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‘DE SAGE VAN DE BIESENBURCHT’: NA HET BOEK, NU DE MUSICAL 
NIEUWE CULTUURPOJECT VAN DE STAD VOOR EN DOOR BILZENAREN 
 

Bilzen en musicals. Die combinatie klinkt stilaan als muziek in de oren. Dat vond ook 

dirigent John Vandecaetsbeek. Hij klopte aan bij de stedelijke Cultuurdienst om het 

jeugdboek ‘De sage van de Biesenburcht’ in een muzikaal kleedje te steken. Auteur Stijn 

Moekaars neemt zelf het scenario voor zijn rekening en ook de rest van de omkadering, 

cast en muzikanten zijn op en top Bilzers. De voorstellingen vinden plaats in het najaar 

van 2023. 

 

Best nog wel even dus, maar de voorbereidingen voor het nieuwste cultuurproject van de stad 

Bilzen zijn al in volle gang. Zoals het schrijven van de muziek. Hiervoor omringt John 

Vandecaetsbeek zich met twee andere klinkende namen uit de Bilzerse muziekwereld: Willy 

Appermont en Joël Jacobs. “De regie is dan weer in de vakkundige handen van theaterspeler 

en -docent Johan Luyckx”, vertelt John. “Als dirigent van onder meer Koninklijke Harmonie 

Sint-Isidorus Rijkhoven ga ik altijd op zoek naar onconventionele samenwerkingsverbanden 

en projectvormen. ‘De sage van de Biesenburcht’ leent zich daar perfect toe. Dat voelde ik al 

vanaf de publicatie van het boek. Stijns verhaal bevat immers alle elementen voor een 

musicalvariant: spanning, humor en avontuur. Met hemzelf als scenarist en  Johan achter de 

regieknoppen levert dat gegarandeerd spektakel op.” 

 

Lokaal talent 

Een 100% Bilzers project dus. Stijn Moekaars: “Ook voor de acteurs zijn we op zoek naar 

talent van bij ons. Op dinsdag 5 juli en maandag 29 augustus organiseren we hiervoor audities 

in CC De Kimpel. Iedereen tussen 10 en 15 jaar is van harte welkom. Ervaring is geen 

voorwaarde. Veel goesting, zin voor avontuur en tijd voor de uitvoeringen in november 2023 

uiteraard wel.”  

 

En ook de muziek wordt tijdens de voorstellingen live gebracht door muzikanten van eigen 

bodem. Schepen van cultuur en verenigingen Griet Mebis: “Initiatieven als Jesus Christ 

Superstar en Dickens hebben al voldoende bewezen dat Bilzen stikt van het talent. Zowel bij 

verenigingen als individueel. Waarom het dan verder zoeken? Te meer omdat het boek en het 

idee zelf ook uit Bilzerse breinen ontsproten. Het verhaal speelt zich bovendien af in Alden 



 
Biesen. Kortom: meer dan voldoende redenen om hier als stad onze schouders onder te zetten 

en alle betrokkenen maximaal te ondersteunen in zowel de aanloop als de apotheose. De 

muzikale thema’s zullen ook in kunstwerken vertaald worden die we in een expo 

tentoonstellen. Hiervoor werken we samen met de academie voor beeldende kunst, de 

Kunstkoepel.” 

 

Jeugdorkest 

Vandaag start de oproep voor acteurs en muzikanten. Johan Luyckx en John 

Vandecaetsbeek: “We hopen uiteraard op een goede opkomst, want er zijn heel wat rollen te 

verdelen. Voor de muzikanten kloppen we aan bij de Bilzerse orkesten en de academie voor 

muziek en woord, de Kunstkoepel. Maandelijkse repetities en doorwinterde begeleiders 

zorgen wel dat uiteindelijk elke noot op haar plaats valt.” 

Meer info voor de jonge acteurs en muzikanten via de website van de Kimpel 

(www.dekimpel.be) 

 

 

Lokale geschiedenis 

‘De sage van de Biesenburcht’ beschrijft het verhaal van Brecht, die met zijn klasgenootjes op 

uitstap gaat naar Alden Biesen. Via een geheime gang belandt hij in een ander tijdperk. Om 

van 1773 weer naar het heden terug te keren, moet hij eerst een kluizenaar zien te vinden. 

“Een avontuurlijk verhaal dat de toeschouwer meeneemt naar een stukje echte Bilzerse 

geschiedenis”, vertelt John Vandecaetsbeek. “Die lokale link in combinatie met de sfeervolle 

decors en muziek, maakt het ook voor de iedere toeschouwer tot een boeiend kijk- en 

hoorstuk. Tijdig tickets bestellen is dus de boodschap. De uitvoeringen vinden plaats in CC De 

Kimpel in eind oktober, begin november 2023  
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