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Aan het einde van de slag
en dood de strijder, kwam een mens naar hem toe

en zei hem: ‘Sterf niet, ik heb je zo lief!’
Maar het lijk, helaas, bleef sterven.

Twee kwamen bij hem staan en herhaalden:
‘Verlaat ons niet! Moed! Keer tot het leven terug!’

Maar het lijk, helaas, bleef sterven.

Twintig, honderd, duizend, vijfhonderdduizend
[ liepen op hem toe,

smekend: ‘Zoveel liefde en niets tegen de dood kunnen doen!’
Maar het lijk, helaas, bleef sterven.

Miljoenen individuen verenigden zich rond hem,
met een gemeenschappelijk verzoek: ‘Blijf, broeder!’

Maar het lijk, helaas, bleef sterven.

Toen verenigden alle mensen van de wereld zich rond hem;
verdrietig, aangedaan zag het lijk hen aan;

langzaam kwam het overeind,
omhelsde de eerste mens; het begon te stappen…

César Vallejo, 10 nov. 1937

Welkom op het 5de festival Spiegels van de Ziel, 
dat kadert in de “Werelddag van verzet 
tegen armoede en sociale uitsluiting”

Reinhilde Decleir



Basisprijs €12, kortingsprijs* €5 
De winst van de avond gaat integraal
naar de werking van Al Ikram. 
Reservatie is ten sterkste aanbevolen.

18U:  DE STILTE

Laat u verrassen door explosies van
smaken en geuren en de zwoele klanken
die u wegtoveren naar zuiderse valavon-
den met adembenemende zonsonder-
gangen. Een hele avond lang verwelkomt
Al Ikram u met zijn wondere kookkunst,
vergezeld door warme intermezzi van
muziekband Firqat El Anwaar.

19U:  DE STORM

De maag gevuld, de hongeraanval 
gestild, de dorst gelest.
Tutti Fratelli bestormt de gevels van
haar gebouw. Voorbijgangers en toeschou-
wers bezetten de straat. Samen met het
fratelliorkest, tsjilpen, kwetteren, joelen
en knallen de fratelli hun favoriete
liederen door de ramen.

EERST KOMT HET ETEN, DAN PAS DE MORAAL
(B. BRECHT) FEEST/MUZIEK/DANS/THEATER

D O N D E R D A G  1 3  O K T O B E R
VA N  1 8 U  T O T 2 3 U

© Firqat El Anwaar



19U15:  DE STORM 

ZWELT AAN

Let’s Go Urban laat de dans binnen-
dringen in het hart van ons huis. 
“Soms moeten we even stilstaan en
gewoon genieten van het moment.
Vrij bewegen, geen obstakels.
Wij, wij willen jou inspireren, aanzetten
tot maar vooral heel veel goesting geven."
Let’s Go Urban Academy, Valentina Nigro

20U30: TEGEN DE 

RICHTING VAN MIJN HART

De dagen korten. De zon vecht met grijs
gewelf en grauwe vegen. De gedachte 
dat duizenden mensen nog steeds op
zoek zijn naar een plek om te wonen, 
te rusten, te leven, te zijn, doet huiveren.
“Dropplen droef, we schreien samen om
wat zonneschijn”.
Tutti Fratelli licht heel even de sluier
van haar jongste boorling.

© Let's Go Urban

© Cuauhtémoc Garmendia



Basisprijs €10, kortingsprijs* €3
Reservatie is ten sterkste aanbevolen.

20U-23U:  FILMS VAN 

JONGE MAKELIJ

4 kortfilms van jonge, getalenteerde
makers met gastvrouwe Veerle Baetens:
uw avond kan niet meer stuk. De film-
makers, waarvan één fratellispeler, tonen
hoe zij kijken naar migratie en diversi-
teit. Een gesprek met Adams Mensah,
Dimitri Sterkens, Param Kapoor,
Charlotte Van den Broeck en
Fien Leysen. Met volgende films:
“Ik Belg, mijn moeder Ghanees” van
Adams Mensah: een aangrijpende docu-
mentaire over een moeder-zoonrelatie,
emigratie en loslaten en het emotionele

aspect dat daarbij hoort. (60 min.)

“On ATTEND”, een conceptuele kortfilm
van Dimitri Sterkens: over de brandend
actuele vluchtelingenproblematiek in een
beklijvend licht. (12 min.)

“Paradox of non existence” van Param
Kapoor: over de mentale overlevings-
strijd van een jonge Afghaan in asielpro-
cedure in België. Met productieondersteuning
van Cie Tartaren. (30 min.)

“Fatena Al Ghorra” van Charlotte Van den
Broeck en Fien Leysen: een portret van
de Palestijnse dichteres Fatena Al Ghorra.
Over wonen in gedichten, geluk zoeken,
en wat "thuis" betekent voor een
Palestijnse vluchteling. (8 min.)

MIJN GELUK FILM/GESPREK

V R I J D A G  1 4  O K T O B E R  
VA N  2 0 U  T O T 2 3 U



WIE IK BEN, LIEVE MOEDER RADIO/GESPREK/DANSFEEST

Basisprijs €10, kortingsprijs* €3
De prijs is inclusief het dansfeest 
vanaf 22u30. Reservatie is ten 
sterkste aanbevolen. Kom je enkel voor
het dansfeest? Dan betaal je € 3 

20U:  RADIO

BEGIJNENSTRAAT

We stellen u Radio Begijnenstraat voor,
de doe-het-zelf radio & creatief archief
met de zieleroerselen van bewoners van
Vleugel F in de gevangenis van Antwer-
pen. Een uniek audio-portret, ergens
tussen luisterspel en documentaire.

20U30: (N)IEMAND

Drie jonge, veelkleurige stemmen zoeken
in gesprek met Phara de Aguirre naar
manieren om het over zichzelf en elkaar
te hebben. Slam poet/rapper Spitler,
acteur/filmmaker Adams Mensah en
dichter Charlotte Van den Broeck
gaan in gesprek over de kansen en
obstakels voor jonge kunstenaars in een
superdiverse maatschappij. In hun
teksten gaan ze elk vanuit hun eigen
achtergrond met hartstocht en frustratie
de wereld aan, maar alle drie met
hetzelfde doel voor ogen: vertellen,
aansnijden, ontroeren. Tussen de vragen
en verhalen door, brengen ze eigen werk.
Daarnaast nodigt Spitler speciaal voor
deze avond twee jonge, pittige spoken
word artiesten uit, Kevlar en Bearrah,
die hart en keel komen openzetten op het
podium van Tutti Fratelli.

Z AT E R D A G  1 5  O K T O B E R   
VA N  2 0 U  T O T 2 U



22U30-2U:  LAAT DE 

MENSEN DANSEN,  

LAAT DE MENSEN FEESTEN 

Welkom voor plaatjes en dans met 
DJ FunkyFezz aka Fonkadelic. 
Onze prachtige foyer wordt voor de ge-
legenheid omgedoopt tot “le disco rouge”,
met rode loper over de hele dansvloer.
Kom zoals je bent en dans de benen uit
je lijf op de opzwepende en funky beats
van plaatjesdraaier FunkyFezz. Maak je
klaar voor een uitgelaten dansfeest, het
beste dansfeestje van ’t stad!

© Esther Sla

© Cuauhtémoc Garmendia



Basisprijs €10, kortingsprijs* €3
Reservatie niet mogelijk, gewoon komen!

14U:  OPEN PODIUM

We geven het podium van onze intieme
theaterzaal aan “de sprekende ezels”:
lefgozers die op circa 5 minuten hun
ding brengen. Kom een liedekijn zingen,
goochelen, op je handen staan of een
gedicht voorlezen (misschien van eigen
makelij)?
Schrijf je snel in via info@tuttifratelli.be
of 03 233 22 81 (ten laatste tegen 
9 oktober) met de vermelding ‘ik ben 
een Sprekende Ezel’ en een korte om-
schrijving van wat je wil doen.

Schrijver Stijn Vranken dicht de
namiddag aan elkaar en muziekband
Vienna Woods fleurt het geheel op 
met gitaartubatrompetgekletter.

16U:  HET SPECTACULAIRE 

TAARTENBUFFET

Taart, cake en gebak wachten u op.
Heerlijk romig, zoet of hartig, hemels 
en exquis, een zelfgebakken taart is 
altijd feest! Plaisir sucré garanti.
WIE EEN TAART MEEBRENGT, 
MAG GRATIS BINNEN!

DE DAG DAT ALLES KAN OPEN PODIUM/TAART/MUZIEK

Z O N D A G  1 6  O K T O B E R    
VA N  1 4 U  T O T 1 8 U

© Cuauhtémoc Garmendia



17U:  LES BLAUW

Met opzwepende ritmes sluit de
Antwerpse band Les Blauw het 
festival af. Geïnspireerd door de 
virtuoze jazzgitarist Django Reinhardt,
brengt de vierkoppige band jazzklas-
siekers en eigen composities. 
Mysterieuze zigeunerblues met 
volle overgave.



Doorlopend tijdens het Festival 
Prijs: vrije toegang

Waar indrukken groots en overweldigend
zijn, waar de waanzin de kunstenaar
drijft, ontstaan beelden die grijpen, 
los van alle wetten en voorschriften. 
Museum Dr. Guislain selecteerde 
voor Tutti Fratelli vier kunstenaars die
met hun werk vertellen waar zij niet
omheen kunnen:

Michel Nedjar
Francis Marshall
Rosemarie Koczÿ
Adama Diakhaté

De tentoonstelling kan u bezichtigen 
van zodra de deuren openen: donder-
dag vanaf 17u, vrijdag en zaterdag
vanaf 19u en zondag vanaf 13u.

ICH WEBE EUCH EIN LEICHENTUCH/ IK WEEF 

JOU EEN LIJKWADE / JE VOUS TISSE UN LINCEUL

VA N  D O N D E R D A G  T O T Z O N D A G    
M U S E U M  D R .  G U I S L A I N



ZONDAG 2 OKTOBER OM 15U 

Basisprijs €10, kortingsprijs* €3.
Reservatie is ten sterkste aanbevolen.

VAN DO 13 TOT ZO 16 OKT

Prijs: vrije toegang

17 oktober is de Werelddag van Verzet
tegen Armoede en sociale uitsluiting. 
De Antwerpse verenigingen waar armen
het woord nemen en STA-AN brengen
een interactieve tentoonstelling over de
grote Antwerpse woonproblematiek.
Mensen in armoede verbeelden hoe 
het is om in een slecht huis te wonen 
en hoe dat hun leven beïnvloedt. Dankzij
de interactieve aanpak kan je zelf onder-
vinden hoe moeilijk je een andere woning
vindt op de Antwerpse woonmarkt als je
een beperkt budget hebt.

Donderdag van 9u tot 18u, vrijdag
en zaterdag van 14u tot 20u en
zondag van 14u tot 18u op het
Mechelseplein, Antwerpen.

Compagnie Tartaren, het sociaal-artis-
tiek gezelschap uit Leuven, brengt een
dramatische seance in taferelen, met
personages op zoek naar restanten van
een familiaal leven. Met Hemel boven B
laat regisseur Johan Knuts de Tartaren
kennismaken met de krachtige eenvoud
van beeldend theater. Het maakt zich los
van het louter verhalende en biedt de
toeschouwer de gelegenheid om in het
wonderlijke gebeuren op de scène een
stuk persoonlijke geschiedenis te
ontdekken. (1u15 min.)

E R  I S  O O K  N O G …    

H E M E L B OV E N  B THEATER WO N E N  I N  A R M O E D E EXPO

© Compagnie Tartaren



PROGRAMMA

TICKETS

*De kortingprijs is enkel voor wie het min-
der breed heeft (werklozen, studenten, ...) 
Wie zeker wil zijn van een plaatsje, reser-
veert best op voorhand. Tickets kunnen niet
op voorhand worden afgehaald, maar zijn 
de dag zelf af te halen en enkel cash 
te betalen aan de kassa. 

info@tuttifratelli.be
www.tuttifratelli.be
03 233 22 81 (van maandag tot 
donderdag van 10u tot 17u).

LOCATIE

Tutti Fratelli is makkelijk bereikbaar per 
fiets of per tram (4 of 7, halte Mechelseplein).
De auto kan je parkeren in de betalende
parkings in de buurt.

DONDERDAG 13 OKTOBER 

DEUREN OPEN OM 17U

EERST KOMT HET ETEN, 

DAN PAS DE MORAAL (B. BRECHT)

18U: DE STILTE

19U: DE STORM

19U15: DE STORM ZWELT AAN

20U30-21U30: TEGEN DE RICHTING 

VAN MIJN HART

VRIJDAG 14 OKTOBER 

DEUREN OPEN OM 19U

MIJN GELUK

20U-23U: FILMS VAN JONGE MAKELIJ

ZATERDAG 15 OKTOBER 

DEUREN OPEN OM 19U

WIE IK BEN, LIEVE MOEDER

20U-20U30: RADIO BEGIJNENSTRAAT

20U30-22U30: (N)IEMAND 

22U30-2U: PARTY

LAAT DE MENSEN DANSEN, 

LAAT DE MENSEN FEESTEN

ZONDAG 16 OKTOBER 

DEUREN OPEN OM 13U

DE DAG DAT ALLES KAN

14U-16U: OPEN PODIUM

16U-17U: HET SPECTACULAIRE TAARTENBUFFET

17U-18U: LES BLAUW

DOORLOPEND VAN DONDERDAG TOT ZONDAG

ZODRA DE DEUREN OPENGAAN

TENTOONSTELLING MUSEUM DR. GUISLAIN

Met dank aan provincie Antwerpen, 
district Antwerpen, RITCS (Marc Lybaert), 
St-Lucas en onze vrijwilligers.
Vorm: Thomas Soete
v.u. Ilse Moors, Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen


