CC STROMING BERLARE

SEIZOENSBROCHURE

17
18

Nieuwe kleppers ontmoeten vaste waarden

Jou verrassen... daar draait het om bij ons.
Ook in het 23ste seizoen van CC Stroming blijven we trouw aan de belofte om een ruim, divers en verrassend aanbod aan te
bieden. Het heel gamma van podiumactiviteiten, gaande van theater, muziek, humor, muzikale humor, entertainment, buitenactiviteiten tot school- en familievoorstellingen en intieme klassieke concerten, is voorzien. Daarnaast blijven we vasthouden aan een reeks vormingen en een heus tentoonstellingsbeleid, uniek in de regio en destijds ontstaan door wijlen cultuurpionier Marc Van Gysegem.
Diversiteit troef dus!
Voor het seizoen 2017-2018 passeren een aantal ronkende namen opnieuw de revue. Denk maar aan Willem Vermandere, Die
Verdämmte Spielerei en De Frivole Framboos. Naast de vertouwde gezichten bestijgen een aantal grote artiesten voor de eerste
maal de Berlaarse Bühne, zoals Bent Van Looy en Stef Bos.
Doorblader deze brochure om te ontdekken wat moois we voor jou in petto hebben.
Duid je favorieten aan, spreek af met vrienden en familie, maar vooral... laat je verrassen!

Carine Meyers			

Michel Van der Haegen			

Stijn De Coster

schepen van cultuur		

voorzitter raad van bestuur			

directeur CC Stroming

zaterdag

humor

09.09
20:00

THE LUNATICS
Nul TV

Een hele avond humor op je scherm. Zappen van grap naar
pointe en via de rode knop on the spot suggesties geven.
Wat mag je verwachten?
- Een show vol toeters en bellen, waarin niets vooraf vaststaat.
- Leuker dan het gemiddelde belspelletje.
- Met grappige sterren op de podiumvloer.
- Regionieuws zoals je het nog nooit zag.
- Deelnemers uit het publiek.
- Brandend actuele journaals.
Alles is verrassend live en in breedbeeld te volgen. Zonder reclame,
behalve als daar naar gevraagd wordt natuurlijk.
Impro-comedy wordt steeds populairder in België en Nederland.
Elke avond is een hilarische en unieke opeenvolging van
verrassingen, want je weet natuurlijk nooit vooraf wat het
publiek de improvisatoren zal toewerpen als suggesties.
De opvolger van Het Woord.

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
13,00
7,00

zondag

klassiek

10.09
11:00

FLANDERS RECORDER QUARTET
The Final Chapter

Met het concertprogramma ‘The Final Chapter’ levert het
Flanders Recorder Quartet haar visitekaartje na 30 jaar voor een
laatste maal af.
Meerdere eeuwen passeren de revue, geuren en kleuren vullen
mekaar aan of geven aanleiding tot een contrasterend muzikaal
bouwwerk. In het concert komen transcripties van orgel- en
traversomuziek aan bod. Composities zijn afwisselend oud en
nieuw, met twee tot de verbeelding sprekende compositieopdrachten. De onverwachte noot is voor het up-tempo swing
repertoire.
Presentatie gebeurt door niemand minder dan Klara-coryfee
Fred Brouwers.
met: Bart Spanhove (blokfluit), Paul Van Loey (blokfluit), Tom Beets (blokfluit), Joris Van Goethem (blokfluit) en Fred Brouwers (presentatie)
i.s.m. KUNSTacademie Wetteren, filiaal Berlare
www.flanders-recorder-quartet.be

locatie
prijs
- 26 jaar
opmerking

kasteel Berlare
18,00
15,00
reserveren verplicht

zondag

familie

17.09
14:00

BERLARE CULTOERT
culturele fietstocht ‘humor’

Wat is er leuker dan met de hele familie genieten van een
heerlijke fietstocht? Misschien een fietstocht langs de mooiste
plekken van onze gemeente waarbij je gratis kan genieten van
muziek en straattheater.
Hou alvast deze datum vrij voor de zevende en laatste editie
van Berlare Cultoert met als thema ‘humor’.
Kijk tijdig naar onze facebookpagina of bekijk het programma
via www.berlare.be/berlarecultoert
Berlare Cultoert is een activiteit die zich vooral richt op families
met kinderen.

ra

locatie
prijs

diverse locaties
gratis

donderdag

theater

28.09
20:00

COMPAGNIE CECILIA / ARNE SIERENS
Zingarate

Bereid je voor op een uniek middeleeuws vracht-wagenspel
op drie vrachtwagens. Als publiek reis je mee in een kleurrijk
avontuur van goedhartige maar heftige smeerlappen uit een stad
van alle tijden waar geweld, religie en liefde zich onontwarbaar
verstrengelen.
Afstotelijk maar opwindend authentiek. Zo kan je deze getormenteerde stedelingen nog het best omschrijven. Doordrenkt
van gevloek en frustraties, maar toch altijd enorm eerlijk en
grappig. Ze trekken je mee in bad om samen met hen te ontdooien en te proberen al die nijpende en ongemakkelijke
frustraties uit te zweten. Zingarate is italiaans voor ‘zware
kloterijen’ en klinkt als een woeste ode aan de Italiaanse opera
‘Rigoletto’ en massa’s Italiaanse films uit de jaren ‘70.
Of bezie het als een Vlaamse mix van zingen en karate.
met: Sebastien De Waele, Robrecht Vanden Thoren, Tom Vermeir, Greet
Verstraete en Steven Mahieu
i.s.m. Zone C
www.compagnie-cecilia.be

locatie
prijs
- 26 / abo

Kalkenstraat 21
Buggenhout
18,00
16,00

zaterdag

muziek

30.09
20.00

WILLEM VERMANDERE
50 jaar op de planken

“Ik kan het zelve moeilijk geloven, maar ik toer al vijftig jaar
rond met mijn liedjes en vertellementen.
Ja, daar was in de beginne (en nog altijd) wat heimwee naar
dat gezellige dorp van mijn kinderjaren, tot je de gruwelijke
soldatenkerkhoven van 14/18 gaat bezingen. Je botst op God
en zijn vertegenwoordigers in Rome, maar met vele humor en
veel muziek wordt een avond in het theater toch een feest.
Gelukkig zijn daar de muzikanten-trawanten. Hoor hoe de
snaren trillen en de klarinetten donkere verhalen vertellen.
Kom zanger, ge hebt misschien nog jaren voor de boeg. laat
de rijmsels rustig rijpen. Schrijf en zing maar voort tot in uw
stokouden dag.
Dit weet ik al: Vijftig jaar zingen houdt u jong, zingen verlost,
zingen is zot, zingen is durven, zingen is bedroefd zijn, zingen
is blij zijn, zingen is zeer hevig leven.”
Willem Vermandere
©Stephan Vanfleteren

www.willem-vermandere.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
18,00
12,00

zondag

familie

01.10
15:00

4HOOG
Stekeblind (3+)

Alles begint met een brief van Egel aan Mol.
Dat hij bij haar wil zijn.
Samen praten over de dingen.
Samen thee drinken voor het raam.
Samen naar buiten kijken.
Samen schaapjes tellen en
Samen slapen in één bed.
Stekeblind is een verhaal van liefde.
Stekeblind is Romeo en Julia voor kleuters.
In regie van Raf Walschaerts en Frans Van der Aa
www.4hoog.be

locatie
prijs
- 26 jaar
t.e.m. 12 jaar

grote zaal
9,00
6,00
3,00

vrijdag

theater

06.10
20:00

LOMME, MILSDOCHTER & VERBEKE
Adele en Helena

De eerste helft van de vorige eeuw.
Heel wat vrouwen zijn onderweg.
Op de vlucht uit angst voor oorlog.
Op tocht vol goede hoop.
Ze doorkruisen Europa.
Een odyssee in een continent dat op springen staat.
Ze komen aan op de plek waar ze oud zullen worden
Alleen.
Ze staren voor zich uit.
Of ze kijken achterom.
Daar ligt het ergens. Hun vaderland.
Het boeiend relaas van Adela en Helena wordt op een
ontroerende manier op het toneel gebracht door Chris Lomme,
Simone Milsdochter en Katelijne Verbeke in een regie van
Ignace Cornelissen naar een tekst van Kris Van Steenberge.
Ga eens gluren bij de buren van GC De Wiek in Zele.

©Eric Fimmers

Tickets via www.dewiek.be, info@dewiek.be of 052 45 98 24

locatie
prijs
-26 / vriendenpas

GC De Wiek Zele
16,00
14,00

zaterdag

muziek

07.10
20:00

BENT VAN LOOY
Pyama Days

Hij staat met zijn blote voeten op het asfalt van Los Angeles.
Bent van Looy draagt zijn ‘volstrekt onfunky opa-pyjama’, van
rood en blauw katoen, gekocht in Parijs. In zijn rechterhand
houdt hij een bosje bloemen van Trader Joe’s.
Pyjama Days is het verhaal van iemand die na vele omzwervingen
thuis is gekomen om de mensen te vertellen wat er in de wereld
te vinden is. Liefde, verdriet, eenzaamheid, kracht, alles, als je
maar goed kijkt. Hij overhandigt ons zijn bloemen en zegt: ‘Heb
de moed om de deur uit te gaan en een tram te nemen die je
nog nooit hebt genomen.’
Bent van Looy wordt geflankeerd door het Sun*Sun*Sun
String Orkestra. Sun*Sun*Sun speelde concerten met Zita
Swoon, Belle & Sebastian, Sarah Ferri, Hannelore Bedert,
Jasper Steverlinck, Triggerfinger, Mintzkov, Yevgueni en vele
anderen.

©Charlie Dekeersmaecker

www.bentvanlooy.com

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
20,00
14,00

donderdag

muzikale ontmoetingsnamiddag

12.10
15:00

DE LASSIES

De Lassies doen alles zelf! Ze zingen, musiceren, lachen, laten
lachen, goochelen en dansen. Hoewel ze dat laatste best niet
zouden doen. Met de klasse van Wim Sonneveld en de allure
van Bobbejaan Schoepen verschijnen ze ten tonele en geven
het beste van zichzelf. En van elkaar. En ze dromen.
Ze dromen over lang vervlogen tijden. Toen de wereld enkel
in technicolor te zien was. En in de cafés de mooiste liedjes
nog uit volle borst werden meegezongen. Over een tijd waarin
de jukebox en de brillantine keizerlijk regeerden over het land.
Over een tijd dat zangers nog bij de Revue wilden.
Als ‘De Lassies’ wagen ze zich voor het eerst aan een volwaardig middagprogramma waarin de liedjes van toen centraal
staan. Louis Neefs, Toon Hermans, La Esterella, Willy Alberti,
Jo Leemans en zo vele anderen passeren de revue. Als jonge
honden zullen ze de zaal laten daveren. Maar heb geen schrik,
want zingende honden bijten niet.
met: Sam Verhoeven en Jelle Cleymans

locatie
prijs
opmerking

grote zaal
10,00
incl. koffie en gebak
reserveren verplicht

vrijdag

muzikale theatervoorstelling

13.10
20:00

GRUPETTO (try-out)
George Gershwin - Rhapsody in Blue

Wie had begin vorige eeuw kunnen vermoeden dat een kleine
vechtersbaas in de straten van New York in korte tijd zou uitgroeien tot één van ’s werelds kleurrijkste componisten?
George bleek geen pianistiek wonderkind en geniaal componist
die op onnavolgbare wijze de brug slaat tussen kwalitatieve
ontspanningsmuziek, jazz en klassieke kunstmuziek.

©Stijn & Roland Van Rompaey

Hoewel van alle tijden, verklankt zijn muziek perfect het New
York uit de jaren ’20 en ’30.
‘George Gershwin: Rhapsody in Blue’: een muzikale ode aan
de vriendschap in een regie van Walter Janssens (Kommil Foo,
Ultima Thule, Theater Malpertuis, … ).
met: Jo Vercruysse (viool, trompet, klein slagwerk), Henk Soenen (klarinetten en saxofoon), Bruno De Schaepdrijver (altviool en bastuba), Valentijn
Biesemans (cello, trombone en zingende zaag), Jan Lust (piano) en Serge
Hamers (tapdans, acteur, zang)
www.grupetto.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
10,00
4,00

zaterdag

theater

21.10
20:00

HET PRETHUIS
Ierboven, Ierneffest, Ieronder

Dominique is een jonge vrouw die net uit een moeilijke relatie
komt. Na even bij haar moeder te hebben gewoond, besluit
ze een appartementje te huren in een bescheiden blok om op
adem te komen en er (hopelijk) rust te vinden.
Wat blijkt echter: naast haar links woont er een operette-zanger
die pas goed op dreef is in de late uren, rechts van haar een
loodgieter met als hobby doeldelzak spelen en dat bij voorkeur
in de vroege uurtjes. Alsof dat nog niet genoeg is moet ze ook
buffer spelen voor een tweeling waarvan er één boven haar
woont (een ADHD’er) en waarvan de andere helft onder haar
woont (bekeerling van de Hare Krishna). Vraag is hoe lang ze dit
volhoudt.
‘Ierboven, Ierneffest, Ieronder’ is een situatiekomedie pur-sang
in het sappig Westvlaams.
met: Peter Bulckaen, Koen Crucke, Ingrid De Vos, Griet Desutter en
Jeroen Maes
www.prethuis.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
24,00
18,00

zondag

familie

22.10
15:00

TINA MAEREVOET
Slaapwel Frank (5+)

Stine is dol op haar hamster Frank.
Als Frank op een ochtend niet meer wakker wordt, is Stines
verdriet bijzonder groot. Samen met haar broer Rudi vindt zij
een wel heel originele manier om afscheid te nemen van haar
geliefde huisdier...
Een verhaal over de liefde tussen mens en dier, afscheid nemen
en de oneindige fantasie van kinderen. Hartverwarmend voor
jong en oud.
Naar de kortfilm ‘Slaapwel Frank’ van Luc Van Ginneken i.s.m.
Ketnet, VRT
met: Tina Maerevoet en Mathias Vergels

locatie
prijs
- 26 jaar
t.e.m. 12 jaar

grote zaal
9,00
6,00
3,00

zaterdag

entertainment

18.11
20:00

DE RONDE VAN BEGIJN

‘De Ronde van Begijn’ is een koerscafé met panache waarin
comedian en wielerliefhebber Begijn Le Bleu, o.a. bekend van
‘Foute Vrienden’, de Berlaarse wielrenners Oliver en Lawrence
Naesen op bezoek krijgt. Daarnaast zal nog minstens één andere
grote naam uit het wielermilieu present zijn.
Begijn haalt herinneringen op en praat met hen over het
huidige wielerseizoen. Bernard Bidon draait ondertussen fijne
muziekjes en staat garant voor een topsfeer. Het publiek krijgt
archiefmateriaal, een quiz en veel ambiance voorgeschoteld.
Kruip op uw vélo en sprint naar uw theater! Allez, allez, allez,
roulez!
met: Begijn Le Bleu, Bernard Bidon, Oliver & Lawrence Naesen en …

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
18,00
12,00

zaterdag

film

25.11
19:00

STORM - LETTERS VAN VUUR
(8+)

Storm is de 12-jarige zoon van drukker Klaas Voeten, die in het
grootste geheim ook verboden geschriften drukt. Het jaar is
1521 en de Inquisitie zwaait ongenadig de plak over Antwerpen.
Ook Storms veilige leventje komt volledig op z’n kop te staan
wanneer Klaas wordt betrapt. Vader wordt gearresteerd en
Storm wordt het middelpunt van een klopjacht op een verboden
brief. Achtervolgd door soldaten krijgt hij hulp van Marieke,
een weesmeisje dat in de ondergrondse tunnels onder de stad
woont.
In een race tegen de klok proberen ze samen Storms vader te
redden van de brandstapel. Maar wie kunnen ze nog vertrouwen?
Nederland - 2017 - Dennis Bots
i.s.m. bibliotheek Berlare

locatie
prijs
opmerking

grote zaal
5,00
inclusief drankje en
knabbel in de pauze

zaterdag

humor

02.12
20:00

KAMAGURKA
#hahaha

#hahaha is een voorstelling waarin Kamagurka afwisselend
speelt en leest. Daarbij brengt hij nieuw materiaal dat hij die
avond voor het eerst laat horen, in combinatie met tekst die tot
dertig jaar terug kan gaan.
Archeologisch dus, maar zowel oud als nieuw materiaal zullen
angstaanjagend actueel zijn. Net zoals Bob Dylan en The Rolling
Stones brengt Kamagurka af en toe een oude hit die klinkt als
een nieuwe.
Naast spelen en voorlezen gaat Kamagurka natuurlijk ook nog
interactie aan met het publiek: #improvisatie.

©Kamagurka

www.kamagurka.com

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
13,00
7,00

zaterdag

muziektheater

09.12
20:00

VERMEULEN, POPPELIERS & LEURENTOP

KruipOlie

De helft van De Nieuwe Snaar kan het niet laten: ze willen het
podium op. Geert Vermeulen en Walter Poppeliers werkten
jaren lang samen in De Nieuwe Snaar.
Leurentop, een droogkomische, gestructureerde jongeman,
die in zijn vrije tijd kermiskoersen rijdt maar niet wint, heeft een
lading ijzersterke nummers gecomponeerd.

©Mieke Jacobs

De bassist, Poppeliers, zegt dat hij naar schoonheid verlangt, zegt
dat een duo beter is dan met drie, dat hij introvert, opportunistisch
en vooral pretentieus is.
Vermeulen denkt dat hij (nog steeds) grappig is. Hij is ervan
overtuigd dat een optreden niet geslaagd kan zijn zonder show,
visuals, uitgekiende acts, clownerie, acrobatie, prachtige decors
en vooral niet zonder hem.
Een onmogelijk trio baant zich een weg. Botsend, wringend,
splijtend doorheen muziekstijlen met van de pot gerukte
akoestische en elektrische songs en heerlijk absurde vondsten.
Muziektheater dat je in vervoering brengt door originaliteit en
authenticiteit.
locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
15,00
9,00

zaterdag

klassiek

16.12
20:00

GOSPODI
Svjete Tichi (Vriendelijk Licht)

Als kwartet, gespecialiseerd in Slavisch-Byzantijnse gezangen,
is Gospodi al dertig jaar een unicum in België. Deze a capella
muziek vindt haar oorsprong in de Byzantijnse liturgie en de
Slavische koortraditie. In de afzondering en vooral in de stilte
van de kloosters ontwikkelde zich ‘het gezongen woord’: Het
zijn meestal psalmen, hymnen en gebeden in het Kerkslavisch,
rijk aan Bijbelse symboliek.

©Hugo Lefèvre

Magistrale koorwerken van componisten als Tsjaikovski, Bortnjanski en Archangelski worden door het kwartet uitgevoerd in
een eigenzinnige, subtiele samenzang die geen mens onberoerd
laat en die uitnodigt tot verstilling en verdieping.
Het ideale kerstconcert.
met: Pieter Stevens (altus), Michaël Wittoek (tenor), Wenceslaus Mertens
(bariton) en Frederik Meireson (bas)
i.s.m. KUNSTacademie Wetteren, filiaal Berlare
www.gospodi.be

locatie
prijs
- 26 jaar
opmerking

Sint-Pietersbandenkerk
10,00
7,00
inclusief glaasje nadien

zondag

film

17.12
10:30

STORKS (6+)

Ooit bezorgden ooievaars baby’s, maar inmiddels hebben
ze zich toegelegd op pakketbezorging voor internetgigant
Cornerstone.com. Zuigelingen zijn oud nieuws.
Topkoerier Junior staat op het punt om promotie te maken in
het bedrijf tot hij per ongeluk de babymaakmachine aanzet.
Junior moet de kleine snel zien te lozen bij een gezin voor zijn
baas hem betrapt en hij zijn promotie op zijn buik kan schrijven.
VS - 2016 - Doug Sweetland & Nicholas Stoller
i.s.m. bibliotheek Berlare

locatie
prijs
opmerking

grote zaal
5,00
inclusief drankje en
knabbel in de pauze

©AKoen Broos

zaterdag

humor

20.01
20:00

NELE BAUWENS
Wat een geluk

De hele wereld heeft kinderen.
Behalve Nele Bauwens.
Moet zij daarom integraal gek worden?
Of kan zij juist verlicht ademhalen?
Moet zij luisteren naar haar meedogenloze vriendinnen, die nu
allen twee baby’s op hun armen dragen?
Moet zij de schuld geven aan haar levensgezel, die alvast is
beginnen powertrainen?
Of moet zij helemaal niets doen en gewoon genieten van
iedere dag?
Want ja, gelukkig is ze wél, Nele Bauwens.
En gelukkig kunnen wij binnenkort weer naar haar prachtige,
intieme, zelfgemaakte levensliedjes luisteren.
Dolkomisch en doodserieus.
Hilarisch en poëtisch.
En buitengewoon persoonlijk.
‘Wat een geluk’
www.nelebauwens.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
16,00
10,00

zaterdag

theater

27.01
20:00

THEATER DE TOEKOMST
Othello

Othello, de moor van Venetië (1604) is één van Shakespeare’s
meest opgevoerde stukken. Het is een machtige brok theaterliteratuur die toont waartoe onverdraagzaamheid kan leiden.
Maar evengoed zijn passie en alles verwoestende jaloezie de
motoren van het stuk.
Wanneer Jago, generaal Othello’s vaandrig, zich om verscheidene redenen gepasseerd voelt, wordt hij de architect van een
meesterlijke intrige met desastreuze gevolgen. Hij wil Othello
laten geloven dat zijn vrouw Desdemona hem bedriegt. Jago’s
timing is weergaloos en zijn woorden ontploffen in het hoofd
van Othello…
Onze Othello, een wervelende bewerking van 80 minuten,
staat vòòr verdraagzaamheid èn diversiteit op scène en overal
daarbuiten.
met: Daan Hugaert (Jago), Maarten Goffin (Othello), Jonas Van Thielen
(Brabantio en Cassio), Reinhilde Van Driel (Emilia) en Jolijn Antonissen
(Desdemona)
www.theaterdetoekomst.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
15,00
9,00

woensdag

film

14.02
15:00

PETER EN DE DRAAK (5+)

De familiefilm Peter en de draak neemt je mee op het magische
avontuur van twee uitzonderlijke vrienden, de weesjongen Peter
en zijn beste vriend Elliott, een groene draak.
Al jaren maakt houtsnijder meneer Meacham kinderen blij met
zijn verhalen over een woeste draak die diep in de donkere
bossen van de Pacific Northwest woont. Zijn dochter Grace, die
werkt als boswachter, vindt die verhalen maar ongeloofwaardig.
Totdat zij Peter ontmoet. Peter is een mysterieuze jongen zonder
huis en familie die samen beweert te leven met een gigantische,
groene draak genaamd Elliott. De beschrijvingen die Peter over
de draak vertelt, lijken verdacht veel op de draak uit de verhalen
van meneer Meacham. Daarom gaat Grace samen met haar
vriendin Natalie op zoek naar de waarheid. Een zoektocht die
resulteert in wonderlijke vriendschappen.
VS - 2016 - David Lowery
i.s.m. bibliotheek Berlare
(krokusvakantie)

locatie
prijs
opmerking

grote zaal
5,00
inclusief drankje en
knabbel in de pauze

zaterdag

humor

17.02
20:00

DAVID GALLE
Erover

Je moet er soms eens over gaan om te zien waar de grens ligt.
‘Erover’, Davids vierde volavondshow, houdt opnieuw een
vinger aan de pols van wat er nu leeft en is bovendien een
logisch vervolg op ‘En Dan’. Daarin brak hij nog een lans voor
de persoonlijke vrijheid, maar tegenwoordig beseft hij dat er
grenzen zijn. We leven in het vrije Westen. Waar alles kan en
alles mag. Alles? Niet echt. Er zijn grenzen. Die zijn wel open,
maar niet voor discussie. U mag veel, maar dat is volledig uw
eigen verantwoordelijkheid. Volg je nog?
David nodigt je uit om samen op zoek te gaan naar waar de
grens ligt. Wat is erover?
Mis het niet, want dit is dé kans om normaal te worden, een
cursus ‘hoe word ik een bijdragend lid van de samenleving’ én
een garantie op het wegwerken van uw grensoverschrijdend
gedrag. Of toch binnen de grenzen van het mogelijke.
www.davidgalle.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
16,00
10,00

zondag

familie

18.02
15:00

THEATER TIERET EN WALRUS
Meneer Beer (5+)

‘Mensen zijn vreemde dieren’, zucht Meneer Beer. En hij slaat
met een klap zijn koffer dicht. Genoeg is genoeg. Een beer van
stand weet wanneer hij gaan moet.
‘Naar het bos’, roepen de mensen hem na. ‘Ga naar het bos,
daar hoor je thuis! Niet hier.’
‘Naar het bos’, bromt Meneer Beer. ‘Daar hoor ik thuis. Niet
hier.’
En weg is hij. Want wie niet weg is, is gezien!

©Jonah Samyn

Duik mee met Meneer Beer het bos in. Waar woeste wolven de
muzikale plak zwaaien, Staf de uil een oogje in het zeil houdt en
Eddy de vos uren kan uitweiden over koetjes en kalfjes.
POP-concert met topmuzikanten van Walrus.
www.tieret.be

locatie
prijs
- 26 jaar
t.e.m. 12 jaar

grote zaal
9,00
6,00
3,00

zaterdag

muziek

03.03
20:00

STEF BOS
Kern

KERN
Dat woord was het uitgangspunt van Stef Bos en zijn band
om aan een nieuwe verzameling songs te werken die de basis
vormen voor deze theatervoorstelling. Een voorstelling waarin
met taal en muziek voortdurend naar de kern wordt gezocht
van alles
Het onzingbare willen zingen
En het niet kunnen
Het onzegbare willen zeggen
En het niet kunnen
Het onverklaarbare willen verklaren
En het niet kunnen
Alles niet kunnen
En het toch doen
Misschien is dat de KERN.
met: Stef Bos (zang), Steven Cornillie (toetsen), René van Mierlo (gitaar),
Lené te Voortwis (bas) en Martin de Wagter (drums)
www.stefbos.nl

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
18,00
12,00

zaterdag

lezing

17.03
19:00

ANDRE MEGANCK
Meesterfixer

In zijn boek Meesterfixer beschrijft verslaggever André Meganck de
hoogte- en dieptepunten van zijn 40-jarige loopbaan bij de VRT.
Een loopbaan die begon in 1976 wanneer André aangeworven werd
bij de toenmalige BRTN als geschoold werkman-autobestuurder en
zo de persoonlijke chauffeur van wijlen Fred De Bruyne werd.
Meesterfixer zou, in plaats van geschoold werkman-autobestuurder, een veel betere functieomschrijving geweest zijn
voor de job van André. In het boek toont hij aan dat zijn jobinhoud in de loop der jaren een enorme evolutie kende en dat
de VRT zonder Megancks netwerk televisiepareltjes als Vive Le
Vélo maar half zo goed had kunnen realiseren. Maar André wrijft
het er niet in. Hij brengt het allemaal op een zeer bescheiden en
nuchtere manier.
Wie deze voorstelling boekt samen met de voorstelling van Steven
Gabriëls op dezelfde avond, krijgt tussen de twee voorstellingen een
drankje aangeboden.

locatie
prijs

I. De Wildezaal
5,00

zaterdag

humor

17.03
20:30

STEVEN GABRIELS
Kassei

Vijf keer.
Zo vaak had ik ‘m moeten winnen, Parijs-Roubaix.
De Vlaeminck, Merckx, Museeuw, Boonen, Gabriels: de Galerij
der Groten, de Dynastie der Kasseikoningen.
Dát was de bedoeling.
Met het grote mes op de bolle rug van de kasseien, het stuur
los in de handen, de blik op de horizon en dan van de kop af
versnellen en gáán. Van héél ver - want het zou heroïsch zijn
- en blijven gáán, beuken, trappen, malen. Tot in Roubaix. Dát
was de bedoeling.
Maar zo is het niet gegaan: lekke band, verloren gereden, de
pedalen kwijt, het gat niet dicht gekregen, gelost.
De Bank.
Een hemd, een das en een bordje met m’n naam, voor aan het
loket. Zo is het gegaan.
Wie deze voorstelling boekt samen met de lezing van André Meganck
op dezelfde avond, krijgt tussen de twee voorstellingen een drankje
aangeboden.

©Patrick De Roo

www.stevengabriels.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
13,00
7,00

vrijdag

muzikale humor

23.03
20:00

DIE VERDAMMTE SPIELEREI
Nachtvorst

In hun tweede voorstelling ‘Nachtvorst’ gaat Die Verdammte
Spielerei op zoek naar de charme van de nacht. De duisternis
uitpluizen in al zijn facetten. De pure eenzame dronkaard en
het feestgedruis van de overvolle dronkemanskroegen.

©Nick Proot

Die Verdammte Spielerei schotelt je voor hoe rijk de nacht is.
Als de massa slaapt, is het de Spielerei die waakt. Stefaan is
met graagte de Grote Vriendelijke Reus die het publiek op zijn
schouders meetilt van de avondschemering tot het ochtendgloren, met hier en daar een klein glanzend dwaallicht op zijn
pad.
Muzikaal ondersteunde droefenis en zwaar filosofische dronkenmanspraat op de tonen van JSB, WAM en DK (*).
(*) JSB: Johan Sebastian Bach
(*) WAM: Wolfgang Amadeus Mozart
(*) DK: Dikke Kenny
met: Stefaan De Winter (spel en zang), Roeland Vanhoorne (sopraansax,
klarinet), Pieterjan Vandaele (altsax ), Bjorn Verschoore (tenorsax), Thomas Van Gelder (baritonsax, dwarsfluit) en Ruben Cooman (percussie)
www.dieverdammtespielerei.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
16,00
10,00

zaterdag

film

24.03
20.00

CAPTAIN FANTASTIC (12+)

Ben is een toegewijde vader die zijn zes kinderen leert hoe ze
moeten leven en overleven in de dichte bossen in het noordwesten van Noord-Amerika. Hij wordt echter gedwongen om
zijn zelfgemaakte paradijs te verlaten. Wanneer hij geconfronteerd wordt met de echte wereld, begint hij aan een levensreis
die zijn ideeën van vrijheid en wat het betekent om een gezin
op te voeden uitdaagt.
VS - 2016 - Matt Ross
i.s.m. bibliotheek Berlare

locatie
prijs
opmerking

grote zaal
5,00
inclusief drankje en
knabbel in de pauze

donderdag

muzikale ontmoetingsnamiddag

26.04
15.00

SONNY VANDE PUTTE
Ode aan de grootste cabaretiers

Sonny Vande Putte doet het weer! Een nieuwe én vernieuwende zaalshow. De zanger van ‘De Tijd van Toen’ brengt een ode
aan de grootste cabaretiers.
Toon Hermans, Wim Sonneveld, Henk Elsink en Urbanus passeren
de revue, net als Sonny’s vaste huisorkest. Maar ook Kommil Foo
en Herman Finkers, en zo veel meer.
Samen brengen ze jou een meeslepende muzikale en interactieve
voorstelling die je in één minuut doet schaterlachen en huilen.
Zoals in de hoogdagen van het cabaret.
met: Sonny Vande Putte (zang en presentatie), Thomas Vanhauwaert
(piano en accordeon), Tom Van Leeuwen (trompet), Joshua Dellaert
(contrabas) en Bert Van Damme (drums)
www.sonnyvandeputte.be

locatie
prijs
opmerking

grote zaal
10,00
incl. koffie en gebak
reserveren verplicht

zaterdag

theater

28.04
20:00

EGGERS, PALMERS & WILDEMEERSCH
l’Etude (nu slaat de chaos toe)

In ‘l’Etude’ ontmoeten drie vrouwen elkaar en wagen zich aan
een studie over Shakespeare. Naarmate hun studie vordert,
vermengen de levens van de vrouwen zich steeds meer met de
rollen van Shakespeare en omgekeerd.

©Koen Broos

Sien Eggers, Jessa Wildemeersch en Sofie Palmers bundelen
hun krachten om een idee, dat spontaan vorm kreeg op een
zonnig terras, uit te werken tot een theaterproductie voor de
grote zaal.
Hoe relevant zijn Shakespeares vrouwenrollen vandaag nog?
Wat betekent vrouwelijkheid in een samenleving gedreven door
structuren en vaste systemen. Hoe werden vrouwen verbeeld
op het theater 400 jaar geleden en nu? Kunnen we ons nog
herkennen in Juliet, Lady Macbeth of Ophelia die gek wordt en
zichzelf verdrinkt in een rivier?
met: Sien Eggers, Sofie Palmers en Jessa Wildemeersch

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
15,00
9,00

zondag

familie

06.05
15:00

WARMOES
Zand (3+)

Een zonnige dag op het strand.
Wat doe je?
Zandkastelen bouwen of boekjes lezen?
Wat als dat bouwen je lezen verstoort?
Of stoort het lezen net het bouwen?
Een beeldende voorstelling
over bouwen en stukmaken,
over grenzen bepalen en durven verleggen,
over alles denken te weten maar toch verwonderd raken.
Kom gezellig in het zand zitten en geniet van deze muzikale
familievoorstelling.
met: Sien De Smet, Steven Luca Groenen en Saartje Hendrickx

locatie
prijs
- 26 jaar
t.e.m. 12 jaar

Nieuwdonk
9,00
6,00
3,00

woensdag

theater

09.05
20:00

UITGEZONDERD.THEATER!
Aspe 2 - Het dodelijk jubileum

Het theater als feestlocatie én misdaadscène? Jazeker!
In ‘Het dodelijk jubileum’ is het publiek getuige van een intieme
jubileumviering dat een onheilspellend randje krijgt als er een
dode valt. Hoofdinspecteur Van In (Herbert Flack) en zijn assistent De Swaef zijn direct ter plaatse om de moord te onderzoeken en ook commissaris Van Nuffel is van de partij.
Net als in de eerste voorstelling ‘Aspe - Moord in het theater’
roepen zij bij hun politieonderzoek de hulp in van het publiek.
Wie zich eerst nog bezoeker waande op een feestje, kan nu
worden opgeroepen als getuige van een moordzaak ...
Deze voorstelling gaat door op de vooravond van Hemelvaart.
met: Herbert Flack, Jelle Cleymans, Frans Maas, Mathias Vergels, Helle
Vanderheyden, Peter Thyssen, Pieter Klinck en Katelijne Verbeke.
In regie van Frank Van Laecke
www.hetdodelijkjubileum.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
24,00
18,00

zaterdag

familie

12.05
18:00

COMPAGNIE BARBARIE
Modders (8+)

In Modders zien we een aantal moeders aan het werk.
Naarstig de boel draaiende houdend klungelen deze vrouwen
zichzelf vrolijk de afgrond in. Want in hun wereld vol goede
bedoelingen werken de dingen tegen hen. Geen enkele tafel
staat recht, geen enkele borstel veegt, geen enkel kleedje past.
Geen pen die nog werkt, geen schaar die nog knipt, de planten
worden te snel groot...
In het leven van deze moeders is immers alles wankel. Maar
doorgaan zullen ze! Niks aan de hand! Alles onder controle!
Modders is een absurde komische voorstelling voor kinderen
vanaf 8 jaar waarin elk kind een inkijk krijgt in het wel en wee
van een moederhoofd en tot de ontdekking komt dat die alleswetende heldin ook maar een mens is.
Deze voorstelling gaat door op de vooravond van Moederdag.

©Lies De Backer

met: Liesje De Backer, Karolien De Bleser, Amber Goethals, Lotte Vaes
en Sarah Vangeel
www.compagniebarbarie.be

locatie
prijs
- 26 jaar
t.e.m. 12 jaar

grote zaal
9,00
6,00
3,00

za/zo

muzikale humor

26-27.05 DE FRIVOLE FRAMBOOS
20/15.00 Wachten op Do Groot
In ‘Wachten op Do Groot’ zullen Peter Hens en Bart Van
Caenegem ons op een melomane reis gidsen richting de
oorsprong, de ‘Big Bang’ van de muziek, de noot waarmee het
allemaal begon, ‘Do Groot’. De werken der bekendste toondichters zullen op deze tocht minutieus worden ontleed,
musicologische verbanden tussen stijlen en ritmes zullen à
volonté worden ontbloot, het Vlaamse levenslied gaat aan de
wals met de Beethovense romantiek, en de barokke Bach barst
voor de gelegenheid uit in levenslustig charmegezang.
In ‘Wachten op Do Groot’ zoeken ze het antwoord op de vraag
wat er zou gebeuren mochten vroegere tijden de toekomst
geweest zijn: zou Stromae Mozart hebben geïnspireerd, zou
James Last van invloed zijn geweest op Wagner? En hoe zouden
Bach en Beethoven hebben geklonken mocht Wagner eerder
geleefd hebben dan zij?

©Koen Bauters

Het heeft lang geduurd voor iemand de taak op zich durfde te
nemen, maar De Frivole Framboos gaat de uitdaging aan en gaat
op zoek naar die ene oermelodie waaruit alles is ontstaan. Het
zal het wachten waard zijn geweest.

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
24,00
18,00

zondag

klassiek

03.06
11:00

PHENIX FAGOTTENKWARTET

Het Fagottenkwartet Phenix werd opgericht door Dirk Noyen
samen met drie oud-leerlingen. Hoewel dit instrument voor
velen onbekend is, zal de fagotklank voor sommigen vertrouwd
in de oren klinken, vooral door de verschillende media die
dankbaar gebruik maken van het veelzijdige karakter van dit
instrument.
Het kwartet brengt een wervelende cocktail van muziekstijlen, gaande van klassiek tot romantiek en hedendaags, alsook
gekende jazz- en poparrangementen. Door deze mengeling
ontdek je de homogene klankkleur van het fagottenkwartet en
zijn verschillende timbres: de typische lage ‘grootvaders-sonoriteit’, het komische ‘Charlie Chaplin’-mediumregister en de
zangerige en ietwat smekende hoogte. In enkele werken komt
de contrafagot, die een octaaf lager klinkt dan de fagot, ons
met zijn diepte verrijken.
met: Dirk Noyen (fagot), Koen Coppé (fagot), Filip Neyens (fagot) en Wim
van Volsem (fagot en contrafagot)
i.s.m. KUNSTacademie Wetteren, filiaal Berlare
www.phenixfagottenkwartet.be

locatie
prijs
- 26 jaar
opmerking

kasteel Berlare
18,00
15,00
reserveren verplicht

do/vr/za

circus

07-09/06 CIRCUS RONALDO
Fidelis Fortibus (10+)
20.00
Alle artiesten zijn overleden in circustent Fidelis Fortibus. Enkel
de clown is overgebleven. Hij weigert te vertrekken.
Rond de cirkel van verkleurd zaagsel begroef hij de overleden
circusartiesten. De graven zijn nog zichtbaar.
Een melancholische voorstelling, met een gedeukte trombone
en prachtige, klassieke circusacts, waarin de clown herinneringen
ophaalt aan zijn overleden circusfamilie.
i.s.m. Zone C

©Benny De Grove

www.circusronaldo.be

locatie
prijs
- 26 / abo

Gedempte Dender Dendermonde
16,00
13,00

zondag

klassiek

17.06
11:00

SMEULDERS & SMEULDERS
Bachatelles

©Marie-Anne Coppens

Twee stoelen, twee broers vergezeld van enkele concertaccordeons en een onuitputtelijk repertoire van een topmeester uit
de klassieke muziek, Johann Sebastian Bach!
Meer is er niet nodig om Ivan en Mike Smeulders een uiterst
boeiend muzikaal programma in elkaar te laten steken omtrent
deze fantastische muziek. Verwacht u zeker niet aan een louter
klassiek concert, dan wel aan een mengeling van diverse stijlen
waartoe de muziek van Bach zich uitstekend leent. Het zouden
ook Smeulders & Smeulders niet zijn mochten ze zich niet wagen
aan zowel jazzarrangementen, Balkan- en folkinvloeden waarin
de overbekende melodieën van Bach toch steeds in te herkennen
zijn. En dan ineens toch weer een originele orgelsuite … .
Bachatelles, alles behalve dus een bagatel …
met: Ivan Smeulders (accordeon) en Mike Smeulders (accordeon)
i.s.m. KUNSTacademie Wetteren, filiaal Berlare
www.ivansmeulders.be
www.mikesmeulders.be

locatie
prijs
- 26 jaar
opmerking

kasteel Uitbergen
22,00
19,00
reserveren verplicht

2017		
2018		

STUDIO ZONDAG (GAAT VREEMD) / TENTOONSTELLINGEN

studio zondag (gaat vreemd)
zondag

24.09
21:00

LOUIE LOUIE
Cultuurcafé

Na het succes van vorig seizoen komen Louie Louie opnieuw
langs met nummers zoals ze vroeger live klonken: opwindend,
rauw, euforisch, dansbaar, gevaarlijk en dat met overgave, passie
en niet te vergeten ‘peace & love’.
Met andere woorden: de ideale kermis-studio zondag!

zondag

29.10
19:30

BIG TIME BOSSMEN
Cultuurcafé

Big Time Bossmen is een vierkoppige roots-rock’n’roll band uit
Wetteren, ontstaan in de zomer van 2012. Hun sound bestaat
uit een mix van ruige blues en rockabilly, maar hier en daar is
ook de liefde voor hardrock- en funk merkbaar.
Zij brengen vooral eigen werk, afgewisseld met bekendere en
minder bekende covers. Live staan zij garant voor een aanstekelijke uitbarsting van energie en een ontegensprekelijke
seksuele aantrekkingskracht.

studio zondag (gaat vreemd)
zondag

26.11
19:30

TINY LEGS TIM
Cultuurcafé

Tiny Legs Tim is één van de belangrijkste namen in de actuele
Belgische roots scene. Na zijn succesvolle studio-album ‘Stepping
Up’ (2015) gaat Tiny Legs Tim nu back to basics op zijn vierde plaat
‘Melodium Rag’ (2017).

zondag

17.12
19:30

ELEFANT
JH De Kazerne

Elefant of het vehikel van ‘de vier ruiters van de muzikale
Apocalyps’. Waarom? Niet enkel omdat de vier bandleden
zich steevast in witte, fall-out overalls hullen en hun gezicht
toeplamuren met witte verf, maar ook omdat ze ons met hun
songs lijken te willen voorbereiden op nakend onheil. Geen
idee wat ons te wachten staat, maar Elefant heeft er alvast de
passende soundtrack bij geschreven.

studio zondag (gaat vreemd)
zondag

25.02
19:30

FOLIE DOUCE
Cultuurcafé

Dan vrolijk, dan weer melancholisch, maar altijd beklijvend. Dat
is Folie Douce.
Enkel gewapend met piano, accordeon en twee pakkende
stemmen sleepten ze de overwinning van De Nieuwe Lichting
2014 in de wacht. Invloeden komen uit verschillende hoeken
gaande van Emmylou Harris tot CocoRosie wat zich uit in een
mengeling van pop en folk. Intussen hebben zowel de AB als
Pukkelpop kunnen zien wat ze in hun mars hebben.
zondag

25.03
19:30

MOONAI PEOPLE
Cultuurcafé

Moonai People is een band die blijft plakken – soms op café,
maar meestal in je oor. Met een mix van intieme luisterliedjes
en groovy opzwepende songs, her en der diagonaal doorkruist
met een streep bluegrass of een toets soukous bespeelt Moonai
zowel je hoofd als je voeten. Ze doen je dansen en dromen!

studio zondag (gaat vreemd)
zondag

29.04
19:30

BILBAO
JH De Kazerne

Kabbelende keyboards, meanderende gitaren, vloeibare drums
waar de bas heerlijk komt bovendrijven en de sirenenzang van
Lisa.
Bilbao brengt een straffe mix van sferische triphop, dromerige
poprock en een warme soulstem.

zondag

20.05
19:30

MISE*EN*SCENE
Cultuurcafé

Positive Vibes!
Daar is het waar het bij Mise*En*Scene om draait.
Oorspronkelijk (in 1996) begonnen als punkband, maar beetje bij
beetje opgeschoven naar de huidige Ska/Punk/Fiesta-sound. Met
een volledige blazerssectie erbij is de band intussen uitgegroeid
tot een ‘feest-orchestra’ bij uitstek en een perfecte feelgood
soundtrack voor zomerse dagen.

tentoonstellingen
vrijdag

08.09
20:00

KUNSTACADEMIE WETTEREN
Berlaarse Landschappen

Berlaarse Landschappen is een themaopdracht voor de afdeling
schilderkunst volwassenen. Leraar Ivan De Smaele is de inspirerende kracht.
De leerlingen gebruikten, op basis van zelfgemaakte foto’s,
hun talent en kwamen tot kleurvolle composities van mooie
landschappen. Bedoeling is de inwoners van Berlare met een
vernieuwde blik naar hun landschappen te doen kijken.
tot 22 oktober
zondag

SYLVIE MONDEN

Haar grafisch werk is een beeldende kroniek, vertrekkend van
haar onmiddellijke omgeving. Ze registreert op een obsessieve
manier dingen in haar leefwereld. Alledaagse dingen vormen
een aanleiding om beelden te maken, die steeds via associaties
andere beelden regenereren.
tot 7 januari

TENTOONSTELLINGEN

29.10
11:00

kunstproject
zaterdag

23.12
16:00

KUNST ZOEKT (T)HUIS

Zoekt jouw kunstwerk een nieuwe thuis? Breng dan jouw
kunstwerk op zaterdag 23 december binnen in het kasteel van
Berlare tussen 10 en 12 uur. Als eigenaar of kunstenaar mag je
maximaal 2 werken binnenbrengen.
De tentoonstelling is toegankelijk voor bezoekers tijdens de
kerstmarkt (16 tot 20 uur). Als een bezoeker een werk ziet dat hij
graag wil hebben, bedenkt hij een ruilmiddel (dienst, goederen,
maar geen geld). De bezoeker noteert dit op een post-it en plakt
dat bij dit werk. De voorstellen worden overgemaakt aan de
kunstenaar/eigenaar die zelf beslist om al dan niet in te gaan op
één van de voorstellen.
Kunst zoekt (t)huis vindt eveneens plaats in Zele. Meer informatie
kan je vinden op www.dewiek.be.
i.s.m. GC De Wiek

locatie
prijs

kasteel Berlare
gratis

tentoonstellingen
zondag

14.01
11:00

NICOLINE VAN STAPELE
Not to be missed

Nicoline van Stapele bouwt al meer dan twee decennia
spontaan gedreven aan een verzameling van werken die
speeldriftig omgaan met de ordening der dingen en onze niet
vanzelfsprekende positionering daarin. In de maat van haar
eigen schijnbaar metronomisch systeem krijgen aan de natuur
ontleende of geometrische patronen vorm in tekeningen,
collages, installaties en sculpturen.
tot 4 maart

zondag

11.03
11:00

WOVEN STORIES

Moderne tapijten, gemaakt door ontwerpers van San Francisco
Bay, zijn gemaakt van oude brandweerslangen. Ze hebben levens
gered, vuur en hitte getrotseerd en duizenden kubieke meters
water getransporteerd. Ze worden herwerkt tot authentieke en
functionele tapijten.
tot 22 april

tentoonstellingen
vrijdag

27.04
20:00

FOTOCOLLECTIEF STROMING

Reeds 14 jaar geleden (2004) richtte Marc Van Gysegem
(+2016) het Fotocollectief Stroming op. Een groep Berlaarse
fotografen met diverse tentoonstellingen op haar palmares.
Nu brengt het collectief, als ode aan haar overleden mentor,
de tentoonstelling ‘Baasje en troeteldier’, waarvoor Marc reeds
de fundamenten had gelegd. Diverse fotografen nemen een
kiekje van Berlaarse inwoners met hun huisdier. Het wordt een
tijdsdocument met een hoog documentair gehalte.
tot 17 juni
zondag

01.05
11:00

BERLAARS SALON

Om talent aan te moedigen, het publiek de kans te geven lokaal
talent te ontdekken, bieden we iedere Berlaarse creatieveling
een forum in de vorm van een uitgebreide tentoonstelling. We
stimuleren werk in situ, maar ook wie één werkje per jaar creëert
is welkom! De werken krijgen een plekje in het kasteel, de
bijgebouwen of het park van Berlare.
i.s.m. KUNSTacademie Wetteren, filiaal Berlare
tot 27 mei

2017		
2018		

VORMING / SCHOOLVOORSTELLINGEN / BIBLIOTHEEK / TE GAST

vorming
dinsdag

14.11
19:30

HET GEZIN ALS TEAM
Je kinderen inschakelen

Is ‘het goed doen’ als ouder goed genoeg of moeten we ons
spiegelen aan reclame waar alles perfect lijkt te lopen? We
besteden aandacht aan routines in een gezin en geven organisatietips voor ouders. Een gezin is immers als een team waar
kinderen, hoe klein ook, hun steentje kunnen bijdragen.
11,00 euro (met korting 5,50 euro)
inschrijven tot 04/11 via 03 775 44 84 - BE33 8916 7404 6946
i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender

zaterdag

DAGCREME OP MAAT
Workshop

Wist je dat de meeste dagcrèmes slechts 3% werkzame stoffen
bevatten? Dat geldt ook voor ‘dure’ en/of ‘bio’ cosmetische
producten. Tijdens deze workshop maken we een dagcrème
die uit maar liefst 90% werkzame bestanddelen bestaat.
Bovendien is ze volledig vrij van parabenen en chemische
derivaten. Het materiaal (€ 10) is inbegrepen in de prijs.
26,00 euro (met korting 13,00 euro)
inschrijven tot 06/12 via 03 775 44 84 - BE33 8916 7404 6946
i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender

VORMING

16.12
14:00

vorming
woensdag

28.02
19:30

DUURZAME KLEDIJ
Ethische mode

Krijg up-to-date modenieuws met de nodige nuances van een
geëngageerd ondernemer. Dompel je onder in de wereld van
ethisch verantwoorde en duurzame mode. Zowel milieuaspecten als sociale criteria komen aan bod. Veel praktijkvoorbeelden
illustreren dat duurzame kledij de laatste jaren van fenomeen in
de marge naar hip en trendy evolueerde.
11,00 euro (met korting 5,50 euro)
inschrijven tot 18/02 via 03 775 44 84 - BE33 8916 7404 6946
i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender en GROS Berlare
woensdag

07.03
19:30

FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM,
WHATSAPP & PINTEREST

Mieke laat je kennismaken met enkele soorten sociale media.
Wat is het verschil tussen een pagina en een groep? Wat is een
hashtag? Hoe gebruik je Instagram? Is WhatsApp gebruiksvriendelijk? En waarom zou je afbeeldingen pinnen? Je mag je
laptop, tablet of smartphone meebrengen.
11,00 euro (met korting 5,50 euro)
inschrijven tot 25/02 via 03 775 44 84 - BE33 8916 7404 6946
i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender

vorming
dinsdag

08.05
19:30

MAURICE, MEESTER-KLEERMAKER
Over de hel van Neuengamme

Erald De Wachter vertelt het dramatische verhaal van zijn vader
Maurice. Tijdens WOII maakten de Duitsers van de cinema en
toneelzaal van het Stekense Gildenhuis een kleine kazerne. Zo
rolde Maurice, uitbater van dat Gildenhuis, in de weerstand.
Deze lezing past in een tweeluik met een bezoek aan Kazerne
Dossin op 26 mei (apart in te schrijven).
11,00 euro (met korting 5,50 euro)
inschrijven tot 28/04 via 03 775 44 84 - BE33 8916 7404 6946
i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender
zaterdag

26.05
09:45

BEZOEK AAN KAZERNE DOSSIN

Kazerne Dossin is een voormalig Belgische legerkazerne in
Mechelen. Tijdens WOII werd ze door de Duitse bezetter gebruikt als doorgangskamp om Joden en zigeuners te transporteren naar het vernietigingskamp Auschwitz in Polen. Een
gids leidt ons rond.
Bij vertraging: 0468 11 40 52.
14.00 euro (met korting 12,00 euro)
inschrijven tot 16/05 via 03 775 44 84 - BE33 8916 7404 6946
i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender

bibliotheek
zaterdag

14.10
08:30

KOOPJES IN DE BIBLIOTHEEK

Naar goede jaarlijkse gewoonte worden afgedankte boeken
aangeboden aan spotprijzen. De opbrengst gaat integraal naar
11.11.11.
i.s.m. GROS Berlare

dinsdag

20.03
19:00

LENTENACHT - EVENING

BIBLIOTHEEK

Bij de start van de lente nemen de bibliotheken van Berlare en
Zele jullie mee op een literaire wandeltocht door de Gratiebossen. Er worden verhalen uit de oorlog verteld en we eindigen
met een drankje.
Inschrijven in de bibliotheek

bibliotheek

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Komen jullie luisteren?
Wij lezen op woensdagnamiddag een boekje voor aan kleuters
van 3 tot 7 jaar. Het vertelmoment duurt ongeveer een kwartiertje.
- bibliotheek Berlare: elke 1ste en 3de woensdag om 15 uur
- IBO ‘t Biebelotje Uitbergen: elke 4de woensdag om 14 uur
- IBO De Speling Overmere: elke 2de woensdag om 14 uur

DIGIMOMENT

Spelenderwijs programmeren voor kinderen van 4 tot 10 jaar
met Bee-Bot en Blue-Bot.
bibliotheek Berlare: elke 2de woensdag om 15 uur
gratis

schoolvoorstellingen
2de graad lager onderwijs

19.10

VILLANELLA
Alex in Vuilbakland

©Charlotte Sampermans

Choreografe Maria Clara Villa-Lobos liet zich inspireren door
de magische wereld van ‘Alice in Wonderland’. Ze zocht een
originele en ludieke manier om onze wegwerpmaatschappij in
vraag te stellen.
‘Alex in Vuilbakland’ wil kinderen warm maken voor milieukwesties en ecologie door afval een transformerend, creatief
potentieel toe te dichten.

kleuters

SCHOOLVOORSTELLINGEN

23.10 /
24.10

DE KOLONIE MT
MannekeTap

MannekeTAP is een eenzaam, beetje stuurs mannetje, dat elke
dag dezelfde routines volgt: opstaan, kopje koffie drinken, de
krant lezen, turnoefeningen doen…
Enkele toevallige ontmoetingen brengen weer meer klank en
kleur in zijn leven. Een vinger tikt. Een voet haalt uit. Voelt hij
daar het ritme van het tappen weer?

schoolvoorstellingen
peuter en 1ste kleuter

20.11
21.11

TAL EN THEE
Boom

Boom is een warm nest in een spannend bos. Genereus in beeld
en muziek. Met mechaniekjes en de klank van blad, tak en eik.
Zonder woorden vertelt Boom een verhaal over een jonge vogel
die de vlucht naar het zuiden mist. Op de tonen van doedelzak,
sopraansax en diatonische accordeon gaan de seizoenen voorbij.
Boom houdt het midden tussen een intiem concert en een
theatervoorstelling.
1ste graad lager onderwijs

30.11

TG GRAASLAND
Brrr

Een humoristisch verhaal vol nieuwsgierige pinguïns, koude
neuzen en sneeuw… heel veel sneeuw.

©Richard Smits

‘Brrr’ is een warme voorstelling over de gewenning om alleen te
zijn en het dilemma om je aan te passen. Wat als je elkaar denkt
te snappen, maar elkaar toch niet begrijpt?

schoolvoorstellingen
1ste en 2de graad lager onderwijs

18.01

FABULEUS
Klutserkrakkekilililokatastrof

Klutserkrakkekilililokatastrof schippert tussen een zigeunerverhaal, een maffia-epos, Tom & Jerry, een opera en een
western.
Een voorstelling die baadt in de nostalgie van het rondtrekkend
theater. Jammer genoeg is de voorstelling al begonnen. Hoe
vroeg je ook komt, je bent altijd te laat.

kleuters

28.02 /
01.03

SPROOKJES EN ZO
Lampionaio

©Rudi Schuerewegen

Een magische interactieve circustheatervoorstelling. Luister
naar het verhaal van Marco die later ‘lampionaio’, lantaarnaansteker, wil worden. Dan zal hij bij zonsondergang de nacht
aansteken en haar net voor zonsopgang weer uitdoven.
Lampionaio is een lichtvoetige interactieve voorstelling, spannend en kleurrijk met verrassende circusnummers, bewegende
objecten en poppen.

schoolvoorstellingen
3de graad lager onderwijs

20.03

SPEELMAN
Vogelvlucht

Niet meer naar school kunnen gaan, je huis moeten achterlaten
en je familie verliezen. Dagelijks worden we geconfronteerd met
de wrede gevolgen van oorlog, waar ook ter wereld.
Naast ontelbare mensen die op de vlucht slaan, blijft altijd een
deel achter dat niet weg kan. Het is die groep die we volgens
regisseur Stan Reekmans vaak vergeten. Dat besef bracht hem
jaren geleden al op het idee om met Theater Speelman een
voorstelling te maken over twee kinderen die in oorlogsgebied
opgroeien.
3de graad lager onderwijs

17.05

HOGE FRONTEN
Niet vergeten

Niet vergeten is een voorstelling over kostbare herinneringen
en de dingen die je liever vergeet.
De voorstelling is opgevat als een theatraal luisterboek. Joke
Van Leeuwen vertelt het verhaal dat het publiek hoort via een
koptelefoon, terwijl de acteurs op de scène spelen.

TE GAST IN CC STROMING

TE GAST

DATUM		ORGANISATOR			EVENEMENT			INFO
15.09		
Finado Ethiopië 			
quiz 				
0498 93 61 09
23.09		
’t Meziek Berlare 			
kermisconcert 			
0476 27 87 53
29.09		
Pater De Visschercomité		
Tine Ruysschaert			
0477 37 43 28
05.10		
Rode Kruis 			
bloedafname 			
052 42 38 52
06.10		Curieus Berlare 			quiz				0486 42 13 24
20.10		
dienst vrije tijd & jeugdraad
dag van de jeugdbewegingen
052 43 25 40
26.10		
dienst vrije tijd & seniorenraad
lezing				
052 43 25 40
28.10		
K.F. Sint-Pietersvrienden 		
jaarconcert		
0485 91 20 17
29.10		
Gezinsbond Berlare 		
Sint-Maartenfeest		
052 42 49 02
31.10		
Gezinsbond Berlare 		
Legonamiddag			
052 42 49 02
03 t.e.m. 05.11 Les Femmes Uniques 		
variétéshow			
0475 94 20 54
10 en 11.11
Collectief Decorum		
Zustergebroed - theatervoorstelling 0470 20 30 11
12.11		
Such-A-Night vzw 		
Albert Hammond - Tour 2017
0477 35 98 79
16 en 17.11
Comedyshows			
Urbanus - Trecto Pnix		
0486 21 60 53
19.11		
’t Meziek Berlare 			
eetfestijn			
0476 27 87 53
24.11		
Oost-Vlaams Symfonisch Orkest concert				
0478 61 59 56
26.11		
dienst vrije tijd & citymarketing
Fair Food Feest		
052 43 25 40
28.11		Argenta		 		infoavond			052 42 80 56
08.12		
VBS De Duizendpoot 		
bingo-avond			
052 42 37 29
15.12		PhiNyX 				eindejaarsquiz			0494 44 18 46

te gast

DATUM		ORGANISATOR			EVENEMENT			INFO
06.01		
‘t Meziek Berlare 			
nieuwjaarsconcert		
0476 27 87 53
21.01		
Da Capo Wichelen		
nieuwjaarsconcert		
052 42 34 19
21.01		
cultuurraad Berlare		
nieuwjaarsreceptie		
052 43 25 50
26.01		
judoclub Kumiuchi		
algemene provinciale vergadering 0496 77 90 65
04.02		
Such-A-Night vzw 		
MACCA - The Paul McCartney Story 0477 35 98 79
07.02		KUNSTAcademie			Cantate				09 369 24 90
10.02		
KSA Berlare 			
Nacht van de film		
0479 76 13 72
23.02		
dienst vrije tijd & sportraad
sportgala		
052 43 25 40
04.03		
turnclub Athena			
Dance Emotion 			
09 243 12 04
10.03		
K.F. De Verenigde Vrienden
Fanfare meets Bigband		
0478 49 87 85
25.03		
Such-A-Night vzw 		
Barry Steele - The Roy Orbison Story 0477 35 98 79
06-08; 13-15.04 Sha Mo Do It			
showcase 2018 			
0479 85 01 14
17.04		
K.F. Sint-Pietersvrienden 		
senioren play-in		
0485 91 20 17
19.04		
Rode Kruis 			
bloedafname 			
052 42 38 52
21.04		
’t Meziek Berlare 			
lenteconcert			
0476 27 87 53
22.04		
turnclub Athena			
Dance Cup 			
09 243 12 04
18.05
K.F. De Verenigde Vrienden
concert Muziekkapel Luchtmacht 0478 49 87 85
01 t.e.m. 03.06
Dansschool Locomotion		
dansvoorstelling 			
09 367 97 00
09 en 10.06
Dansschool Locomotion		
dansvoorstelling 			
09 367 97 00

TE GAST IN FESTIVALHAL DONKMEER
DATUM		ORGANISATOR			EVENEMENT			INFO
18-21.08		Festivaria			Kiss me, Kate		
09 367 88 40
24-28.08
Festivaria			
Kiss me, Kate		
09 367 88 40
31.08, 01 en 02.09 Festivaria			
Kiss me, Kate		
09 367 88 40
08.10		
Gezinsbond Berlare		
tweedehandsbeurs		
052 42 49 02
14.10		VVV Donkmeer			Halloweenfeest			0478 28 56 99
22.10		
Supportersclub Naesen		
eetfestijn			
0486 67 77 91
28.10		
Landelijke Gilde Berlare		
wandeltocht			
0472 63 68 74
05.11		
Boerenkrijgstappers		
Boerenkrijgstapperstocht		
0472 76 20 83
19.11		
JTV Dero Zele-Berlare		
eetfestijn			
0496 66 23 12
25.11		
fanclub Greg Van Avermaet
eetfestijn			
0479 35 62 98
03.12		
ADV vzw			
rommel-, brocantemarkt		
0488 16 90 50
07.01		
gemeentebestuur 		
nieuwjaarsreceptie 		
052 43 25 60
13.01		
Finado Ethiopië 			
Ethiopisch kerstfeest		
0473 37 03 66
28.01		
Boerenkrijgstappers		
Donkmeertochten		
0472 76 20 83
03 en 04.02
Artistic Tattoo			
tattoo- en rockabillybeurs		
0475 54 61 28
24.02
Terpsichore en Sint-Pietersvrienden dansvoorstelling			
0493 15 74 81
03.03		BOM				ruilbeurs 			
0496 18 03 04
10.03
Dansschool Locomotion		
eetfestijn + 90’s party		
09 367 97 00
17 en 18.03
burgemeester			
bal van de burgemeester		
052 43 25 00
31.03 en 01.04 dienst citymarketing		
opening toeristisch seizoen
052 43 25 60
15.04
Belgian Cat Club vzw		
kattenshow			
03 481 90 21
28.04		
KSA Berlare 			
eetfestijn			
0479 76 13 72
19.05		
Boerenkrijgstappers 		
Heidemeerstochten		
0472 76 20 83
26 en 27.05
VBS De Duizendpoot		
schoolfeest			
052 42 37 29

2017		
2018		

ABONNEMENTEN /
PRAKTISCH

13,00 / 07,00 				
..................
20:00		THE LUNATICS				

		09,00 / 06,00 / 03,00			..................

TINA MAEREVOET

05,00 					..................

		16,00 / 10,00		 		..................

05,00 					..................

		09,00 / 06,00 / 03,00			..................

MENEER BEER		
zo 18.02		 15:00

		16,00 / 10,00		 		..................

05,00 					..................
za 17.02		 20:00		DAVID GALLE		

wo 14.02		 15:00		PETER EN DE DRAAK		

za 27.01		 20:00		THEATER DE TOEKOMST		15,00 / 09,00		 		..................

za 20.01		 20:00		NELE BAUWENS		

		

		10,00 / 07,00		 		..................
za 16.12		 20:00		GOSPODI			
zo 17.12		 19:00		STORKS		

		15,00 / 09,00		 		..................
za 09.12		 20:00		KRUIPOLIE			

za 02.12		 20:00		KAMAGURKA		 		13,00 / 07,00		 		..................

za 25.11		 19:00		STORM		 		

za 18.10		 20:00		DE RONDE VAN BEGIJN		18,00 / 12,00		 		..................

zo 22.10		 15:00

		
24,00 / 18,00				
..................

za 21.10		 20:00		HET PRETHUIS		

vr 13.10		 20:00		GRUPETTO			10,00 / 04,00				..................

do 12.10		 15:00		DE LASSIES		

10,00 					..................

		
20,00 / 14,00 				
...................

za 07.10		 20:00		BENT VAN LOOY		

		

		09,00 / 06,00 / 03,00			..................

zo 01.10		 15:00

4HOOG			

za 30.09		 20:00		WILLEM VERMANDERE 		18,00 / 12,00 				..................

do 28.09		 20:00		COMPAGNIE CECILIA 		18,00 / 16,00			 ..................

zo 10.09		 11:00		FLANDERS RECORDER 		18,00 / 15,00 				..................

za 09.09

DATUM
UUR		VOORSTELLING				PRIJS / -26 / t.e.m. 12			AANTAL
														
TICKETS

Email:

Tel:

Adres:

Naam:					Voornaam:

RESERVATIEFORMULIER 2017 - 2018

		09,00 / 06,00 / 03,00			..................

UITGEZONDERD.THEATER!		24,00 / 18,00				..................
COMPAGNIE BARBARIE		09,00 / 06,00 / 03,00			..................
DE FRIVOLE FRAMBOOS		24,00 / 18,00				..................
DE FRIVOLE FRAMBOOS		24,00 / 18,00				..................
PHENIX FAGOTTENKWARTET		18,00 / 15,00				..................
		
16,00 / 13,00				
..................
		
16,00 / 13,00				
..................
		
16,00 / 13,00				
..................

WARMOES			

CIRCUS RONALDO
CIRCUS RONALDO
CIRCUS RONALDO

SMEULDERS & SMEULDERS		22,00 / 19,00				..................		

zo 06.05		 15:00
wo 09.05		 20:00
za 12.05		 18:00
za 26.05		 20:00
zo 27.05		 15:00
zo 03.06		 11:00
do 07.06		 20:00
vr 08.06		 20:00
za 09.06		 20:00
zo 17.06		 11:00

KRIJGT EEN KORTING VAN 25%

WIE EEN ABONNEMENT VAN MIN. 8 VOORSTELLINGEN BOEKT

KRIJGT EEN KORTING VAN 20%

WIE EEN ABONNEMENT VAN MIN. 5 VOORSTELLINGEN BOEKT

		
15,00 / 09,00				
..................

L’ETUDE			

				
..................

10,00
15:00		SONNY VANDE PUTTE			

do 26.04
za 28.04		 20:00

				
..................

05,00
20:00		CAPTAIN FANTASTIC			

DIE VERDAMMTE SPIELEREI		16,00 / 10,00				..................

za 24.03

vr 23.03		 20:00

		
13,00 / 07,00				
..................

				
..................

		18,00 / 12,00		 		..................

05,00
19:00		ANDRE MEGANCK			

za 17.03		 20:30		STEVEN GABRIELS

za 17.03

za 03.03		 20:00		STEF BOS			

DATUM
UUR		VOORSTELLING				PRIJS /-26 / t.e.m. 12			AANTAL
														
TICKETS

praktisch

RESERVEREN EN BETALEN VAN TICKETS
abonnementen
Abonnee word je indien je minstens 5 voorstellingen boekt uit ons aanbod. Je
kan dan genieten van een reductie van 20% op de ticketprijs.
Abonnees die minstens 8 voorstellingen kiezen, krijgen een reductie van 25% op
het totaalbedrag.

start verkoop
abonnementen: donderdag 15 juni
losse tickets: donderdag 22 juni

groepstarief
Groepen vanaf 20 personen genieten een reductie van 20%.
Jeugdbewegingen die in groep naar een familievoorstelling komen, betalen
slechts 2,00 euro.
Leerlingen van de KUNSTacademie die in klasverband naar een voorstelling
komen betalen slechts 5,00 euro.

De kantoren van CC Stroming zijn gesloten
van 10 juli t.e.m. 6 augustus 2017.

jonger dan 26 jaar?
Ben je jonger dan 26 jaar en ga je graag naar een voorstelling met vrienden?
Voor de meeste voorstellingen krijg je een reductie van 6,00 euro.
hoe bestellen?
Je kan abonnementen en losse tickets online bestellen via www.ccstroming.be,
aan de ticketbalie, per e-mail of telefoon. Het totaalbedrag betaal je online of stort
je op het rekeningnummer BE02 0910 1133 0740 van CC Stroming. Je kan ook
in het centrum betalen, cash of met een kaart.
Je kan de tickets tijdens de kantooruren zelf afhalen of we kunnen ze per email
versturen. Betaalde tickets kunnen ook een half uur voor aanvang worden opgehaald aan de kassa.
rolstoelgebruiker?
Laat ons zeker iets weten bij reservatie. Wij zoeken voor jou een geschikte
plaats.

online via www.ccstroming.be
24 op 24 - 7 op 7

laatkomers
Laatkomers worden slechts toegelaten
indien de voorstelling dit toelaat.

geschenkbon
Op zoek naar een origineel cadeau?
De geschenkbon van CC Stroming is inzetbaar
voor alle voorstellingen. De waarde bepaal
je zelf. Meer info en bestellingen aan de
ticketbalie.

onbetaalde reserveringen
Na telefonische reservering of reservering
per e-mail ontvang je de nodige richtlijnen
voor betaling.
Indien na reservatie niet binnen de 14 dagen
betaald wordt, vervalt de resevatie automatisch.
Je wordt hiervan niet verder op de hoogte
gebracht.

OPENINGSUREN
Bibliotheek Berlare			
maandag
13:00 - 20:30		
woensdag
13:00 - 18:30		
donderdag
13:00 - 20:30
zaterdag		
09:00 - 12:30

filiaal Overmere
woensdag
18:30 - 20:30
vrijdag		
16:00 - 18:00

Cultureel Centrum Stroming
woensdag
13:00 - 19:00
donderdag
13:00 - 17:00
andere dagen: op afspraak
Cultuurcafé
dinsdag en zaterdag
vanaf 18:00
woensdag t.e.m. vrijdag vanaf 17:00
zondag			vanaf 15:00

Bibliotheek Berlare
Dorp 101 A
9290 Berlare
052 43 25 55
berlare@bibliotheek.be
Cultureel Centrum Stroming
Dorp 101
9290 Berlare
052 43 25 50
cultuur.reserveren@berlare.be
Cultuurcafé
Kevin & Niki De Rouck - Van De Velde
0474 66 51 67
cultuurcafe_berlare@telenet.be

ZAAL HUREN?
CC Stroming (grote zaal (400 personen) / kleine zaal (90 personen) / 3 vergaderzalen)
Festivalhal Donkmeer (maximaal 1.100 personen)
JC De Kroon
SCC De Venne en Feestzaal Overmere (enkel voor verenigingen)

meer info
052 43 25 50
cultuur.reserveren@berlare.be

KUNSTACADEMIE WETTEREN, FILIAAL BERLARE
De KUNSTacademie Wetteren heeft filialen in Berlare.
Kinderen kunnen er wekelijks terecht voor plastische vorming, notenleer,
instrumentenleer en dictie.

meer info
tekenacademie: 09 366 00 54
muziekacademie: 09 369 24 90

TEAM CC STROMING
directeur
Stijn De Coster - cultuur@berlare.be

raad van bestuur
CC Stroming en bibliotheek Berlare

cultuurconsulent
Leen De Greve - ccstroming@berlare.be

Michel Van der Haegen (voorzitter)
Jan Van Hee (ondervoorzitter)
Carine Meyers (schepen bibliotheek en cultuur)
Albrecht Arbyn
Chantal Blancquaert
Hugo De Backer
Lieve De Keukeleire
Rudi De Wolf
Wouter Dierinck
Daan Hasevoets
Maarten Keppens
Stefan Ruiz
Greta Van Boven
Lynn Vanhenden
Celine Vande Meirssche
Jaklien Van Waes
Marleen Zaman

administratief medewerker
Linda Beelaert - cultuur.reserveren@berlare.be
theatertechniek
Bert Van der Linden - bert.vanderlinden@berlare.be
Vincent Aernout - vincent.aernout@berlare.be
technisch beambte
Philip Walbron - philip.walbron@berlare.be
onderhoud
Jesica Baert, Deborah Delmotte en Peggy Verleyen

TEAM BIBLIOTHEEK
bibliothecaris
Ann Pieters - bibliotheek@berlare.be
biliotheekassistent
Nico Van Damme
Dominique Van Haesendonck
Katrien Vansteelant
administratief medewerker
Gaby De Vleeshouwer

2017		
2018		

SPONSORS CC STROMING

BIER- EN PRAATCAFE MET MEER DAN 250 SOORTEN BIER

Oude Vest 117, 9200 Dendermonde
0495/88.15.23 - piano@ecolena.be
www.pianohandeljanssens.be

Toyota Ciac Sint-Amandsberg
Antwerpsesteenweg 683 St-Amandsberg
Tel. 09 231 78 78 - GSM 0476/75 08 26
www.ciac.be

DE KEUZE VAN ZONE C
Samen met onze buurgemeenten en partners in het samenwerkingsverband Zone C wordt er voor een zo breed mogelijk
regionaal aanbod gezorgd. Om die redenen sneuvelen er soms enkele artiesten uit het aanbod van CC Stroming. Deze kan je
wel gaan bekijken in onze buurcentra.
Ga gerust volgende voorstellingen meepikken in Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke of Wetteren:

DEAR OLD BRUSSELS
Jazz aan de molen

Dear Old Brussels brengt
onder meer traditionele
New-Orleans-tunes, oldschool swing en werk van
bijvoorbeeld Sydney Bechet of
Cole Porter.
GC De Pit Buggenhout
gcdepit.be

14.04

©Tine De Wilde

25.10

STEVEN GOEGEBEUR
De man van morgen

In zijn derde zaalshow brengt
Steven Goegebeur op onnavolgbare wijze het relaas van
een man die eindelijk het licht
heeft gezien. Vanavond wordt
uw toekomst bepaald.
CC De Biekorf Lebbeke
ccdebiekorf.be

04.11

Oxalys groeide uit tot een
ensemble met een sterke
internationale reputatie.
Ter gelegenheid van 25ste
verjaardag herneemt Oxalys
haar beginprogramma.

Rats is vorig seizoen een hippe
dansvoorstelling met kersvers
en briljant danstalent dat zonder
meer de dansgoesting in je
voeten jaagt.

CC Belgica Dendermonde
ccbelgica.be

©Clara Hermans

03.03 OXALYS
Galaconcert

FABULEUS
Rats

CC Nova Wetteren
ccnovawetteren.be

COLOFON

verantwoordelijke uitgever
Katja Gabriëls

samenstelling en redactie
Stijn De Coster
Leen De Greve

realisatie
Drukkerij Die Keure

oplage
4.000 exemplaren

Dorp 101, 9290 Berlare
052 43 25 50
cultuur.reserveren@berlare.be
www.ccstroming.be

