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Mensen met een kleine beurs opgelet! Ook in dure tijden zit je bij Theaterfestival Boulevard op de eerste rij. Geniet van gratis theater, dans, muziek en meer.Dit jaar kun je gewoon weer aanwaaien. Bekijk het programma op papier of scan de QR-code!

QUIET 
COMMUNITY

Ieder jaar roepen we ons 
publiek op om een extra 
entreekaartje te kopen voor 
iemand die het zelf niet kan 
betalen. Zo onderstreept 
Boulevard haar verbindende 
kracht. Voor de verspreiding 
van de vrijkaartjes werken 
we onder meer samen 
met Quiet Community 
Den Bosch. Heb jij (of een 
partner, vriend of familielid) 
geen geld voor extraatjes? 
Mogelijk kan Quiet 
Community ook voor jou iets 
betekenen.
Kijk op www.quiet.nl/
den-bosch.nl voor meer 
informatie.

Denken en 
doen in 
DE DOM

In de grote, 
transparante koepel 
in het Zuiderpark 
vinden gesprekken en 
voorleessessies plaats. 
Iedereen is welkom!

4 T/M 14 AUG 14.00u

Voorleessessies
DIVERSE ACTEURS
Acteurs lezen voor uit 
spannende, grappige of 
troostrijke kinderboeken. 
De boeken sluiten aan op 
jeugdvoorstellingen in het 
Zuiderpark. In samenwerking 
met boekhandel Adr. Heinen 
en Huis73
Attentie: van 8 t/m 12 aug 
zijn de Voorleessessies op 
het Parkpodium, op de 
andere dagen in de Dom.
20 min | Context 

4 T/M 14 AUG 16.00u

Gesprek van de Dag
MAKERS & GASTEN
Elke dag een levendig gesprek 
over een actueel onderwerp. 
Er schuiven een theater- of 
dansmaker van Boulevard en 
een externe expert aan. 
60 min | Context

BLOCK BOX

4 T/M 14 AUG 2022 

Antifragile 
Body - exhibition
SELMA SELMAN 
Selma Selman heeft 
de zwarte Block Box in 
het Zuiderpark in een
bijna YouTubeachtige
ruimte veranderd. In deze
gespiegelde podiumkooi
onderzoekt ze de invloed
van social media en 
digitale communicatie.  
Gratis tussen 13.00u en 
14.00u

MUZIEK in het BLVRD Theater

Elf avonden kun je laat dansen in het BLVRD 
Theater, terug op de Parade! Op drie 
doordeweekse avonden gratis [op de andere 
avonden kost het €8]!

[ook in het park] 
8 T/M 12 AUG TUSSEN 14.30u EN 19.00u

HET GROOT EN LEVENDIG 
EXTRAVAGANZA-BORDSPEL [4+]

Speel mee op dit levensgroot bordspel van 
Juup Luijten. Met zes pionnen als acteurs en 

een ganzenhoeder als spelleider. Wie is er 
als eerste bij de fi nish?

14 AUG 18.00u | 21.00u

Ik ben nog nooit op 
dit punt geweest
ELTEN KIENE | NL
Spoken word artiest Elten 
Kiene spreekt zich hardop
 uit over durven dromen en 
jezelf tonen. Over elkaar 
vinden in verhalen die niet 
splijten maar verbinden. 
In woord én muziek.
40 min | Theater, Dans, 
Muziek

©Robin Clarijs

©Jean Philipse

8 AUG 23.30u
JOHNNY’S 
ADVENTURES | NL
Elke stad heeft wel een 
Johnny: a small town 
hero. Man van grote 
verhalen, hartenbreker, 
superheld. Het vierkoppige 
Johnny’s Adventures uit 
Den Bosch volgt zijn spoor. 
Pop, rock, blues.
60 min | Muziek

10 AUG 23.30u
MINKA | NL
Tintelfrisse electropop 
met rock’n roll vibe van 
zangeres/gitarist uit 
Deventer. Verslavend en 

dansbaar. Veelvuldig 
3FM-gast, Stenders 
Egotip, supporting act bij 
Anneke van Giersbergen.
60 min | Muziek 

9 AUG 23.00u
BENJAMIN FRO | NL
Amsterdamse singer-
songrapper met 
gekarteltande teksten 
over NL, de wereld en 
‘normaal doen’. 
Dansbare beats. 
Invloeden: Kendrick Lamar, 
Chance the Rapper, 
Noname. 500k streams 
op Spotify.
45 min | Muziek

13 AUG 18.00u | 20.45u

Wie ben je als 
niemand kijkt?
SOULA NOTOS | NL
Hoe is het om op te groeien 
met verschillende ‘labels’? 
Zonder gek te worden? 
Theatermaker Soula Notos 
brengt een vertelsolo waarin 
zelfspot en samenleving 
elkaar ontmoeten.
40 min | Theater

©Annemiek van der Kuil

4-14 
AUG
2022

IN DE WIJK

WO 10 T/M ZO 14 AUG
BBS DE KRUISKAMP 

Football meets 
dance
CORPO MÁQUINA 
SOCIETY/ GUILHERME 
MIOTTO 
Voetballen lijkt op dansen,
volgens choreograaf
Guilherme Miotto. Hij gaat 
in de gymzaal van BBS 
De Kruiskamp met jeugd 
uit de buurt én dansers, 
voetballers en muzikanten 
aan de slag. Dagelijks 
tonen ze hun vorderingen 
aan buurtgenoten en 
onze bezoekers. 
Vanaf 15.00u kan 
iedereen van 8 -14 jaar 
uit Den Bosch-West 
binnenlopen en meedoen!
Meer weten en aanmelden: 
info@festivalboulevard.nl.

[VERVOLG PARKPODIUM]

BEREIKBAAR 
BOULEVARD

Wij gaan voor gastvrijheid 
voor iedereen. Naast 
aangepaste voorstellingen 
(met audiodescriptie, 
gebarentolken en 
schrijftolken) zijn ook 
een aantal reguliere 
voorstellingen geschikt 
voor publiek met een 
beperking. Dat is 
aangegeven met icoontjes 
per voorstelling. Meer 
informatie op de website 
of via toegankelijkheid@
festivalboulevard.nl.

Check ons hele programma op 
www.festivalboulevard.nl/programma.



      
zonder (gesproken) taal

4 AUG 15.30u

L O N E
LUUK BRANTJES | NL
De veelgeprezen circusartiest 
Luuk Brantjes verkent de 
dunne lijn tussen alleen en 
eenzaam zijn. Spectaculaire 
kunsten op en om een 
teeterboard – ‘lanceerplank’.
30 min | Performance, 
Circus

      
zonder (gesproken) taal

©Manon Verplancke

4 AUG 14.00u 19.30u

The Grannies
BILL AND FRED 
PRODUCTIONS | IE/CH
Volgens Bill en Fred eindigt
elke leuke ontmoeting met
een man uiteindelijk in 
teleurstelling. En dus
snakken ze naar een held.
15 min | Dans, 
Performance, Circus

      
zonder (gesproken) taal

©Abigail Denniston

4 AUG 18.30u | 21.00u

disCART
ALIENATED | NL
De Vlaamse danser 
Raphaël Albanese probeert 
uit een vicieuze cirkel te 
breken. Maar wat zie je? 
Een man of een ademend 
winkelwagentje? 
40 min | Dans, 
Performance

©Kelly Vanneste/Raphaël Albanese

4 AUG 17.30u

breath
ATELIER SENS | NL
Voor deze luchtige 
choreografi e vindt 
Atelier Sens inspiratie in 
pranayama, de beheersing 
van ademhaling in yoga. 
Een coproductie met 
Dukebox, urban platform 
Den Bosch. 
20 min | Dans

VR 13.30 EN 18.00u ZA 15.30u

Zinnig Zuiden
DUKEBOX | NL
Zinnig Zuiden is een jong 
event van Dukebox, het 
urban house van Den Bosch. 
In deze mix van spoken word 
en dans, improviseren de 
dansers op de aangereikte 
klanken en letters van de 
woordperformers.
30 min | Dans, 
Performance

©Len van der Pol

5 AUG 15:00 | 19.30u

ARK
DANSNEST | NL
Twee dansers brengen elk
op eigen wijze een achtvlak 
in beweging. Onderzoekend, 
speels, vloeiend, maar 
ook ruw en risicovol – met 
invloeden van freerunning.
25 min | Dans, 
Performance

      
zonder (gesproken) taal

©Nana Van Moergestel

5 AUG 16.00u

Onbedoeld 
verberg ik [2.0]
DANSTHEATER ROAD | NL
Zeven dansers tonen hoe 
schaamte en ongemak diep 
in de maatschappij en ons
dagelijks leven verankerd
zijn. Van woonsituatie of
uiterlijk tot geldzorgen en
geaardheid.
45 min | Dans

      

©Romy Stark

5 AUG 17.30u | 21.00u

What We Make It 
CAL COURTNEY & 
CHARLIE HESSION | IE/UK
Twee mannen dagen elkaar 
uit. Ze vertrouwen op de 
kracht van hun relatie. En 
dat is een echte rollercoaster, 
met ups and downs. 
25 min | Theater, 
Performance, Circus

Engels gesproken

©Wytze de Vries

6 EN 7 AUG 13.00u | 16.30u

The Show Must 
Go On
ZINZI & EVERTJAN | NL/BE
Een vrolijke en hardnekkige 
poging om regie te krijgen 
over verstrengelde ledematen, 
verknoopte muziekkabels en 
vervormde gitaar riff s. 
27 min | Circus

         
op za 6 aug 
om 16.30u met 
zonder (gesproken) taal

©Bernadette Fink

7 AUG 14.30u EN 18.00u EN
8 AUG 15.00u EN 18.00u

ALTO
155 EN MAGIC TOM 
& YURI | NL
De komische [break]dance-
voorstelling ALTO voert terug 
naar het begin van deze 
eeuw, de tijd van poppunk, 
emo, nu-metal, wijde 
broek, groene lokken en 
‘Fuck the system!’ 
30 min | Dans, Muziektheater

©Eva Beeftink

6 AUG 17.30u | 19.30u

Tara
KALPANARTS | IN/NL
Tara is een duet waarin 
de Indiase dansvormen 
kathak en bharatanatyam 
worden gemixt met 
nostalgische melodieën 
en energieke rock. 
20 min | Dans, Muziek

©Bowie Verschuuren

6 EN 7 AUG 21.00U

RISE
WONDERGROUND 
COMPANY | ES
Twee karakters die uit 
The Matrix-fi lms lijken 
gestapt verkennen hun 
nieuwe territorium, maar 
ook de vraag wat het is 
om mens te zijn. 
40 min | Dans, 
Performance

      
zonder (gesproken) taal

©Brechtje Randag

7 AUG 17.00u | 19.30u

Between a Rock 
and a Hard Place
D-CREW DANCE 
COLLECTIVE ISM 
DUKEBOX | NL
Vijf dansers in een 
expressieve mix van 
hiphop, popping, house, 
grooves en fl ows!
30 min | Dans

      
zonder (gesproken) taal

13 EN 14 AUG 13.00u | 16.30u

Oyun
FEDERICO MENINI | ES
De Spaanse jongleur 
Federico Menini tart in zijn 
universum vol keukengerei
de zwaartekracht. Een 
show vol innovatieve 
jongleerkunst,
humor en ritmiek.
45 min | Theater, 
Performance

13 EN 14 AUG 14.30u | 19.30u

Skiing Odyssey
THE TRICK BROTHERS | CZ
Straattheater uit Tsjechië 
waarin twee skiërs tijdens 
hun afdaling objecten 
tegenkomen, maar vooral 
zichzelf en elkaar. Leve de 
zwarte piste van de zelfspot!
45 min | Theater, 
Performance, Circus

©Frantisek Ortmann

12 AUG 18.00u | 20.00u

Kunstbende 
Zomertour
KUNSTBENDE
Kunstbende-winnaars tonen
wat ze in hun mars hebben.
Performance, spoken word
en muziek van the next
generation uit Brabant en
daarbuiten.
40 min | Performance, 
Spoken Word, Muziek

©Arno Stevens

PARKPODIUM

In het Zuiderpark 
tref je een openlucht-
theater met veel 
gratis toegankelijke 
voorstellingen. 
Ontdek deze combi’s 
van theater, dans, 
circus en performance 
voor de hele familie.

13 AUG 22.00u

Psychosis
SER SEBICO | GROTESQUE 
ISM DUKEBOX | NL
Een intrigerend eerbetoon 
aan de psychose waarbij 
de verschillende fasen van 
de psychose tot uitdrukking 
komen in hun experimentele 
urban dansstijl.
25 min | Dans

©Thomas De Vries

      
zonder (gesproken) taal

      
zonder (gesproken) taal      

      
zonder (gesproken) taal

      
zonder (gesproken) taal       


