
winter
warm
1 — 4 feb festival in de Hoge Rielen
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Winterbar en 
foodtrucks
Het Theater toveren we opnieuw 
om tot Winterbar en is het 
kloppend hart van ons festival. 
Je geniet er van een gezellige 
sfeer, vuur, muziek, ons eigen 
WinterWarmbier en andere 
lekkere drankjes en hapjes.

UIT HET 
DONKER V
Voor UIT HET DONKER kiezen 
we voor een nieuw en nog 
avontuurlijker parcours. Wandel 
in de donkere bossen en ontdek 
zes fantastische licht- en 
geluidsinstallaties. 

Skate & Rave
Vrijdag 3 februari wordt een feest 
voor de jeugd. Kom vrij skaten 
in de skateloods van de Hoge 
Rielen op de beats van dj’s. Of 
show je skills op de ramp buiten 
tijdens een kleine contest. En 
waar kan je beter dansen dan op 
onze BosRave in samenwerking 
met Booty Rave? 

Land Art creatie 
voor kinderen en  
andere bouwers
Tijdens WinterWarm bouwen 
we samen met kunstenaar Jesse 
Cremers elke avond aan een Land 
Art creatie met de materialen die 
we vinden in het bos. Kom tijdens 
UIT HET DONKER mee bouwen 
aan Café Halfweg.

Circus & muziek
Ook dit jaar bouwen 
we een circustent waar 
je een fantastische 
acrobatievoorstelling kan 
zien. Bezoek één van de drie 
muziekparcours of koop een 
ticket voor de silent disco op 
zaterdag.

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

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. 

De bossen van de Hoge Rielen zijn van 1 tot en met 4 februari 2023 
voor de zesde keer het decor van WinterWarm. Dompel je onder in de 
magische sfeer van dit vierdaags winterfestival met lichtinstallaties, 
circus, muziek, theater en veel natuurbeleving.

Deze editie van WinterWarm is een samenwerking van jeugdverblijfsdomein 
de Hoge Rielen, de gemeente Kasterlee, cc de Werft Geel, cc ‘t Schaliken 
Herentals en cultuurhuis de Warande Turnhout.
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UIT HET DONKER V 
een wandeling in het licht 

UIT HET DONKER neemt je voor de 
vijfde keer mee op een audiovisuele 
trip doorheen de donkere nacht. 

Dit kunstenparcours door het 
bos leidt je langs verschillende 
magisch verlichte wegen en 
paadjes. Onderweg mag je je 
verwachten aan grootschalige 
en adembenemende licht- en 
geluidsinstallaties. Alle gaan ze 
een relatie aan met de natuur en 
architectuur van de Hoge Rielen. 

UIT HET DONKER belooft 
een onvergetelijke ervaring 
te worden die nog lang op je 
netvlies zal nazinderen. Breng 
zeker je zaklamp mee om door 
het bos de bomen te zien. In 
het midden van de wandeling, 
vind je ons Café Halfweg met 
hartverwarmende drankjes en 
voetverwarmende muziek. 

LET OP! Voor het eerst is er een 
maximum aantal bezoekers per dag. 
Reserveer vooraf je ticket zodat 
je zeker bent dat je langs dit 
kunstenparcours kan komen wandelen.
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INSTALLATIE 1

WIThWIT
De stad 
Een kleurrijke sculptuur, opgebouwd uit 
houten constructies en roostertjes vormen 
de bouwsels van een stad. Delen draaien 
rond en in elkaar. Bewegende lampjes 
maken schaduwbeelden zichtbaar tegen 
de muren. Geluid neemt ons mee naar de 
binnen- en buitenruimtes. 

INSTALLATIE 2 + 4

Gabey Tjon  
a Tham
The Monads en 
Red Horizon
Van Gabey Tjon a Tham zijn twee 
installaties te zien tijdens UIT HET 
DONKER. ‘The Monads’ — geïnspireerd op 
het geluid van de wind die door de bladeren 
van bomen ruist — is een kinetische 
geluidsinstallatie die is samengesteld uit 
speciaal ontworpen ‘leslie’-luidsprekers. In 
‘Red Horizon’ zie je in een donkere ruimte 
een veld van dubbele pendules die wel 
vuurvliegjes in de nacht lijken. 
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INSTALLATIE 3

Philip 
Vermeulen 
& Mischa 
Daams 
Slue 
Het werk ‘Slue’ van Philip Vermeulen 
en Mischa Daams strekt zich uit tussen 
de bomen in de Hoge Rielen. Het is 
tegelijkertijd ongrijpbaar en mooi, maar 
soms ook beangstigend en eng door de plek 
en het geluid. Spannend!

m i k s e r s 
op UIT HET 
DONKER 
Laat je langs het parcours van UIT HET 
DONKER verrassen door jong, lokaal talent. 
Bij m i k s krijgen jongeren de kans om hun 
eigen kunst te maken, op WinterWarm tonen 
we graag wat zij in hun mars hebben.

enkel op za 4 feb 

PRAKTISCHE INFO EN TICKETS 

wo 1 — za 4 feb 

vertrek tussen 17.30 en 21 uur, 
de wandeling vertrekt halverwege 
de hoofdweg (één km voorbij het 
onthaal)

7 euro / gratis (-26)
5 euro (vroege vogel tot 31 jan)

Wie jonger is dan 26 jaar moet ook 
een (gratis) ticket reserveren via 
warande.be of via de ticketbalie. 

TIP! Kom je naar een voorstelling 
tijdens WinterWarm? Met je ticket 
van de voorstelling kan je dezelfde 
dag gratis naar UIT HET DONKER.

-  de wandeling is drie km lang en 
eindigt aan de Winterbar

-  honden zijn niet toegelaten op  
het domein

 
-  winterkleren en wandelschoenen 
zijn aanbevolen

-  TIP! neem een zaklamp mee! 
 
-  kinderen zijn heel erg welkom,  
een terreinbuggy is ideaal

-  halverwege de wandeling kan je op 
adem komen in Café Halfweg

TOEGANKELIJKHEID  
voor rolstoelgebruikers

Er is dit jaar geen alternatieve 
route mogelijk voor rolstoel-
gebruikers. Het parcours leidt 
veelal over niet-verharde boswegen 
met wortels en heuveltjes.©
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Land Art 
Creatie Jesse 
Cremers 
Voor wie houdt van spelen in het bos is de 
Hoge Rielen één groot speelterrein, maar je 
kan er ook heel wat materialen vinden om 
een heus kunstwerk te maken.

Tijdens UIT HET DONKER bouwen we samen 
met kunstenaar Jesse Cremers elke avond 
aan een Land Art creatie. Het resultaat wordt 
alvast een bijzondere verrassing.

elke avond aan Café Halfweg

INSTALLATIE 5

Anouk 
Kruithof 
Universal Tongue 
Twerking, Vogue, Fortnite, flashmobs, een 
soefi- of stoelendans: YouTube staat vol 
video’s van mensen die dansen. Kunstenaar 
Anouk Kruithof onderzocht samen met 
52 researchers van over de hele wereld 
dansvideo’s op YouTube, Facebook en 
Instagram. Samen vonden ze duizend 
dansstijlen in 196 landen die ze bundelden  
in ‘Universal Tongue’. 

Deze vier uur durende video-installatie is 
verdeeld over acht schermen en bevat in 
totaal maar liefst 32 uur aan found footage, 
geordend op ritme en het aantal dansers. 
Smeer je benen al maar in!

INSTALLATIE 6

Anne van  
de Star
Bling rrring 
‘Bling rrring’ is een meditatief werk waarbij 
een galmende dialoog ontstaat tussen twee 
roterende stalen ringen. Hun resonanties 
vullen de ruimte rondom met hemelse tonen 
en toonclusters.
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Cirque la 
Compagnie 
Pandax

wo 1 — za 4 feb

18.45 tot 20 uur 
in een circustent bij Kamp 48

23 euro / 12 euro (-26)  
21 euro (vroege vogel)

Een muzikale, 
tragikomische, spectaculaire 
acrobatievoorstelling met een 
Fiat Panda.

Vijf (en halve) mannen, drie muzikanten 
en een Fiat Panda. In de kofferbak de urne 
met de assen van de vader van deze vijf 
broers die elkaar voor het eerst ontmoeten. 
Brothers from another mother, want alleen 
hun vader verenigt hen. Alles is aanwezig 
voor een tragedie… of een komedie!

Met aanstekelijke en explosieve vreugde 
mikt ‘Pandax’ op de lach van het publiek. 
Verwacht je aan acrobatie en pure 
adrenaline in een roadtrip die je helemaal in 
vervoering zal brengen.

“een verbluffende 
acrobatenvoorstelling”  
(Het Belang van Limburg over Pandax)
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Dans Dans / MDC III 
muziekparcours

do 2 feb

20 tot 22 uur 

vertrek aan  
het onthaal van  
de Hoge Rielen

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

info: het parcours 
eindigt aan de 
Winterbar, niet elke 
locatie is verwarmd

België is gezegend met fascinerende bands! Maak kennis met de 
instrumentale muziek van twee trio’s die je betoveren en inspireren. 
Voor dit parcours rijd je mee met een treintje van de ene naar de andere 
locatie.

MDCIII
Het eerste trio van de avond bestaat uit 
saxofonist Mattias De Craene (Nordmann) 
en twee drummers: Simon Segers (Black 
Flower, Sylvie Kreusch…) en Lennert Jacobs 
(The Germans). In september brachten ze 
hun tweede album ‘Drawn In Dusk’ uit. De 
muziek doet denken aan een tribale jungle 
vol pop, impro, exotica en jazz. Het is heerlijk 
reizen in hun mystiek muzikaal universum.

Dans Dans
Dans Dans heeft geen zittend gat. Een jaar 
na het album ‘Zink’ is er nu ‘6’, het zesde 
album van de band in tien jaar tijd! Dans 
Dans is het unieke muzikale verbond tussen 
Bert Docks (Flying Horseman, Ottla…), 
Frederic Jacques (Lyenn) en Steven Cassiers 
(Dez Mona, DAUU).

Dans Dans schept een instrumentaal 
universum, atmosferisch, meeslepend, 
geraffineerd en spontaan. Tussen rock en 
jazz en tussen hemel en aarde.

Skate-
contest, 
freeride en 
workshop

vr 3 feb

18 tot 24 uur
Skateloods 

gratis 

i.s.m. Yardkeepers en  
Jeugdhuis Wollewei

Op vrijdagavond maken we plaats voor de 
skaters. Kom freeriden in de skateloods, 
neem deel aan de workshop of daag 
jezelf uit op de outdoor skateramp tijdens 
de tricks for prices: -16 jaar, + 16 jaar en 
professionals.

BosRave
Blue Bird 
Paradise, 
Janneke Maan  
& Kuni Kuni

vr 3 feb

22 tot 3 uur 
Gebouw 50

5 euro

Tijdens WinterWarm kan je voortaan ook 
dansen! Midden in de bossen van de Hoge 
Rielen hebben we Booty Rave Residents 
Blue Bird Paradise & Janneke Maan 
uitgenodigd om hun warmste dansplaten te 
draaien! En vol is vol, dus we gaan het niet 
aan de grote klok hangen.

DO 2 FEB VR 3 FEB
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GIJS / Simon / De Held 
muziekparcours

za 4 feb

18.30 tot 20.55 uur
& 21 tot 23.25 uur

vertrek aan  
het onthaal van  
de Hoge Rielen

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

info: het parcours 
eindigt aan de 
Winterbar

Jonge en gevestigde artiesten die Nederlandstalige liedjes brengen, 
staan centraal in dit muziekparcours. Je rijdt mee met een treintje van 
de ene naar de andere locatie voor dit parcours.

GIJS
De Antwerpse Nederlander Gijs is een 
veelbelovend talent aan het firmament van de 
Nederlandstalige hiphop. Singles als ‘Cisman’, 
‘Crack’ en ‘De Stem’ laten horen dat Gijs in 
ijltempo zijn eigen geluid aan het vinden is.

Simon
De finalist van De Nieuwe Lichting 2021 
stond mee aan de basis van de Antwerpse 
rapkliek Roedel. Sinds 2018 gaat hij solo 
verder als Simon. Je kent zijn muziek allicht 
van Radio 1 : ‘Al Lang Voorbij’ en zijn laatste 
single ‘Geen Spijt’. Voor liefhebbers van 
Tourist LeMC.

De Held
Na zeven jaar is De Held terug met de sterke 
nieuwe single ‘Kijk dat scheelt’ Het is een 
puur en poppy nummer met een zomerse 
vibe vol warme ongedwongenheid.

In 2012 bracht Jo Jacobs zijn debuutalbum 
uit onder de naam De Held. In 2015 
verscheen de bejubelde opvolger ‘Alcatraz’. 
Wij kijken alvast erg uit naar zijn derde 
album. Wie weet hoor jij als eerste enkele 
nieuwe nummers aan het grote kampvuur.

ZA 4 FEBVR 3 FEB

Siger /  
The Breath 
muziekparcours

vr 3 feb

20 tot 22 uur

vertrek aan  
het onthaal van  
de Hoge Rielen

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

info: het parcours 
eindigt aan de 
Winterbar

Nestel je in de warme folkmelodieën van beide bands. Voor dit 
parcours rijd je mee met een treintje van de ene naar de andere 
locatie.

Siger
De broers Ward en Hartwin Dhoore brengen 
op mandoline en diatonische accordeon een 
muzikale ode aan hun roots, de landelijke regio 
in Oost-Vlaanderen waar ze zijn opgegroeid. 
Instrumentale muziek, dus ook perfect 
verstaanbaar in het landelijke Kasterlee!

The Breath
De Ierse band The Breath bestaat uit 
zangeres Rioghnach Connolly (Afro Celt 
Sound System) en gitarist Stuart McCallum. 
Een wondermooie stem en gitaar, meer is 
er niet nodig om ons te betoveren met hun 
feeërieke en intieme folksongs. In 2019 
kreeg de zangeres de BBC Folk Award voor 
beste vocalist!
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Collectief Elan(d) &  
LOD Muziektheater 
Loving is allowed

za 4 feb
 
18.30 tot 19.40 uur 
& 21 tot 22.10 uur

Gebouw 8 - staand

15 euro / 10 euro (-26)
13 euro (vroege vogel)

info: je draagt best 
warme kleren tijdens 
deze voorstelling

Drie kanalen. Drie kleuren. Drie 
groepen. Wat kleurt je? 

‘Loving is Allowed’ is een danstheaterfeest 
i.s.m. Fonkel (Silent Disco) waarin de muziek- 
en theaterwereld samenvloeien. Collectief 
Elan(d) onderzoekt sociale dynamieken en de 
onderlinge relaties tussen de deelnemers. 

Deze visuele performance neemt je mee 
in een fysieke ervaring waarin je schippert 
tussen het collectieve en het individuele. 
Door welke bril kijk je naar je medemens? 
Ben je eerder afwachtend of ondernemend? 
Welke plek neem je in in een groep? ‘Loving 
is Allowed’ is een ode aan het feest waar 
mensen elkaar ontmoeten. 

ZA 4 FEB
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PLATTEGROND

A  onthaal de Hoge Rielen** 
(tickets en info) E Gebouw 50 Kamp 48

B Winterbar met speelbos F Gebouw 8 fietsenstalling

C
vertrek wandeling  
UIT HET DONKER (één km 
voorbij het onthaal)

G Skateloods hoofdweg*  
(enkel voor 
fietsers en 
wandelaars)D Café Halfweg H vertrek treintje 

muziekparcours

* Je kan fietsen langs poort Oost, handig voor wie van Kasterlee komt.
** adres: Molenstraat 62, 2460 Kasterlee
tekening: Joachim Sneyers
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TIJDSTABEL WO + DO TIJDSTABEL VR + ZA

plattegrond op pagina 15

vertrek tussen  
17.30 — 21 uur

UIT HET DONKER V
duur wandeling: 2 - 2,5 uur

vertrek: halverwege 
de hoofdweg

5

18.45 — 20 uur Cirque la Compagnie
Pandax

in een circustent 
bij Kamp 48

8

vertrek tussen 
17.30 — 21 uur

UIT HET DONKER V
duur wandeling: 2 - 2,5 uur

vertrek: halverwege 
de hoofdweg

5

18.45 — 20 uur Cirque la Compagnie
Pandax

in een circustent 
bij Kamp 48

8

20 — 22 uur Dans Dans / MDCIII
muziekparcours

vertrek aan  
het onthaal

10

vertrek tussen 
17.30 — 21 uur

UIT HET DONKER V
duur wandeling: 2 - 2,5 uur

vertrek: halverwege 
de hoofdweg

5

18.30 — 19.40 
uur

Collectief Elan(d) & LOD 
Loving is allowed

Gebouw 8 14

18.30 — 20.55 
uur

GIJS / Simon / De Held
muziekparcours

vertrek aan  
het onthaal

13

18.45 — 20 uur Cirque la Compagnie
Pandax

in een circustent 
bij kamp 48

8

21 — 22.10 uur Collectief Elan(d) & LOD 
Loving is allowed

Gebouw 8 14

21 — 23.25 uur GIJS / Simon / De Held
muziekparcours

vertrek aan  
het onthaal

13

vertrek tussen 
17.30 — 21 uur

UIT HET DONKER V
duur wandeling: 2 - 2,5 uur

vertrek: halverwege 
de hoofdweg

5

doorlopend 
18 — 24 uur

Skatecontest, freeride 
en workshop

Skateloods 11

18.45 — 20 uur Cirque la Compagnie
Pandax

in een circustent 
bij Kamp 48

8

20 — 22 uur Siger / The Breath
muziekparcours  

vertrek aan  
het onthaal

12

22 — 3 uur BosRave Gebouw 50 11

wo 1 feb vr 3 feb

do 2 feb za 4 feb
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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. 
Het festival is met de 
fiets toegankelijk via de 
hoofdingang en via poort 
Oost (interessant voor 
fietsers die uit Kasterlee 
komen). We voorzien 
drie fietsenstallingen: 
aan de hoofdingang, aan 
de Winterbar en aan het 
vertrekpunt van UIT HET 
DONKER.

MET DE AUTO
Check de festivalpagina 
op 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 van
de voorstelling of de 
Winterbar. De voorstellingen 
starten stipt.

TOEGANKELIJKHEID 
ROLSTOEL-
GEBRUIKERS
De meeste paden op het 
domein van de Hoge Rielen 
zijn verhard.
-  Wil je een voorstelling 

bijwonen in je rolstoel, 
reserveer dan telefonisch  
je tickets op het nummer  
014 41 69 91.

-  UIT HET DONKER: er is 
dit jaar geen alternatieve 
route mogelijk voor 
rolstoelgebruikers. Het 
parcours leidt veelal over 
niet-verharde boswegen 
met wortels en heuveltjes.  

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

TICKETS VOOR  
BETALENDE 
ACTIVITEITEN
vooraf
Je kan tickets reserveren 
via warande.be, aan de 
ticketbalie van de Warande 
of telefonisch op het 
nummer 014 41 69 91. 
De vroegevogelkorting geldt 
t/m 24 december (voor UIT 
HET DONKER tot 31 januari).

de dag zelf
Voor tickets van niet-
uitverkochte voorstellingen 
kan je vanaf 17 uur terecht 
aan de ticketbalie in het 
onthaalgebouw van de Hoge 
Rielen.

opgelet! 
UIT HET DONKER is vanaf 
dit jaar enkel toegankelijk 
met een ticket. Een ticket 
kost 7 euro of 5 euro 
(vroegevogelkorting tot 31 
januari). Wie jonger is dan 26 
jaar kan gratis naar UIT HET 
DONKER, maar moet ook 
een (gratis) ticket reserveren 
via warande.be of via de 
ticketbalie. 

TIP! Kom je naar een 
voorstelling tijdens 
WinterWarm? Met je ticket 
van de voorstelling kan je 
dezelfde dag gratis naar  
UIT HET DONKER.

PRAKTISCHE INFOPRAKTISCHE INFO

OP HET DOMEIN
Roken is enkel toegestaan 
op de hiervoor voorziene 
plaatsen. 

Honden zijn niet toegelaten 
op het domein van de Hoge 
Rielen.
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80 % KORTING 
VOOR UITPAS MET 
KANSENTARIEF
Heb je een UiTPAS met 
kansentarief, dan krijg je 
80% korting op de basisprijs 
van voorstellingen (niet voor 
een overnachting in Hostel 
Wadi). Deze korting kan 
je enkel verkrijgen via de 
ticketbalie van de Warande 
met vermelding van je 
UiTPAS-nummer.

DRINKEN/ETEN
In de Winterbar kan je koude 
en warme dranken bestellen. 
Buiten aan de bar vind je 
foodtrucks van woensdag 
tot en met zaterdag. Je kan 
je tijdens de wandeling 
UIT HET DONKER in Café 
Halfweg opwarmen en iets 
eten. Proef ook ons vers 
gebrouwen WinterWarmbier!

Winterbar in het Theater: 
woensdag t/m zaterdag: 
17 tot 01 uur 

Café Halfweg:  
woensdag t/m zaterdag: 
18 tot 22 uur

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

18 19



UIT HET DONKER V

een wandeling in het licht meer info  
op pagina 5
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