25 jaar CC Stroming
25 jaar CC Stroming
vol gedeelde herinneringen
een zilveren jubileum
hulde aan de passie,
inzet en creativiteit
theater, muziek en kunst
jouw aanwezigheid en lach
de basis voor de toekomst

25 jaar! Een feestjaar! Verwacht je aan het blij terugzien van een aantal hoogtepunten uit de voorbije seizoenen, een aantal
nieuwkomers en jubilerende artiesten.
We konden 2 premières strikken en illusionist Gili stak zelfs een ‘Best of’ in elkaar, exclusief en enkel te zien in CC Stroming!
Nieuw is de fata morgana, een gloednieuw cultureel event in elkaar gestoken door jeugdraad Berlare. Onze Berlaarse
jeugd bekroonde tevens een aantal voorstellingen met hun label ‘jeugdraad approved’. Voorstellingen waarop onze
jeugd niet mag ontbreken.
Wij zijn alvast klaar voor de volgende 25 jaar!

Carine Meyers				Stijn De Coster				
schepen van cultuur			

directeur CC Stroming			

zaterdag

viering 25 jaar CC Stroming

14.09
19:00

FEESTAVOND

Zin in een leuk feestje?
Zin in een natje en een droogje?
Zin om met ons mee te vieren?
Zin in een goeie babbel?
Zin in goede muziek?
Zin in...
Ja?
Kom dan zeker met ons meevieren. 2 dagen voor onze officiële
verjaardag nodigen we jullie allen uit op onze feestavond.
meer info volgt op www.ccstroming.be

locatie
prijs

grote zaal
gratis

zondag

viering 25 jaar CC Stroming

15.09
14:00

CULTUURSTART

Carnivale!
Ter gelegenheid van de CultuurStart voor families toveren we
onze parking om tot een kermisdorp met buitengewone installaties, absurde intermezzi en prachtige attracties die door een
vreemd kermisvolkje én de toeschouwer worden bediend en
gemanipuleerd.
Kom het Animalium bezoeken, een zoo van (bijna) uitgestorven
dieren of laat je (ver)voeren door een kleine zweefmolen met 4
unieke vliegmachines.
De circusschool, de bib en vele anderen zijn ook van de partij. Een
grote knipoog naar het verleden, met een eigen invulling. Trek je
retrojurkje of salopette aan en je krijgt een spie van onze overheerlijke feesttaart.
www.machienerie.be
www.facebook.com/ikendentheo
www.sarakasi.be

locatie
prijs

parking CC Stroming
gratis

vrijdag

openluchtfilm

27.09
19:00

INTO THE WILD

We banen ons een weg doorheen een mysterieus stukje wilde
natuur. Langsheen enkele turfputten en door het hoge riet komen
we op een verscholen plek in het bos. Laarzen of waterdichte
schoenen zijn handig. Breng een dikke jas en dekentje mee. Ontdek
deze speciale belevenis om naar een film kijken midden in de
natuur, vooral omdat het ‘s avonds doorgaat: de vogels beginnen
hun avondzang, de wind ruist door de bladeren, het wordt stilaan
donker... en de film begint!

©Kris Thijs

Avontuur verzekerd.
Mc Candless trekt als zwerver de wereld in, enkel gewapend met
zijn rugzak, een goed stel hersenen en zijn oude Datsun. Hij wil
maar één ding en dat is de wereld beleven zoals de wereld in zijn
ogen ooit bedoeld is. Hij heeft één doel en dat is helemaal afgesloten van de mensheid leven in de natuur van Alaska.
USA - 2007 - Sean Penn
i.s.m. vzw Durme en Bos+
Verzamelen aan de houten chalet, inkom Nieuwdonk om 19 uur.
Bij regenweer gaat de voorstelling door in CC Stroming.

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

Eendenkooi
10,00
5,00
1,50

donderdag

lezing

03.10
20:00

RUBEN MERSCH
Waarom iedereen altijd gelijk heeft

Waarom ontstaan er - of het nu over de veiligheid van pesticiden,
de opwarming van het klimaat of de rol van de islam in aanslagen
gaat - zo vaak twee kampen die er beiden van overtuigd zijn dat
de feiten en de wetenschap hen gelijk geven?
Waarom gebruiken we feiten vaak niet als manier om meer inzicht
te verwerven, maar wel als munitie om onze tegenstanders te
verslaan?
Tijdens deze lezing probeert Mersch deze vragen te beantwoorden.
Daarbij verwijst hij gretig naar de nieuwste inzichten van psychologen, antropologen, biologen, filosofen en een achttiende-eeuwse
predikant met een voorliefde voor biljart.

©Lieve Blancquaert

Hij komt tot een ontnuchterende conclusie: niet onze ratio, maar
wel onze emoties zijn heer en meester over ons denken. Maar
er is ook hoop. Zelfs als mensen diep in de loopgraven van hun
eigen gelijk zitten, zijn er toch manieren om hen te bereiken.

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

zaal Ignace De Wilde
7,00
5,00
1,50

vrijdag

drive-in cinema

04.10
20:00

GREASE

Cinemobiel draait de romantische musicalfilm Grease.
Je kan de film heerlijk vanuit je auto bekijken op de parking van
de Festivalhal. Het wordt beslist een unieke filmervaring.
Sandy en Danny ontmoeten elkaar op vakantie. Ze worden
verliefd. Later verhuist Sandy naar de plek waar Danny woont en
gaat ze naar dezelfde school. Sandy kent Danny als een romantische, lieve jongen, maar op school staat hij bekend als een
stoere vrouwenverslinder. Wanneer ze elkaar weer ontmoeten,
botsen hun imago’s.
Niemand verwacht dat Danny op het brave meisje Sandy
zal vallen. Sandy is nog steeds hopeloos verliefd, maar door
Danny’s gedrag wordt dit al snel minder. Ze begint met andere
jongens aan te pappen, waardoor Danny jaloers wordt. Tijdens
een grote danswedstrijd van de school komen de twee weer
nader tot elkaar, totdat Danny aan het eind van de avond met
een ander meisje de sterren van de hemel danst en zonder
Sandy de wedstrijd wint...
USA - 1978 - Randal Kleiser

locatie
prijs

Donkoeverpark
20,00 (per wagen)

zaterdag

humor

05.10
20.00

BART CANNAERTS
We moeten nog eens afspreken

Ik had een hele hoop potentiële titels voor mijn nieuwe voorstelling,
maar deze dekt het best de lading. En daarmee is die het dan ook
geworden.
Voila. Euh.
Dat was het eigenlijk.
Dus ja. Goh.
Kaartjes kopen dan zeker?
Met tal van groeten, Bart.
Na een break van vijf jaar, is Bart Cannaerts eindelijk terug waar
hij het liefste is: op een podium. Met zijn vierde avondvullende
voorstelling. En daarin gaat hij doen wat hij het beste kan: verhalen
vertellen over alles en liedjes zingen over niks. Geloof ons: daar wil
je bij zijn!

©Johannes Vande Voorde

www.bartcannaerts.be

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
19,00
13,00
1,50

vrijdag

klassiek

11.10
20:00

ORTWIN LOWYCK & ENSOR BAROQUE
Venetiaanse magie

De ‘rode priester’ noemden ze hem, vermoedelijk vanwege zijn
felrode haren. Het grootste deel van zijn oeuvre schreef hij voor
de weesmeisjes in zijn klooster. Niet alleen de persoon, maar
ook de muziek van barokgrootmeester Antonio Vivaldi spreekt
tot de verbeelding. Zijn muzikale taal bezit een ongeziene
zeggingskracht en voert je mee naar het bruisende Venetië, met
haar kleine steegjes en kronkelende grachten, haar gemaskerd
carnaval en zorgeloze romantiek.
Geïnspireerd door de kleurrijke landschappen van schilder
Marco Ricci componeerde Vivaldi zijn bekendste werk ‘De Vier
Jaargetijden’. Onder leiding van Ortwin Lowyck gidst Ensor
Baroque je langs de mooiste panorama’s van het 18de-eeuwse
Italië!
met: Ortwin Lowyck (viool solo en artistieke leiding), Clint Van Der
Linde (contratenor), Marrie Mooij (viool), Rafael Núñez Velázquez (viool),
Sylvestre Vergez (altviool), Edouard Catalan (cello), Jens Similox-Tohon
(contrabas) en Sayuri Nagoya (klavecimbel)
i.s.m. KUNSTacademie Wetteren, filiaal Berlare

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
16,00
10,00
1,50

zaterdag

theater

12.10
20:00

STUDIO GUGA
Ongehoord! (try-out)

We kennen Radio Guga, de band rond maestroloog Guga Baul,
als een coverband van formaat. Maar met Studio Guga komt er
een nieuw verhaal: een eerste studioplaat.
Zoals vanouds zal Guga zijn beste stemimitaties naar boven
halen, maar deze keer met gloednieuwe, eigen nummers.
Nummers die zò typerend zijn voor de geïmiteerde artiest, alsof
ze door henzelf zijn gemaakt. Vandaar de titel ‘Ongehoord!’.
Muziekfenomeen Jean Blaute was zo enthousiast dat hij meteen
de productie voor deze plaat op zich heeft genomen. Want wie
anders dan Jean weet beter hoe je de sound van elke artiest kan
grijpen? Bart Peeters, Raymond Van het Groenewoud, De Kreuners, Clouseau of Het Zesde Metaal: in de gedaante van Guga
Baul en de zijnen krijgen ze allemaal een gloednieuw nummer.
met: Guga Baul (zang), Filip Bollaert (gitaar), Jacques Motmans (toetsen),
Bert Embrechts (bas) en Joost Van den Broeck (drums).

©Diego Franssens

www.gugabaul.be

locatie
prijs
-26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
18,00
12,00
1,50

woensdag

muzikale ontmoetingsnamiddag

16.10
15:00

JACKOBOND & BASTIEN
Van Corsari tot Appermont

Een wervelende matineevoorstelling opgedragen aan alle Vlaamse en Nederlandse televisiepresentatoren en -presentatrices van
weleer: Sonja Barend, Sandra Reemer, Rudi Carrell, Tony Corsari,
Jan Theys,…. A trip down memory lane naar de legendarische
beginjaren van de Vlaamse televisie, toen tv-presentatoren en
-presentatrices nog échte sterren waren.

©Johannes Vande Voorde

Aan de hand van historische beeldfragmenten en onvergetelijke
muziek blikken Jackobond en Bastien terug op de beginjaren
van de Vlaamse & Nederlandse televisie. Persoonlijke verhalen
van mensen die zowel voor als in de beeldbuis de bewuste
beginjaren hebben beleefd, komen aan bod. Legendarische
televisieshows worden herontdekt en nagespeeld. Deuntjes van
toen worden van onder het stof gehaald.
‘Van Corsari tot Appermont’ is een gevarieerde show voor iedereen
die zich bij het aanzetten van zijn televisietoestel afvraagt hoe het
ook alweer allemaal begonnen is!
www.jackobond.be

locatie
prijs
opmerking

grote zaal
15,00
incl. koffie en gebak
reserveren verplicht

vrijdag

dag van de jeugdbeweging

18.10
19:00

FROGFEST

Op 18 oktober is het zover! Enkele legendarische bands en DJ’s
onderbreken hun wereldtournee en zakken af naar het ons huis
waar de festivalzomer tot een (ietwat late) climax komt!
Nadat Frogfest bijna 5 jaar doodverklaard was, besloot Jeugdraad
Berlare om dit kleinschalig Berlaarse muziekfestival nieuw leven
in te blazen. Met Frogfest 2.0 werd het evenement in 2017 in een
nieuw en moderner jasje gestoken, wat op zijn zachtst gezegd
behoorlijk in de smaak viel bij zowel de jeugd als de wat oudere
Berlarenaars. Gemotiveerd door de vraag naar meer Frogfest
presenteert jeugdraad Berlare dit jaar een nieuwe editie van het
gezelligste, muzikaalste, kortom meest onmisbare festival van
het Scheldeland. Of misschien zelfs wel van het hele land!
Wil je weten wat er allemaal van aan is van deze straffe praat.
Kom dan zeker een kijkje nemen! Tickets zijn in voorverkoop te
verkrijgen via www.jeugdraadberlare.com aan 2,00 euro of bij de
leden van Jeugdraad Berlare aan 2,50 euro.

locatie
tickets

grote zaal
via jeugdraad

donderdag

theater

24.10
20:00

TG DE LINK
Vrijen met dieren

In dit stuk ontmoeten we Theo en Norma, wiens huwelijksleven
volledig uitgeblust is. De aanwezigheid van huisvriend Guy maakt
het er niet simpeler op en ook de buren Ludo en Lisette gooien
wat amoureus roet in het eten. Zetten zij hun verlangens om in
daden?

©Damon De Backer

Vijf verdwaalde, eenzame zielen in deze comedy. Groot verdriet
naast slappe lach. Na een succesvolle reeks op de Gentse Feesten
2018, trekt deze jonge, enthousiaste groep theatermakers met
‘Vrijen met dieren’ van Stany Crets Vlaanderen door.
met: Bert Verbeke, Leen Dendievel, Debbie Crommelinck, Bram De Win
en Jef Hoogmartens
www.tgdelink.be

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
18,00
12,00
1,50

woensdag

film

30.10
15:00

NACHTWACHT
De poort der zielen (8+)

De bewoners van het pittoreske Schemermeer maken zich op
voor een groot dorpsfeest. Vladimir, Wilko en Keelin, de leden
van de Nachtwacht, hebben extra reden tot feesten want hun
vriend en mentor Vega mag eindelijk uit zijn boek komen.
Maar de vreugde is van korte duur want de drie helden krijgen
slecht nieuws te horen. Iemand van hen zal immers de Nachtwacht moeten verlaten.
Ondertussen beraamt de opperdemon Nemmeza snode plannen
om alleenheerser te worden over alle werelden.
Zal de Nachtwacht sterk genoeg zijn om dit duistere wezen tijdig
te stoppen?
B - 2018 - Gert-Jan Booy
i.s.m. bibliotheek Berlare

©Studio 100

op de vooravond van Halloween

locatie
prijs
opmerking

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

donderdag

lezing

07.11
20:00

JOHAN BRAECKMAN
Kritisch denken

Heb je liever goede, betrouwbare kennis dan een hoofd vol
misvattingen en wil je doorgronden hoe je dat best kan bereiken?
Dan is deze lezing zeker een aanrader. Johan Braeckman legt de
klemtoon op de mentale valkuilen waarin we terechtkomen door
de normale werking van onze psychologische vermogens.
Hoewel de menselijke soort onbetwistbaar intelligent is, valt
evenmin te ontkennen dat we heel wat denkfouten maken.
Vaker dan we beseffen. We denken dat we op het goede spoor
zitten, maar vaak gaan we de mist in. Zo ontstaan bijgeloof,
alternatieve waarheden en drogredenen.
Johan Braeckman (°1965) doceert aan de Universiteit Gent. Hij
is tevens een graag geziene gast op Canvas, Radio 1, Klara en
vult interessante podcasts. Bizar genoeg is hij tevens een aanhanger van de luiheid. Zijn sabbatjaar ging over menige tong en
was nationaal nieuws in alle media.

©Gwenny Cooman

Johan Braeckman vertelt met veel humor en toont aan dat we
veel minder kritisch denken dan we zelf beseffen!

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

zaal Ignace De Wilde
7,00
5,00
1,50

zondag

familie

10.11
15:00

TOUT PETIT
Licht! (3+)

Kleine lichtjes en grote spots tollen over het podium. Het licht
danst in het rond en de performers bewegen mee. In ‘licht!’
maak je kennis met de vele nuances van licht zoals het schemerlicht van een zaklamp en het felle licht van een grote spot.
Elk schijnsel brengt een andere sfeer. De voorstelling prikkelt
jouw verbeelding. Ze zorgt voor verwondering bij jonge kinderen
én volwassenen.
‘Licht!’ is een woordeloze danstheatervoorstelling over bewegend licht. Aan het eind van de voorstelling wordt het publiek
uitgenodigd om zelf te experimenteren met licht.
met: Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland
www.toutpetit.be

locatie
prijs
- 26 / t.e.m. 12 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
9,00
6,00 / 3,00
1,50

vrijdag

muziek

15.11
20:00

LES TRUTTES
The People’s Party, Part 2

Iedereen kent het verhaal van Les Truttes: In 1996 begonnen als
grap en ruim 20 jaar later uitgegroeid tot dé gevestigde waarde
in het circuit. Maar Les Truttes zijn doorheen de jaren veel meer
geworden dan een band: ze zijn een begrip, een ideologie, een
beweging,… De volgende stap was logisch: een politieke partij
oprichten!
In 2018 heeft het publiek zijn hart laten spreken. In een overweldigend gevoel van samenhorigheid stemden zij unaniem voor ‘The
People’s Party’! Met Les Truttes aan de macht komt ‘The People’s
Party’ in power. In 2019 zal ‘Het Feest’ zelf regeren en wordt geen
oppositie geduld. Als de ware partij van het volk brengen ze letterlijk ‘The Party’ to ‘The People’!
Do you too party to The People’s Party Part 2?
YES you can!
www.lestruttes.be

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
20,00
14,00
1,50

zaterdag

theater

16.11
20:00

HET NIEUWSTEDELIJK
Hybris

‘je kan toch doen alsof je mij niet gezien hebt
dan heb ik jou ook niet gezien’
Een ontmoeting in de onderbuik van een ziekenhuis.
Zij, een chirurge, probeert zich staande te houden.
Hij, met krukken, wacht op nieuws.

©Boumediene Belbachi

Dag en nacht gaan ziekenhuizen tot het uiterste om levens te
redden. In overboekte operatiekwartieren bezwijken chirurgen
onder de druk. Een systeem stuit op zijn limieten.
Na ‘Vuur’ maakt Christophe Aussems een nieuwe voorstelling op
basis van interviews. Hij sprak chirurgen en patiënten over wat er
met hen gebeurt als het fout loopt.
met: Inge Paulussen en Tom Ternest
www.nieuwstedelijk.be

locatie
prijs
-26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
16,00
10,00
1,50

donderdag

humor

21.11
20:00

DAVID GALLE
Komt (première)

In de tijden waarin iedereen zich een virtuele identiteit kan
aanmeten, gaat David Galle tegen de stroom in. Hij is niet op tv
of online. Hij komt. In het echt.
Op zoek naar de klik zonder muis, naar het contact zonder
stopcontact, een band zonder breedband. Analoog, echt en
recht voor uw neus. Je kunt hem aanraken.

©Sammy Slabbinck

©Mieke Jacobs

Geen gemanipuleerd verhaal vol zelfvertrouwen met alleen
maar gefilterde momenten waar zijn schoonste kant goed uit
komt.
Neen, dit is het verhaal van een mondige twijfelaar. Dat zie je
niet veel meer.
Kom af, want David Galle komt!
www.davidgalle.be

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
18,00
12,00
1,50

vrijdag

muziek

29.11
20:00

LA VIE EST RIGUELLE
En route!

Vijf jaar lang werd de zaterdagvooravond op Klara opgevrolijkt
met het Franse lied zoals dit door Patrick Riguelle en Jan Hautekiet gekoesterd werd in ‘La Vie Est Riguelle’. Vijf jaar lang konden
Patrick en Jan zich uitleven met de schier eindeloze collectie
parels waarmee la chanson française de wereld sinds jaar en dag
verblijdt.
Eind juni 2019 kreeg het radioprogramma een orgelpunt. Op
het podium worden daarna alle registers nog een laatste keer
opengetrokken. Ze grasduinen door het beste, het mooiste en
het verrassendste dat ze de voorbije vijf jaar genereus hebben
gedeeld met hun enthousiaste luisteraars.

©Koen Bauters

met: Patrick Riguelle (zang), Jan Hautekiet (toetsen), Chris Peeters
(gitaar), Thierry Plas (gitaar), Gwen Cresens (accordeon), François Garny
(bas) en Jean-Pierre Onraedt (drums)

locatie
prijs
-26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
16,00
10,00
1,50

zaterdag

theater

30.11
20:00

CHRIS LOMME
Reverence

Chris Lomme wordt tachtig. In ‘Reverence’ blikt ze terug op zestig
jaar spelen. Met een handvol archiefbeelden, herinneringen en een
paar voorzichtige danspasjes kijkt ze over haar schouder en blikt
ze vooruit. Een solovoorstelling over groot verdriet en klein geluk,
loslaten en een leven vol liefde.
Tien jaar geleden schreef Michael De Cock ‘Achter de Wolken’, een
theaterstuk dat later verfilmd werd met Lomme in de hoofdrol. De
voorbije maanden hebben ze in alle stilte, ver weg van camera’s en
media, gewerkt aan een nieuwe voorstelling, Reverence.
Ga eens gluren bij de buren van GC De Wiek in Zele.

©Stephan Vanfleteren

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

locatie
prijs
- 26 jaar

GC De Wiek, Zele
18,00
16,00

zondag

familie

01.12
15:00

DE PIEPKES
Operaar Poephaar (5+)

Dirk droomt over poephaar. Bij het ontwaken merkt hij dat zijn
droom waarheid is geworden. Raar maar waar! Wat zullen de
mensen daarvan denken? Kan De Rappende Kapper uit Kwetteren
helpen? De Prima Flatulina?
Je hoort en ziet het allemaal in de ‘Operaar Poephaar’...

©Evy Ottermans

De ‘Operaar Poephaar’ is een verpiepte opera. Een volledig
gezongen verhaal in de traditionele vorm van een opera,
gesnoeid door Pieter-Jan De Smet en samen met Piepkes
Frederik Sioen en Sarah Yu Zeebroek op scène. In een regie
van Jan Bijvoet.
Voor kinderen en kinderen van leeftijd.
www.depiepkes.be

locatie
prijs
- 26 / t.e.m. 12 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
9,00
6,00 / 3,00
1,50

donderdag

lezing

05.12
20:00

FREDERIC DEBORSU
Wallonië

Alles wat je altijd al wilde weten over Wallonië maar nooit durfde te vragen.
Frédéric Deborsu is expert in de geschiedenis van Wallonië van
de 19de eeuw tot vandaag. Hij beschrijft hoe Wallonië ooit de
3de wereldmacht was, hoe Vlaanderen de regio in 1965 voorbijstak en hoe Wallonië zich de dag van vandaag weer aan het
rechttrekken is.

©Read My Lips

Hij neemt je mee naar de glorietijd van Verviers, the place to
be voor het textiel, en naar Luik met Cockerill. Hij animeert het
geheel met beelden en anekdotes van gisteren en vandaag.

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

zaal Ignace De Wilde
7,00
5,00
1,50

zaterdag

muziek

07.12
20:00

STEF BOS SOLO
Ruimte

Alsof hij pas begonnen is. Deze zanger.
Zo staat hij op het podium. Alle ballast overboord.
Vrijer dan ooit.
Want het gaat niet om hem. Het gaat om het lied.
Dat is geen valse bescheidenheid. Dat is zijn werkelijkheid.
Door jezelf klein te maken, wordt de ruimte om je heen groter.
Zo begon hij aan deze kortstondige reis. Alleen. Even zonder
band. Met een koffer van songs die gespeeld willen worden.
Zoals ze zijn geboren. Aan de piano of de gitaar.

©Lieke Anna

En elke avond op avontuur want:
Er is altijd een wereld die wij nog niet kennen.
Altijd een taal, die wij niet verstaan.
Altijd een wonder, dat we niet kunnen verklaren.
Altijd een grens om voorbij te gaan.
www.stefbos.nl

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
18,00
12,00
1,50

zaterdag

theater

14.12
20:00

HET PRETHUIS
De serviceflat

Mariette Vandecasteele wordt, na lang aandringen, door haar
zoon Philippe in een serviceflat geplaatst. Eentje die hij nota
bene zelf uit de grond heeft gestampt. Hij is namelijk projectontwikkelaar. Hij bezoekt zijn moeder elke week exact 10 minuten
met 1 éclair die ze onder dwang dient te verorberen. Het bezoek
is een monoloog over hoe goed de zaken gaan. Even vragen hoe
het met zijn moeder gaat, daar heeft hij de tijd en de tact niet
voor.
Er wordt echter een nieuwe dokter aangesteld door de directie.
Het betreft de flamboyante en op het eerste zicht ietwat bizarre
dokter Edelhart Deman. Die zorgt voor een totale ommekeer
die zoonlief niet had zien aankomen!
Een avond vol verrassende wendingen, heerlijke personages en
boordevol humor! Ook nu zijn de vaste ‘Prethuis’-ingrediënten
overvloedig aanwezig en opnieuw in het sappig West-Vlaams.
met: Jeroen Maes, Tine Priem, Karin Tanghe, Peter Bulckaen en Bianca
Vanhaverbeke
www.prethuis.be

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
25,00
19,00
1,50

zondag

familie

15.12
15:00

CIRCUS
Hands some feet

Hands some Feet is een dynamische, frisse, hedendaagse circusshow, die naadloos de beheersing van jongleren en koorddansen
combineert. Aangevuld met innovatieve acrobatie, fysiek theater,
springtouwen en live muziek.
Het stuk is gemaakt door Liisa Näykki (F) en Jeromy Zwick (AU/
CH) en wordt aangedreven door hun onvoorwaardelijke passie
om samen te creëren.

©Philie Deprez

Inspiratie voor de show komt van een woord dat alleen in de
Finse taal te vinden is ‘Hepuli’: een uitbarsting van emotie,
waaraan zelfs de meest geciviliseerde grote aap niet kan weerstaan.

locatie
prijs
- 26 / t.e.m. 12 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
9,00
6,00 / 3,00
1,50

vrijdag

muziek

20.12
20:00

SCALA
Meisjesnamen

Je kent ze ongetwijfeld, de dames van Scala met hun engelachtige
stemmen. Ze wijken af van het traditionele parcours en banen zich
al jarenlang een weg doorheen het muzieklandschap met een
indrukwekkend repertoire van pop- en rockarrangementen.

©Gert Daemen

Scala. Geliefd van in Duitsland tot China. Maar nu, met ‘Meisjesnamen’ voor het eerst in CC Stroming. Helemaal in het Nederlands met als insteek liedjes over vrouwen: Anne, Irene, Louise,
Marijke, Jessica, Layla, Annelies, …
met: Stijn Kolacny en Steven Kolacny
www.scalachoir.com

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
20,00
14,00
1,50

zaterdag

humor

21.12
20:00

JENS DENDONCKER
Bang van Dendoncker

Soms met kinderlijke naïviteit, dan weer met de allure van een
echte ‘angry young man’ wordt in ‘Bang van Dendoncker’ een
persoonlijk verhaal verteld. Een verhaal over het schijnbaar
eindeloos geklungel die jongvolwassenheid met zich meebrengt
en de bijhorende nostalgie naar een vervlogen jeugd. Dat alles
doorspekt met een hoop grappen.
Deze fantastische voorstelling leverde in zijn eerste seizoen
enkel uitverkochte zalen op en een lovende 4-sterrenrecensie
in De Standaard.
Ook op televisie is Jens niet meer weg te denken. Zijn verschijning
in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, ‘Beste Kijkers’ en ‘De Slimste Mens Ter
Wereld’ werden goed gesmaakt.
Jonge Kempenaar Jeroen Verdick is het vaste voorprogramma.
www.jensdendoncker.be

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
16,00
10,00
1,50

zaterdag

familie

11.01
19:00

THEATER TIERET
Raspoetin (8+)

Aan het hof van de laatste Tsaar, Nicolaas II, gonst het van de
geruchten, halve complotten en hele intriges. Middelpunt van
dit alles is de ‘bezeten monnik’ Raspoetin: gebedsgenezer en
vertrouweling van de tsarina. Door sommigen aanbeden, door
velen gehaat, maar vooral door iedereen gevreesd.
100 jaar na zijn dood ontrafelen we heel zorgvuldig de waarheid
achter de mythe. In een wolk van wierook en kruitdamp vertellen
we het verhaal van de laatste Tsaar, de wonderschone liefde tussen kroonprins Aleksej en zijn zus Anastasia en vooral het verhaal
van Raspoetin!
Een meeslepende, historische én hilarische rollercoaster vol
poppen, muziek en zwarte magie. Hier vloekt men niet…
Raspoetin ziet u!
www.tieret.be

locatie
prijs
- 26 / t.e.m. 12 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
9,00
6,00 / 3,00
1,50

woe - do

theater

15-16.01 LIFTEN (try-out en première)
20:00
Drie dames komen vast te zitten in de lift van een schoonheidskliniek. Ze zijn volstrekte onbekenden voor elkaar. Terwijl ze
wachten op hun redding vertellen ze elkaar sappige roddels en
hilarische anekdotes. Tijdens deze hachelijke situatie wijden ze
uit over gênante situaties waarin zij ooit verkeerden. Scherpe
onderwerpen worden besproken, gevolgd door rake confrontaties die met veel humor uitmonden in oprechte gesprekken. Die
avond zal hun leven voorgoed veranderen.

©Wim Lanser

‘Liften’ is een hilarische en ontroerende voorstelling over
schoonheid, vriendschap en vooroordelen. Jouw (lach)rimpels
zullen zeker worden gelift in deze muzikale komedie.
Try-out op woensdag 15 januari
Première op donderdag 16 januari (beperkt aantal plaatsen)
met: o.a. Katrien De Becker, Dorothy Wuyts en Gerdy Swennen

locatie
prijs (15.01 / 16.01)
- 26 jaar (15.01 / 16.01)
UiTPAS kansentarief

grote zaal
20,00 / 25,00
14,00 / 21,00
1,50

zaterdag

muziek

18.01
20:00

YEVGUENI
Morgen Verse Sneeuw

©Koen Bauters

Ligt er morgen verse sneeuw? Verwijzend naar deze belangrijke zin
uit de titelsong van hun laatste album ‘Tijd is Alles’, trekt Yevgueni
deze winter met een heel bijzondere tournee langs 30 kerken
doorheen Vlaanderen, waaronder de Sint-Pietersbandenkerk in
Uitbergen.
In 2020 viert de band zijn twintigjarig bestaan. En de aanloop daar
naartoe leek het moment voor iets anders. Iets speciaals. Drums en
elektrische gitaren worden achterwege gelaten. Een cello en een
viool vervoegen de rangen. Een unieke, nooit geziene bezetting.
Maar daardoor ook een andere, eigenzinnige songkeuze. Yevgueni
kiest uit het eigen repertoire zijn persoonlijke favorieten en dan vooral
de nummers die dit nieuwe jasje het beste passen. Nooit eerder
gespeelde en gehoorde arrangementen, telkens in een uitzonderlijk,
en zorgvuldig uitgelicht decor: Yevgueni toont zich van zijn meest
ingetogen kant.
met: Klaas Delrue (zang, gitaar), Geert Noppe (toetsen, zang), Maarten
Van Mieghem (gitaar, bas, zang), Seraphine Stragier (cello) en Jeroen
Baert (viool)
www.yevgueni.be

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

kerk Uitbergen
20,00
14,00
1,50

zaterdag

theater

25.01
20:00

FRED DELFGAAUW
Paradijsvogels

Je kent ze wel. Ze zijn bijzonder, vreemd, lachwekkend. Fred
Delfgaauw is geïntrigeerd door mensen die worden ervaren als
een vreemde eend in de bijt maar die in werkelijkheid paradijsvogels zijn. De manier waarop zij naar de wereld kijken, gaat
vaak gepaard met humor. Misschien hebben ze wel gelijk? Wie
is hier nu gek?
In Paradijsvogels sleept Delfgaauw het publiek mee in de wereld
van kluizenaars en theatrale grootheden. Naar Den Haag waar hij
zijn vroege jeugd doorbracht. De paradijsvogels uit zijn verleden
én geloof inspireerden hem om van ‘zeker weten’ naar de schoonheid van twijfel te gaan.
We kunnen rekenen op humor en ontroering die zó dicht bij
elkaar liggen dat het heerlijk schuurt. De meesterverteller en
maker van een unieke vorm van totaaltheater weet zijn publiek te
vangen met minimale middelen.

©Ministerie van Beeld

www.delfgaauw.nl

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
16,00
10,00
1,50

vrijdag

humor

31.01
20:00

KAMAGURKA & HERR SEELE
The Return Of The Comeback

80 jaar Kamagurka & Herr Seele!
Al 40 jaar zijn Kamagurka en Herr Seele vrienden. Ze staken
iconische tv-programma’s in elkaar, creëerden kunst en maken
strips van Cowboy Henk.
Het was 16 jaar geleden dat ze nog eens samen op de planken
stonden. Jaren waarin ze weliswaar samenwerkten als schilders,
tekenaars en schrijvers, maar niet als theatermakers. Het werd
een vrolijk en creatief weerzien op de scène. Zowel voor Kamagurka en Herr Seele als voor het publiek.
Ze staan klaar om Vlaanderen opnieuw te veroveren met ‘The
Return of the Comeback’. Het belooft niets minder te worden
dan een hoogtepunt uit hun absurdistische oeuvre.

©Johan Jacobs

www.kamagurka.com

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
18,00
12,00
1,50

zaterdag

workshops

01.02
POEZIEWEEK
10/14:00
Workshop Creatief schrijven (10 uur)
“Dit moet ik opschrijven”, denk je soms als ouder wanneer je hoort
hoe creatief of inventief je kinderen uit de hoek komen. Kinderen experimenteren als vanzelf met taal. Dendermonds talent Liz
Corthals haalt ongelooflijk veel inspiratie uit de uitspraken van haar
dochter en zit zelf niet verlegen om mooie teksten. Waarom zou
je al die spontaniteit niet gebruiken om er samen iets moois en
leuks van te maken? Je schrijft in per duo ouder-kind.
Workshop Slam Poetry (14 uur)
Schrijf een krachtig slamgedicht
Tijdens een workshop Slam Poetry draait alles om woorden en
hoe deze op een krachtige manier te uiten. Slam Poetry combineert poezië en performance. Woord en lichaam. We schrijven
een slamgedicht en brengen dit tot leven met een ontroerende
performance.
Inschrijven via cultuur.reserveren@berlare.be of 052 43 25 50

locatie
prijs
opmerking

diverse locaties CC
12,00 / workshop
20,00 / 2 workshops
reserveren verplicht

donderdag

lezing

06.02
20:00

NIC BALTHAZAR
Verander de klimaatverandering

De klimaatcrisis. Zonder twijfel de grootste ramp die de mensheid
ooit heeft bedreigd. Toch blijken we er niet van wakker te liggen. In
deze interactieve lezing probeert filmregisseur, televisiemaker en
klimaatactivist Nic Balthazar uit te leggen waarom hij zich zoveel
zorgen maakt. En hij zou geen film- en televisiemaker zijn mocht hij
dat niet doen met een hoop filmpjes en beeldmateriaal.
Zou het kunnen dat de situatie nog een hoop zorgelijker is dan
ons wordt verteld? En hoe komt het dat we niet geloven dat alle
oplossingen die voorliggen een stuk hoopvoller en realistischer zijn
dan ons wordt verteld? Zou het kunnen dat alle crisissen die ons op
dit moment bedreigen misschien een gemeenschappelijke oorzaak
hebben? En dus ook een gemeenschappelijke oplossing?

©Lieve Blancquaert

Een boodschap van doortastend alarm dus, maar ook een
boodschap van hoop. Nic Balthazar breekt een lans voor een
andere manier van denken, van ondernemen, van werken en
leven. Durven veranderen dus. Ook om de klimaatverandering te
veranderen.

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

zaal Ignace De Wilde
7,00
5,00
1,50

zaterdag

performance

08.02
18:00

SPROOKJES EN ZO
Incontri#2

Een magische vuurperformance voor iedereen!
Bij valavond steken we de vuren aan en nodigen we je uit op
een eigenzinnig vuurspektakel in openlucht. Met Incontri#2,
Italiaans voor ontmoetingen, vertellen we je een klein verhaal
vol sterke beelden dat je doet wandelen tussen de sterren en
laat dansen tussen de vlammen. Paraplu’s worden draaimolens
van vuur, vuurslangen schieten weg in het donker…
Een fantastisch vuurspektakel op het evenementenplein van het
vernieuwde Boerenkrijgpark, ter gelegenheid van winterkermis
Overmere.

©Rudi Schuerewegen

met: Pietro Chiarenza, Nicola Cazzalini en Sara Passerini

locatie
prijs

Boerenkrijgpark
gratis

zaterdag

theater

15.02
20:00

THEATERCOLLECTIEF RAF
Goodbye Lenin (niet de film)

Theatercollectief Raf onderneemt, precies 100 jaar na de Russische revolutie, een epische reis naar Oekraïne. Ze gaan op zoek
naar een neergehaald Leninstandbeeld, in een land verscheurd
door de geschiedenis en een burgeroorlog. Ze gaan op zoek
naar zichzelf, het verleden en de toekomst.
Voor de onderzoeksfase van ‘Goodbye Lenin (niet de film)’
ondernamen ze in november 2017 een roadtrip door Oekraïne.
Filmregisseur Robbe Maes documenteerde de volledige reis.
Op het podium herbeleef je die roadtrip: met een zelf-geknutselde Lada rijden ze door de gefilmde landschappen en steden van
Oekraïne. Ondertussen voeren ze gesprekken waarin Tarantino
en Monty Python nooit veraf zijn. Gesprekken waarin politiek,
zelfrelativering en humor in elkaar overvloeien. Een knap staaltje
filmisch theater dat je zal doen lachen en denken, maar vooral
doen genieten.
www.theatercollectiefraf.com

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
10,00
5,00
1,50

donderdag

klassiek/cross-over

20.02
20:00

ATANERES FEAT ¡MODULAR¡ & MARTENS
Strings in the House (avant-première)

Strijkorkest en housemuziek betrekken op het eerste zicht
twee totaal verschillende werelden, maar is dit ook zo?
Klassieke orkestratie gaat aan de slag met de structuur van
een dj-set. Het beste van beide werelden wordt daarbij tot
uiting gebracht: typische thema’s van klassieke muziek
brengen het publiek in trance. Technomuziek, langs haar kant,
had nog nooit zoveel harmonische en esthetische diepgang.
Klassieke strijkinstrumenten gaan in dialoog met analoge
synthesizers. Laurent Garnier ontmoet Arvo Pärt en Nils Frahm
vindt zijn gelijke in Philip Glass. Minimalistische hoogvliegers,
parels uit de filmmuziek en covers houden het geheel voor een
breed publiek toegankelijk.
Met SitH vinden drie vrienden (Frederik Martens, Jimmy
Quintens en Wim Spaepen) elkaar terug in een alternatieve
queeste naar schoonheid. Een echt programma voor nieuwsgierigen.
i.s.m. KUNSTacademie Wetteren
www.antaneres.com

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
10,00
5,00
1,50

zaterdag

muziek

22.02
20:00

PERCUSSIVE
GeTIKt!

De klok tikt ongenadig.
Tijd is er altijd te weinig.
Tijd vliegt voorbij, zet ons onder druk.
Tijd is alles – zeker voor een drummer!
Sam, Jef en Bert - ietwat van lotje getikt - brengen hun publiek al
jarenlang van slag. In het visueel slagwerkspektakel GeTIKt! krijgen
timing, ritme en power een nieuwe dimensie.
Het energieke trio Percussive rijgt de spectaculaire acts, doorspekt
met verbluffende muziek en aan elkaar gelijmd door een tijdloos
thema, naadloos aan elkaar.
GeTIKt! gaat over tijd en klinkt als een klok! BAM!
met: Sam Gevers (percussie), Jef Vanheyden (perscussie), Bert Van
Rillaer (percussie) en Suzanna Pezo (tapdans)
www.percussive.be

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
16,00
10,00
1,50

zondag

familie

KATRIEN OOSTERLINCK
23.02
14/16:00 Massage-collage (6+)
Rustgevende activiteit voor families en kinderen van 6 tot 12
jaar
Je sluit je ogen... Regen tokkelt op je hoofd, handen kneden je
schouders, een slang glijdt zig zag over je rug, je arm wordt uitgeknepen als een tube tandpasta! Je opent je ogen... Gele bollen
rond je hoofd, groene vierkanten op je schouders, een rode lijn
langs je ruggengraat, blauwe driehoeken rond je armen!
In ‘massage-collage’ installeren jong en oud zich per twee
op een rustig eilandje in de ruimte voor een adempauze in de
drukte. Begeleid door een gids die de bewegingen voordoet,
geven ouders en kinderen elkaar een korte massage. Warm licht,
vreemde geluiden en zachte kussens zorgen voor de sfeer.
Wat heb je gevoeld in je lichaam? Je hoeft het niet te vertellen
met woorden, het mag met stickers op kalkpapier. Verschillende
vormen en kleuren kunnen jouw sensaties verbeelden. Zo kun je
ook zien wat de ander gevoeld heeft.

locatie
prijs
- 26 / t.e.m. 12 jaar
UiTPAS kansentarief

zaal Ignace De Wilde
9,00
6,00 / 3,00
1,50

ma en di

filmfestival

24.02
25.02

FILMFESTIVAL

Tijdens de krokusvakantie plannen we ons eerste filmfestival voor
kinderen tussen 6 en 10 jaar. Naast supergoeie films, zijn er ook
workshops en interactieve installaties.
Programma maandag:
9-12 uur: workshop filmtechnieken
12-14 uur: Mashup tafel en Fugl installatie
14 uur: filmvertoning ‘Earth, een onvergetelijke dag’
Paul Webber, Richard Dale, GB, 2017
Programma dinsdag:
9-12 uur: workshop schaduwanimatie
12-14 uur: Mashup tafel en Fugl installatie
14 uur: kortfilms ‘Mia’ & ‘Aatos en de wereld’, aansluitend workshop
Inschrijven voor de workshops via cultuur.reserveren@berlare.be.
Wij voorzien drankje en versnapering. Boterhammen zelf mee te
nemen.

©Ministerie van Beeld

i.s.m. JEF jeugdfilm

locatie
prijs 1 dag
prijs 2 dagen
prijs enkel film ‘Earth’

CC Stroming
20,00 euro
30,00 euro
5,00 (incl. drankje)

donderdag

humor

27.02
20:00

BEGIJN LE BLEU
Toch Bedankt

De wereld redden kan hij niet, daarom begint Begijn met zichzelf.
Hij brengt herkenbare huis-, tuin- en keukenverhalen met een
scherp randje. Verhaaltjes over vallen, opstaan en toch dankbaar
zijn: grappig en relativerend.
Begijn werd bekend door het televisieprogramma Foute Vrienden,
presenteerde het kinderprogramma Taarten van Begijn, schreef
een boek over wielrennen en maakt Fwiet! Fwiet!, een podcast
over zijn passie: vogelspotten. Maar bovenal doet hij al jaren wat
hem nauw aan het hart ligt: spelen.

©Werner Engelen

www.begijnlebleu.be

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
18,00
12,00
1,50

zondag

familie

01.03
15:00

HET LAATSTE BEDRIJF
Badaboem! (6+)

Badaboem is de heerlijk geestige theaterhit voor iedereen van
6 tot 106, het ultieme muzikale familiespektakel. Jong en oud
gaan naar buiten met een brede smile op de lippen, en de
Badaboem-meezingers in de kop.
Badaboem is een roffelende ode aan drums en alle vormen van
percussie. Van trommelkorpsen over rockbands tot techno. Het
is een poëtisch verhaal over een hopeloos verliefde trommelaar
en een prachtige drumster. Dat alles in een knetterende tekst op
rijm, vol humor, maar ook met een diepere grondlaag, bij jong en
oud al te herkenbaar: de strijd tegen je eigen kritische stem.
Een wervelend videospektakel ondersteunt een show, in regie
van Nic Balthazar, waarin ook het publiek slagwerker wordt.
met: Bert Huysentruyt en Annebelle Dewitte
www.badaboem.net

locatie
prijs
- 26 / t.e.m. 12 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
9,00
6,00 / 3,00
1,50

donderdag

lezing

05.03
20:00

PEDRO DE BRUYCKERE
De Jeugd Is Tegenwoordig

Hedendaagse jongeren zijn zo braaf, meneer. En o zo asociaal:
altijd maar aan het computeren… Of toch niet? De nieuwe generatie is in elk geval anders. Opgegroeid met een smartphone in
de hand, een computer naast hun bed en een koptelefoon over
de oren. Maar misschien zijn ze slimmer en sneller? Zakelijker?
Zijn ze echt poeslief, te weinig sociaal geëngageerd? Of engageren ze zich gewoon op een andere manier dan de vorige
generaties?

©Read My Lips

Pedro De Bruyckere schetst in deze lezing een herkenbaar beeld
van de jeugd van tegenwoordig. Hoe ga je best om met jongeren
thuis, in de klas en op het werk? Op een bijzonder onderhoudende
manier ontleedt en doorprikt deze veelgevraagde spreker volkswaarheden over de popcultuur, de leefwereld van jongeren en hoe
zij aankijken tegen én worden ervaren door ouders, leerkrachten
en hun eerste werkgever. En waarom je als gids moet durven uitleg
te geven. Niet te missen voor wie met jongeren in aanraking komt:
iedereen dus.

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

zaal Ignace De Wilde
7,00
5,00
1,50

donderdag

theater

12.03
20:00

DE GROTE FOULEE
Een paar is twee

Daan Hugaert, Elise Bundervoet en Marc Stroobants proberen
het kluwen waarin hun personages gevangen zitten te ontrafelen,
maar dat lukt niet zonder een paar koordjes door te knippen.
Willem is met Greet, Greet doet het met Ronald, dus wil Willem
Mia. Het klinkt ingewikkeld en dat is het ook. Zoals bij elk spel zijn
er winnaars en verliezers en is tactiek van het grootste belang. De
personages in deze goed-gedrag-en-zedenkomedie zetten hun
pionnetjes, houden troeven achter de hand en kiezen voor de
aanval als beste verdediging.
Drie is te veel in ‘Een paar is twee’, maar welke scheefpoeper valt als
eerste af? Een stuk waarin humor het op punten haalt van tragiek en
waarin het gevecht tussen lust en liefde onbeslist eindigt.
Het gaat over de vraag of ware liefde per se exclusief moet zijn.
Als monogamie de regel is, waarom wijken er dan zo velen van
af? Of seksuele trouw als ultieme relatietest.
met: Elise Bundervoet, Marc Stroobants en Daan Hugaert

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
16,00
10,00
1,50

zaterdag

entertainment

14.03
20:00

GILI
Best of (exclusieve voorstelling)

Comedian-Mentalist Gili verraste vriend en vijand met zijn succesvolle theatershow ‘Iedereen Paranormaal’ als antwoord op
de media-tsunami rond Het Zesde Zintuig. Ook zijn volgende
voorstelling ‘CTRL: Alles onder controle’ wist volle zalen verward
en vol ongeloof naar huis te sturen. Zijn vijf zintuigen zó goed
gebruiken dat het lijkt alsof hij een zesde zintuig heeft: dat is het
vak dat mentalist Gili tot een ware kunst wist te verheffen en
waarmee hij vermeende paragnosten en helderzienden liefdevol
belachelijk maakt.
Nadien volgde zaalshow ‘Charlatan’ waarmee hij Vlaanderen
rondtoerde. In deze show laat Gili zijn ‘evil twin’ volledig los. Hij
zette zijn gaven op scherp om bewust zijn slechte ik te laten
zegevieren. Op slinkse wijze bespeelde en bedroog charlatan
Gili systematisch het voltallige publiek.
Speciaal ter gelegenheid van 25 jaar CC Stroming stak Gili een
‘Best of‘ in elkaar. Slechts éénmalig op de planken. Wees erbij!

©Kaat Pype

www.gili.be

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
16,00
10,00
1,50

vrijdag

muzikale humor

20.03
20:00

STENZEL & KIVITS
The Best Of 20 Years

Onmogelijke concerten geven, dat lukt alleen de wereldbekende
tenor Stenzel & meesterpianist Kivits. Beide heren leveren al 20
jaar het bewijs dat comedy en klassieke muziek op een heerlijke
manier kunnen versmelten en perfect met elkaar harmoniëren.
Briljante muzikanten die ook erg komisch zijn.
Na 20 jaar bundelen ze voor het eerst hun allerbeste kapriolen
onder, naast, op en met hun piano waarbij ze niets aan het toeval
overlaten om het publiek op het verkeerde been te zetten.
www.stenzelkivits.nl

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
16,00
10,00
1,50

zaterdag

muziek

21.03
20:00

JOHAN VERMINNEN
Plankenkoorts

De positieve stress van een artiest alleen in zijn kleedkamer, de
niet te temmen gedrevenheid om elk concert telkens opnieuw
alles uit de kast te halen, zeg maar de ‘plankenkoorts’ zijn het
uitgangspunt voor de nieuwe tournee van Johan Verminnen.
Het is 50 jaar geleden zijn loopbaan begon: in 1969 werd de
piepjonge spring-in-‘t-veld op nauwelijks achttienjarige leeftijd
laureaat van de wedstrijd ‘Ontdek de Ster’, zeg maar ‘The Voice
van Vlaanderen’ die de toenmalige openbare omroep toen
organiseerde. Dat leverde hem zelfs een aardige aanmoediging
op van jurylid Toon Hermans. De rest is geschiedenis, weliswaar
een erg rijkgevulde geschiedenis.
En zo presenteert de nieuwe tournee de grootste successen en
de belangrijkste liedjes uit Verminnens loopbaan. Eens te meer
zal het publiek bovendien kunnen beleven hoe kwaliteitsvol zijn
vaste begeleidingsband klinkt.
i.s.m. Jeroen Events

©Marc Debroey

www.johanverminnen.be

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
20,00
14,00
1,50

zaterdag

muziektheater

28.03
20:00

MAAIKE CAFMEYER & PETER DE GRAEF
Hullep!

Ben je oppervlakkig in het contact met anderen?
Vertel je vaak sterke verhalen?
Probeer je jouw beter voor te doen dan je bent?
Heb je een sterk gevoel van eigenwaarde?
Heb je een positief oordeel over jouw talenten en vaardigheden?
Vind je voor alles een uitleg of excuus?
Beloof je alles op jouw erewoord?
Bedrieg je anderen en schenk je daarbij geen aandacht aan wat
dat voor hen betekent?
Maak je geen probleem van overspel of betaal je geleend geld
niet terug?
Vind je dat mensen het mis hebben als ze jou van iets beschuldigen?
Wanneer op 80 % of meer van deze vragen jouw antwoord ‘ja’ is,
hoor je niet tot deze categorie.
Wanneer op 80 % of meer van deze vragen jouw antwoord ‘nee’
is, loop je 50% kans wel binnen dit profiel te passen.

©Goran Despierre

Hullep is een tragikomische, muzikale theatervoorstelling van
Maaike Cafmeyer en Peter De Graef, geruggesteund door 3
muzikanten.
locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
16,00
10,00
1,50

vrijdag

lezing

03.04
20:00

FLEUR VAN GRONINGEN
Leven Zonder Filter

Voel jij je anders dan de meeste mensen ?
Krijg je meer indrukken binnen ?
Heb je vaker behoefte aan rust ?
Ervaar je diepgaande emoties, voel je anderen makkelijker aan
en streef je naar diepgaande contacten ?
Mogelijk ben je zoals 1 op 5 personen hoogsensitief.
Columniste, schrijfster en cartooniste Fleur van Groningen
verwerkte haar persoonlijke ervaringen als hoogsensitieve
vrouw in een boek ‘Leven Zonder Filter’.
Hoogsensitiviteit kan leiden tot depressie, maar kan ook kracht
geven en je leven positief beïnvloeden.

©Seppe van Groeningen

Met dit ontroerend eerlijke relaas steekt Fleur andere hoogsensitieve personen een hart onder de riem en reikt zij ook
hun omgeving meer inzicht over het thema aan.

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

zaal Ignace De Wilde
7,00
5,00
1,50

zaterdag

film

11.04
20:00

CINEMA MALFAIT & CIRCUS RONALDO
Rain anyway

Gust Van den Berghe heeft een nieuwe film, Rain anyway (Wees
blij dat het regent), een tragikomedie met Danny Ronaldo in
de hoofdrol. Rain anyway is een poëtisch verhaal over Lucien
(Danny Ronaldo) die terecht komt in de circusfamilie Malfait en
verliefd wordt op de dochter van circusdirecteur César Malfait
(Karel Cremers)…
De film zal enkel te zien zijn in een eigen mobiele cinemabarak,
‘Cinema Malfait’, die vanaf het najaar 2019 van stad naar dorp
gaat reizen.
Maar er is meer dan enkel een film die geprojecteerd zal worden. Cinéma Malfait zal immers gerund worden door César
Malfait (Karel Cremers), de louche circusdirecteur uit de film.
Dat louche personage wacht het publiek op en zal hen op
meerdere verkeerde benen zetten, nog voor de film begint…

©Minds Meet

Realiteit en fictie vermengen zich.
Er is plaats voor ongeveer 75 gelukkigen.
Snel zijn is de boodschap!

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

Boerenkrijgpark
10,00
5,00
1,50

vrijdag

humor

24.04
20:00

HAN SOLO
Jubilee!

Hoera! Han Solo staat 10 jaar op de Vlaamse podia. En hem
kennende zal dat niet onopgemerkt voorbijgaan. Géén stapje
terug, maar een tandje bij. Géén bloemen noch kransen, maar
verbaal vuurwerk. Geen klassieke ‘Best of’-show, maar een
stevig buffet van oud materiaal met nieuwe meningen én nieuw
materiaal met aloude energie.
Want na een decennium roepen, tieren en tegen alles trappen
wat los én vast hangt, vindt Han Solo het hoog tijd om kritisch
terug te kijken op zijn aanwezigheid in het comedylandschap.
Dus leg maar alvast een Rennie klaar, want deze Jubilee! wordt
happen, slikken én verteren tegen sneltreinvaart.
100 minuten lang.

©Nick Proot

www.han-solo.be

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
16,00
10,00
1,50

vr - za - zo

theater

01-03.05 COMP. MARIUS
Onze Wederzijdse Vriend
17:00
‘Onze Wederzijdse Vriend’ begint wanneer een lijk aanspoelt op
de oever van de rivier. Vervolgens ontspinnen zich een spannende
whodunit én een liefdesverhaal.

©Sigrid Spinnox

Charles Dickens is excentriek, woedend in zijn sociaal engagement, hard en buitengewoon grappig. De opmerkelijk grote schat
aan dialogen in deze roman van Dickens wordt versneden met
proza waarin de personages en hun motieven worden geschetst.
Plaatsbeschrijvingen zijn minipareltjes in de literatuur en loodsen de
toeschouwer van de ene plek naar de andere. Zes acteurs spelen 30
personages uit de upper en lower class.
Het werd een meeslepende marathonvoorstelling met bijzondere publieksontvangst (incl. catering). Alle ingrediënten voor
een bijzondere theaterervaring zijn daarmee aanwezig: spelplezier, dramaturgisch puzzelwerk, emotionele diepgang en een
inhoudelijk statement dat Comp. Marius beroert.
met: Jonas Van Geel / Stef Aerts, Evelien Bosmans, Clara Cleymans,
Frank Dierens, Waas Gramser en Kris Van Trier
www.marius.be

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

ponton Donkmeer
22,00
20,00
11,00

woensdag

muzikale ontmoetingsnamiddag

06.05
15:00

BOULES DE BERLIN

Gène Bervoets is veel meer dan de talloze personages die
hij gedurende zijn carrière als acteur gestalte heeft gegeven.
Belangrijker is dat deze rollen hem een rijkdom aan inzichten
hebben geschonken, een breed palet aan teksten, beelden,
sferen en herinneringen. Die rijkdom wil hij graag met ons
delen.
In ‘Boules de Berlin’ beschrijft, bezingt, citeert en savoureert Gène
Bervoets samen met het steeds verrassende Fidelio Strijkkwartet de
meest intense parels. ‘Boules de Berlin’ is één sprankelende ode aan
het leven, aan poëten, aan artiesten en aan plaatsen. Herinneringen
aan vakanties en nostalgisch denkend aan de onweerstaanbare
Boules de Berlin. Hij brengt poëzie, eert Toon Hermans en verrast
met anekdotes uit zijn rijkgevulde filmcarrière.
Leuke interactie met het publiek en met het Fidelio strijkkwartet dat niet-klassieke bladzijden speelt: crooners, dansmuziek,
chanson en een flinke dosis zuiderse muziek, waaronder zwoele
tango’s…
met: Gène Bervoets, Paul Klinck (viool), Christophe Pochet (viool), Kris
Van Severen (altviool) en Ann Engels (cello)

locatie
prijs
opmerking

grote zaal
15,00
incl. koffie en gebak
reserveren verplicht

donderdag

lezing

07.05
20:00

JOHNY VANSEVENANT
Achter de schermen van de Wetstraat

Vansevenant vertelt over zijn werk als journalist. Doordat hij sinds
eind jaren 80 de politiek professioneel van nabij volgt, kan hij als
geen ander periodes met elkaar vergelijken. Elke dag krijgt hij van
toppolitici en hun medewerkers informatie uit eerste hand. Zijn
analyse van de politieke toestand is telkens up to date. Hij geeft nu
zijn toehoorders de kans om achter de schermen te kijken. Ook
overschouwt hij het medialandschap.

©Read My Lips

Vansevenant is sinds ’81 journalistiek actief en kan daarom met
kennis van zaken conclusies trekken. Eerst schreef hij voor Het Volk
analyses over de buitenlandse politiek. Daarna was hij 4 jaar lang
medewerker voor de regionale berichtgeving bij Radio 2 Omroep
West-Vlaanderen. Bij zijn aantreden op de nationale radioredactie in
januari ’88 werd hij heel snel eindredacteur van het druk beluisterde
ochtendnieuws. Naast zijn jarenlange radioverslaggeving verzorgde
Vansevenant ook vijf jaar lang vanaf 2005 interviews en debatten in
de Zevende Dag.

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

zaal Ignace De Wilde
7,00
5,00
1,50

zaterdag

cultuurproject

09.05
20:00

FATA MORGANA

Fata Morgana is een nieuw cultureel jongerenevenement van
Jeugdraad Berlare.
In het kader van dit unieke evenement zullen de jongeren en
verenigingen van onze gemeente uitgedaagd worden aan de
hand van uiteenlopende opdrachten.
Tijdens een groots spektakel op zaterdag 9 mei zal duidelijk
worden of de uitdagingen rond muziek, dans, kunst, film, etc.
al dan niet tot een goed einde zijn gebracht.
Om de avond af te sluiten zal een bekende lokale band het
geheel in de gepaste sfeer brengen.
Info over de deelnemers, kostprijs en andere praktische details
zal later bekendgemaakt worden via www.jeugdraadberlare.com.

locatie
tickets

grote zaal
via jeugdraad

zondag

klassiek

10.05
11:00

AUF DEM FELSEN

Het trio start met ‘Der hirt auf dem Felsen’ van Schubert, een
drieluik waarin de lof wordt gezongen op de natuur, de eenzaamheid en de hoop. Nadien volgt die andere romantische
ziel, Gustaf Mahler. Met een bewerking van het laatste deel van
zijn 4de symfonie, maakt hij een muzikale verbeelding van een
feest in de hemel.
Eerder solistisch klinken klarinet en piano in de Fantasiestücke
van Schumann. In zijn hoogromantische stijl lijken deze Stücke
als liederen zonder woorden. Voor de Deense componist Niels
Gade vormde dit werk dan weer de inspiratiebron voor zijn
eigen reeks van Fantasiestücke.
Ter afwisseling brengt Lore nog een aantal pareltjes uit het
liedrepertoire van Schubert en geeft Kim enkele solowerken
cadeau van Clara Schuman en Edward Grieg.
Het wordt zonder twijfel een concert dat je niet onberoerd zal
laten.
met: Lore Binon (sopraan), Roeland Hendrikx (klarinet) en Kim Van den
Brempt (piano)

locatie
prijs
- 26 jaar
opmerking

kasteel Berlare
18,00
12,00
reserveren verplicht

zondag

familie

17.05
14:00

STILTEWANDELING

Op zoek naar de muziek van de natuur...
We leggen een verrassend parcours af doorheen ongekende
plekjes natuur. Op een onverwacht moment, verscholen tussen
het struikgewas, wordt de hangdrum bespeeld. Dit bijzonder
percussie-instrument lijkt qua vorm wel wat op een schaalmodel van een UFO en brengt spirituele, mysterieuze klanken
voort.
Wandeling doorheen de Hemelse Rij. Laarzen noodzakelijk!
Afspraak aan de ‘Scheve Villa’ (Donklaan 7)
i.s.m. vzw Durme

locatie
prijs
- 26 / t.e.m. 12 jaar
UiTPAS kansentarief

Hemelse Rij
9,00
6,00 / 3,00
1,50

zondag

klassiek

14.06
11:00

LOUBRY, NOLF & RYCKELYNCK
A Tale of Reeds

De geboorte van een nieuwe CD is altijd een blijde gebeurtenis
in de wereld van de (klassieke) muziek. In juli 2019 duikt hoboïst
Bram Nolf, samen met pianist Hans Ryckelynck en de bij leven al
legendarische fagottist Luc Loubry de studio in voor de opname
van ‘A Tale of Reeds’.
Op deze nieuwe schijf komen enkele hoogtepunten uit de Franse
kamermuziekliteratuur (Francis Poulenc, Jean Françaix) voor hobo,
fagot en piano. Verder Belgisch repertoire (Jean Absil, Jef Van
Hoof, Marcel Poot) dat om onbegrijpelijke redenen tot op heden
nog nooit opgenomen werd.

©Paul De Cloedt

Alvorens de CD aan zijn reis rond de wereld begint (naast de
digitale verdeling zorgt het label Phaedra ook voor een fysieke
verdeling in de grootste muziekwinkels ter wereld, van Tokyo
over Johannesburg tot New York) wordt hij zowaar in Berlare
aan het publiek voorgesteld.
Bram Nolf, Luc Loubry en Hans Ryckelynck maken er een
spetterend concert van! Achteraf krijg je de gelegenheid om
jouw exemplaar door de drie heren te laten signeren…

locatie
prijs
- 26 jaar
opmerking

kasteel Uitbergen
22,00
16,00
reserveren verplicht

2019		
2020		

STUDIO ZONDAG / TENTOONSTELLINGEN
VORMING / SCHOOLVOORSTELLINGEN / BIBLIOTHEEK / TE GAST

studio zondag
zondag

22.09
21:00

THE WIZARDS
Cultuurcafé

Een gevestigde waarde! The Wizards zijn opnieuw van de partij
om een bruisende kermiseditie van Studio Zondag te verzorgen.
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

27.10
19:30

Mortier
Cultuurcafé

Mortier is de nieuwe band van Thomas Mortier, bekend van De
Ministers Van De Noordzee, Yuko en Douglas Firs.
Mortier brengt uitgebeende Nederlandstalige pop die in de oren
springt door de luisterrijke melodieën en teksten vol observaties
en mijmeringen, in de traditie van Spinvis, Eels en Sparklehorse
maar ook van The Beatles.

studio zondag
zondag

24.11
19:30

CROOKED STEPS
Cultuurcafé

Crooked Steps is een rockduo uit het Gentse.
Stevige rechtdoor garagerock met een bluesy kantje.
Onvervalste rock ’n roll die vanaf de eerste riff onder je ribben
vastzit terwijl je hun muzikaal naast Bo Diddley of The Black Keys
mag klasseren.

zondag

22.12
19:30

SHORTY JETSON
Cultuurcafé

Shorty Jetson heeft zich de laatste jaren tot een ware internationale
rock’n roll sensatie ontpopt. Nu brengt hij een audioverhaal dat je
meeneemt op zijn reis rond de wereld.
En zoals elk goed verhaal diepgang nodig heeft, swingen de
stijlen en grooves op het tempo van zijn hart. En dat durft wel al
eens eigenzinning te zijn.
-Shorty Jetson unplugged-

studio zondag
zondag

23.02
19:30

Silas
Cultuurcafé

Silas Van Laeken trok zich terug in een bos in de Ardennen, weg
van de alledaagse drukte. Hij kwam terug met een schrift vol
nieuwe verhalen over plezier en verderf. Nu gunt hij je een blik
in zijn wereld. Rauw, eerlijk en ongegeneerd passioneel. Meer
kan je niet verwachten.
‘Silas en de Spreeuwen’ is zijn eerste Nederlandstalig kleinkunstproject. Speciaal voor Studio Zondag brengt hij een intieme
solo-sessie.
zondag

29.03
19:30

PEUK
Cultuurcafé

Soms kan het simpel zijn: Nele, Jacques en Dave zijn PEUK. Elk
apart doen ze nog vanalles, maar samen staan ze garant voor
pisnijdige sludge pop met een stevige ‘riot grrrl’ aan het hoofd.
Naam en faam werden verworven met een jaar van zinderende optredens en een in recordtempo uitverkochte EP. Nadien
volgde de titelloze debuutplaat bij Fons Records. In nauwelijks
een dag op tape gebraakt. Ruw en onbespoten zoals al de
beste rock‘n’roll!

studio zondag
zondag

26.04
19:30

ZONEN MET VADERS
Cultuurcafé

Zonen met vaders verscheen begin 2017 met de EP ‘Open en
dicht’. De Gentse band rond Jeroen Boone groeide gestaag van
duo naar een groep van 8 muzikanten. Van gitaarpop evolueerde de groep naar een breder geluid waarin zowel blazers (sax
en trompet), donkere synths en de zang van de Nederlandse
zangeres Maite Louisa hun rol opeisen.
De abstracte maar geëngageerde, Nederlandstalige songteksten kruipen onder je vel.
vrijdag

22.05
19:30

STUDIO ZONDAG DELUXE
(op vrijdag)

Studio Zondag staat voor een eigenwijze kijk op muziek. Lokale en
minder lokale helden een podium geven. Er prat op gaan om elk
optreden een ander genre te belichten. Jonge leeuwen laten brullen!
Frêle zangvogeltjes laten excelleren. Studio Zondag wordt 20 en dat
verdient een feestje! De laatste Studio Zondag wordt een Deluxe editie!
Ons aller Cultuurcafé baadt tijdens een lange, warme avond in een
festivalsfeer met een fijne selectie uit onze rijke geschiedenis.
Verwacht een eclectische avond met luide gitaren, een ingetogen moment, een vette bluesstem en veel liefde voor muziek!

tentoonstellingen
donderdag

12.09
20:00

BERLAARS SALON

Ter gelegenheid van ons jubileum organiseren we het Berlaars salon
in onze galerie. De tentoonstelling die tweejaarlijks plaatsvindt in het
kasteelpark te Berlare, zal nu haar onderkomen vinden in ons huis.
Ben je amateurkunstenaar en woon je in Berlare? Dan is dit jouw
kans om je te presenteren aan een groter publiek.
Allerhande werk is welkom. Iedere deelnemer mag één kunstwerk
aanbieden. Wil je meedoen? Neem contact met ons op via ccstroming@berlare.be of 052 43 25 50.
tot 3 november
zondag

KLAAR CORNELIS

Houten stammetjes, gevonden resthout zijn door mijn handen
getransformeerd in ruimtelijke poëzie. Heel kwetsbaar en tactiel zijn
ze getuige van nooit vertelde dromen. Het toevoegen van kleine
architecturale elementen, zoals een raamopening of een trapmotief, geven de sculpturen een herkenbaarheid van alledaagse
dingen. Zo verschijnt een nieuwe ‘ver-houding’ tegenover de ons
omringende ruimte en of werkelijkheid.
tot 5 januari

TENTOONSTELLINGEN

10.11
11:00

tentoonstellingen
zondag

12.01
11:00

BERT DE GEYTER

Bert De Geyter is in de eerste plaats tekenaar, maar maakt ook
objecten en installaties.
In een bijna zuiver formalisme, boven emotionele en expressieve
acties, experimenteert hij met vorm, materie, kleur en ruimte.
De vorm is die van het menselijk abstract denkvermogen. De
materie is die van het verloren/gevonden object en hoe de logica
diens destinatie onthult.
tot 23 februari
zondag

01.03
11:00

EMIEL DE BLOCK

In 1941 werd in Berlare Emiel De Block geboren. Emiel wordt
gedreven door schoonheid. Uit een blok ruwe marmer schept
hij steeds weer sublieme vormen, of hij giet ze in brons.
Vrouwentorso’s en fragmenten van lichamen, meestal figuratief,
soms abstract. Hij toont ons het creatieproces, van klei tot beeld.
tot 19 april

tentoonstellingen

vanaf
13.03

RASA
Huid

Tentoonstelling en onderzoekslabo voor kinderen van 8 tot 12 jaar
Je huid verbindt je met de buitenwereld. Ze beschermt en spiegelt
je. Maar het heerlijkste van je huid is wel dat ze voluit kan voelen.
Van zachte strelingen komen je haartjes overeind, van te veel zon
gaat ze verbranden.
Huid toont kunstwerken van o.a. Jalila Essaïdi, Fia Cielen, Berlinde
De Bruyckere, Bart Hess, Renee Verhoeven.
tot 27 maart (locatie: zaal Ignace De Wilde)
zondag

26.04
11:00

NIK VERMEULEN

Nik Vermeulen zet gekende sprookjes als ‘Assepoester’, ‘De
schone slaapster’ en ‘Sneeuwwitje’ om in verstilde fotografische
beelden die net iets anders lopen dan in uw en mijn herinnering.
De foto’s belichten een dualiteit die kenmerkend is voor heel wat
sprookjes. In scene gezet op bijzondere plaatsen en fotografisch
sterk in beeld gebracht, wil de fotograaf komaf maken met het
obligate ‘happy end’.
tot 31 mei

vorming
donderdag

24.10
19:30

DIGITALE DETOX

Meldingen, mails, WhatsApp-berichten,... Schitterend hoe we
met elkaar verbonden zijn en snel toegang hebben tot talrijke
informatiebronnen. Tegelijkertijd hebben al deze hulpmiddelen
ook een aantal nadelen. Afhankelijk van je werk- of leefsituatie
bekijken we de invloed van digitalisering en hoe er nuttig en
gezond mee om te gaan.
Opmerking: de activiteit gaat door in een lokaal op de 1ste verdieping. Er is geen
lift aanwezig. Geef ons een seintje indien dit moeilijk haalbaar is voor jou.

woensdag

VORMING

27.11
19:30

START TO ORGANISE

Slaag je er maar niet in om orde te creëren? Heb je teveel spullen,
maar kan je er geen afstand van nemen? Wil je alles een vaste plek
geven om het gemakkelijk terug te vinden, maar weet je niet hoe
je dat moet doen? Je bent niet alleen. Opruimen is een kunst die
je kan leren. Goed organiseren geeft niet alleen orde in je huis,
maar kan ook helpen om meer gemoedsrust te vinden en beter te
functioneren.
Opmerking: de activiteit gaat door in een lokaal op de 1ste verdieping. Er is geen
lift aanwezig. Geef ons een seintje indien dit moeilijk haalbaar is voor jou.

vorming
dinsdag

05.05
19:30

INLEIDING TOT HET BOEDDHISME

Het boeddhisme ontstond 2500 jaar geleden in India als antwoord op de vraag ‘Wat is lijden en hoe kunnen we met dat
lijden omgaan?’. Meditatie, medemenselijkheid en aandacht voor
de omgeving staan centraal.
Deze lezing vormt een tweeluik met het bezoek aan de boeddhistische tempel in Lede op 16 mei. Hiervoor dien je apart in te
schrijven.
Opmerking: de activiteit gaat door in een lokaal op de 1ste verdieping. Er is geen
lift aanwezig. Geef ons een seintje indien dit moeilijk haalbaar is voor jou.

dinsdag

12.05
19:30

KOKEN VOOR KINDEREN

Ik heb honger! Als ouder is het vaak stressen als je thuis komt van
je werk en je met hongerige kinderen in huis zit. Inspiratie genoeg,
maar het is altijd wel iets. In deze workshop doe je ideeën op over
hoe je het kan aanpakken, wat kinderen leuk en lekker vinden en
hoe je snel en toch gezond iets op tafel kan toveren.
Meebrengen: keukenschort, snijplank, mesje, potje om eventuele
restjes mee te nemen. Ingrediënten zijn inbegrepen in de prijs.
Locatie: keuken van SCC De Venne in Uitbergen

vorming
zaterdag

16.05
14:00

BEZOEK BOEDDHISTISCHE TEMPEL
(Ronkenburgstraat 25 9340 Lede)

Het oude Ronkenburgklooster in Lede is het grootste boeddhistische klooster in België. Permanent zijn er een vijftal monniken.
Naast activiteiten voor de Thaise bevolking kan iedereen er ook
meditatie aanleren, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging.
Naast de rondleiding is er ook een meditatiemoment voorzien.
Dit bezoek kadert in een tweeluik met een inleiding tot het
Boeddhisme op 5 mei. Daarvoor dien je apart in te schrijven.
Noodnummer de dag zelf: 0468 11 40 52.

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

Digitale detox			11,00 euro
Start tot organise			11,00 euro
Inleiding tot het Boeddhisme
11,00 euro
Koken voor kinderen		19,00 euro
Bezoek Boeddhistische tempel
10,00 euro

deadline inschrijvingen

5,50 euro			14/10/2019
5,50 euro			17/11/2019
5,50 euro			
25/04/2020
13,00 euro			02/05/2020
5,00 euro			
06/05/2020

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

bibliotheek
zondag

27.10
10:30

HILDE VAN MALDEREN

Het bijzondere parcours van sportjournaliste naar schrijfster en
literair ondernemer.
Sommige verhalen schrijven zichzelf. Zonder dat ze het goed en
wel besefte, rolde Hilde Van Malderen bijvoorbeeld de voetbaljournalistiek binnen. Daar ontpopte ze zich tot de leading
voetballady van Het Laatste Nieuws, Sporting Telenet en VTM.
Zo schreef ze columns, had ze haar eigen interviewreeks en was
ze de allereerste Vlaamse vrouw ooit die de live-interviews deed
tijdens de matchen van de Pro League en de Champions League.

Hilde Van Malderen trekt Vlaanderen rond om te vertellen over het
parcours dat ze aflegde. Een uniek verhaal waarin ze je meeneemt
achter de schermen van de voetbal-, de media- en de literatuurwereld met rake anekdotes en boeiende inside information.
inschrijven is noodzakelijk via bibliotheek@berlare.be

BIBLIOTHEEK

©Thomas Sweertvaegher

Maar eigenlijk voelde ze alleen echte passie voor de literatuur.
Dus liet ze de glitter en glamour van de tv-wereld achter zich
om helemaal opnieuw te beginnen. In alle stilte werkte ze aan
haar debuutroman Kathaai, die eind 2017 verscheen bij uitgeverij
Manteau.

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 12 jaar
met Bee-Bot en Blue-Bot.
bibliotheek Berlare: elke 2de woensdag om 15 uur
gratis

schoolvoorstellingen
tweede graad lager onderwijs

14.10 /
15.10

THEATER SPEELMAN
Nautilus

In deze voorstelling interpreteert Speelman de klassieker ‘20.000
mijlen onder zee’ van Jules Verne. Met elementen uit dit verhaal
vertelt Speelman het epos vanuit haar eigen standpunt. De mens
van vandaag kijkt rondom zich naar een steeds krankzinniger
wordende wereld. Wat als de grootste pessimisten onder ons
profeten dreigen te worden? Waar kunnen we in de toekomst
nog naartoe als we zo blijven omgaan met onze planeet?
2de en 3de kleuterklas

21.10 /
22.10

GILLES MONNART
Mousse

Wil je ontdekken wat er kan gebeuren met een oude matras of
hoe je van een spons een lekker broodje maakt? In de wondere
wereld van Mousse ontmoeten twee heel verschillende mensen
elkaar: de strenge straatveger Alfons die van orde houdt en de
zwerfster Antoinette die tussen rommel leeft. En toch worden ze
dikke vrienden.
Twee dansers-acteurs creëren met enkele stukken ‘Mousse’ een
woordeloze wereld die voortdurend omgetoverd wordt.

SCHOOLVOORSTELLINGEN

©Kristel Dierckx

‘Nautilus’ is een verhaal over een duikboot, haar kapitein en hun
missie!

schoolvoorstellingen
1ste graad lager onderwijs

03.12 /
04.12

HET WOLK
Mist

©Tim De Backer

Het Wolk knutselt een creatieve voorstelling van twee meisjes
die heimwee hebben naar hun geboortedorp. Ze willen terug
naar de situatie van vroeger, zoeken troost bij elkaar en in hun
herinneringen. Ze herontdekken elke straat, elk huisje en iedere
bewoner. De positieve kanten maar helaas ook de negatieve.
Mist maakt het thema van scheiden en ruzie bespreekbaar voor
jonge kinderen met warme beelden, regen en wind. Kortom een
voorstelling over gemis en dat dat verdomd lastig is.
peuter en 1ste kleuterklas

07.01 /
08.01

SPROOKJES EN ZO
Wit

©Rudi Schuerewegen

Een ondergesneeuwd sprookje voor kleuters vanaf 2 jaar.
Uit de hemel dwarrelt sneeuw. Ze danst als een wolk vlinders
op de wind. De sneeuw verandert de hele wereld, alles wordt...
wit!
Wit, een streelzacht verhaal om met open mond naar te kijken. Met
je neus in de lucht en soms zelfs holderdebolder ondersteboven.
Lichtspel, muziek, acrobatie, poppentheater en talloze magische
voorwerpen.

schoolvoorstellingen
3de graad lager onderwijs

©Studio Veen

21.01 /
22.01

BEUMER & DOST
Reis om de wereld in 80 dagen

Als hoogtepunt van zijn bezoek aan de multicultiwijk Koekenberg
zal de koning een immense muurschildering onthullen met de
titel ‘De reis om de wereld in 80 dagen’. Reizend leer je tenslotte andere culturen kennen en respecteren. Het comité, met de
opdracht om de blinde muur in de buurt aan te pakken, laat de
ene na de andere steek vallen. De tijd begint te dringen en twee
huisschilders krijgen daags voor de onthulling de spoedklus in de
schoot geworpen. Zal het hen lukken?
Slapstick in een sociaal bewogen jas.
2de en 3de kleuterklas

12.02

ULTIMA THULE
BAM! (try-out)

BAM!
Een knal. Een grote ramp. De wereld naar de vaantjes.
Schiet er nog iets over? Ja, daar! Nog één stukje land. En daar!
Een man. En daar! Een vrouw.
BAM! is een voorstelling over helemaal opnieuw beginnen, over
elkaar leren kennen, in de gelijkenissen en de verschillen, over
je plek zoeken, over dromen van een nieuwe wereld en over
soms eens botsen.

schoolvoorstellingen
2de en 3de kleuterklas

03.03 /
04.03

K.A.K.
Snøw

Beste kløter,
De Grote Mensen willen niet luisteren, dus jij moet mij helpen!
Ik smelt! Mijn vriend zijn huis smelt ook!!! Wij hebben jullie hulp
nodig! Help ons alsjeblieft! Kom snel! Nee! Nu!!!
Met vriendelijke groeten, De Sneeuwman
Snøw is een kløtervoorstelling van K.A.K. over de klimaatcrisis.
Samen met een pinguin, een frigo en een rochelende vuilniszak,
komt K.A.K. in opstand tegen alle Grote Mensen die niet willen
luisteren.
2de en 3de graad lager onderwijs

©Stephan Vanfleteren

10.03

ZONZO COMPAGNIE
Koper & Vel

‘Koper & Vel’ is een ode aan de fanfare in klank en beeld. Nu eens
een feestelijke uitnodiging om te dansen, dan weer een statig
eerbetoon of een streepje troost in de rouwstoet. Fanfaremuziek
draagt ons door elk ritueel in het leven, is als het ware de klank
van het leven zelf.
Op de scène staan twee percussionisten en zeven koperblazers.
Negen muzikale klasbakken en karakterkoppen die het concept
‘fanfare’ oprekken in alle richtingen. Ze klinken grotesk en absurd,
ingetogen en sober, of verdwalen in merkwaardige danspassen.

schoolvoorstellingen
kleuter en lager onderwijs

20, 21 &
23.04

TECHNOPOLIS ON TOUR

Verspreid het nieuws: Technopolis trekt in het schooljaar 20192020 op tournee doorheen Vlaanderen met een gloednieuwe
reeks wetenschapsshows voor scholen!
Op het programma staan 3 shows met als thema’s lucht, gassen
en druk. De shows worden gegeven door volleerde edutainers:
rasechte showbeesten met een wetenschapsknobbel!

2de graad lager onderwijs

18.05 /
19.05

STILTEWANDELING

We leggen een verrassend parcours af doorheen ongekende
plekjes natuur. Maar op een onverwacht moment, verscholen
tussen het struikgewas, wordt de hangdrum bespeeld.
Dit bijzonder percussie-instrument lijkt qua vorm wel wat op
een schaalmodel van een UFO en tovert spirituele, mysterieuze
klanken.
Wandeling doorheen de Hemelse Rij i.s.m. vzw Durme

peuter en 1ste kleuterklas

11.06 /
12.06

CASIER EN DIES
Moes

Op de vloer een appelboom en 3 kastjes. De kastjes herbergen
levendig keukengerei en gekke machines. Zij spelen het verhaal
van appels tot Moes.
Een fijne voorstelling die ontroert in zijn eenvoud en verrast met
zijn finesses.
Waarschuwing: na het zien van Moes kan het zijn dat uw keukengerei thuis tot leven komt…
2de en 3de graad lager onderwijs

27.04
28.04

KOPERGIETERY
Veel te veel te veel

Vincent praat nooit. Audrey praat altijd.
Niemand begrijpt Vincent. Niemand begrijpt Audrey.
Maar toch hebben ze véél te vertellen.
Over te veel. Over te weinig.
In een wereld met veel te veel, ontdekken ze plots iets.
Niets.
Ze is mooier, zachter, stiller dan alles wat ze kennen.
Maar ook gevaarlijker....

TE GAST IN CC STROMING

13.09		
Finado Ethiopië 			
quiz 				
0498 93 61 09
20.09		KSA Berlare			kermisquiz			0477 90 57 83
21.09		
’t Meziek Berlare 			
kermisconcert 			
0476 27 87 53
03.10		
Rode Kruis 			
bloedafname 			
052 42 38 52
04.10		Curieus Berlare 			quiz				0486 42 13 24
06.10		
Such A Night vzw 		
Bella Italia - Italiaanse klassiekers 0477 35 98 79
13.10		
Poppentheater Sloeber
poppentheatervoorstelling
0476 38 23 50
19.10		
K.F. De Verenigde Vrienden
galabal				
0478 49 87 85
26.10		
K.F. Sint-Pietersvrienden 		
jaarconcert		
0485 91 20 17
27.10		
Gezinsbond Berlare 		
Sint-Maartenfeest		
052 42 49 02
29.10		
Gezinsbond Berlare 		
Legonamiddag			
052 42 49 02
01 t.e.m. 03.11 Les Femmes Uniques 		
variétéshow			
0475 94 20 54
07, 08 en 09.11 Collectief Decorum & Cantate Domino De vlucht van de nachtegaal
0470 20 30 11
17.11		
’t Meziek Berlare 			
eetfestijn			
0476 27 87 53
20.11		
Gemeenschapsonderwijs Ten Berge Grootouderfeest			
052 42 35 04
22.11		
Parochies Berlare			
De uitvinding van tevredenheid
0477 85 33 56
23.11		
Such A Night vzw 		
Steve Harley & Cockney Rebel acoustic www.suchanight.be
24.11		
Dienst vrije tijd en citymarketing Fair Food Feest			
052 43 25 40
30.11		
Vzw Durme		
voorstelling boek Donkmeer
0479 39 60 78
06.12		
VBS De Duizendpoot 		
bingo-avond			
052 42 37 29
13.12		PhiNyX 				eindejaarsquiz			0494 44 18 46

TE GAST

DATUM		ORGANISATOR			EVENEMENT			INFO

te gast

DATUM		ORGANISATOR			EVENEMENT			INFO
04.01		
‘t Meziek Berlare 			
nieuwjaarsconcert		
0476 27 87 53
19.01		
Da Capo Wichelen		
nieuwjaarsconcert		
052 42 34 19
19.01		
cultuurraad Berlare		
nieuwjaarsreceptie		
052 43 25 50
24.01		
judoclub Kumiuchi		
algemene provinciale vergadering 0496 77 90 65
08.02		
KSA Berlare 			
Nacht van de film		
0477 90 57 83
21.02		
dienst vrije tijd & sportraad
sportgala		
052 43 25 40
07.03		Balletschool Terpsichore		dansdag 			0493 15 74 81
08.03		
Such A Night vzw 		
The Dutch Eagles - Gold		
0477 35 98 79
13.03		
Such A Night vzw 		
The Johnny Cash Road Show
www.suchanight.be
15.03		
K.F. Sint-Pietersvrienden 		
koffieconcert
		
0485 91 20 17
27.03		
Ten Berge Team vzw 		
quiz			
0472 77 01 00
29.03		
K.F. De Verenigde Vrienden
Vlamo evaluatieconcerten		
0478 49 87 85
03-05; 10-12.04 Sha Mo Do It			
showcase 2020 			
0479 85 01 14
25.04		
’t Meziek Berlare 			
lenteconcert			
0476 27 87 53
29. t.e.m. 31.05
Dansschool Locomotion		
dansvoorstelling 			
09 367 97 00
06 en 07.06
Dansschool Locomotion		
dansvoorstelling 			
09 367 97 00
02.07		
Rode Kruis 			
bloedafname 			
052 42 38 52

TE GAST IN FESTIVALHAL DONKMEER
DATUM		ORGANISATOR			EVENEMENT			INFO
01, 02, 05, 06, 07.09 Festivaria			
Titanic, the musical
09 367 88 40
12.10		VVV Donkmeer			Halloweenfeest			0478 28 56 99
27.10		
Supportersclub Naesen		
eetfestijn			
0486 67 77 91
28 en 29.10
Jungle Jump Days		
springkastelendorp		
0474 17 33 21
01.11		
Flanders Project Team		
Donkmeerloop			
0477 46 01 43
03.11		
Boerenkrijgstappers		
Boerenkrijgstapperstocht		
0472 76 20 83
16.11		
fanclub Greg Van Avermaet
eetfestijn			
0479 35 62 98
23.11		
Kersthuisje Overmere		
25 jaar Kersthuisje Overmere
0474 97 62 68
20.12 t.e.m. 05.01 Vzw D&V Fest
		
Ice-Fest		
		
053 80 59 32
12.01		
gemeentebestuur 		
nieuwjaarsreceptie 		
052 43 25 60
26.01		
Boerenkrijgstappers		
Donkmeertochten		
0472 76 20 83
01 en 02.02
Artistic Tattoo			
tattoo- en rockabillybeurs		
0475 54 61 28
08.02		
Felinus international vzw		
Kattententoonstelling		
0479 01 74 10
01.03		
Gezinsbond Berlare		
tweedehandsbeurs		
052 42 49 02
08.03		BOM				ruilbeurs 			
0496 18 03 04
14.03
Dansschool Locomotion		
eetfestijn + 90’s party		
09 367 97 00
21 en 22.03
burgemeester			
bal van de burgemeester		
052 43 25 00
28 en 29.03
VBS De Duizendpoot		
schoolfeest			
052 42 37 29
11 en 12.04
dienst citymarketing		
opening toeristisch seizoen
052 43 25 60
25.04		
KSA Berlare 			
eetfestijn			
0479 76 13 72
16.05		
Boerenkrijgstappers 		
Heidemeerstochten		
0472 76 20 83
13.06		
VBS De Kleurenboog		
schoolfeest			
052 42 29 04

2019		
2020		

ABONNEMENTEN /
PRAKTISCH

		19,00 / 13,00 				..................
		
16,00 / 10,00				
..................
		
18,00 / 12,00 				
...................

za 05.10		 20:00		BART CANNAERTS
ORTWIN LOWYCK

za 12.10		 20:00		STUDIO GUGA		

JOHAN BRAECKMAN 		
7,00 / 5,00					
..................

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

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

20,00 / 14,00				..................
		
18,00 / 12,00				
..................

HANDS SOME FEET			9,00 / 6,00 / 3,00		

		..................
za 21.12		 20:00

JENS DENDONCKER

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

vr 20.12		 20:00		SCALA			 		20,00 / 14,00		 		..................

zo 15.12		 15:00

		
25,00 / 19,00				
..................

STEF BOS SOLO				18,00 / 12,00		 		..................
za 14.12		 20:00		HET PRETHUIS		

za 07.12		20:00

		7,00 / 5,00 					..................		

			9,00 / 6,00 / 3,00				..................
do 05.12		 20:00		FREDERIC DEBORSU

zo 01.12		 15:00		DE PIEPKES (5+)

vr 29.11		 20:00		LA VIE EST RIGUELLE 		16,00 / 10,00		 		..................

do 21.11		 20:00		DAVID GALLE		

za 16.11		 20:00		HET NIEUWSTEDELIJK 		
16,00 / 10,00				
..................

vr 15.11		 20:00		LES TRUTTES			

zo 10.11		 15:00		TOUT PETIT (3+)			9,00 / 6,00 / 3,00				..................

do 07.11		 20:00

wo 30.10		 15:00		NACHTWACHT		

do 24.10		 20:00		TG DE LINK			

wo 16.10		 15:00		JACKOBOND & BASTIEN		
15,00 					
..................

vr 11.10		 20:00

		20,00 (per wagen)

vr 04.10		 20:00		GREASE (Drive-in)

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

		7,00 / 5,00 					..................

19:00		INTO THE WILD				
10,00 / 5,00 				
..................

do 03.10		 20:00		RUBEN MERSCH		

vr 27.09

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

Email:

Tel:

Adres:

Naam:					Voornaam:

RESERVATIEFORMULIER 2019 - 2020

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

20:00		FRED DELFGAAUW			
16,00 / 10,00				
..................

YEVGUENI			

HET LAATSTE BEDRIJF 		9,00 / 6,00 / 3,00				..................

zo 01.03		 15:00

STENZEL & KIVITS			
16,00 / 10,00				
..................
JOHAN VERMINNEN			20,00 / 14,00				..................
CAFMEYER & DE GRAEF		16,00 / 10,00				..................
FLEUR VAN GRONINGEN 		
7,00 / 5,00					
..................

vr 20.03		 20:00
za 21.03		 20:00
za 28.03		 20:00
vr 03.04		 20:00

			
16,00 / 10,00				
..................
			
22,00 / 20,00				
..................
			
22,00 / 20,00				
..................
			
22,00 / 20,00				
..................

HAN SOLO		
COMP MARIUS
COMP MARIUS
COMP MARIUS

BOULES DE BERLIN			
15,00					
..................
JOHNY VANSEVENANT 		
7,00 / 5,00					
..................
AUF DEM FELSEN			
18,00 / 12,00				
..................
STILTEWANDELING			9,00 / 6,00 / 3,00				..................
LOUBRY, NOLF, RYCKELYNCK 22,00 / 16,00				..................

vr 24.04		 20:00
vr 01.05		 17:00
za 02.05		 17:00
zo 03.05		 17:00
wo 06.05		 15:00
do 07.05		 20:00
zo 10.05		 11:00
zo 17.05		 14:00
zo 14.06		 11:00

za 11.04		 20:00		MALFAIT & RONALDO			
10,00 / 5,00				
..................

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

BEST OF GILI

za 14.03		 20:00

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

DE GROTE FOULEE

do 12.03		 20:00

do 05.03		 20:00		PEDRO DE BRUYCKERE 		7,00 / 5,00 					..................

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

		9,00 / 6,00 / 3,00				..................

MASSAGE-COLLAGE

zo 23.02		 16:00

BEGIJN LE BLEU		

		9,00 / 6,00 / 3,00				..................

MASSAGE-COLLAGE

zo 23.02		 14:00

do 27.02		 20:00

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

PERCUSSIVE		

za 22.02		 20:00

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

ANTANERES ENSEMBLE		10,00 / 5,00				..................

do 20.02		 20:00

ma 24.02		 14:00		EARTH (FILM)		

THEATERCOLLECTIEF RAF 10,00 / 5,00				..................

		7,00 / 5,00 				..................

za 15.02		 20:00

do 06.02		 20:00		NIC BALTHAZAR		

vr 31.01 20:00		KAMAGURKA & HERR SEELE		18,00 / 12,00				..................

za 25.01

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

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

		9,00 / 6,00 / 3,00		

20:00		LIFTEN (première) 			25,00 / 21,00		 		..................

za 18.01		 20:00

do 16.01

wo 15.01 20:00		LIFTEN (try-out)

za 11.01		 19:00		THEATER TIERET		

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

praktisch

RESERVEREN EN BETALEN VAN TICKETS
abonnementen / reducties
Abonnee (min. 5 voorstellingen): -20%.
Abonnee (min. 8 voorstellingen): -25%.
Groepen vanaf 20 personen: -20%.
Jeugdbewegingen: 2,00 euro p.p.
Leerlingen KUNSTacademie (in klasverband): 5,00 euro p.p.
-26 jaar? Dan krijg je voor de meeste voorstellingen een reductie van 6,00 euro.
hoe 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 ter plaatse cash of met een kaart betalen.
Je kan de tickets tijdens de kantooruren zelf afhalen of we kunnen ze per e-mail
versturen. Tickets kunnen ook een half uur voor aanvang worden opgehaald.
rolstoelgebruiker?
Laat ons zeker iets weten bij reservatie. Wij zoeken een geschikte plaats.

start verkoop
abonnementen: woensdag 12 juni
losse tickets: woensdag 19 juni
De kantoren van CC Stroming zijn gesloten
van 22 juli t.e.m. 11 augustus 2019.
laatkomers
Laatkomers worden slechts toegelaten
indien de voorstelling dit toelaat.
geschenkbon
Op zoek naar een origineel cadeau? Koop
een geschenkbon. De waarde bepaal je zelf.
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 reservatie
automatisch. Je wordt hiervan niet verder op
de hoogte gebracht.

ZAAL HUREN?
Wij verhuren: CC Stroming, Festivalhal Donkmeer, 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
KUNSTacademie Wetteren heeft filialen in Berlare. Kinderen kunnen er wekelijks
terecht voor plastische vorming, notenleer, instrumentenleer en dictie.

tekenacademie 09 366 00 54
muziekacademie: 09 369 24 90

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

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

Cultureel Centrum Stroming
maandag
13:00-17:00		
woensdag
donderdag
08:30-12:00; 13:00-17:00 vrijdag		

13:00-18:30
08:30-12:00

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

vanaf 15:00

Cultuurcafé
Kevin & Niki De Rouck - Van De Velde
0474 66 51 67; cultuurcafe_berlare@telenet.be

Cultuurcafé
dinsdag en zaterdag
woensdag t.e.m. vrijdag

vanaf 18:00
vanaf 17:00

zondag		

TEAM CC STROMING

TEAM BIBLIOTHEEK

directeur
Stijn De Coster - cultuur@berlare.be

bibliothecaris
Ann Pieters - bibliotheek@berlare.be

cultuurconsulent
Leen De Greve - ccstroming@berlare.be

biliotheekassistent(e)
Nico Van Damme
Dominique Van Haesendonck
Katrien Vansteelant

administratief medewerker
Geert Heirman - 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 Kathy De Brandt

administratief medewerkster
Gaby De Vleeshouwer
onderhoud
Jesica Baert
schepen bevoegd voor cultuur en bibliotheek
Carine Meyers

2019		
2020		

SPONSORS

BIER- EN PRAATCAFE MET MEER DAN 250 SOORTEN BIER

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

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

samenstelling en redactie
Stijn De Coster
Leen De Greve
Geert Heirman

cover
Bert Van der Linden
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8.000 exemplaren

