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Eddy Wally gaat Bowie achterna De archieven van Eddy Wally zijn geopend. In november, goed anderhalf jaar nadat hij op 83jarige leeftijd is overleden, verschijnt er onuitgegeven werk van de charmezanger op plaat. Het is dochter Marina die haar schouders
onder het project zet. De fans moeten evenwel niet meteen ...
Eddy Wally gaat Bowie achterna
De archieven van Eddy Wally zijn geopend. In november, goed anderhalf jaar nadat hij op 83-jarige leeftijd is overleden, verschijnt er
onuitgegeven werk van de charmezanger op plaat. Het is dochter Marina die haar schouders onder het project zet.
De fans moeten evenwel niet meteen 'traditionele' Wally-nummers verwachten. 'Het was mijn vaders wens dat ik de opnames die nog
in de schuif lagen, zou afwerken. Aan de meeste liedjes zal ik een eigen touch geven: ik zal meezingen. Op die manier wordt het een
soort eerbetoon', aldus Marina.
Johan Heldenbergh gaat Marx achterna
Er was eerst de bejubelde theatermonoloog Socrates, waarin Bruno Vanden Broecke de rol van de Griekse denker op zich nam. En nu
is de opvolger in de reeks van monologen van filosoof Stefaan Van Brabandt - bekend van het Canvas-programma Het voordeel van
de twijfel - in zicht.
Dat wordt een voorstelling rond de negentiende-eeuwse Duitse denker Karl Marx, de grondlegger van het marxisme. Daarvoor heeft
Het Zuidelijk Toneel opnieuw een mooie naam aan boord: Johan Heldenbergh ( The Broken Circle Breakdown, Le tout nouveau
testament).
Die kan alvast beginnen met zijn baard te laten groeien, want Marx gaat in januari 2018 in première, het tweehonderdste geboortejaar
van de filosoof.
Stijn Coninx gaat de Bende van Nijvel achterna
In Aalst zijn dinsdag de opnames gestart van Niet schieten. De film van regisseur Stijn Coninx is gebaseerd op het boek en
levensverhaal van David Van de Steen.
Diens ouders en zus lieten het leven bij de laatste aanslag van de Bende van Nijvel in 1985. Die dramatische gebeurtenis vormt ook
het beginpunt voor de film van Coninx.
Ruim 25 jaar na Daens betekent de productie een nieuwe samenwerking tussen Stijn Coninx en acteur Jan Decleir, met een historisch
verhaal uit onze recente geschiedenis.
De film wordt op 24 oktober 2018 in de bioscoopzalen verwacht.
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