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OPENINGSWEEKEND
zaterdag 18
september
14u → 22u
Reserveer je ticket!

zondag 19
september
14u → 18u

GRATIS en covid-safe
rondleidingen, activiteiten,
voorstellingen en concerten
Ertebrekers | Ballet van Vlaanderen |
Studio Moscou | Sébastien Dewaele,
Johannes Verschaeve, Pieter Verbist,
Mieke Dobbels | Scheldeoffensief | ...

Den draad

De Rus en Comen
Ga mee op een unieke rondleiding waar je de verborgen kanten
van het huis ontdekt. Creëer mee aan een kunstwerk dat groeit
tijdens het weekend. Sla een praatje met een illustrator aan het werk
in haar eigen expo. Ga zelf aan de slag in een theaterworkshop.
Geniet van theater, dans, acrobatie en concerten in een
originele setting, binnen én buiten. Laat je verrassen door
bijzondere installaties en animatie.
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No way

zaterdag 18 september 2021

© Vincent Van Kleef

theatrale rondleiding

14u en 16u | 60’		

Dominique Collet en lokale spelers — balie foyer — reserveren, beperkt aantal plaatsen

expo 				

14u → 18u | doorlopend

Kaatjes Kabinet — exporuimte

illustrator aan het werk

14u → 16u | doorlopend

Kaatje Vermeire aan het werk — exporuimte

doen 				

15u → 18u | doorlopend 		

Studio Moscou | creëer mee: portretinstallatie — foyer		

doen 			

doorlopend		

mobiele arcadegames — foyer		

wandelconcert 			

14u | 60 minuten		

toonmoment en workshop 14u en 15u30 | 60’ 		
dans 				

Tetra Town

15u15, 16u45 en 17u45 | 15’

						
muziektheater
15u15 | 75’ 		

Harmonie St-Cecilia — rond Cultuurhuis
Scheldeoffensief | Bruut — studio — reserveren, beperkt aantal plaatsen
Ballet van Vlaanderen | unieke creatie
gang 1e verdieping — reserveren, beperkt aantal plaatsen		
Sébastien Dewaele, Mieke Dobbels, Johannes Verschaeve, Pieter Verbist |

						 Andy en Karolien — theaterzaal — reserveren

zondag 19 september 2021
theatrale rondleiding 		
11u, 14u en 16u | 60’
Dominique Collet en lokale spelers — balie foyer — reserveren, beperkt aantal plaatsen
expo 				
14u → 18u | doorlopend		 Kaatjes Kabinet — exporuimte
llustrator aan het werk 		14u → 17u | doorlopend 		 Kaatje Vermeire aan het werk — exporuimte
doen 				
14u → 17u | doorlopend		
doen 				doorlopend		
toonmoment 			
15u | 45’ 		
wandelconcert 			14u | 60’		

Studio Moscou | creëer mee: portretinstallatie — foyer
mobiele arcadegames — foyer
Scheldeoffensief | taallabo — theaterzaal
Harmonie voor God en Vaderland — rond Cultuurhuis

miniatuurtheater 			 14u → 18u | doorlopend		 Audrey Dero en Griet Herssens | Trip tout petit — foyer		
installatie 			 14u → 18u | doorlopend 		 Playmate | Den draad — weide voor Cultuurhuis		

14u → 18u | doorlopend 		

Audrey Dero en Griet Herssens | Trip tout petit — foyer

openlucht voorstelling 		14u30 en 16u30 | 60’		 Aardvork | De Rus en Comen — zijkant Cultuurhuis — reserveren, beperkt aantal plaatsen

installatie 			

14u → 18u | doorlopend		

Playmate | Den draad — weide voor Cultuurhuis		

installatie 			
14u → 18u | doorlopend		 Restvorm | Tetra Town — weide voor Cultuurcafé

straattheater/circus

14u30 en 16u30 | 40’		

Duo Berlingo | No way back — weide voor Cultuurhuis

acrobatie 			
17u30 | 45’		 Lady Cocktail | To Bee Queen — weide voor Cultuurhuis

mobiele act 			

14u → 18u | doorlopend		

Productions & Zn | Slapstick — in en rond Cultuurhuis

concert 				

21u | 75’		

Ertebrekers | Crème — theaterzaal — reserveren

mobiele act 			
14u → 18u | doorlopend		 Productions & Zn | Slapstick — in en rond Cultuurhuis
mobiele act 			
14u → 17u30 | doorlopend The XXL-One — in en rond Cultuurhuis

miniatuurtheater 		

Trip tout petit

Reserveer je ticket!
Voor sommige activiteiten en voorstellingen hoef je niet te reserveren.
Voor andere dan weer wel. Doe dat bij voorkeur vooraf, zodat je zeker bent
van je ticket.
online op www.cultuurhuis.merelbeke.be
mail naar info@cultuurhuis.merelbeke.be
bel naar 09 210 35 80
kom langs aan de balie van het Cultuurhuis
— elke weekdag van 9u tot 12u, op woensdag ook van 14u tot 17u —

Voor voorstellingen die binnen doorgaan
en waarvoor gereserveerd moet worden,
vragen we een covidcertificaat.
Op deze manier ben je zeker dat je het
openingsweekend op een veilige manier
kan beleven. Meer info op
www.cultuurhuis.merelbeke.be.

Goed om weten: op zondag breidt de feestperimeter uit met de activiteiten van autovrije zondag.
www.merelbeke.be/autovrijezondag.
De ondergrondse parking Driekoningen blijft die dag
toegankelijk, maar volg de omleiding.

Cultuurhuis Merelbeke
Driekoningenplein 15
9820 Merelbeke

v.u. Luc Van Huffel, voor het college van burgemeester en schepenen, p/a Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke

Alle activiteiten zijn
gratis toegankelijk.

