
tal van stukken. Bart kreeg het theatervirus dus van thuis uit mee. 
Om zijn vader niet al te veel voor de voeten te lopen legde hij 
zich toe op het scheppen van magie door middel van lichtregie en  
decorontwerp. Kroon op dit aspect van zijn theaterwerk, is het  
decor dat hij in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten  
neerzette voor de galavoorstelling ‘Rhytm of the World’ van ‘Up 
with People’.

Bloed kruipt echter waar het niet gaan kan… In 1990 nam Bart 
Picavet zijn eerste regie-opdracht aan: ‘Circus’, een totaalspek-
takel voor kinderen. Daarna volgden: ‘De Rattenvanger van  
Hamelen’ (1992), ‘De Vier van Bremen’ (1993 en 1996).

In 1994 stond hij mee aan de wieg van theatergezelschap  
Plankvast uit Waasmunster. Hij regisseerde er : ‘Shit!’ en ‘De Golf’.
In 1994 richtte hij ook het jongerengezelschap De Realiteit mee 
op. Hij tekende voor de regie van ‘Pinocchio’ (1994) , ‘Professor 
Wonderwater’ (1995), ‘Wie stal de kerststal’ (1996) en ‘Leve(n) de 
heksen? !’ (1997). In 1999 zette hij samen met Fio Van Steenlandt 
en Frank Pollet de musical ‘Strijk!’ op de planken voor het vijfjarig 
bestaan van CC ‘t Waaigat.

Een oude kinderwens ging in vervulling toen hij de productieleiding 
van de Wase openluchtspektakels “Wazenaar” (Eksaarde) en 
“Tempus” (Sint-Gillis-Waas) opnam. Met figurentheater Tieret  
reisde hij het Vlaamse land af om theatertechnische onder- 
steuning te bieden bij de producties ‘Hybris’ en ‘Eefje  
Donkerblauw’. Deze twee voorstellingen vielen in 2005 en in 2007 
in de prijzen voor het ‘koninklijk landjuweel voor figurentheater’.
Sinds 2000 is Bart Picavet de drijvende kracht achter MuzArt. 
Hij regisseerde ‘Zwart op wit’, ‘Zijn dat nu Crapuultjes’, ‘Rommel 
bestaat niet’, ‘MusicAllertijden’, ‘Opastop!’, ‘De Golf’, ‘Il Giardino 
di Trapoli’, ‘Antraciet’, ‘Yell’, ‘Leve(n) de heksen?!’, ‘Wing Lem’.
en ‘Briefgeheim’, ‘Boek zonder verhaal’, ‘Fien Fleur’, ‘Volle Maan’; 
Kwaad bloed’, ‘Anneke Asinon!’.  En nu is er dus ‘Waterkant 41’.

Muziek: Marc Verschelden

Marc studeerde aan het Rotterdams Conservatorium elektrisch 
orgel en later toegepaste elektronica. (keyboard, synthesizer en 
computertoepassingen).  In het verleden werkte hij samen met 
talloze Vlaamse en Nederlandse artiesten als Helmut Lotti, Bart 
Kaëll, Rob de Nijs en Lee Towers.  Vandaag de dag is Marc werk-
zaam als stafdocent bij de muziekafdeling van kunstencentrum 
Toonbeeld in Terneuzen. Om de week vol te maken speelt Marc 
nog voor de “fun” in een klein jazzcombo (Sonny B connection) en 
in een 12 man en vrouw sterke funkband (www.boosjazzoos.nl). 

In het kleine, stille en gezellige Zaamslag (Nederland) werkt hij 
ook in de DSMP studio. (www.dsmp.nl)  In deze studio wordt 
voor uiteenlopende projecten muziek opgenomen en ook op maat  
gecomponeerd.  In 2009 deed MuzArt beroep op Marc voor de 
opnamen en klanken van ‘Briefgeheim’, nadien volgden ‘Boek 
zonder verhaal’, ‘Fien Fleur’,‘Volle Maan’, ‘Kwaad Bloed’ en ‘Anneke 
Asinon!’. Omdat de samenwerking zo vlot ging, tekent Marc dit 
jaar ook voor de compositie van de musical. 
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Tekst: Lieven De Vroey

Over zichzelf zegt Lieven :

Maan. Roos. Vis. Het zijn de eerste woorden die ik leerde.

En ik wist meteen: taal kan zo wonderlijk zijn.
Na mijn studies communicatiewetenschappen begon ik als jour-
nalist bij Zone03/
Van de journalistiek rolde ik al snel in de reclamewereld. Bergop of 
bergaf, je mag zelf kiezen.

BMW, MINI, Toerisme Vlaanderen, deFilharmonie, … Met tekst 
bracht ik merken tot leven.

Op papier, via het internet en op de radio.

Ik doe het nog altijd, in mijn eigen kleine tekstfabriek. 

Daarnaast coach ik ook bedrijven en studenten aan de Karel de 
Grote hogeschool  in Antwerpen.

Mijn doel: meer plezante en straffe communicatie die ook echt 
werkt.

Reclameteksten zijn leuk. Maar theaterteksten zijn nog leuker.

Op vraag van Muzart schreef Lieven in de voorbije jaren met  
plezier de musical Briefgeheim, liedteksten voor Boek zonder  
Verhaal en de revue Fien Fleur.
De samenwerking met de Muzart-crew en huiscomponist Marc 
Verschelden was zo fijn, dat hij voor de productie van 2015-2016 
met heel veel goesting opnieuw in zijn pen gekropen is.

Muzart: een totaalconcept

Al 15 winters lang laat MuzArt meer dan 50 jongeren uit de  
omgeving van Beveren schitteren op de planken van CC Ter Vesten 
in een groots opgezette familiemusical. Elk jaar smaken meer 
dan 2400 toeschouwers een op maat geschreven stuk, met eigen  
muziekcomposities en liedjesteksten. Ook de gedetailleerde deco-
ropbouw en -belichting én de zelfgemaakte kostumering lokken 
telkens bewondering uit en zorgen voor een spectaculair totaal-
beeld.  

Bezieler en huisregisseur Bart Picavet waakt in zijn aanpak  
nauwlettend op de doelstelling van de vereniging: een grote 
groep van jongeren podium-kansen en -ervaring bieden, zonder  
concurrentie onderling maar in een ondersteunende omgeving die 
hechte en warme vriendschapsbanden creëert. 

De jongeren volgen samen een volledig parcours. Na de audities  
en het startmoment volgen het teambuildingweekend en de  
repetitiemaanden. Die zijn een aanloop naar de voorstellingen in 
de kerstvakantie. Na de apotheose volgt nog een weerziemoment 
eind januari. Ook de ex-MuzArters blijven nauw betrokken: zij  
zitten meestal als eregenodigden bij de première in de zaal, vol 
bewondering voor wie er nu staat en met mooie herinneringen aan 
hoe zij zélf ooit schitterden als MuzArters.
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Samenwerking met...

Sinds vele jaren kan MuzArt zijn betrachtingen waarmaken door 
een dynamische en vruchtbare samenwerking met de Gemeente  
Beveren en meer in het bijzonder met het Cultuurcentrum Ter 
Vesten en de Jeugddienst.     

Elk jaar brengt MuzArt een kwalitatief hoogstaand familiespek-
takel waarbij we telkens op meer dan 2400 belangstellende toe- 
schouwers mogen rekenen.  Daarom zijn we opgenomen als  
bevoorrechte partner van CC Ter Vesten en maken we een vast 
onderdeel uit in de eindejaarsprogrammatie. 

Toegankelijk voor slechthorenden.

Ook dit jaar weer is de productie van Muzart toegankelijk voor 
doven en slechthorenden. CC Ter Vesten zorgt op structurele 
manier dat cultuur-evenementen toegankelijker worden voor deze 
doelgroep van toeschouwers. De grote zaal werd uitgerust met 
ringleiding. Via deze ringleiding zal het geluid tijdens alle voorstel-
lingen door alle compatibele hoorapparaten gecapteerd kunnen 
worden.

De dinsdagavondvoorstelling van 28 december 2015 om 19 uur 
wordt ondersteund via boventiteling en versterkt via ringleiding.

Contact :  Meer info of foto’s ?

Wens je meer informatie dan kan je terecht via de bestuursleden 
op onze website www.muzart.be

Of telefonisch bij :

Bart Picavet,        
0486/56 31 25
productieverantwoordelijke en regisseur  
  
Bert Bral, secretaris      
0477/58 25 15


