
in de Hoge Rielen

2-6 februari

magisch festival

uw avontuur ligt in onze natuur



De bossen van de Hoge Rielen zijn voor 
de vijfde keer het decor van WinterWarm. 
Dompel je onder in de magische sfeer van dit 
vijfdaags winterfestival met lichtinstallaties, 
circus, muziek, theater en veel natuurbeleving. 

WINTERBAR & FOODTRUCKS
Het pas gerenoveerde Theater op de middenweg wordt het nieuwe 
festivalcentrum. Je geniet in onze nieuwe Winterbar van een gezellige sfeer, 
vuur, muziek, ons eigen WinterWarmbier en andere lekkere drankjes en hapjes.

DE WANDELING: UIT HET DONKER IV
Ook voor UIT HET DONKER kiezen we voor een nieuw parcours. Wandel 
avontuurlijk in de donkere bossen en ontdek gratis drie fantastische 
lichtinstallaties. Breng zeker je zaklamp mee om door het bos de bomen te 
zien. Halfweg de wandeling kan je even op adem komen in ons Café Halfweg.

SKATE & RAVE
Vrijdag 4 februari wordt een feest voor de jeugd. Kom vrij skaten in de 
skateloods van de Hoge Rielen. Of show je skills op de skateramp buiten 
tijdens een kleine contest. En waar kan je beter dansen dan op onze BosRave 
in samenwerking met Booty Rave? 

BONTE BOSDAG - FAMILIEDAG
Zondag 6 februari toveren we het bos aan de Winterbar om tot een creatief 
speelbos. Kinderen kunnen meebouwen aan ons land art project, vuur maken, 
proeven van het bos, creatieve kaarten maken en vooral heel veel spelen 
terwijl de ouders in de bar genieten van de WinterWarmsfeer.

Kom met de fiets en rij tot aan de grote fietsenstalling naast de 
Winterbar: de gemakkelijkste, snelste en milieuvriendelijkste manier 
om naar WinterWarm te komen. 

Bestel voor 25 december je tickets om te kunnen profiteren van onze 
vroegevogelkorting!  

Deze editie van WinterWarm is een samenwerking van jeugdverblijfsdomein de Hoge Rielen, 
de gemeente Kasterlee en cultuurhuizen de Warande en ’t Schaliken.

© Bart Van der Moeren
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W
O

 2
.2 doorlopend 

17.30 - 22 uur
UIT HET DONKER: Karel Burssens 
/ Romain Tardy / Ofer Smilansky vertrek aan Winterbar 7

ZO
 6

.2

doorlopend 
14 - 17 uur

Creatief Speelbos: Land Art + 
Vuur maken + De smaak van de 
winter + De kaartenmakers (AL)

aan de Winterbar 22

14 - 14.50 uur Theater De Spiegel - Curiosa 
(3 mnd tot 3 jaar) in gebouw 56 25

14 - 16 uur Architectuurwandeling vertrek aan Winterbar 20

14 - 16 uur Fiona Tan - A Fools Paradise vertrek aan Winterbar 20

15 - 16 uur David Dimitri - L’Homme Cirque (8+) circustent op kamp 48 11

16 - 16.50 uur Theater De Spiegel - Curiosa 
(3 mnd tot 3 jaar) in gebouw 56 25

D
O

 3
.2

doorlopend  
17.30 - 22 uur

UIT HET DONKER: Karel Burssens 
/ Romain Tardy / Ofer Smilansky vertrek aan Winterbar 7

19 - 20 uur David Dimitri - L’Homme Cirque (8+) circustent op kamp 48 11

21 - 22.15 uur CABRÓN, SLAK en De  
Vuurmeesters - STEMMING vertrek aan Winterbar 12

VR
 4

.2

doorlopend  
17.30 - 22 uur

UIT HET DONKER: Karel Burssens 
/ Romain Tardy / Ofer Smilansky vertrek aan Winterbar 7

doorlopend 
18 - 22 uur

Skatecontest, freeride, 
workshops en soundsystem skateloods 17

19 - 20 uur David Dimitri - L’Homme Cirque (8+) circustent op kamp 48 11

20 - 22.05 uur Muziekparcours: 
BÀÀN + Avondlicht vertrek aan Winterbar 16

doorlopend 
22 - 03 uur

BosRave in gebouw 9 17

ZA
 5

.2

doorlopend 
17.30 - 22 uur

UIT HET DONKER: Karel Burssens 
/ Romain Tardy / Ofer Smilansky / 
Lode Driessens

vertrek aan Winterbar 7

18 - 22 uur Uvilak - Tranquility in chaos café Halfweg 8

18.30 - 20.55 uur Muziekparcours: Aarde aan Daan 
+ Douglas Firs + Buurman vertrek aan Winterbar 18

19 - 20 uur David Dimitri - L’Homme Cirque (8+) circustent op kamp 48 11

21.00 - 23.25 uur Muziekparcours: Aarde aan Daan 
+ Douglas Firs + Buurman vertrek aan Winterbar 18

Programma

plattegrond: pagina 14 praktische info: pagina 26
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UIT HET DONKER IV  — een wandeling in het licht

UIT HET DONKER neemt je voor de vierde maal mee op een audiovisuele trip 
doorheen de donkere nacht. Dit kunstenparcours leidt je langs verschillende 
wegen en paadjes in een lus die vertrekt en aankomt bij de Winterbar. 

Onderweg mag je je verwachten aan drie grootschalige, adembenemende 
licht -en geluidsinstallaties van de hand van Romain Tardy, Ofer Smilansky en 
Karel Burssens. Allen gaan ze een relatie aan met de natuur en architectuur 
van de Hoge Rielen. UIT HET DONKER wordt dit jaar een onvergetelijke 
ervaring die nog lang op je netvlies zal nazinderen! 

KAREL BURSSENS - UNTITLED (CURRENTS) 
Een lichtsculptuur beweegt in het donker. De hele installatie ontvouwt zich 
als een hypnotiserend pendulum, waarbij de toeschouwer onvermij delijk deel 
wordt van het werk. De spanning tussen de roterende machine en de ruimte, 
tussen object en toeschouwer, wordt voelbaar gemaakt.

OFER SMILANSKY - CLAIR-OBSCUR
‘Clair-obscur’ is een geluids-, licht- en mistinstallatie van de in Brussel 
gevestigde kunstenaar Ofer Smilansky. Het bestaat uit een krachtige en 
contrastrijke audiovisuele compositie voor 30 zuilen van staande tl-buizen 
en schommelt tussen een antiek koor en een heilige processie.

De Winterbar is 5 minuten (400 meter) wandelen vanaf het onthaal van de Hoge Rielen.
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ROMAIN TARDY - THE GREAT INDECISION COUNCIL 
In een open veld midden in het bos laat Romain Tardy je opgaan in een 
reusachtige cirkel van licht, geluid, woorden en mystieke chants. ‘The Great 
Indecision Council’ verzendt een code van pulsen die de meest gebruikte 
Googlezoektermen van dit moment vertalen.

Vergeet je zaklamp niet. Wij hopen alvast dat het sneeuwt.

• volg de plattegrond die je ontvangt aan de Winterbar

• honden zijn niet toegelaten op het domein

• winterkleren en wandelschoenen zijn aanbevolen

• kinderen zijn natuurlijk heel erg welkom, een terreinbuggy is ideaal

• TIP: neem een zaklamp mee

• rolstoelgebruikers kunnen een alternatieve route nemen over verharde wegen

• laatste vertrek: 21 uur

In het midden van de wandeling vind je ons café Halfweg met 
hartverwarmende drankjes en voetverwarmende muziek. 

UVILAK - TRANQUILITY IN CHAOS
a live simulated music experience

Op zaterdag maken we in Uit het donker graag ruimte voor jong talent van 
m i k s. In ‘Tranquility in chaos’ neemt kunstenaar Uvilak (Lode Driessens) 
je mee op een visuele en auditieve trip. Camera’s registreren de beweging 
van het publiek en genereren een steeds veranderend beeld en geluid. Ga in 
interactie met het werk en ontdek hoe het zich aanpast aan jou.

M i k s is een samenwerking van Jeugdhuis Wollewei, MOOOV en 
cultuurhuis de Warande, met de steun van de Vlaamse Overheid. 

OPGELET: Deze installatie is enkel te bewonderen op zaterdagavond 
van 18 tot 22 uur in café Halfweg.
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Do 3.2

19 - 20 uur in een 
circustent
kamp 48

21 euro / 10 euro (-26)
19 euro (vroege vogel t.e.m. 25 dec)

VR 4.2

ZA 5.2

ZO 6.2 15 - 16 uur

10 11

‘L’Homme Cirque’ is een spektakelstuk op grote hoogte. En dat mag je 
letterlijk nemen, want David Dimitri is naast een uiterst elegant acrobaat, een 
ingenieuze uitvinder en een muzikant ook één van de beste koorddansers ter 
wereld. Hij was in het verleden een virtuoos bij Cirque du Soleil, maar reist nu 
de hele wereld rond met zijn spannende en aangrijpende voorstellingen en 
oogst niets dan lof.

“Prachtige voorstelling die je doet lachen én je in spanning houdt. Magisch, 
indrukwekkend en verfrissend.” (Concertnews *****)

Voor iedereen vanaf 8 jaar.

David Dimitri (Zwitserland) 
L’HOMME CIRQUE

Kamp 48 is 10 minuten (850 meter) wandelen vanaf het onthaal van de Hoge Rielen.
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CABRÓN, SLAK en De Vuurmeesters 
STEMMING

Een man verliest zijn vrouw en komt op een bizarre manier in contact met 
een jonge vrouwelijke pianostemmer. Wat begint als de zoektocht naar 
de perfecte klank van een instrument wordt steeds meer een oefening in 
loslaten. Humor is gelukkig nooit ver weg. 

Twee stemmen, die van Mathijs F Scheepers (Black-Out, De Bende van Jan 
de Lichte, SKaGeN) en die van Alejandra Theus (Zie mij graag, Loslopend 
Wild, NTGent, ITA) met als tegenspeler muziek. Liszt en Beethoven, maar ook 
nieuw gecomponeerde muziek van pianiste Elisabeth De Loore.

‘STEMMING’ is een mix van audio, vuur, beeldende kunst, theater én een 
ritueel. Je neemt plaats rond een indrukwekkend vuur dat in toom wordt 
gehouden door De Vuurmeesters. Via een hoofdtelefoon luister je naar een 
luisterverhaal. Ieder apart maar toch samen. Het vuur volgt de cadans van het 
verhaal. 

DO 3.2 21 - 22.15 uur vertrek aan 
Winterbar

11 euro / 6 euro (-26)
9 euro (vroege vogel t.e.m. 25 dec)
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De Winterbar is 5 minuten (400 meter) wandelen vanaf het onthaal van de Hoge Rielen.
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speelbos
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Vrijdagavond ligt de focus op elektronica, ambient, sfeer en avontuur. Laat je 
meevoeren in het universum van Bààn en Avondlicht, en ga verder dansen in 
de BosRave tot diep in de nacht. Voor dit parcours ga je met een treintje van 
de ene naar de andere locatie.

BÀÀN
De Belgische bands die de muzikale grenzen tussen jazz, elektronica, 
ambient, rock... slopen (denk aan STUFF, Nordmann, Echo’s of Zoo...) is 
met BÀÀN een band rijker geworden. De jonge beloftevolle Brusselse band 
bestaat uit het duo Pascal N. Paulus en Jean-Philippe De Gheest. Drums en 
elektronica vermengen ze tot een hallucinante sfeer. 

AVONDLICHT
Avondlicht is het project van Antwerpenaar en producer Matthias Dziwak en 
brengt pulserende ambient met verstilde pianoklanken. Vorig jaar verscheen 
zijn debuutalbum ‘Hyperromance’, een plaat met negen nummers die het 
schemergebied opzoekt tussen ambient, neo-klassiek en dance. 

BÀÀN & Avondlicht 
MUZIEKPARCOURS

VR 4.2 20 - 22.10 uur
vertrek aan
Winterbar

14 euro / 12 euro (-26)
12 euro (vroege vogel t.e.m. 25 dec)

De Winterbar is 5 minuten (400 meter) wandelen vanaf het onthaal van de Hoge Rielen. Skatecontest, freeride, 
workshops en soundsystem 
I.S.M. WOODZ SKATESHOP, YARDKEEPERS EN JEUGDHUIS WOLLEWEI

Op vrijdagavond maken we plaats voor de skaters. Kom freeriden in de 
skateloods, pimp een blanco bord tijdens de workshop of daag jezelf uit op de 
outdoor skateramp tijdens de tricks for prices. Achteraf zin in een feestje? 
Nadien kan je gratis naar de BosRave.

VR 4.2 22 - 3 uur gebouw 9 gratis

VR 4.2 18 - 22 uur skateloods gratis

Gebouw 9 is 20 minuten wandelen of 5 minuten fietsen (1,5 km) vanaf het onthaal van de Hoge Rielen.

De skateloods is 20 minuten wandelen of 10 minuten skaten (1,5 km) vanaf het onthaal van de Hoge Rielen.

Tijdens WinterWarm kan je voortaan 
ook dansen! Midden in de bossen van 
de Hoge Rielen hebben we Booty Rave 
Residents Blue Bird Paradise, Kuni Kuni 
en Janneke Maan uitgenodigd om hun 
warmste dansplaten te draaien! 

BosRave 
MET BLUE BIRD PARADISE, KUNI KUNI & JANNEKE MAAN
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Aarde aan Daan, Douglas Firs, Buurman
MUZIEKPARCOURS

Zaterdag kan je diep in de bossen van de Hoge Rielen drie bands zien, die elk 
een korte set spelen. We hebben de jonge frisse knaken van Aarde Aan Daan, 
mooie warmbloedige americana van Douglas Firs solo en tenslotte eindigen 
we bij de vuurplaats voor Buurman die iets heeft met... vuur! 

AARDE AAN DAAN
De wat gekke groepsnaam van deze jonge band vertelt dat ze graag op 
expeditie gaan door de Nederlandse taal. Die bevindingen brengen ze met 
veel zwier in dromerige en kleurrijke indiepop.

DOUGLAS FIRS (SOLO)
Eén van de beste Belgische albums van 2021 kan wel eens ‘Heart of a Mother’ 
van Douglas Firs zijn. De plaat bevat een verzameling warme en intieme 
liedjes doordrenkt van liefde. Wondermooi. Ook solo!

BUURMAN (SOLO)
Buurman heeft iets met vuur. Dit jaar reist Buurman door het land op zoek 
naar warme gesprekken rond het vuur. Uit die ontmoetingen en verhalen 
schrijft Buurman nieuwe nummers. Geert Verdickt van Buurman weet dus hoe 
hij kampvuurconcerten moet geven!
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18.30 - 20.55 uur vertrek aan
Winterbar

14 euro / 12 euro (-26)
12 euro (vroege vogel 

t.e.m. 25 dec)21 - 23.25 uur

De Winterbar is 5 minuten (400 meter) wandelen vanaf het onthaal van de Hoge Rielen.
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de Hoge Rielen - Architectuurwandeling

Tijdens een gegidste wandeling kom je meer te weten over de geschiedenis 
van het domein de Hoge Rielen, het masterplan en de architecturale projecten 
die eruit volgden. Naast het onthaalgebouw en Hostel Wadi bezoeken we 
tijdens deze architectuurwandeling ook de nieuw gerealiseerde projecten: 
Theater en Gebouw 39 - Kompas.

ZO 6.2 14 - 16 uur vertrek aan de 
Winterbar 6 euro

ZO 6.2 14 - 16 uur vertrek aan de 
Winterbar 6 euro

De Winterbar is 5 minuten (400 meter) wandelen vanaf het onthaal van de Hoge Rielen.

De Winterbar is 5 minuten (400 meter) wandelen vanaf het onthaal van de Hoge Rielen.

Fiona Tan - A Fool’s Paradise (8+)

Uitgerust met een iPod en hoofdtelefoon, fietsen we naar vier speciale 
locaties op het domein: het kikkerkwartier, de Goorkens, de duinen en 
de heide. Je ontdekt de mooiste plekken van het domein op een wel héél 
bijzondere manier. Op elke plaats laat een gekke architect je bouwwerken 
‘zien’ die er eigenlijk niet staan.

Fietsen worden voorzien door de Hoge Rielen.
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Bonte Bosdag - familiedag

Voor wie houdt van spelen in het bos is de Hoge Rielen één groot 
speelterrein. Speciaal voor WinterWarm maken we een Creatief Speelbos. 
We maken er een heus kunstwerk, samen met kunstenaar Jesse Cremers. 
Maar je kan er ook vanalles ontdekken en experimenteren hoe je vuur maakt, 
hoe je kan overleven of je weg kan terugvinden in het bos… Kom je mee 
spelen?

BOUW MEE AAN HET LAND ART KUNSTWERK 
VAN JESSE CREMERS (AL)
Kunstenaar Jesse Cremers maakt tijdens Winterwarm een kunstwerk met 
gevonden materialen uit de Hoge Rielen. Jesse probeert objecten, plaatsen 
en situaties naar zijn eigen hand te zetten. Hij bedenkt oplossingen voor 
problemen die ogenschijnlijk niet bestaan. Maar schijn bedriegt, want Jesse 
nodigt ons uit om samen de wereld ‘beter’ te maken met onze creativiteit en 
verbeelding. Het resultaat wordt alvast een bijzondere verrassing. 
 

VUUR MAKEN  (6+)
Hoe kan je overleven in de natuur? Daarvoor is het – zeker in de winter – 
van het allergrootste belang dat je vuur kan maken. Waar let je op als je 
aanmaakmateriaal verzamelt? En hoe maak je vuur zonder lucifers? Kom het 
ontdekken. 
 

DE SMAAK VAN DE WINTER (8+)
Voor de gelegenheid strijkt onze mobiele bakfietskeuken neer aan de 
buitenzone van het theater. Kinderen (en volwassenen) mogen hun beste 
kookkunsten bovenhalen en gaan aan de slag met typische winterse 
ingrediënten.  
 

DE KAARTENMAKERS (8+)
Je weg terugvinden in het bos, hoe doe je dat? Met broodkruimel of 
steentjes? Of met een kaart van het domein? We verzamelen, tekenen, maken 
afdrukken, en creëren onze eigen unieke kaart van de Hoge Rielen!

ZO 6.2
14 - 17 uur
doorlopend

buitenzone
Winterbar

gratis

De Winterbar is 5 minuten (400 meter) wandelen vanaf het onthaal van de Hoge Rielen.
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Theater De Spiegel
CURIOSA

Een ontdek- en speelinstallatie met kunstkasten 
en barokmuziek voor de allerjongsten. (3 maanden - 3 jaar)

Welkom in de wonderkamer van ‘Curiosa’. Hier kunnen kinderen tot drie jaar 
spelenderwijs de wondere wereld van de barok ontdekken. Ons zintuiglijk 
rariteitenkabinet zit vol mysterieuze voorwerpen, beelden en muziek.
Muzikanten vergasten je op muzikale pareltjes van Peri, Caccini en 
Monteverdi.

ZO 6.2
van 14 tot 14.50 uur

gebouw 56
12 euro / 9 euro (-26)
11 euro (vroege vogel 

t.e.m. 25 dec)van 16 tot 16.50 uur

Gebouw 56 is 3 minuten (200 meter) wandelen vanaf het onthaal van de Hoge Rielen.
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DRINKEN/ETEN
In de Winterbar kan je koude en warme dranken bestellen. 
Buiten aan de bar vind je foodtrucks van woensdag tot en met zondag. 
Je kan je tijdens de wandeling ‘UIT HET DONKER’ in Café Halfweg 
opwarmen. Proef ook ons vers gebrouwen WinterWarmbier!

Winterbar in het Theater: woensdag t/m zaterdag: 
van 17 tot 01 uur / zondag van 13 tot 18 uur
Café Halfweg: van woensdag t/m zaterdag: van 18 tot 22 uur

OVERNACHTEN
Tijdens het festival kan je overnachten in het bijzonder mooie Hostel 
Wadi. Voor een nacht betaal je 75 euro per kamer voor vier personen, 
inclusief ontbijt. Je kan reserveren via de Warande.

TICKETS VOOR BETALENDE ACTIVITEITEN
vooraf
Je kan tickets reserveren via www.warande.be, aan de ticketbalie 
van de Warande of telefonisch op het nummer 014 41 69 91. 
Een aantal activiteiten zijn gratis en zonder tickets.

de dag zelf
Voor tickets van niet-uitverkochte voorstellingen kan je terecht aan 
de ticketbalie in de Winterbar vanaf 1 uur voor het begin van een 
voorstelling.

MAATREGELEN TEGEN CORONA
We hanteren strikt de veiligheidsmaatregelen die de overheid oplegt 
in het kader van de coronacrisis. Voorlopig zijn alle voorstellingen op 
vertoon van een Covid Safe Ticket. In de Winterbar en Café Halfweg 
volgen we het horecaprotocol. Lees de laatste update van de 
maatregelen tegen corona op onze website vanaf midden januari.

PRAKTISCHE INFO

WAAR MOET IK ZIJN?
adres: de Hoge Rielen, Molenstraat 62, 2460 Kasterlee

MET DE FIETS / TE VOET
Woon je in de buurt? Kom dan zeker met je fiets of te voet. 
Dit is de meest eenvoudige manier om de Hoge Rielen te bereiken. 
Volg de pijlen naar WinterWarm. Aan de Winterbar is een grote 
fietsenstalling voorzien.

MET DE AUTO
Check de festivalpagina op www.warande.be om de parkeermogelijkheden 
te bekijken. Het aantal parkeerplaatsen vlakbij de Hoge Rielen is beperkt. 
Volg de pijlen naar parking WinterWarm.

VERTREK ZEKER OP TIJD
Vanaf de parking wandel je telkens nog 10 tot 30 minuten naar de 
locatie vande voorstelling of de Winterbar. De voorstellingen starten stipt.

KLEDING
Niet elke locatie is verwarmd. 
Je draagt best warme kleren en aangepast schoeisel.

TOEGANKELIJKHEID VOOR MENSEN IN EEN ROLSTOEL
De meeste paden op het domein van de Hoge Rielen zijn verhard.
- Kom je met een rolstoel naar de voorstelling, reserveer dan 
telefonisch je tickets op het nummer 014 41 69 91.
- Kom je met een rolstoel naar UIT HET DONKER, dan vind je vanaf 
midden januari een aangepaste plattegrond op de website. Je kan alle 
lichtinstallaties bekijken, maar je ziet niet alles van het uitgelicht parcours.

OP HET DOMEIN
Roken is enkel toegestaan op de hiervoor voorziene plaatsen. 
Honden zijn niet toegelaten op het domein van de Hoge Rielen.



UIT HET 
DONKER IV
meer info op pagina 7

een wandeling in het licht
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