Met een lach en een traan...

Je ziet het reeds op onze cover.
Cultuur is emoties losweken, genieten van mooie dingen, ontroerd zijn, samen zijn, schaterlachen, maar ook stilstaan bij hetgeen is en was.
Dat is hetgeen we met Cultureel Centrum Stroming willen aanbieden: een avond emotie en ontspanning, waarbij de hectiek
van het alledaagse leven even achterwege gelaten kan worden.
Met een lach en een traan...
De vaste waarde van Berlare Cultoert verdween na 7 jaar, tot spijt van velen, maar werd vervangen door CultuurStart, een culturele ontdekkingsnamiddag in het park van de oranjerie.
2018 was voor CC Stroming ook een jaar van loslaten. Helaas moesten we veel te vroeg afscheid nemen van onze eerste zaalwachter Hugo Bruggeman en verliet Linda Beelaert - als vaste waarde - het schip om te genieten van een welverdiend pensioen. Ondanks dit verdriet, kijken we toch boordevol energie uit naar een nieuw seizoen met een ruim en gevarieerd aanbod.
Emoties in alle richtingen dus.
Dat muzikale, theatrale, artistieke druppels samen een culturele oceaan mogen vormen in 2018-2019.
Laat je gaan en geef je over aan ons volgende seizoen!

Carine Meyers				

Stijn De Coster				

Michel Van der Haegen

schepen van cultuur			

directeur CC Stroming			

voorzitter raad van bestuur

zaterdag

seizoensstart

01.09
16:00

T EINDE VAN DE ZOMER

De derde editie van het muziekfestival gaat terug door in de
boomgaard van het kasteel te Berlare. Gezellig samenzijn met
vrienden en familie en een leuke avond beleven met goeie muziek,
veel sfeer en lekkere hapjes. Daar draait het om.
Het festival start met de Aalsterse band Sisters on sofa. Zij brengen
een gevarieerd programma met covers for lovers. De line-up vervolgt met O bain-marie. Helder, ruw en krachtig. Drie stemmen,
één gitaar, een eerder eigenzinnige contrabassist en een drum.
Een snuifje soul, rauwe jazz-teentjes, zeemzoeterige zuiderse
reggae… Met de voorlaatste band Booty Call gaan we nog iets
steviger en afsluiten doen we met de sfeervolle ambiance muziek
van Chez Kit. Voor ieder wat wils.
Luisterpubliek, dansers, denkers, voelers, maar vooral genieters
zullen zich tegoed doen. Het Spaanse gezelschap Espactacle
Spectacular brengt een levensgroot labyrint. Een zee van gekleurde muren vol uitdagingen en gesloten deuren, met maar 1
uitgang. Verloren lopen is nog nooit zo fun geweest! Een festival
dus voor jong en oud!
Berlaarse jeugdverenigingen verzorgen de catering.
locatie
prijs

kasteel Berlare
park oranjerie
gratis

zondag

seizoensstart

02.09
14:00

CULTUURSTART

De CultuurStart, de opvolger van Berlare Cultoert, staat volledig in
het teken van ervaren en beleven. Kinderen vanaf twee jaar kunnen
zich naar hartenlust uitleven, maar ook grotere kinderen zullen hun
zintuigen kunnen testen. Doen, voelen, ruiken, ervaren en beleven!
De boomgaard van het kasteel wordt omgetoverd tot een speelparadijs voor kinderen. Een greep uit het aanbod: Een speelplaats vol
hersenspelletjes, een mini-ontdekkingsreis via inventief papiertheater, een boekingskantoor voor kleine intieme dag-droom-reisjes,...
Je mag zelfs op je blote voeten komen, want vzw Durme legt een
blotevoetenpad aan zodat iedereen het ultieme gevoel van vrijheid
kan ervaren. De grotere durvers kunnen griezelen in het kasteel.
Samen met Les Zerkiens ontdek je de angsten die in en rond de
muren van het kasteel dwalen. Theater Tieret fileert in een betoverend tentje met uiterste precisie al uw dromen, hersenspinselsmijmeringen en verzuchtingen. Dit pareltje locatietheater duurt een
kwartiertje. De theaters spelen diverse keren voor kleine groepjes.
De woordklas van de academie zal iedereen op tijd en stond doorverwijzen naar de juiste bestemming en ervaring. Afsluiten doen we
om 17 uur op de knotsgekke liedjes van Meneer Beer en de woeste
wolven.
locatie
prijs

kasteel Berlare
park oranjerie
gratis

zaterdag

humor

08.09
20:00

COMEDY-CAFE
line-up

Niet één, maar drie comedians voor hetzelfde geld?

©Pieter Verhaeghe

©Tom Verbruggen

Het kan!
Kom naar het eerste comedy-café.
Menu van de avond:
•
hartig aperitieven met Mohsin Abbas
•
uitgebreid dineren met Dries Heyneman
•
een zoete afsluiter met Gunther Lamoot
MC van dienst is Edouard De Prez.
Om de lachspieren te smeren, voorzien we drankverkoop in de
zaal.

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
13,00
07,00

zondag

klassiek

16.09
11:00

ASTOR KLEZMER TRIO
Van Klezmer tot Tango

Op het eerste gezicht lijken de werelden van de joodse klezmermuziek en de Argentijnse tango mijlenver uiteen te liggen.
Echter, niets is minder waar.
Omstreeks 1880 ontstond in Buenos Aires de tango uit een rijke
smeltkroes van onder meer Italiaanse, Spaanse en Afro-Argentijnse muziekculturen. Wanneer slechts een paar decennia later
ook een omvangrijke joodse diaspora in deze multiculturele
wereldstad neerstrijkt, signaleerde dat het begin van een rijke
geschiedenis van wederzijdse beïnvloeding tussen de energieke
tango en de melancholische klezmermuziek.
Het Astor Klemzer Trio brengt je het beste van die beide werelden.
met: Joëlle Strauss (viool), Marc Grauwels (fluit) en Christophe Delporte
(accordeon)
i.s.m. KUNSTacademie Wetteren, filiaal Berlare

locatie
prijs
- 26 jaar
opmerking

kasteel Berlare
18,00
12,00
reserveren verplicht

zaterdag

muziek

29.09
20.00

PATRICK RIGUELLE
On n’oublie rien: les chansons de Brel

In 2018 is het 40 jaar geleden dat Jacques Brel overleed. Vorig
jaar eerde zijn geboortestad Brussel hem met een manshoog
standbeeld, dit jaar is het de beurt aan Patrick Riguelle, die hem
een vurige hommage brengt met een programma waarin het
oeuvre van Le Grand Jacques centraal staat.
Een gebald eerbetoon aan de grootste Belgische zanger aller
tijden en diens onovertroffen repertoire, boordevol klassiekers
die al meerdere generaties moeiteloos overeind blijven, en die in
de vertolking van Patrick Riguelle veel van hun glans herwinnen.

©Wouter De Boeck

Wie Patrick het repertoire van Jacques Brel hoort zingen, weet
dat daar de échte zielsverwantschap zit. Het is doorleefd, gedurfd en met een geloofwaardigheid die onder de huid kruipt.
met: Patrick Riguelle (zang), Chris Peeters (gitaren), Gwen Cresens
(accordeon), Jan/Eva Hautekiet (piano), Sander Goethals (bas) en
Jean-Pierre Onraedt (drums).
www.patrickriguelle.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
16,00
10,00

woensdag

muzikale ontmoetingsnamiddag

03.10
15:00

JACKOBOND ZINGT MARVA
Rode rozen in de sneeuw

“Ik dans met een ander maar ik kijk naar jou”. Dat zong mijn
moeder vaak toen ze met mij als kind door de living danste. Nu
ik haar leeftijd heb, snap ik waarom ze uit volle borst meezong
met Marva. Marva deed haar dromen. Dromen van ‘eilanden
in groen en blauw’. En ik zag hoe gelukkig Marva mijn moeder
maakte.
Marva heeft zich zo stilletjes in mij genesteld. Herinneringen
aan zoveel mooie dingen. Marva treedt tegenwoordig niet meer
op. Ik heb haar gevraagd of ik haar liedjes mocht zingen. Zoveel
pareltjes. En je raadt het nooit. Dat mocht.
Ik kan daar maar één ding op zeggen: “Oempalapapero”.
Samen met mijn band JackoBond breng ik een ode aan Marva.
Ik ben even benieuwd als jij of Marva voor deze gelegenheid
toch geen comeback wil overwegen.
met: Riet Muylaert (zang), Tim Vandenbergh (bas), Florejan Verschueren
(piano) en Karel De Backer (drums)

©Hans Vangeel

www.jackobond.be

locatie
prijs
opmerking

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

zaterdag

theater

20.10
20:00

HET PRETHUIS
De Scheve Schaats

Het is nog eens een echte ouderwetse winter. Al enkele dagen
zijn er vriestemperaturen te noteren en dit tot vreugde van Marcel
want de Damse Vaart is nog eens dichtgevroren en je kan van
Brugge tot in Sluis schaatsen. Hij heeft zijn oude schaatsen van
stal gehaald en heeft een afspraak om met zijn goede vriend
Theo de vaart af te schaatsen. Eenmaal bij Theo valt de afspraak
in het water. Theo heeft een dringende zakelijke verplichting.
Zijn vrouw Regine voelt de ontgoocheling bij Marcel en stelt
voor dat zij met hem mee gaat schaatsen.
Het wordt een gezellige schaatsrit met Regine, een gevierd
kunstschaatster. Van de kou is niet veel te merken tussen beide.
Het duurt dan ook niet lang of ze schaatsen scheef. En nu?
Komt Theo dit te weten?
Stof genoeg dus voor een nieuwe hilarische (West-Vlaamse)
komedie.
met: Peter Bulckaen, Leen Dendievel, Katrien Vandendries, Alexander
Metselaar en Jeroen Maes.
www.prethuis.be

locatie
prijs
-26 jaar

grote zaal
24,00
18,00

zondag

film

21.10
10:00

COCO (6+)

Miguel is een enthousiaste, twaalfjarige jongen die in Mexico
woont. Hij ontdekt een eeuwenoud mysterie dat hem naar een
bijzondere en onverwachte reünie leidt.
Tijdens Día De Los Muertos komt Miguel terecht in de fantastische wereld van de doden. Daar ontmoet hij de oudere
generatie, leert hij wat zijn plaats binnen de familie is en hoe
families door de tijden heen verbonden blijven door een eenvoudige herinnering.
VS - 2017 - Lee Unkrich
i.s.m. bibliotheek Berlare

locatie
prijs
opmerking

grote zaal
05,00
inclusief drankje en
knabbel in de pauze

woensdag

familie

14.11
14:00

ULTIMA THULE (try-out)
Saperlipopette (6+)

Een oude man houdt zich stil. In zijn kamer. In zijn hoofd.
Hij leeft zijn dagen in zwart-wit en grijs.
Hij ademt zacht. Hij zegt geen woord.
De deuren op slot. Rolluiken dicht.
Zijn hart vergrendeld.
En geen plannen of dromen!
Want met morgen weet je nooit.
Zijn kleindochter staat voor z’n deur.
Zomaar, ineens. ’t Is maar voor even. Een paar dagen.
Ze staat op springen. Speels en zot en onbezonnen.
Wild ook!
Vol kleur en gensters sterrenstof. Een vat, vol dromen, dat op
barsten staat. Ze kan niet wachten tot ze alles weet.
Niet wachten tot het feest begint.
Droom na droom na droom.
Er is alleen maar morgen.

©Veerle Symoens

Wanneer een oude man met een groot verdriet zijn kleindochter
ontmoet, gebeurt er iets wonderlijks. De man leert opnieuw leven
in kleur, en het meisje leert dat er soms grijs bestaat. En zwart. En
wit.
locatie
prijs
- 26 jaar
t.e.m. 12 jaar

grote zaal
09,00
06,00
03,00

zaterdag

humor

17.11
20:00

YGOR UIT POPERINGE
Roodkopje en de walf

Ygor, een kleine (mooie) man uit Poperinge, staat twaalf en een
half jaar op de planken. Dat is een lange tijd voor een mens met
korte beentjes. Je moet het zelf maar eens proberen. Na een
paar dagen rechtstaan zal je snakken naar een stoel, een zetel
of een kafzak.
Dat Ygor het zo lang wist vol te houden, mag dus wel gevierd
worden. Naar aanleiding van zijn koperen jubileum (12,5 =
koper) bundelt hij zijn beste grappen en een pak nieuwe grollen
tot een wervelende comedyshow.
Voor de liefhebbers?
Ongetwijfeld!
www.ygoruitpoperinge.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
11,00
05,00

zaterdag

muziek

24.11
20:00

IMAGINE NO LENNON

Al bijna 40 jaar is John Lennon in Rock-n-Roll Heaven. Niemand
evenaarde ooit zijn talent om met popmuziek de vinger aan
de pols van de maatschappij te houden. Geen enkele popster
zaaide ooit zoveel onrust, tot in het Witte Huis toe. Zijn ultieme
daad zit in ‘Imagine: just a brotherhood of men’. Ga gewoon
voor een wereldgemeenschap vol mensen, met ‘nothing to
kill or die for’. Dus geen bezit, geen politiek,… and no religion
either. Hoe actueel kan iets klinken?
Reden genoeg voor een herdenking, een viering - opgebouwd
rond ‘Give Peace a Chance’, ‘All You Need is Love’, ‘Revolution’,
‘Power to the People’ en alle andere hits die uit de pen en gitaar
van deze ‘working class hero’ vloeiden tijdens Beatle-jaren en
solocarrière.
Een strijdproject met en rond Lennon.
met: Jean Bosco Safari (zang, gitaar), Ben Crabbé (drums), David Piedfort
(gitaar), Marc Van Puyenbroeck (bas) en Steven Mintjens (toetsen)

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
18,00
12,00

zaterdag

theater

01.12
20:00

COUR & JARDIN
Het Kwartet

Cissy, Wilfred, en Reggie, drie gewezen operasterren, brengen
in een rustoord hun levensavond door. Hun rustige leventje
wordt jaarlijks enigszins verstoord wanneer ze op 10 oktober
componist Giuseppe Verdi herdenken met een concert. En
telkens rijst dan weer de vraag wat ze gaan opvoeren. Dit jaar
komen ze er echter niet direct uit.
Maar dan, als door de theatergoden gezonden, doet nieuwe
bewoonster haar intrede: Jean. Vele jaren geleden stond ze
samen met de anderen op scène. Zou dit niet wat zijn voor de
tiende oktober? Uiteraard. Maar… Reggie blijkt allerminst opgezet met de komst van Jean. Ooit waren ze een echtpaar, maar
hun huwelijksbootje liep binnen de kortste keren op de klippen.
En dat heeft Reggie nog altijd niet verteerd. Bovendien is Jean
haar diva-streken nog niet verleerd. De harmonie binnen het
viertal is dus ver te zoeken.
Een stuk vol humor, melancholie, poëzie en muziek in regie van
Frank Van Laecke.
met: Danni Heylen, Jef Demedts, Magda Cnudde en Bob Snijers
www.courenjardin.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
15,00
09,00

zaterdag

klassiek

08.12
20:00

COLLEGIUM BRUGENSE
The best of Bach

Onder de titel ‘The best of Bach’ brengt het Collegium Brugense onder leiding van Patrick Peire 3 prachtige solo-cantates van
de Thomas Cantor bijeen.
De cantate ‘Ich habe genug’ refereert naar de woorden van de
oude Simeon bij de opdracht van Jezus in de tempel. Nu hij de
heiland heeft aanschouwt kan hij gerust sterven.
In de tweede solocantate ‘Ich bin vergnügt’ toont Bach zich gelukkig met het aardse bestaan. De levensvreugde contrasteert
hier met het doodsverlangen van de eerste cantate.
De duo-cantate ‘Liebster Jesu’ is een liefdesverhaal tussen de
gelovige ziel (sopraan) en Jezus (bas). De sopraan bezingt in de
eerste aria haar groot verlangen naar Jezus. Hij antwoordt: Als
ge mij zoekt weet dat ik in het huis van mijn vader ben’. Als zij
bijeen zijn zingen beide solisten: ‘nu verdwijnen alle zorgen’.
met: Patrick Peire (dirigent), Sarah Peire (sopraan), Jan Van der Crabben
(bas) en het Collegium Brugense

locatie
prijs
- 26 jaar
opmerking

Sint-Pietersbandenkerk
12,00
06,00
inclusief glaasje nadien

za/zo

familie

08-09.12 THEATER DE SPIEGEL
10/15:00 Caban (3 maand - 3 jaar)
Een knusse speelruimte, een oase van rust met daarin een nest,
een papieren grot, een mouwentunnel, een bamboehut, stapelkussens, een laddertent,… en nog nieuwe modules.

©Marion Kahane

Tussen het spelen, bouwen en ontdekken door, grote ogen,
wriemelende handjes, open monden, kleine stapjes die zich
op eigen tempo laten meevoeren door wat ze zien, horen en
voelen.
En ook twee muzikanten die meegaan met het speelse ritme
van de jonge kinderen. Soms doen ze niets, soms laten ze
noten klinken, soms ontdekken ze samen. Ouders zetten grote
ogen op bij zoveel verwondering.
‘Caban’, even samen genieten, een verademing.
Er zijn voorstellingen:
•
op zaterdag om 15 uur
•
op zondag om 10 en om 15 uur
www.despiegel.com

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

grote zaal
09,00
06,00
03,00

zaterdag

lezing

15.12
20:00

LUC HAEKENS
Wie gelooft er die journalisten nog?

In de ‘Ideale Wereld’ twijfelen we nooit aan de media en geloven
we alles wat kranten, radio en televisie ons vertellen. Maar helaas
is de wereld lang niet ideaal en hebben we redenen genoeg om
te twijfelen of alles wat we horen en lezen wel waar is.
Luc Haekens weet als geen ander hoe de media de waarheid
kunnen manipuleren, hoe mensen alles geloven wat die media
hen voorschotelen. Dat de aarde plat is bijvoorbeeld en Donald
Trump een zwarte huid heeft. Hij vertelt er u alles over en,
omdat u hem anders niet gelooft, brengt hij een paar hilarische
filmpjes mee.

©ReadMyLips

Luc Haekens kennen we als sterreporter van TV-programma
‘De Ideale Wereld’.

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
07,00
05,00

zondag

familie

16.12
09:00

ARTISTIEK ONTBIJT

De eindejaarsdagen komen eraan.
Verras je familie en vrienden met een unieke wenskaart uitgevoerd in de etstechniek.
Kunstenares Katleen Deleu begeleidt de hele familie in dit
persoonlijk creatieproces. Bovendien kan je genieten van een
gezellig en lekker familieontbijt.

©Mieke Jacobs

Voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar

locatie
prijs
- 26 jaar

Feestzaal Overmere
12,00
06,00

zaterdag

jaaroverzicht

19.01
20:00

KRUISMANS, DE SMET & MEERSMAN
3 man en een paardenkop

Een ongewone theatervoorstelling over de grillige wereld, een
moeilijk te begrijpen land en doortrappende mensen. De verteller, de muzikant en de tekenaar behoeden je voor meer gevaar!
Een cross-over trioconcept over Belgische en internationale
politiek en entertainment. Een drieband vol humor en satire die
niet alleen de wereld en haar beroemdheden jent, maar ook
een plaatselijke VIP…
Bert Kruismans is de enige die erin slaagt het fenomeen ‘België’
uit te leggen aan mensen van over de hele wereld. Jan De Smet
kan met zijn jaren ervaring op de planken en 6000 platen in zijn
encyclopedische kast, als geen ander putten uit een archief van
muzikale eigen-aardigheden. Karl Meersman kent geen gelijke
in zijn haarfijn uitgewerkte satirische en handgeschilderde
spotprenten.
Drie narren in een perfecte mix van beeld, klank en een woord.
Een fijn-gepenseeld portretje van een wereld vol surrealisme…

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
18,00
12,00

zaterdag

muziek

26.01
20:00

LAIS
Midwinter Tales 2

De zomer lijkt ver weg. De herinnering aan de zonovergoten
dagen vervaagt en maakt plaats voor een kille werkelijkheid vol
bevroren sloten, koude tenen en gesloten deuren. Het leven is
teruggebracht tot een kwestie van overleven, de naakte essentie
van ons bestaan blijkt bar en karig.
Op die momenten is dat kleine vleugje mystiek onmisbaar. En
dat is wat Laïs ons deze winter met graagte serveert.
Met Midwinter Tales 2 gaan ze een welluidend en door velen
innig gewenst vervolg geven aan wat ze het beste kunnen:
zingen op hemelse plaatsen met duivels genoegen en in
perfecte harmonie. En dat met een volledig nieuw repertoire.
Licht in de duisternis en verbroedering alom. Hallelujah!

©Guy Kokken

met: Annelies Brosens, Nathalie Delcroix, Jorunn Bauweraerts, Seraphine
Stragier (viool), Tim Vandenbergh (contrabas)

locatie
prijs
- 26 jaar

Sint-Pietersbandenkerk
16,00
10,00

zondag

film

03.02
10:00

GRUWELIJKE RIJMEN (6+)

De verfilming van Roald Dahls ‘Gruwelijke rijmen’ brengt een
hele parade sprookjesfiguren bij elkaar in een ingenieus verhaal
voor alle leeftijden. Even hilarisch als poëtisch, vol ondeugende
twists en verrassende ontknopingen.
Sneeuwwitje en Roodkapje worden beste vriendinnen. Lusten wolven liever biggetjes, grootmoeders of kleine kinderen?
Jacob is verliefd op zijn buurmeisje Cindy, maar zij heeft een
oogje op de prins. En waar komt die gigantische bonenstaak
in Jacobs tuin plots vandaan? Onder het alziend oog van de
boze wolf lopen sprookjesfiguren elkaar voortdurend voor de
voeten.
UK - 2017 - Jakob Schuh en Jan Lachauer
i.s.m. bibliotheek Berlare

locatie
prijs
opmerking

grote zaal
05,00
inclusief drankje en
knabbel in de pauze

vrijdag

entertainment

15.02
20:00

MICHEL WUYTS & GEERT VANDENBON
Dag & Nacht Koers!

Al 25 jaar lang is wielerman Wuyts de stem van de koers bij ons.
Zijn timbre en zijn taalgevoel maken hem uniek. Met verhalen
van voor en achter de camera trekt hij in Dag & Nacht Koers!
door Vlaanderen.

©Paul De Cloedt

Wuyts observeert en analyseert. Eens journalist, altijd journalist.
Hij praat vanuit de buik van het peloton en kneedt koers tot
zijn eigen verhaal. Spits en verrassend: “97 % van wat ik vertel
is waarheid. Aan de luisteraar om te ontdekken waar die 3 %
fantasie zit.“
In ‘Dag & Nacht Koers!’ trekt Michel Wuyts opnieuw op met
Geert Vandenbon. Rustbrenger én gangmaker. Gewapend met
enkel een gitaar, versterken zijn liedjes Michels woorden. Ze
inspireren, ze laten dromen.
Bovenal is ‘Dag & Nacht Koers!’ een geurige mix van hartige
wielerverhalen en inspirerende liedjes. Michel is de verteller van
dienst, Geert de muzikant.
www.dagennachtkoers.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
10,00
05,00

zaterdag

familie

16.02
15:00

KAPITEIN WINOKIO (3+)
De winter van Kapitein Winokio

Kapitein Winokio, Mevrouw de Poes en de muziekmatrozen
nemen je mee op hun muzikale tocht door de dikke sneeuw.
Ze ontmoeten Felix de ijsbeer, zingen over dwarrelende
sneeuwvlokjes en dansen samen met jouw kampioenen als
pinguïns!
Dimitri Leue sprenkelt als regisseur een extra warme wintergloed over de show. H-eerlijke muziek, humor en ontroering
beleef je samen met de zotte bende van de Kapitein…en dat in
een prachtig winterdecor!
Haal de slee uit de kelder, laat het rendier in je los en kom lekker
meedoen! In de verte kan je de belletjes al horen rinkelen…
met: Winok Seresia (Kapitein Winokio), Maire-Anne Coppens (Mevrouw
de Poes), Ivan Smeulders (Hoofdmuziekmatroos), David Piedfort (gitaren), Peter Pask (basgitaren) en Karel De Backer (drum)
www.kapiteinwinokio.be

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

grote zaal
16,00
13,00
10,00

zaterdag

humor

23.02
20:00

FRANK VAN ERUM & PIETER BAMPS
Ideale maten

‘Normaal denk je bij ideale maten aan een vrouw. Maar ik, ik
denk spontaan, doodgewoon aan jou…’
Ja hoor. Het bestaat nog. Echte, onbaatzuchtige vriendschap.
Frank en Pieter delen lief en leed. En Pieters vrouw. Al weet hij
dat zelf niet. Negen maanden later spoelt er een mandje aan op
hun drempel. Met daarin ne kleine… Daar sta je dan als vaders.
Bij de vondelingenschuif. Aan de doopfont. Rond de luiertafel.
Wat begint als een idyllisch sprookje ontaardt in een nachtmerrie
van co-kinderschap en een zelfhulpgroep voor alleenstaande
vaders.
Zijn ideale maten bestand tegen deze ultieme relatietest? Of rijdt
zelfs deze vriendschap zich vast in naar achterdocht stinkende
pampers?
De eerste avondvullende show van ‘Ideale Maten’ biedt naast
hilarische humor ook een doorlopend verhaal vol spanning en
occasionele tristesse. Dit alles overgoten met een sausje van
ideale muziekmaten en spitsvondige songteksten.
www.idealematen.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
11,00
05,00

zaterdag

theater

02.03
20:00

TABLEAU NR. 1
2 flikken

Tableau Nr. 1 speelt de voorstelling ‘2 flikken’ van de Amerikaanse schrijver Keith Huff, auteur van de wereldbekende serie
‘House of Cards’ en van ‘Mad Men’.
2 flikken. 2 jeugdvrienden die ervan droomden om Starsky &
Hutch te zijn.
De ene is een rechttoe rechtaan-flik. Met een drankverleden en
zonder relatie. De andere worstelt niet alleen met zijn huwelijk,
maar ook met de veranderde politie-aanpak en is van mening
dat het doel de middelen heiligt. Actueel als de pest.
‘2 flikken’ is een verhaal met alle ‘House of cards’-ingrediënten.
Maar vooral een stuk over vriendschap, loyaliteit en verraad dat
je van begin tot eind op het puntje van je stoel doet zitten.
met: Bart Van Avermaet en Bert Cosemans

©Janké

www.tableaunr1.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
15,00
09,00

woensdag

film

06.03
15:00

Rita en de krokodil (3+)

Rita is een vastberaden kleuter met een altijd hongerig vriendje,
Krokodil. Krokodil woont in de badkuip, maar zeer waarschijnlijk
bestaat hij enkel in de fantasie van Rita.
Het zou eigenlijk best kunnen dat Rita en Krokodil niet veel
verder komen dan de tuin van oma of onder het vloerkleed
in haar kamer. Maar Rita’s fantasie brengt hen echter overal
waar ze maar willen. Met Krokodil in de buurt, is er altijd wat
te beleven.
Een geweldige ode aan verbeelding en fantasie, in een reeks
van acht korte animatiefilmpjes. Uiterst geschikt voor kleuters,
wereldreizigers, jonge avonturiers en hun ingebeelde vriendjes.
DK - 2015 - Siri Melchior
i.s.m. bibliotheek Berlare

locatie
prijs
opmerking

grote zaal
05,00
inclusief drankje en
knabbel in de pauze

zaterdag

familie

09.03
15:00

COMPAGNIE KRAK
Kus (5+)

Chantal houdt van dansen, zingen en mooi zijn.
Haar favoriete tv – programma: Le Juste Prix!
Jérome houdt van… Chantal!
Veel verhaal, decor en woorden hebben ze niet nodig, want
zonder een verstaanbaar woord brengen ze je de lach.
Echt circustheater!
Soms subtiel, soms hilarisch om je vingers van af te likken.
Visuele en absurde humor voor de ganse familie!

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

grote zaal
09,00
06,00
03,00

vrijdag

muziek

22.03
20:00

BART HERMAN
Tussen ons gezegd en gezongen

‘Tussen ons’ dekt vele ladingen. Vooreerst de relatie tussen
artiest en toeschouwer, een band die singer-songwriter Bart
Herman hoog in het vaandel draagt.
Seizoen na seizoen, show na show wordt zijn publiek, zijn
groep vrienden van de rock and roll, groter en groter en dat
stemt hem gelukkig. Daarom laat hij wederom iedereen zonder
schroom en vol vertrouwen in zijn ziel kijken en geeft hij graag
antwoord op de prangende vragen als ‘Hoe gaat het inmiddels
tussen mij en haar? Hoe zit het tussen mij en mijn verleden,
mijn toekomst, mijn dromen en fantasieën? Is er harmonie of
sluipen er af en toe wel eens demonen tussen ons?’
Antwoorden doet hij met wat hij het beste kan en het
liefste doet: zingen en vertellen. Oude en nieuwe liedjes van
eigen hand, nu eens om mee te zingen, dan weer om in te
verdrinken. En heel af en toe een sluiks uitstapje naar een
sluimerend cowboy- en rock and rollverleden, maar dàt blijft
uiteraard tussen ons.
i.s.m. Jeroen Events
www.bartherman.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
18,00
12,00

zaterdag

humor

23.03
20:00

STEVEN GOEGEBUER
De man van morgen

Op een dag. Op een waarlijk schone dag. Is het genoeg geweest. Op die dag beslist komiek Steven Goegebeur om het
helemaal anders te doen. Vanaf nu zal niets nog hetzelfde zijn.
Vanaf nu wordt alles, maar dan ook alles, beter. De ‘man van
morgen’ is geboren. En je zal het geweten hebben. Want de
man van morgen zal spreken. Zal gloedvol betogen hoe ook je
jouw leven kan veranderen en verbeteren. De man van morgen
zakt af naar vandaag om ook jullie allen de stralende toekomst
binnen te leiden.
In zijn derde zaalshow brengt Steven Goegebeur op onnavolgbare wijze het relaas van een man die eindelijk het licht heeft
gezien. In een wervelende vertelling over hoe om te gaan met
‘de toekomst’. Komt de toekomst ons toe? Moeten we alles
plannen of leven we van dag tot dag? En vooral: kunnen we de
toekomst veranderen? Volgens ‘De man van morgen’ wel.
Vanavond wordt jouw toekomst bepaald!
www.stevengoegebuer.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
15,00
09,00

zaterdag

theater

30.03
20:00

DE SPELERIJ
La Musica 2

Een zinderend liefdesduet van Marguerite Duras.
Ze zijn al enkele jaren uit elkaar. Morgen wordt hun scheiding
uitgesproken. In het hotel waar hun passionele liefde ooit
begon ontmoeten ze mekaar. Ze brengen samen de avond en
nacht door tot het weer ochtend wordt. Nog zoveel om over
te praten. Nog zoveel om te delen. Nog zoveel om op terug te
kijken. Ze delen een verleden waar alles kon,waar alles was. Dat
maakte het ook onmogelijk. Verstikkend soms. Maar de liefde
was puur, echt en allesomvattend. Dat weten ze allebei. Daarom willen ze niet weg. Want ‘hier en nu’ is werkelijkheid.
Een verhaal over loslaten om te kunnen liefhebben. Over afscheid en de onmogelijkheid daarvan. Een zinderende en tintelende reis over trots. Over verlangen. Over onvervulde wensen.
Maar bovenal over de liefde.
Ga eens gluren bij de buren van GC De Wiek in Zele.
Tickets via www.dewiek.be, info@dewiek.be of 052 45 98 24

locatie
prijs
- 26 jaar

GC De Wiek, Zele
17,00
15,00

vrijdag

muziek

26.04
20:00

GUIDO BELCANTO
Zo goed als alleen

Toen Guido Belcanto 35 jaren geleden als straatzanger begon,
was er niemand die dacht dat hij ooit zou uitgroeien tot een
icoon van het Vlaamse lied ... waarschijnlijk ook Guido zelf
niet. Hij voelde wel een heilig vuur in zich branden dat hem
uiteindelijk deed geloven dat hij de man was die het levenslied
van de ondergang moest redden. Hij beschouwde dit als zijn
missie waarin hij, ondanks de vele kritiek en tegenkanting in de
beginjaren, hardnekkig bleef volharden en dat geloof heeft hem
uiteindelijk gebracht tot waar hij nu staat: een vaste waarde in
het Vlaamse chanson, een invloedrijke figuur waar men niet
omheen kan, een stroming op zich.

©Geert Braekers

Drie decennia lang bleef hij verder bouwen aan een geheel
oorspronkelijk repertoire waarin hij de liefde, het leed en de lust
van het leven bezingt op een poëtische en ontroerende wijze
die niemand onverschillig laat. Uit dit onwaarschijnlijk mooie
repertoire van levensliederen en chansons brengt hij nu een
selectie.
met: Guido Belcanto, Lieven Demaesschalck (gitaar, accordeon, piano)
en Nicolas Rombouts (contrabas)
www.guidobelcanto.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
16,00
10,00

woensdag

muzikale ontmoetingsnamiddag

08.05
15.00

JOHNY VONERS
Et alors ... en dan ... Voners

Naast acteren (o.a. Xavier Waterslaeghers in F.C. De Kampioenen’) heeft Johny Voners een grote passie voor zingen én
Charles Aznavour. Hij toerde tot 2014 met zijn muzikaal project
‘Aznavoners’ en vanaf 2018 is er de nieuwe Nederlandstalige
voorstelling ‘Et alors … en dan … Voners’: een tour de chant
doorspekt met mini-conférences. Innemend, warm en grappig.
Johny brengt Nederlandstalige versies van het Charles Aznavour-repertoire, samen met een driekoppig combo. Bekende
Vlaamse tekstschrijvers (Betty Mellaerts, Els Hoebrechts, Sabien
Tiels, Bob Legrève, …) bewerkten deze Franse chansons.
Zoals met wijn wordt ook Johny rijper met de jaren.

©Carine Wouters

Et alors … en dan … Voners!

locatie
prijs
opmerking

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

vr/za/zo

theater

10, 11 &
12.05

STUDIO ORKA
Inuk (7+)

Een woelig onweer, ergens, nergens,
brengt vier levens samen.
Allen onderweg - tussen hier en daar
zoeken ze een schouder om tegenaan te leunen.
INUK* gaat over
schuilen en tot rust komen,
vertrouwen winnen, voor de zoveelste keer.
veerkracht vinden en terug boven water komen.
handen warmen terwijl iemand - eindelijk - luistert.
*INUK betekent échte mens in het Inuktitut, de taal van de
Eskimo’s
Er zijn voorstellingen:
•
op vrijdag om 20 uur
•
op zaterdag om 17 en 20 uur
•
op zondag om 16.30 uur

©Philie Deprez

i.s.m. Zone C

locatie
prijs
- 26 jaar

Capelderij vzw,
Vekenstraat 1, Opdorp
10,00
08,00

zaterdag

humor

11.05
20:00

RAF COPPENS
De Grote Raf Coppens Show

Sneltreincomedy.
Oneliners, 6 per minuut.
Imitaties. Liedjes.
Na een uitgebreide cursus Engelse en Amerikaanse comedy
kwam hij tot het besluit: Het moet nog sneller, nog grappiger.
En het wordt nog sneller en nog grappiger.
Op een uur 360 keer lachen.
Geen meningen, geen boodschap, geen rode draad.
Enkel grappen.
www.rafcoppens.be

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
13,00
07,00

zaterdag

theater

18.05
20:00

KATELIJNE VERBEKE & DAAN HUGAERT
Doek!

Katelijne Verbeke en Daan Hugaert vertolken in Doek! Lies en
Richard, een doorwinterd acteurskoppel dat na tien jaar terug
samen op de planken staat met het stuk waarmee ze ooit afstudeerden.
Ze halen herinneringen op, becommentariëren elkaars keuzes,
spelen het stuk, vallen elkaar bij en af.
Richard en Lies kunnen niet met en niet zonder elkaar.
Op de scène niet en ook niet naast de scène. Tot het doek valt!

©Sara De Graeve

Doek! Een verhelderend toneelstuk over echt en onecht, op het
toneel, in de kunst en in de liefde.

locatie
prijs
- 26 jaar

grote zaal
15,00
09,00

zondag

klassiek

19.05
11.00

HET COLLECTIEF

De hoogbejaarde Johannes Brahms was eigenlijk niet meer van
plan te gaan componeren toen hij in 1891 klarinettist Richard
Mühlfeld leerde kennen. Zijn verfijnde spel moet op Brahms een
grote indruk gemaakt hebben: vrijwel onmiddelijk zette hij zich
weer aan zijn schrijftafel en componeerde het Trio voor klarinet,
cello en piano. Bij de eerste uitvoering bleek meteen dat het
werk een zoveelste hoogtepunt betekende in de romantische
kamermuziek.
Het trio inspireerde ook de twintigjarige componist Alexander von
Zemlinsky. Meer nog: de jonge Wener besloot een compositie te
schrijven in dezelfde bezetting. Brahms op zijn beurt was in de
wolken over dit Trio opus 3 en spoorde zijn uitgever Fritz Simrock
aan het werk in zijn catalogus op te nemen.

©Emanuel Maes

Het Collectief geeft je een unieke kans om in één klap beide
meesterwerken te leren kennen. Van harte welkom!
met: Julien Hervé (klarinet), Martijn Vink (cello) en Thomas Dieltjens (piano)
i.s.m. KUNSTacademie Wetteren, filiaal Berlare
www.hetcollectief.be

locatie
prijs
- 26 jaar
opmerking

kasteel Berlare
18,00
12,00
reserveren verplicht

zondag

klassiek

16.06
11:00

ENSEMBLE THE PARTY
UK Tour 1860

In de jaren 60 van de 19de eeuw trekt een groep musici rond
het muzikale echtpaar Lemmens-Sherrington door de Engelse
provincies. Het ensemble, dat zich ‘The Party’ noemt, treedt
zowat elke avond op gedurende zes weken in de lente en de
herfst. De meeste concerten zijn ‘miscellaneous’: gemengde
concerten met een pauze, met een netjes verdeelde afwisseling
van diverse solo’s voor de zangers en de instrumentalisten. Na
1869 verschuift de programmatie per tournee naar een ‘Part I’,
waarin een selectie wordt gegeven van een opera of een oratorium, en een ‘Part II’ dat gemengd is’.
Het gezelschap maakt furore met eigen arrangementen en herbergt klinkende namen als Helen Lemmens-Sherrington, de beroemde concert- en operasopraan, haar Belgische echtgenoot
en harmoniumspeler-componist Jacques-Nicolas Lemmens,
violist Henry Vieuxtemps en contrabassist Giovanni Bottesini.
Onder impuls van klavierspeler Rodyns brengen Hendrickje van
Kerckhove, Bart Rodyns, Eliot Lawson en Lode Leire deze ‘Party’
weer tot leven. De erg originele bezetting met drukwindharmonium is daarbij het vertrekpunt.
www.ensemble-theparty.be

locatie
prijs
- 26 jaar
opmerking

kasteel Uitbergen
22,00
16,00
reserveren verplicht

2018		
2019		

STUDIO ZONDAG / TENTOONSTELLINGEN

studio zondag
zondag

23.09
21:00

THE WIZARDS
Cultuurcafé

The Wizards zijn terug na 2 jaar afwezigheid in Berlare. Praise the
Lord en feel the music! Het recept is onveranderd: onversneden
rock ‘n’ roll parels worden vanonder het stof gehaald en nieuw
leven ingeblazen.
Klaar om je te laten overspoelen met de playlist van jouw dromen?
Satisfaction guaranteed!
Schraap de keel, strek de benen en laat de rest over aan The
Wizards.
zondag

28.10
19:30

ENIRA
Cultuurcafé

Enira stelt dit najaar ‘For All Lost Time’ voor, een verzameling
van wondermooie ballades, gebracht door Kurt Wertelaers, een
rockzanger die voor één keer de luide drums en snelle gitaren
achterwege liet, en zich laat begeleiden door piano, cello en
viool. De muziek schreef hij zelf, maar voor de arrangementen
klopte hij aan bij de bekende muzikant Wim Van Deuren.
Met een tour doorheen Vlaanderen hoopt Enira in het najaar
van 2018 het aankomende album te promoten.
Berlare kon daarbij niet ontbreken.

studio zondag
zondag

25.11
19:30

ROLLMOPS
Cultuurcafé

Rollmops brengt nummers van eigen makelij. Geen typische
fifties rock ‘n roll of rockabilly, maar een eigen stijl die varieert van
boogie-woogie en blues tot swing en ska. De opzwepende backbeat en rollende contrabas zorgen voor een onweerstaanbare
dansdrang en de teksten en melodieën klinken vrolijk en blij.
Rollmops staat voor rock’n rollen met een punk-attitude: noten
kunnen lezen is overbodig, bier drinken tijdens het maken van de
songs niet en optredens zijn pas geslaagd wanneer er ambiance is
en er stevig wordt gedanst!
zondag

16.12
19:30

WOUTER CROMBEZ
Cultuurcafé

(Geen tijd voor) Twijfel
Als kind naar de muziekacademie, als puber naar de kunsthumaniora, als student naar Gent, en als bijna volwassen wordende
man, vader, muziekleraar, podiumbouwer, geluidstechnieker,
cafébaas,... heel wat inspiratie opgedaan om liedjes te schrijven
over het leven van elke dag. Enkele van deze nummers werden
onlangs uitgegeven op zijn debuut-EP ‘Twijfel’.

studio zondag
zondag

24.02
19:30

CELESTIAL WOLVES
Cultuurcafé

Celestial Wolves is een 5-koppige rock band die verschillende
muzikale achtergronden samenbrengt en kneedt tot instrumentaal geweld.
Door progressieve bas, melodische gitaren en dynamische
drums te weven komen ze tot de soundtrack bij jullie verhaal.

zondag

31.03
19:30

THE JOY OF JAZZ
Cultuurcafé

©Koen Duys

Een swingende jazzclub uit de jaren ‘40. Een warme, sensuele
stem klinkt op, omringd door gepassioneerde muzikanten. Er
wordt gedanst, gelachen, intens geluisterd en genoten.
Met dit concert brengen we deze feestelijke sfeer weer tot leven
met onze favoriete songs uit de 100-jarige geschiedenis van de
jazz. Juweeltjes van o.a. Dinah Washington, Nina Simone, Frank
Sinatra en Ella Fitzgerald komen voorbij. Ze doen je wegdromen,
ontroeren of geven zin om te swingen! Dàt is The Joy of Jazz!

studio zondag (gaat vreemd)
zondag

28.04
19:30

SKIP THE ONE
Cultuurcafé

Skip The One is uw favoriete funkpopsouljazzrock cocktail bij
het opkomen van de zwoele zomerzon.
Met invloeden van Wizards Of Ooze, Vulfpeck en old school
helden als James Brown proberen deze 6 twentysomethings uit
Gent uw benen in beweging te krijgen.

zondag

26.05
19:30

WILDHEART
Cultuurcafé

WildHeart is een Belgische hardrock/sleaze/glamband die recht
van de Sunset Strip in 1984 had kunnen komen om op heden
hun boodschap van rock and roll te verspreiden.
Gierende gitaren, catchy riffs en een hoog meezing-gehalte zijn
vaste ingrediënten in elke jaren 80 hit en WildHeart maakt hierin
geen uitzondering! Bands zoals Whitesnake, RATT, Mötley Crüe,
Dokken, Van Halen en consoorten zijn hun inspiratie en dat is
duidelijk te horen, WildHeart neemt je steevast mee naar de
‘gouden’ jaren ‘80.

tentoonstellingen
donderdag

20.09
20:00

KAREL CORNELIS
Retrotentoonstelling

50 jaar bezig
•
•
•
•
•

beeldende kunst (glas - aarde - hout - metaal)
tekeningen
sieraden
bedenkingen
animatiefilms

tot 5 november

vrijdag

KATLEEN DELEU

Katleen Deleu is beeldend kunstenaar en woont en werkt in
Gent.
“Tijd is mijn speelkameraad
Ruimte mijn danspartner”
tot 16 december

TENTOONSTELLINGEN

09.11
20:00

kunstproject
zaterdag

22.12
16:00

KUNST ZOEKT (T)HUIS

Zoekt jouw kunstwerk een nieuwe thuis? Breng dan jouw
kunstwerk op zaterdag 22 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.

locatie
prijs

kasteel Berlare
gratis

tentoonstellingen
vrijdag

20.12
20:00

BERT DRIEGHE

Aan het werk van Bert Drieghe lijken 2 zaken opmerkelijk.
Een eerste is zijn wijze van abstraheren. In zijn figuratief werk
slaagt hij er in om alledaagse voorwerpen en taferelen te
brengen tot sterk vereenvoudigde voorstellingen. Ze schijnen
simplistisch te zijn, soms haast kinderlijk.
Een tweede iets is dat hij, door deze alledaagse zaken tot
onderwerp te maken, hun esthetische waarde wil aanduiden,
zelf beklemtonen.
tot 3 februari
vrijdag

08.02
20:00

WINDY CORTEEL

Windy Corteel studeerde grafische vormgeving aan het KASK en
schilderkunst te Sint-Lucas Gent. Haar werk ligt tussen concept
en verbeelding en omarmt vrolijkheid én verontrusting. Het lijken
soms zoete broodjes belegd met toekomstige zonden. Cindy
hanteert een eigen abstracte taal waar verbeelding cruciaal is
en waar duisternis onderhuids speelt. Een tengere lijn wordt
een vorm die het begrip benaming overstijgt. De vormen voelen
vertrouwd aan, hoewel ze niet herkenbaar zijn.
tot 24 maart

tentoonstellingen
zondag

31.03
11:00

FOTOCOLLECTIEF STROMING
Berlare Dorp van de Ronde

©Bert Van der Linden

We eren de koers met een fototentoonstelling van Berlaarse
wielrenners. Wielerprof of amateur wielrenner.
In hun beste wielrennersoutfit of weggemoffeld onder een
dikke laag modder, stof of rennerszweet.
Fotografeer elke wielrenner van Berlare! We maken een tentoonstelling als lof aan deze mooie sport.
Stuur je foto naar ccstroming@berlare.be
tot 31 mei

2018		
2019		

VORMING / SCHOOLVOORSTELLINGEN / BIBLIOTHEEK / TE GAST

vorming
maandag

19.11
19:30

IN EUROPESE VELDEN

Bevlogen historicus en rasverteller Korneel De Rynck trok naar
de belangrijkste plaatsen rond Wereldoorlog I. Naast België en
Frankrijk reisde hij naar Italië, Slovenië, Bosnië, Servië, Macedonië, Griekenland, Turkije, Polen, Oekraïne en Wit-Rusland.
Aan de hand van foto’s van monumenten, begraafplaatsen
en musea die je kan bezoeken, schetst Korneel het bredere
plaatje en brengt hij het verhaal van de grote veldslagen. De
geselecteerde locaties zijn niet alleen historisch belangrijk, het
zijn ook prachtige bestemmingen. Reis met ons mee.
woensdag

12.12
19:30

DAGCREME OP MAAT
Workshop

Je gebruikt de puurste ingrediënten en stelt je unieke crème
samen. Nadien neem je je persoonlijke dagcrème mee naar
huis. Het materiaal is inbegrepen in de prijs. Breng (enkel
indien mogelijk) een klein kloppertje en een pannenlikker mee.

VORMING

Wist je dat de meeste dagcrèmes slechts 3% werkzame stoffen
bevatten? 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.

vorming
dinsdag

05.02
19:30

ALCOHOLVRIJ APERITIEVEN

Ga jij ook de uitdaging aan om een maand lang te genieten
zonder alcohol? In deze workshop maak je kennis met mocktails of alcoholvrije cocktails. Verras je gasten met sprankelende
drankjes op basis van gekende en minder gekende ingrediënten,
verrassende combinaties en originele presentaties.
Ingrediënten zijn inbegrepen in prijs. Meebrengen: een goed
afsluitbaar potje of flesje om eventuele restjes mee te nemen.
i.s.m. GROS Berlare
donderdag

21 & 28.03 RUG- SCHOUDER- EN NEKMASSAGE
19:30
Veel spanningen zetten zich vast in je nek, schouders of rug en
veroorzaken pijn, stijfheid of verkramping. Door alle spieren in
die zone te masseren, zorg je voor een betere doorbloeding.
Deze massage kan je klachten verlichten. Je ervaart zowel
fysieke als mentale ontspanning. Bij deze massage lig je neer en
gebruik je olie.
Je betaalt ter plaatse 2,00 euro aan de lesgeefster voor de olie.
Meebrengen: ligmatje, 2 grote badlakens en een balpen.

vorming
zaterdag

18.05
19:30

NATUURSCHILDEREN

In deze cursus komen creativiteit en natuurbeleving samen. Laat je
inspireren door de prachtige omgeving. Je krijgt individuele begeleiding. Door observatie leer je het kleurenspel van het landschap
weer te geven. Ervaring met schilderen mag, maar is geen vereiste.
Je schildert met eigen materiaal naar keuze: met acrylverf op
papier of zelfs het gebruik van houtskool is mogelijk.
Afspraakplaats aan de houten chalet aan de ingang van
Nieuwdonk.
i.s.m. vzw Durme

praktische informatie
cursus				prijs		prijs met korting (info via Vormingplus)

In Europese velden		
11,00 euro
Dagcrème op maat		
17,00 euro
Alcoholvrij aperitieven		14,00 euro
In Europese velden		
11,00 euro
In Europese velden		
11,00 euro

deadline inschrijvingen

05,50 euro			
09/11/2018
11,50 euro			
02/12/2018
08,50 euro			25/01/2019
05,50 euro			
11/03/2019
05,50 euro			
08/05/2019

inschrijven voor een cursus kan telefonisch via 03 775 44 84
rekeningnummer Vormingplus Waas en Dender: BE33 8916 7404 6946

bibliotheek
dinsdag

25.09
KOOPJES IN DE BIBLIOTHEEK
jaarmarkt
Naar goede jaarlijkse gewoonte worden afgedankte boeken
aangeboden aan spotprijzen. De opbrengst gaat integraal naar
11.11.11. Dit jaar staan we op de Berlaarse jaarmarkt.
Gekochte boeken worden in dozen op naam bewaard, waarna
ze - de week na jaarmarkt - kunnen worden opgehaald in de
bibliotheek.

BIBLIOTHEEK

i.s.m. GROS Berlare

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 en 3de kleuterklas

15.11 /
16.11

MUZIEKTHEATER DE KOLONIE MT
BiZAR

©Ger_Spendel

Kijk binnen in het huis van een prettig gestoorde oma. In haar
vrolijke bestaan wordt ze opgeschrikt door een soort klusjesman,
die allerlei ‘reparaties’ komt uitvoeren. Hij opent kasten, sleutelt
aan toestellen en vindt steeds iets wat hem compleet verrast. Zij
is soms geamuseerd, soms gegeneerd, soms verstoord en soms
compleet gestoord door wat hij allemaal uitvoert.
BiZAR is een absurde en woordeloze choreografie voor 4-plussers, waarin herkenbaarheid en Belgisch objectensurrealisme
samen een walsje dansen.
derde graad lager onderwijs

OKIDOK
HA HA HA

Op het podium zien we twee rare, komische figuren: de rode
neus en de komische loop refereren soms aan de clowns uit het
vroegere Oostblok. Maar deze knipoog naar de traditie gaat gepaard met een uitgesproken smaak voor de verbeeldingskracht,
gekoppeld aan een aangeboren zin voor het komische, gekruid
met een buitengewone acrobatie-techniek.

©DR

SCHOOLVOORSTELLINGEN

19.11

Al deze elementen maken van ‘HA HA HA’ een wonderlijk spektakel
van een clownesk duo in een mysterieus universum en met referentie naar het objectentheater.

schoolvoorstellingen
1ste en 2de graad lager onderwijs

26.11 /
27.11

ENSEMBLE LEPORELLO
Miss Wifi & Koebrey experimenteren

©Kurt Van der Elst

Het is opendeurdag in het laboratorium van Miss Wifi, de directrice
van een instituut waar wetenschappelijke experimenten worden
uitgevoerd. Voor een uurtje mogen we toekijken naar de testen,
onderzoekingen en experimenten, waarbij de vier elementen aan
bod komen: aarde, water, vuur en lucht.
Miss Wifi heeft het plan opgevat om de eerste vrouw te zijn die
naar de maan reist. Alle experimenten draaien daarrond. Is het
mogelijk om naar de maan te reizen? Kunnen we duurzaam
wonen op de maan? Groenten kweken? Vuur maken?
peuter en 1ste kleuterklas

29.11 /
30.11

4HOOG
Stip

Plots is ze daar, het meisje
Plots is hij daar, een stippel, een spikkel, een STIP!
STIP geeft, het meisje krijgt. Maar het meisje wil meer en meer.
Dus STIP geeft en geeft, tot...STIP stopt met geven. Oei? Wat
nu?
STIP gaat over niet altijd krijgen wat je wil, over meer krijgen
dan je wenst. Een non-verbale, muzikale, poëtische voorstelling
over vriendschap, groeien, geven en nemen.

schoolvoorstellingen
peuters en 1ste kleuterklas

15.01

COMPAGNIE O QUEL DOMMAGE
Ma Tache

Vandaag, op haar verjaardag, gebeuren er vreemde dingen in
het appartement van Rita. Er heerst een wat kille sfeer. Maar
Rita heeft alles perfect onder controle. Maar niet voor lang.
Haar verbeelding slaat plots op hol. Had ze nog iemand anders
voor het feest uitgenodigd? Wie is zij? Wat doet zij hier?
Ma Tache is een visuele reis, zonder woorden, waar schaduwen
spelen met de kracht van de verbeelding.
Een heerlijke dialoog tussen een actrice en haar schaduw. Ook
schaduwen hebben een zin om iets anders te doen…
1ste en 2de graad lager onderwijs

17.01

BEELDSMEDERIJ DE MAAN
De tuin van de walvis

©Diego Franssens

Als de sprinkhaan op een dag een briefje ontvangt waarin de
walvis hem vraagt om een tuin, verzamelt hij alles wat hij daarvoor nodig heeft. Hij laadt het in een boot en gaat op weg.
Maar… waarom alsmaar meer en groter willen? Leidt dat tot
bevrediging? Tot het grote geluk? In deze allegorische vertelling
wordt ons consumptiegedrag op een minzame manier onder
de loep genomen.

schoolvoorstellingen
3de graad lager onderwijs

19.02

RADIO OORWOUD
De bende van Oorwoud

©Tomas Uyttendaele

Radio Oorwoud is rock-’n-roll voor kinderen, hun eerste rockshow, hun eerste heerlijk swingende theatervoorstelling. Muziektheater boordevol meeslepende liedjes, met heel veel inhoud,
een berg humor en genoeg knipogen om ook de ouders te laten
smullen van deze kindervoorstelling.
Vier kinderen trekken op onderzoek in de natuur, in de lucht, in
het water, op alle mogelijke plekken op de aardbol. Samen met de
toeschouwers trekken ze ten strijde voor natuur en leven op onze
planeet.
2de en 3de kleuterklas

25.02 /
26.02

SCHIPPERS EN VAN GUCHT
Held op sokken

‘Held op Sokken’ is een verhaal over een niet-zo-stoere ridder.
Draken verslaan, prinsessen uit torens bevrijden, dat is voor
ridder Roderick niet weggelegd. Maar laat hij nu nét iets kunnen
waarmee hij alle andere ridders aftroeft.
Een verteller in een middeleeuwse jonkvrouwjurk – maar met
stoppelbaard – heeft in zijn kostuum een wereld vol draken,
prinsen, prinsessen en gehaktballen verstopt. Met behulp van
een minitheatertje, beeld, tekst, muziek en poppen neemt hij
het jonge publiek mee in de magie van theater.

TE GAST IN CC STROMING

TE GAST

DATUM		ORGANISATOR			EVENEMENT			INFO
14.09		
Finado Ethiopië 			
quiz 				
0498 93 61 09
21.09		KSA Berlare			quiz 				0477 90 57 83
22.09		
’t Meziek Berlare 			
kermisconcert 			
0476 27 87 53
28.09		
Jeugdraad Berlare		
kopstukkendebat			
052 43 25 40
04.10		
Rode Kruis 			
bloedafname 			
052 42 38 52
05.10		Curieus Berlare 			quiz				0486 42 13 24
06.10		
Such-A-Night vzw 		
The Story of Neil Diamond
0477 35 98 79
18.10		
dienst vrije tijd & seniorenraad
lezing				
052 43 25 40
19.10		
K.F. De Verenigde Vrienden
galaconcert K. Muziekkapel luchtmacht 0478 49 87 85
23.10		
Such-A-Night vzw 		
Fairport Convention in concert
0477 35 98 79
27.10		
K.F. Sint-Pietersvrienden 		
jaarconcert		
0485 91 20 17
28.10		
Gezinsbond Berlare 		
Sint-Maartenfeest		
052 42 49 02
30.10		
Gezinsbond Berlare 		
Legonamiddag			
052 42 49 02
02 t.e.m. 04.11 Les Femmes Uniques 		
variétéshow			
0475 94 20 54
09 en 10.11
Collectief Decorum		
Amandine - theatervoorstelling
0470 20 30 11
18.11		
’t Meziek Berlare 			
eetfestijn			
0476 27 87 53
25.11		
dienst vrije tijd & citymarketing
Fair Food Feest		
052 43 25 40
02.12		
Poppentheater Sloeber
paniek in Lapland			
0476 38 23 50
07.12		
VBS De Duizendpoot 		
bingo-avond			
052 42 37 29
14.12		PhiNyX 				eindejaarsquiz			0494 44 18 46

te gast

DATUM		ORGANISATOR			EVENEMENT			INFO
05.01		
‘t Meziek Berlare 			
nieuwjaarsconcert		
0476 27 87 53
12.01		
Jeroen Events			
Jacques Vermeire - van 7 tot 77
0486 99 61 56
20.01		
Da Capo Wichelen		
nieuwjaarsconcert		
052 42 34 19
20.01		
cultuurraad Berlare		
nieuwjaarsreceptie		
052 43 25 50
25.01		
judoclub Kumiuchi		
algemene provinciale vergadering 0496 77 90 65
01.02		
Jeroen Events			
Stan Van Samang - Op de schoot! 0486 99 61 56
02.02		
Jeroen Events			
Els De Schepper			
0486 99 61 56
06.02		KUNSTAcademie			Cantate				09 369 24 90
09.02		
KSA Berlare 			
Nacht van de film		
0477 90 57 83
22.02		
dienst vrije tijd & sportraad
sportgala		
052 43 25 40
24.02		
Such-A-Night vzw 		
The Bootleg Beach Boys - the story 0477 35 98 79
27.02		KUNSTAcademie			Auditie				09 369 24 90
15 t.e.m. 17.03 Balletschool Terpsichore		
dansvoorstelling 			
0493 15 74 81
24.03		
Oxfam Wereldwinkel 		
Fair Fashion Feest
0473 44 05 29
29.03		
Ten Berge Team vzw 		
quiz			
0472 77 01 00
30.03		
Such-A-Night vzw 		
Music of Dolly Parton & Kenny Rogers 0477 35 98 79
05-07; 12-14.04 Sha Mo Do It			
showcase 2019 			
0479 85 01 14
27.04		
’t Meziek Berlare 			
lenteconcert			
0476 27 87 53
31.05 t.e.m. 02.06 Dansschool Locomotion		
dansvoorstelling 			
09 367 97 00
08 en 09.06
Dansschool Locomotion		
dansvoorstelling 			
09 367 97 00
04.07		
Rode Kruis 			
bloedafname 			
052 42 38 52

TE GAST IN FESTIVALHAL DONKMEER
DATUM		ORGANISATOR			EVENEMENT			INFO
01.09		
Koen Van der Heyden		
Totally 90’s fuif		
0497 03 50 93
13.10		VVV Donkmeer			Halloweenfeest			0478 28 56 99
21.10		
Supportersclub Naesen		
eetfestijn			
0486 67 77 91
27.10		
Landelijke Gilde Berlare		
wandeltocht			
0472 63 68 74
04.11		
Boerenkrijgstappers		
Boerenkrijgstapperstocht		
0472 76 20 83
17.11		
fanclub Greg Van Avermaet
eetfestijn			
0479 35 62 98
02.12		
ADV vzw			
rommel-, brocantemarkt		
0488 16 90 50
21.12 t.e.m. 06.01 Dirk Bauters
		
Ice-Fest		
		
053 80 59 32
13.01		
gemeentebestuur 		
nieuwjaarsreceptie 		
052 43 25 60
27.01		
Boerenkrijgstappers		
Donkmeertochten		
0472 76 20 83
02 en 03.02
Artistic Tattoo			
tattoo- en rockabillybeurs		
0475 54 61 28
16 en 17.02
VBS De Duizendpoot		
schoolfeest			
052 42 37 29
24.02		
Gezinsbond Berlare		
tweedehandsbeurs		
052 42 49 02
02.03		BOM				ruilbeurs 			
0496 18 03 04
09.03
Dansschool Locomotion		
eetfestijn + 90’s party		
09 367 97 00
16 en 17.03
burgemeester			
bal van de burgemeester		
052 43 25 00
24.03		
VBS De Kleurenboog		
schoolfeest			
052 42 29 04
20 en 21.04
dienst citymarketing		
opening toeristisch seizoen
052 43 25 60
27.04		
KSA Berlare 			
eetfestijn			
0479 76 13 72
08.06		
Boerenkrijgstappers 		
Heidemeerstochten		
0472 76 20 83

2018		
2019		

ABONNEMENTEN /
PRAKTISCH

20:00		COMEDY-CAFE				
13,00 / 07,00 				
..................

HET PRETHUIS		

COUR & JARDIN		

		
15,00 / 09,00				
..................
12,00 / 06,00				..................

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

za 16.02		 15:00

KAPITEIN WINOKIO (3+)		16,00 / 13,00 / 10,00			..................

vr 15.02		 20:00		WUYTS & VANDENBON		10,00 / 05,00		 		..................

zo 03.02		 10:00		GRUWELIJKE RIJMEN (6+)		
05,00 					
..................

za 26.01		20:00

za 19.01		 20:00		KRUISMANS, DE SMET,...		18,00 / 12,00		 		..................

12,00 / 06,00				..................

		07,00 / 05,00		 		..................
zo 16.12		 09:00		ARTISTIEK ONTBIJT (6+)

za 15.12		 20:00		LUC HAEKENS		

zo 09.12		 15:00		THEATER DE SPIEGEL (3m-3j)		09,00 / 06,00 / 03,00			..................

zo 09.12		 10:00		THEATER DE SPIEGEL (3m-3j)		09,00 / 06,00 / 03,00			..................

za 08.12		 20:00		COLLEGIUM BRUGENSE

za 08.12		 15:00		THEATER DE SPIEGEL (3m-3j)		09,00 / 06,00 / 03,00			..................

za 01.12		 20:00

za 24.11		 20:00		IMAGINE NO LENNON 		
18,00 / 12,00				
..................

11,00 / 05,00				..................

za 17.11		 20:00		YGOR UIT POPERINGE		

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

		
05,00

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

wo 14.11		 14:00		ULTIMA THULE (6+)		

zo 21.10		 10:00		COCO (6+)			

za 20.10		 20:00

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

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

wo 03.10		 15:00		JACKOBOND ZINGT MARVA		
10,00

za 29.09		 20:00		PATRICK RIGUELLE

zo 16.09		 11:00		ASTOR KLEZMER TRIO 		18,00 / 12,00 				..................

za 08.09

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

Email:

Tel:

Adres:

Naam:					Voornaam:

RESERVATIEFORMULIER 2018 - 2019

20:00		TABLEAU NR. 1

20:00		BART HERMAN

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

COMPAGNIE KRAK (5+) 		09,00 / 06,00 / 03,00			..................

		
10,00

		
10,00 / 08,00				
..................
		
10,00 / 08,00				
..................
		
10,00 / 08,00				
..................
		
13,00 / 07,00				
..................
		
10,00 / 08,00				
..................

JOHNY VONERS		
STUDIO ORKA (7+)
STUDIO ORKA (7+)
STUDIO ORKA (7+)
RAF COPPENS		
STUDIO ORKA (7+)

VERBEKE & HUGAERT 		
15,00 / 09,00				
..................
HET COLLECTIEF

ENSEMBLE THE PARTY 		
22,00 / 16,00				
..................

wo 08.05		 15:00
vr 10.05		 20:00
za 11.05		 17:00
za 11.05		 20:00
za 11.05		 20:00
zo 12.05		 16:30
za 18.05		 20:00
zo 19.05		 11:00
zo 16.06		 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

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

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

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

GUIDO BELCANTO

vr 26.04		 20:00

za 23.03 20:00		STEVEN GOEGEBUER			
15,00 / 09,00				
..................

vr 22.03

za 09.03		 15:00

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

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

		11,00 / 05,00		 		..................

wo 06.03		 15:00		RITA EN DE KROKODIL (3+)		05,00

za 02.03

za 23.02		 20:00		VAN ERUM & BAMPS

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: zaterdag 16 juni
losse tickets: maandag 25 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 05,00 euro.

De kantoren van CC Stroming zijn gesloten
van 16 juli t.e.m. 19 augustus 2018.

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

Bibliotheek Berlare
Dorp 101 A
9290 Berlare
052 43 25 55
berlare@bibliotheek.be

Cultureel Centrum Stroming
maandag
13:00 - 17:00
woensdag
09:00 - 12:00 & 13:00 - 19:00
donderdag
09:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00
vrijdag		
09:00 - 12:00

Cultureel Centrum Stroming
Dorp 101
9290 Berlare
052 43 25 50
cultuur.reserveren@berlare.be

Cultuurcafé
dinsdag en zaterdag
vanaf 18:00
woensdag t.e.m. vrijdag vanaf 17:00
zondag			vanaf 15:00

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
NN - 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
Cindy Vermeir 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

2018		
2019		

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

THE FINE ART OF PRINTING
Betrouwbare veelzijdigheid
Van geboortekaartjes
tot hardcover boeken, van
visitekaartjes tot tijdschriften:
met ons veelzijdige, state of
the art productieapparaat kunnen
we elke drukopdracht aan.
Prijsbewuste kwaliteit met
een milieubewuste insteek,
dat is waar Graphius voor staat.

Graphius | Eekhoutdriesstraat 67 | B-9041 Gent | Graphius Brussels | Hemelstraat 2 | B-1651 Beersel
Drukkerij Schaubroeck | Steenweg Deinze 154 | B-9810 Nazareth | PPO Graphic | 10 Rue de la Croix Martre | F-91120 Palaiseau
WWW.GRAPHIUS.COM

Graphius_ft210x148_algemeen_NL-GRAY.indd 1

|

+32 9 218 08 41

|

INFO@GRAPHIUS.COM

26/04/18 11:45

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.

27.10

Anekdotes vertellen, onzin uitslaan, improviseren, primitieve
liedjes zingen. Met de goesting
van het begin en de ervaring
van de oude rot. Losse stukken
worden een verhaal.

West-Vlaams is de moedertaal van frontman Wannes
Cappelle. Maar wát hij met
die taal doet, maakt van Het
Zesde Metaal een groep die
het verschil maakt.

CC Nova Wetteren
ccnovawetteren.be

10.11

©Bache Jespers

19.09 WOUTER DEPREZ
20.09 Levend & vers

UITGEZONDERD
Assisen

Anne Delorge combineert
haar met een florissant baantje in de prostitutie tot ze plots
dood voor de webcam wordt
aangetroffen.
CC De Biekorf Lebbeke
ccdebiekorf.be

HET ZESDE METAAL
Calais theatertour

CC Belgica Dendermonde
ccbelgica.be

16.03

©Stinus Van Grieken

©Jonas Lampens

Ga gerust volgende voorstellingen meepikken in Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke of Wetteren:

TOM VAN DYCK

Een vernieuwde kijk op de
homo sapiens met praktische
tips die onmiddellijk toepasbaar zijn op ieders leven, in
gelijk welke situatie.
GC De Pit Buggenhout
gcdepit.be
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