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Geliefd publiek,

Ons eerste seizoen achter de rug. 

Een seizoen dat we ons nog lang zullen herinneren. De hobbeligheid 
van de weg naar het organiseren van voorstellingen. De annuleringen, 
verplaatsingen, beperkingen. Maar hé, vooral ook: de dankbaarheid. 

Dankbaarheid van spelers en technici dat zij weer op de planken en 
achter een licht- of geluidstafel mochten staan. Dankbaarheid van 
vrijwilligers en medewerkers van cultuurhuizen, die er alles aan deden 
om veilige speelplekken te bieden. Dankbaarheid van jullie, het publiek. 
Om de schoonheid, de herkenning, de warmte die een voorstelling je 
bieden kan. Om de mogelijkheid om mee te drijven op een positieve 
vibe, even te ontsnappen aan dagelijkse beslommeringen en je te laten 
inpakken door woorden, beelden of muziek als een zacht deken.   
Maar ook om na een voorstelling met gelijkgestemden na te praten,  
of om zelf je creativiteit te uiten in één van onze ateliers. 

Laat ons met die dankbaarheid aan een nieuw 
seizoen starten, en er ten volle van genieten. 

Meer dan ooit hebben we immers gemerkt dat het zo noodzakelijk is  
om samen te komen, om te creëren en schoonheid te ervaren. 

Daar gaan we in het nieuwe seizoen voluit voor. 

In deze brochure ontdek je naast ons volledig podium-, film- en 
expoprogramma ook het aanbod van de Ateliers Woord, Muziek en 
Beeld en de samenwerkingen met partners. 

Geniet ervan, stip aan, laat je verleiden. En heel graag: tot ziens in 
ons huis. 

Luc Van Huffel
schepen van cultuur

Herlinde Decroos  
coördinator en programmator

Volg ons verhaal 
op social media!
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Ik ben gij
en gij zijt gij
maar ik ben u
nee
dat kan niet 
want gij zijt mij 
gij zijt ons
wij zijn wij
wij zijn elkaar
wie was er eerst
ik ben uniek
ik ben niet uniek
maar wie ben ik 
niet zo kijken 
ik vind dat niet zo aangenaam eigenlijk 
ik had nooit gedacht dat ik zo hard 
ging discussiëren met mijn eigen

THEATER    

Show Me
Larf!

20:00 ◆ €14 | €11 | €2.80za 17.09

Wie of wat is de perfecte mens? Met die 
vraag trokken theatermakers van Larf! langs 
verschillende cultuurcentra in de regio. In 
creatieve theatermeerdaagsen brachten tieners 
hun verhalen samen. 

Zes maanden samen spelen, vertellen 
en maken resulteert in een flitsende 
theatervoorstelling die in Cultuurhuis Merelbeke 
in première gaat. Show me vertelt het verhaal 
van negen enthousiaste jongeren over perfectie, 
schone schijn, falen en hun eigen tutorials. 

Coproductie Larf!, Leietheater (Deinze), Cultuurhuis 
Merelbeke, GC De Kluize (Oosterzele), CC De Fabriek 
(Sint-Lievens-Houtem), CC Zoetegem (Zottegem) 
& CC Nova (Wetteren)
Tekst & regie Annelies De Nil & Inge Goddijn
spelers: Maura Boeckx, Elise Gekiere, Bavo Dettori, 
Marte De Pourq, Manou Lambrecht, Lupita Gonzales, 
Chaima Tahri, Lio Keppens, Joste Dewaele, Luce Marichal, 
Nila Vermoesen, Felix Van Baarle,  Ella Dumon, 
Manon Wittevrongel, Rune Micholt, Renée Van den Brande
Scenografie Sam Declercq
Met de steun van Vlaanderen, Stad Gent

Han solo's
Comedy Café 

HUMOR

Het Comedycafé is een gloednieuwe reeks in ons aanbod. 
We toveren onze theaterzaal om tot een heuse Amerikaanse comedy 

club. Geen tribune, wel gezellige tafeltjes waar je met een drankje 
en in een uniek decor kan genieten van een frisse comedy line-up, 

samengesteld door Merelbekenaar Han Coucke.

seizoen 2022—2023      7

© Fred Debrock

PREMIÈRE

Welke artiesten zullen optreden geven we 
niet prijs. Vast staat dat je op één avond vier 
comedians aan het werk ziet, van aanstormend 
talent over de beloftes van morgen tot klinkende 
namen uit binnen- en buitenland. 

Han solo is MC van dienst, en het geheel wordt 
telkens overgoten met een feestelijk sausje 
van De Airkesmachine: een Comedycafé staat 
garant voor een avond topamusement!

De Buitenlanders

Music Comedy Night

Vrouwelijk Schoon

Oost-Vlaamse Toppers

20:00 ◆ €13 | €11 | €2.60

seizoen 2022—2023      7
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GESPREKSAVOND

Cultuur op Café
Dominique Collet aan de toog 

met Maaike Cafmeyer, Joris 
Hessels en twee andere gasten.

Na het succes van de Cultuur op café-avonden van coronazomer 2021, 
toveren we dit seizoen de theaterzaal om tot een gezellige bar waar 

Merelbeeks theatermaakster Dominique Collet in gesprek gaat met een 
centrale gast die van betekenis is voor Merelbeke. 

De spits wordt afgebeten door actrice Maaike 
Cafmeyer. In november is Joris Hessels te 
gast. Wie de gasten in het voorjaar worden 
verklappen we nog niet, maar dat het boeiende 
mensen worden om mee aan de toog te 
hangen, dat staat vast. 

Dominique Collet heeft het met haar gast 
over wat hem of haar cultureel geïnspireerd, 
verrast of juist geshockeerd heeft, waar hij of 
zij naar uitkijkt en wil tippen aan het publiek. 
In een fijne babbel met beeldfragmenten en 
muzikale intermezzo’s wordt er over cultuur in 
alle vormen en maten gepraat: cultuur op scène 
of het witte doek, beeldcultuur en sportcultuur, 
eetcultuur en uiteraard toogcultuur. 

Maaike Cafmeyer

Joris Hessels

Gast nog te bevestigen

Gast nog te bevestigen

20:00 ◆ €8 | €6.50 | €1.60

8    seizoen 2022—2023
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MUZIEKTHEATER

20:00 ◆ €15 | €13 | €3

KLAP
muziektheater BOT

BOT is een Nederlands muziektheater-
gezelschap, dat wonderlijke dingen doet. 
Ze scoren steevast hoge ogen op internationaal 
gerenommeerde festivals als Oerol en Limburg 
Festival (Nl), Momix en Paris Eté (Fr); maar zijn 
in België nog lang niet genoeg te zien. 
We zijn dan ook verheugd dat ons huis dit 
prachtgezelschap heeft binnengehaald voor 
deze klepper van formaat!

Op het moment dat alle zekerheden plots 
relatief worden, maakt BOT KLAP. Waar 
we allemaal in een steeds hogere snelheid 
voortjakkerden, komt alles in één keer tot 
stilstand. Niets is meer wat het was. Wij niet, 
jij niet, niks niet. De vertwijfeling en de grote 
vragen die dat oproept vangt BOT in theatrale 
machines, pakkende composities en sprekende 
beelden. Hoe nu verder? Zetten we een nieuwe 
koers uit? En wie zijn we dan nu, eigenlijk? 

Spel en muziek
Job van Gorkum, Doan Hendriks, Geert Jonkers, 
Tomas Postema
Regie
Craig Weston

In KLAP biedt de verbeelding een welkome 
quarantaineplek, in de hoop dat er in de 
gruzelementen wat troost of perspectief te 
vinden is. 

KLAP is een beeldend, visueel en muzikaal 
avontuur met bedrieglijk eenvoudige trucage 
en fysiek spel. 

BOT © R. Engelsman

Onze tip!
"BOT is theater en muziek, is ingenieuze 
vondsten, is machinerie waaruit muziek 
getoverd wordt, spektakel en verwondering.  
Eens je een voorstelling van hen hebt gezien, 
ben je onherroepelijk fan en is er geen weg 
terug. Mis dit niet!”

vr 30.09
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REX REBEL
Run — Album Tour
Support ✴ Margot De Ridder solo

20:00 ◆ €20 | €18 | €4

Rex Rebel is de nieuwe spraakmakende, trendy 
en onbevangen revelatie in de Belgische 
elektronische music scene. Sam gaat sinds 
kort door het leven als transgenderman na een 
meer dan rijkelijke carrière als Sarah Bettens, 
het gezicht en de stem van K’s Choice.
Sam is dus niet aan zijn proefstuk toe, maar 
wil op dit keerpunt in zijn leven het geweer 
van muzikale schouder wisselen. De ambitie 
is groot!

Met
Sam Bettens, Reinout Swinnen, 
Wim Van der Westen
Support
Margot De Ridder

MUZIEK

Rex Rebel klinkt enorm speels, absoluut catchy, 
poppy en dansbaar. Bas, keys, drums en een 
stem in transitie... een combinatie die ieders 
nieuwsgierigheid zal aanscherpen.

Margot De Ridder is een Gentse muzikante 
met vele uiteenlopende muzikale invloeden. 
Enkele jaren geleden lanceerde Margot haar 
soloproject MMZL, anno 2022 heeft ze nieuw 
en oud werk gearrangeerd tot een solo liveset met 
invloeden uit jazz, electro dreampop en rock. 

© Frank Clauwers

wo 05.10

ELECTRIC LIFE
fABULEUS

20:00 ◆ €13 | €11 | €2.60
Negen jongeren tussen 16 en 20 jaar dansen 
Stravinsky’s ‘Petrouchka’. 

Stravinsky’s compositie zit vol contrasten: 
zonder overgang beland je van de ene sfeer in 
de andere. Die directheid is typerend voor de 
moderne mens aan het begin van de vorige eeuw, 
waarin elektriciteit en machines het straatbeeld 
veranderden en het leven in alle opzichten onder 
stroom kwam te staan. Electric Life zoekt uit 
welke plaats ons lichaam nu nog heeft in ons 
gedigitaliseerde leven.

Veel meer dan de oorspronkelijke balletversie uit 
1911, vertrekt fABULEUS van de zoektocht naar 
onverkende werelden in de muziek. Het resultaat 
is een elektriserend samenspel tussen lichaam 
en muziek, een energieke en zeer toegankelijke 
dansvoorstelling met prachtige kostumering, die 
je als publiek op het puntje van je stoel doet zitten, 
verrast en boeit van begin tot eind. Een must see!

Choreografie
Elisabeth Borgermans en Thomas Vantuycom
Dans
Nolan Decreton, Lauryn De Ruyck, 
Kiko Labarque-Persyn, Celien Mertens, 
Louis Staquet, Annabel Van Acker, 
Tess Van der Sanden, Maïté van Genugten 
en Lennert Vanhove 
Muziek
Igor Stravinsky, Alain Franco en Raphaël Hénard 

DANS 

Uit de Pers
“Electric Life laat je bijna vergeten 
dat je naar dansers kijkt die nog op 
de schoolbanken zitten. Stravinsky’s 
Petrouchka (...) is nochtans geen 
hapklare kost met zijn snelle 
tempowissels, kleurrijke contrasten 
en scherpe dissonanties. Maar wat 
een lichte, dynamische en intelligente 
dansvoorstelling puurden choreografen 
Elisabeth Borgermans en Thomas 
Vantuycom eruit.” 

— Charlotte De Somviele

© Clara Hermans

vr 07.10
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HUMOR

Welcome to 
the Rebellion!

Michael Van Peel

20:00 ◆ €21 | €19 | €4.20

Na tien bejubelde eindejaarsconferences, 
een sabbatjaar en een planetaire pandemie, 
duikt Van Peel dieper de tijdsgeest in. Geen 
eindejaars- maar een meerderjaarsconference 
vol tragikosmische grappen over de staat 
van de planeet, de nieuwe generaties en het 
toenemende verzet tegen… euh... van alles! 
Tegen wetenschappers, de elite, crocs, corona 
of blanke mannen… Iedereen is wel tegen iets 
maar niemand staat nog voor iets. 

Tekst & spel
Michael Van Peel

Genoeg! Daar moet dringend tegen 
gerebelleerd worden. 

Gelukkig kruipt comedy waar ze niet gaan 
kan en huppelt ze waar ze niet kruipen moet.  
The Farce is strong. Use the Farce!

Welkom bij het verzet. Welcome to the 
Rebellion!

za 08.10

GRATIS CHIPS!
Compagnie Barbarie

15:00 ◆ €10 | €8.50 | €6 | €2

We vinden het als mensheid blijkbaar erg 
nuttig om iedereen in een hokje te stoppen.
Jongen. Meisje. Blauw. Roze. Lekker. Helder. 
Roze is voor meisjes, net zoals geurkaarsen, 
huilen, een zorgzaam karakter, dagboeken, 
gevoelens en pony’s. Blauw is voor jongens, 
net zoals auto’s, agressie, loonbriefjes en 
overuren, raketten en blauwe puzzels.
Dat er verschillen zijn, dat staat vast.
Dat we aan die verschillen veel te veel belang 
hechten, dat staat nog veel vaster.
Tijd om daar eens aan te beginnen wrikken.

Van en met
Liesje De Backer, Amber Goethals, Lotte Vaes & Sarah Vangeel

FAMILIE – THEATER

In GRATIS CHIPS! gaan we stevig rammelen 
met de bestaande genderstereotypen.
Want al draagt An al lang de broek, Jan draagt 
nog steeds geen rok. 

En wat dit alles met chips te maken heeft? 
Daarvoor zal je moeten komen kijken...

© Franky Verdickt

zo 09.10

5+
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LEZING

Lara Taveirne 
aan het woord

20:00 ◆ €8 | €6.50 | €1.60

Lara Taveirne (°1983) studeerde af in de 
Germaanse Talen met een thesis over lief-
desverdriet. Jarenlang was ze werkzaam als 
theaterregisseur. Pas in 2014 durfde ze voor 
haar grote liefde te kiezen: literatuur. Haar 
debuutroman De kinderen van Calais leverde 
haar prompt de debuutprijs op. Het boek werd 
herwerkt voor theater en wordt momenteel 
verfilmd. Twee jaar na haar eersteling kwam 
Hotel zonder Sterren uit. In 2018 verscheen 
Kerkhofblommenstraat. 

Tom Lanoye schreef over dit boek: 'De nieuwe 
literaire golf in Vlaanderen is vrouwelijk, van 
Lize Spit tot Griet Op de Beeck. Lara Taveirne 
zou weleens kunnen uitgroeien tot de grootste 

Auteur op 
de planken

© Carmen De Vos

verteller onder hen. Ze schrijft poëtisch en toch 
meeslepend, met oor voor volkse dialogen.’

In haar laatste roman, Pluto, biedt Lara Taveirne 
een volkomen authentieke blik op één van de 
grote thema’s van het mensdom: verlies. Zonder 
mededogen laat ze haar rouwende personages 
afdalen in het schimmenrijk, met alleen een 
touwtje om de weg terug te vinden: de 
onbreekbare band tussen generaties. 

We zijn blij dat we Lara Taveirne als eerste gast 
in de reeks Auteur op de planken in onze praat-
stoel mogen verwelkomen. 

I.s.m.
Bib Merelbeke

di 11.10

A Matter of Time 
TeaTime Company

19:00 ◆ €10 | €8.50 | €6 | €2

TeaTime Company brengt een circusvoor-
stelling in een nieuwe bewegingstaal, die de 
relatie toont tussen circus en dans, jongleren 
en bewegen, lichamen en jongleerballen, 
het mogelijke en onmogelijke. In A Matter of 
Time wordt geflirt met tijd en zwaartekracht. 
De drie performers maken een lange neus 
naar de natuurwetten. Ze dagen elkaar uit 
om de zwaartekracht te doorbreken, de tijd 
te verbuigen en het onmogelijke te bereiken. 

Van en met
Piet Van Dycke, Hannah Regerson, 
Bavo De Smedt en Pieter Visser

FAMILIE — CIRCUS

Balancerend op de dunne lijn tussen succes en 
mislukking wagen ze zich aan een spannend 
onderzoek over hoe ver je de regels kan buigen 
voor ze breken…

Net als hun eerdere voorstelling Stick-Stock, 
die meer dan 150 keer in maar liefst 10 
verschillende landen speelde, wordt ook 
A Matter of Time een toegankelijke, elegante 
en humoristische combinatie van drie 
verschillende disciplines: Chinese paal, dans 
en jonglerie.

8+

© Astrid & Roel
vr 14.10
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MISSIE 2022
Hetty Helsmoortel

20:00 ◆ €14 | €12 | €2.80
Een theaterspecial over het meest spraakmakende 
wetenschapsnieuws van 2022.

Hetty Helsmoortel serveert opnieuw een scherpe 
analyse van het voorbije wetenschapsjaar in 
haar kenmerkende stijl: helder, humoristisch en 
hoopvol. Als het maar met de letter H begint, 
moet Hetty gedacht hebben. Haar gave en missie: 
ingewikkelde dingen begrijpelijk uitleggen aan een 
groot publiek. 

Waarom was de lancering van de James Webb 
telescoop zo’n groot nieuws?
Welke impact heeft de oorlog in Oekraïne op de 
voortgang van de wetenschap? 
En waarom is het geen goed idee om juwelen te 
dragen die 5G-stralen blokkeren? 

Dat, en véél meer, kom je te weten in Missie 2022.
Dé wetenschapsshow die je moet gezien hebben 
om het afgelopen jaar helemaal te begrijpen. 

Minimumleeftijd 16 jaar

LEZING — THEATER

TRY—OUT

© KREW

wo 19.10

THEATER

Once upon a time 
in de Westhoek

Compagnie Cecilia

20:00 ◆ €16 | €14 | €3.20

In Once upon a time in de Westhoek peilen 
Sebastien Dewaele en Wouter Bruneel naar de 
grote en kleine heroïek van het leven. 
In dialoog met de verhalen die hun grootouders 
hen hebben ingelepeld, zoeken ze hun 
eigen plek in de geschiedenis; en hoe ze 
daarbij elkaars ‘nuldraad’ kunnen zijn. Want 
vriendschappen, dat is als elektriek: ze gedijen 
op wisselspanning. 

Once upon a time in de Westhoek is een verhaal 
vol epiek, elektriciteit en knetterende humor. 
Een verhaal over dodelijke broederschap 
en onvoorwaardelijke vriendschap over vele 
generaties heen. Over heldendom. 

Van en met
Sebastien Dewaele en Wouter Bruneel
Van maar zonder
Wouter Deprez

© Kurt Van der Elst

Gratis inleiding om 
19:15 in de foyer

vr 21.10

Onze tip!
"Deze twee bevriende acteurs graven diep 
in de West-Vlaamse klei. Het resultaat is een 
schitterende voorstelling in een sappig dialect, 
waarin hun grootouders op een Permeke-
achtige manier geportretteerd worden: robuust 
en tegendraads, en met een koppigheid waar 
heel veel warmte in schuilt."

16    seizoen 2022—2023
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Voetbalvaders —
Kicking the clichés
Kopergietery

19:00 ◆ €10 | €8.50 | €6 | €2

Mijn papa is de sterkste. 
Mijn papa loopt het snelst. 
Mijn papa heeft de grootste schoenmaat. 
Mijn papa scoort meer goals dan al jullie papa’s 
samen. 

In Voetbalvaders bekijkt theatermaker Phéline 
Thierens de rol van de vader door een voetbal-
lens. Ze bevraagt genderstereotypen, al dan 
niet gedeelde sportdromen en de onvermijde-
lijke concurrentiestrijd tussen vaders en hun 
opgroeiende zoon of dochter. Hoe kan je de 
rol waarin je als ouder of kind wordt geduwd, 
speels naar je hand zetten? 

Concept en regie
Phéline Thierens
Met
Frederik & Rémi Berlaen, Nora Demuyck, Antonio
& Battista Rea, Joris en Renee Van den Brande, 
Davy & Lucas Van Deuren, Gladys Villegas en 
José Menéndez

FAMILIE – THEATER

Op scène spelen een diverse groep vaders/
moeders uit Merelbeke en Gent en hun 
kinderen een wedstrijd op het scherpst van 
de snee. Het spel toont hun band, en stelt die 
tegelijk in vraag. Kruipen de spelers in de rol 
van coach, scheidsrechter, topschutter, steward, 
vader, moeder, kind of alles-in-één? 

Het fluitsignaal weerklinkt: tijd om alle clichés 
rond voetbal en vaders onderuit te schoppen. 

Een meeslepende match vol absurde rituelen, 
dolkomische schijnbewegingen en tackles 
met twee voeten vooruit! 

© Anelies Vanhove

Een thuismatch voor Merelbekenaars 
Battista Rea en Renée Van den Brande 
(ESA Bottelare), en voor Lucas en 
Davy Van Deuren (Kfc Bottelare)! 
Kom jij ook in het shirt van je voetbal-
club, dan krijg je een extra attentie.

za 12.11

8+

PODIUM

20:00 ◆ €15 | €13 | €3

Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet
zijn beiden grote fan van Ella Fitzgerald en 
vernoemden hun dochter zelfs naar haar. 

Uit het repertoire van Fitzgerald – een mix van 
hoopvolle, energieke en tijdloze nummers – 
brengen Bos & Voet een selectie, schreven 
nieuwe songs en lieten nummers vertalen 
naar het Nederlands. Het concert wordt een 
combinatie van bestaand, eigen en nieuw 
materiaal met als inspiratie Ella. Geen gewone 
tribute, maar een persoonlijk verhaal, dat samen 
met vier zeer getalenteerde muzikanten tot 
leven gebracht wordt. Net zoals Ella dat kon, 
brengt Esmé Bos – met haar stem die zowel 
weemoed als vreugde uitstraalt – mensen bij-
een, over leeftijdsgrenzen en genres heen.

Van en met
Esmé Bos, Bart Voet, Anneleen Boehme, Geert Hendrickx, 
Rob Banken, Simon Raman, Louis van Beek 
Support
Eef Van Acker en Marco Cirone

De avond wordt ingezet met Eef Van Acker en 
Marco Cirone. Deze Merelbeekse zangeres 
ademt jazz en brengt met het programma 
In-Team het publiek alvast in de juiste mood.

© Damien Thonnon

Ella
Esmé Bos en Bart Voet

support: Eef Van Acker in-team 
with Marco Cirone

Onze tip!
“De hemelse stem van Esmé Bos dringt 
binnen tot diep in je ziel. Je kent haar 
van Duveltjeskermis, maar ook van Tres 
Tigres Tristes en andere projecten als 
Wiegelied. Concerten van Bos en Voet zijn 
de puurheid zelve, zijn zowel energie en 
melancholie. Betoverend mooi.” 

MUZIEK

vr 18.11
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Met
Jelle Cleymans, Peter Verhaegen, 
Patrick Steenaerts, Alano Gruarin en Jan Cleymans 

Jelle Cleymans
Roubaix

20:00 ◆ €16 | €14 | €3.20

Als we vallen, moeten we opnieuw rechtkrabbelen, 
niet twijfelen en gewoon weer die fiets op. 
En gewoon blijven trappen.  

Als ons gezicht onherkenbaar besmeurd is door
de modder, dan vegen we het weer schoon. 
En gewoon, gewoon blijven trappen.

Op onze zoektocht naar het grootste geluk moeten 
we af en toe een beetje afzien. Dat hoort er nu 
eenmaal bij. Maar als we dat doen, dan wacht de 
velodroom op ons als opperste beloning.

Roubaix is Cleymans’ vierde soloalbum. In zijn 
eigen, frivole stijl brengt hij samen met zijn 
vijfkoppige band een ode aan het struggelen. 
Hij probeert de schoonheid van het afzien te 
grijpen in een dozijn nieuwe songs. 
Niemand ontsnapt aan een gezonde portie twijfel 
of tegenslag, dus kunnen we het maar beter 
proberen te omarmen. Er af en toe om huilen. 
Maar er vooral een goeie geut om lachen.

MUZIEK

©
 Koen Bauters

za 26.11

Murmur
Grensgeval i.s.m. Aifoon

15:00 ◆ €10 | €8.50 | €6 | €2
Murmur is circus-geluidstheater voor alle 
zintuigen. Het publiek zit rondom de scène, 
in een landschap van speakers, met een 
acrobatische danser en ruisende rugzakken!
Een fantasierijk visueel feest voor iedereen 
die wel eens meer dan alleen mens wil zijn.

Camiel bouwt een wereld vol geluid. 
Met het publiek rondom zich wringt hij 
zich in bochten, springt, valt en vliegt om 
de wereld te componeren. Plots beginnen 
ook de rugzakken van het publiek te zoemen. 
Alles en iedereen wordt deel van deze 
wervelende en betoverende voorstelling, 
waarbij je ogen en oren te kort komt.

Concept
Hanne Vandersteene, Mahlu Mertens, Stijn Dickel
Acrobatie
Camiel Corneille
Regie
Hanne Vandersteene en Mahlu Mertens
Dramaturgie 
Mieke Versyp
Geluidscompositie 
Stijn Dickel (aifoon) 

FAMILIE — CIRCUS — DANS

© Geert Roels

zo 27.11

4+
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20:00 ◆ €8 | €6.50 | €1.60
Wedden dat je binnenkort aan Stijn Meuris 
denkt als je naar de hemel kijkt? De Man 
van Noordkaap, Monza en Meuris is al van 
kindsbeen begeesterd door het heelal. Hij voert 
je mee naar zijn favoriete ruimte, vertrekt op 
de aarde en neemt je via ons zonnestelsel mee 
het heelal in, in een begeesterend betoog over 
astronomie. Stijn en de Sterren is wetenschap, 
filosofie en humor. Helemaal Meuris dus. 

Met
Stijn Meuris
I.s.m.
Bib Merelbeke

LEZING

© Sara De Graeve

Stijn en 
de Sterren
Stijn Meuris aan het woord

Auteur op 
de planken

di 29.11

 THEATER 

EX
Alice Reijs, Marthe-Geke Bracht, 

Lucas Van den Eynde & Tom Van Dyck

20:00 ◆ €16  | €14 | €3.20
Bob en Sonja komen op bezoek bij Ted en 
Vera. Bob is de beste vriend van Ted en Sonja 
is zijn nieuwe vriendin. Een groot probleem is 
dat Bobs vorige vrouw de beste vriendin van 
Vera was. Wat een gezellige avond zou moeten 
worden rond de nieuwe barbecue, wordt een 
nachtmerrie. De afwezige ex is de aanleiding.

EX is een tragikomische voorstelling over de 
menselijke onvolmaaktheid, egoïsme en het 
onvermogen tot communiceren. Verwacht je 
aan pijnlijk herkenbare momenten uit de levens 
van gewone mensen, waar de lach gelukkig 
nooit veraf zal zijn. 

Tekst
Theatergroep Carver
Spel
Alice Reijs, Lucas Van den Eynde, 
Marthe-Geke Bracht en Tom Van Dyck
Productie
De Kempvader

© Stinus Van Grieken

wo 30.11
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Ten Aarzel
Pieter Verelst

20:00 ◆ €13 | €11 | €2.60
Hier is Pieter Verelst, begenadigd cabaretier 
en multitalent. Hij brengt ons absurd cabaret.

Na Mijn broer en ik en Amai is hier zijn derde 
voorstelling Ten Aarzel. Deze kan je best 
interpreteren zoals in Ten Aanval, maar dan 
aarzelender, enfin… 

Pieter brengt in zijn eigen universum opnieuw een 
hilarisch, geniaal en absurd verhaal over een paard 
dat hij wil en dat hij besluit te bestellen op Ali 
Express. Je zal verbaasd zijn welke avonturen en 
gedachtegangen Pieter daarna meemaakt. 

Absurd cabaret van hoog niveau.

HUMOR — CABARET

De spannendste 
comedian van 
zijn generatie
 — De Standaard

© Jo
hannes Vande Voorde

vr 02.12

Jonathan
KVS

20:00 ◆ €15 | €13 | €3

Jonathan is een palliatieve zorgrobot, die 
door een Artificial Intelligence-team versneld 
in roulatie werd gebracht wanneer covid de 
woonzorgcentra plotseling in een lockdown 
plaatste. Zo konden enkele ouderen alsnog 
de juiste zorg toegediend krijgen zonder angst 
voor besmetting.

In Jonathan ben je getuige van botsingen tussen 
liefde en vergi´enis, vernieling en vernieuwing. 
Maar er vindt ook iets magisch plaats: het over-
lijden van Claudine – moeder, behorende tot de 
soort homo sapiens en getro´en door corona –
luidt de geboorte in van Jonathan, haar toe-
gewijde, kunstmatig intelligente verzorger.

Met
Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens

THEATER

Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens 
stonden twintig jaar geleden mee aan het 
doopvont van theatergezelschap SKaGeN. 
Nu staan ze voor het eerst met twee op scène 
in een bizar poëtische creatie vol verwondering 
en twijfel over wat het betekent om mens te 
zijn en om te moeten gaan met verrassingen 
en tegenslag.

© Danny Willems

za 17.12

24    seizoen 2022—2023



26    seizoen 2022—2023 seizoen 2022—2023      27

Groovy X-Mas
My Groovy Sisters

20:00 ◆ €12 | €10 | €2.40

Meer dan ooit willen we ze horen: 
prachtige kerstsongs over joy and peace. 
Want de wereld kan het gebruiken. 

My Groovy Sisters zingen kerstsongs in 
originele arrangementen van Ilse Duyck. 
Begeleid door een Groovy X-mas band 
en omringd door een zwerm charmante 
danseressen.

It’s that time of the year! Omdat het kan 
én omdat het moet: we sluiten het jaar in 
schoonheid en zijn volledig klaar voor die 
christmas tree!

MUZIEK

vr 23.12

Sneeuw!
Sprookjes enzo

15:00 ◆ €10 | €8.50 | €6 | €2
Sneeuw! is een witte wintervoorstelling voor 
de allerkleinsten. Met weinig woorden, sterke 
beelden vol muziek en kleuren ademt de 
voorstelling de sfeer van het verre Noorden, stil en 
sprookjesachtig. De kinderen worden uitgenodigd 
om van heel dichtbij deze fabelachtige sferen mee 
te verkennen. 

Zet gauw je muts op, trek je sjaal en wanten aan en 
kom er lekker bij, dan gaan we samen op avontuur!

 FAMILIE — THEATER 

Van en met
Pietro en Marcello Chiarenza, Stijn Van de Wiel 
en Ilke Teerlinck

1,5 TOT 4

© Rudi S
chuerewegen

do 05.01
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FAMILIE — THEATER 

plastiekBERTRAND
De Maan, Kopergietery en KGbe

15:00 ◆ €10 | €8.50 | €6 | €2

Bertrand kijkt droevig toe hoe de mensheid 
– in al haar plezier en met veel goede bedoelingen –
de wereld langzaam om zeep lijkt te helpen.  

In een massa aan rommel en afgewezen voorwerpen 
wordt in plastiekBERTRAND op zoek gegaan naar 
de schoonheid in dit zogenaamde ‘niets’. De kapotte 
stofzuiger, die lelijke rok, een plastieken zak en zelfs 
mama’s oude broodrooster... 

PlastiekBERTRAND is een heerlijk kleurrijke, 
zalige en knotsgekke voorstelling. Je komt ogen 
en oren te kort, en ook grotere kinderen én 
volwassenen met een jong hart komen stralend 
buiten na het bijwonen van dit visueel en 
muzikaal feest!

Van en met
Nona Demey Gallagher, Valerie Le Roy, Michiel Soete 
en Leentje Kerremans

Nog meer gezellige activiteiten voor jong 
en oud tijdens het Winterfestival! Kom naar 
de film Ook muizen gaan naar de hemel en 
de expo Een zee van liefde. 

Van Tati tot dada...
poëtische punk voor 
klein en zeker ook 
groter. 

Onze tip!
“Deze voorstelling van jonge makers is een 
absolute topper en een schitterende manier 
om het nieuwe jaar energiek in te zetten. 
Na een gedwongen corona-annulering vorig jaar, 
zijn we uitermate blij plastiekBERTRAND in 2023 
te mogen verwelkomen!”

© Ilja Van Autreve

za 07.01

4+

De Gemoederen
Het Kwartier, Mariën & von Winckelmann  
i.s.m. De Studio

20:00 ◆ €13 | €11 | €2.60

Een vrouw wordt vermoord. Een man wordt 
beschuldigd. Maar daar stopt het niet. 
Het regent klachten. Rond een tafel zitten zes 
mannen. Zij moeten maatregelen nemen.

De Gemoederen is een stuk over een eiland vol 
verbannen, ‘losbandige’ vrouwen, en een kamer 
vol mannen. Een voorstelling in het brandpunt 
van onze tijd: machtsmisbruik, bureaucratie, 
sociaal onrecht en scheefgetrokken man-
vrouwverhoudingen komen samen in een 
dystopisch verhaal, geïnspireerd op waar-
gebeurde feiten. Gekruid met humor en een 
flinke dosis girl power.

Van en met
Carl von Winckelmann, Freek Mariën, 
Louise Bergez, Anna Carlier, Indra De Bruyn, 
Femke Platteau, Eleonore Van Godtsenhoven, 
Soraya van Welsenis

THEATER

Regisseur Carl von Winckelmann en schrijver 
Freek Mariën van Het Kwartier slaan voor 
De Gemoederen de handen in elkaar met 
Compagnie De Kolifokkers. Zes stra´e actrices 
spelen zes mannen die met de beste bedoelingen 
beslissingen nemen. Waarop alles totaal uit de 
hand loopt.

© Yuri Van der Hoeven

Gratis inleiding om 19:15 in de foyer
vr 13.01
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Na het succes van hun Belgisch debuut in 
oktober 2018 en een Belgische tour in januari 
2020 komt het Noorse Vocal Art opnieuw naar 
België, in het gezelschap van Tore Johansen 
(trompet) en Espen Berg (piano).

Vocal Art brengt de integrale uitvoering van het 
Requiem ten berde, samen met ander werk van 
Tore Johansen.

Laat je meeslepen door de rijke stemmenpracht 
van Vocal Art, de krachtige alomtegenwoordige 
Scandinavische zangcultuur, de soundscapes 
van trompettist Tore Johansen en het virtuoze
pianospel van Espen Berg.

Vocal Art is pure schoonheid van boven 
de poolcirkel.

Requiem
Vocal Art, Tore Johansen 
& Espen Berg 

20:00 ◆ €16 | €14 | €3.20

MUZIEK

Van en met
Vocal Art (Bodø) sopraan, mezzosopraan (Soetkin Baptist), 
tenor, bariton & bas; Tore Johansen (trompet), 
Espen Berg (piano)

© Martin Losvik

do 19.01

Soenami
Soe Nsuki

20:00 ◆ €12 | €10 | €2.40
Soe is stand-up comedian, tv-persoonlijkheid 
(Vlaanderen Vakantieland) en scenariste (De Shaq, 
PANNA). Zeg alsjeblieft niet ‘creatieve duizendpoot’ 
want die term wordt te veel gebruikt en is dus 
helemaal niet creatief.

Het begon allemaal met de mopjes in 2012.  
Ze speelde het voorprogramma voor Thomas 
Smith, Philippe Geubels en Alex Agnew en in 2016 
struinde ze de zalen af in een dubbelshow met 
BFF Jens Dendoncker. Eind 2018 ging Soe in 
première met haar eerste volavondshow Soetopia
voor een volle Arenbergschouwburg. 

In haar nieuwe zaalshow, SOENAMI, overspoelt 
Soe je met moppen over racisme, de backstage 
van de tv wereld, het leven als millenial-dertiger 
en kom je te weten waarom je nooit iemand met 
een bolhoed mag vertrouwen. 

Een ideale feel good comedy show.

HUMOR

vr 20.01

seizoen 2022—2023      31
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Onze tip!
“Wauw, dit is een voorstelling die nog dagen, 
weken, maandenlang in je geheugen gegrift staat. 
Ze kruipt diep onder je vel, doet je lachen en 
een traan wegpinken, en maakt je zoveel rijker. 
Een ab-so-lu-te must.”

Doe de groeten 
aan de ganzen
hetpaleis & De Nwe Tijd,
Freek Vielen

15:00 ◆ €10 | €8.50 | €6 | €2
Op algemeen verzoek gaat Doe de groeten 
aan de ganzen terug op tour door Vlaanderen. 
Het allerlaatste seizoen! 

Precies één jaar geleden ging de hond van 
broer en zus dood. En dus vieren ze feest. 
De taart is net aangesneden, de limonade 
uitgeschonken wanneer de bel gaat. Daar is 
het bezoek, genaamd De Dood. En dat blijkt 
heel gezellig.

Freek Vielen creëert samen met Danny Ronaldo 
(Circus Ronaldo), Margo Verhoeven en Tim 
David een wonderlijke en wonderschone 
wereld waarin ze samen met het publiek het 
leven én de dood vieren.

Van en met
Freek Vielen, Tim David, Danny Ronaldo 
en Margo Verhoeven

FAMILIE — THEATER

© Kurt Van der Elst

zo 22.01

6+

Hommage à Brel

20:00 ◆ €19 | €17 | €1.80
In Hommage à Brel brengen Filip Jordens en zijn 
formidabele muzikanten een meesterlijke ode 
aan de Belgische grootmeester van het Franse 
Chanson: Jacques Brel! 

Het orkest en de zanger wervelen als een 
muzikale tornado doorheen de ogen, de oren en 
de harten van het publiek. Wanneer je Jordens 
op de scène bezig ziet en hoort, lijkt het even 
alsof Brel terug is. 

Hij heeft diezelfde energieke jongensachtigheid, 
die combinatie van verlegenheid en flair. 
Hij beweegt als Brel, ademt als Brel, laat zijn 
handen wapperen, en werkt zich in het zweet 
als Brel.

Met
Filip Jordens, Maarten Lingier, Stijn Bettens,
Yves Baibay en Jean-Louis Rassinfosse

MUZIEK

Filip Jordens

“Zijn talent, zijn stem, zijn lijf, het samenspel 
met zijn muzikanten, alles in Filip Jordens roept 
“le grand Jacques” opnieuw tot leven. Met 
eenzelfde kracht, furie, ironie en tederheid speelt 
deze Brel-vertolker zonder gelijke niet enkel de 
zaal plat, hij laat ons ook voelen hoe groots en 
actueel het oeuvre van Brel nog steeds is. (…) 
Een meester tout court.”

— Philippe Claudel, schrijver en filmmaker

© Ellen Smeets

za 28.01
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Klankennest
Concert voor baby’s en peuters

In een intieme en prikkelende setting nodigt 
Klankennest de allerjongsten en hun ouders 
uit voor een ontdekkingstocht vol klanken en 
beweging.

Met aanstekelijke, omhullende en ontroerende 
muziek trekken de muzikanten iedereen mee. 
Door te bewegen, te zingen en verschillende 
melodische en ritmische patronen aan te bieden, 
groeit de dialoog.

Een babyconcert staat voor een unieke en 
intense beleving voor ouder en kind.

FAMILIE — MUZIEK — DANS

3 voorstellingen voor 
3 leeftijdscategorieën. 
Beperkt aantal plaatsen. 
Een kind wordt telkens 
begeleid door max. 
2 volwassenen. 

☺ 09:30 ☞ 4 – 14 maanden
☺ 10:30 ☞  15 maanden – 24 maanden
☺ 16:00 ☞  2 jaar – 3 jaar

€10 duo kind-volwassene
€8.50 extra volwassene
€6 extra kind
€2 duo kind-volwassene 

UiTPAS kansentarief
€1.70 extra volwassene UiTPAS kansentarief

zo 29.01

LEZING

Elvis Peeters 
aan het woord

literatuur geschreven met 
twee hoofden en vier handen

20:00 ◆ €8 | €6.50 | €1.60

De romans en kinderboeken van het duo Elvis 
Peeters belanden steevast op de nominatie-
lijsten van belangrijke literaire prijzen en zijn 
vertaald in diverse talen. De roman Wij werd 
verfilmd, de boeken rond Meneer Papier
werden een animatiereeks voor jonge kinderen. 

Is de roman De ontelbaren echt profetisch, 
waar komt het pseudoniem Elvis Peeters 
vandaan en hoe ontstaan romans? Hoe schrijf 
je een boek met zijn tweeën? En hoe loopt 
het dan wanneer ze samenwerken met bv. 
Pieter Gaudesaboos?  

Vragen en redenen genoeg voor een boeiend 
gesprek in het kader van de reeks Auteur op 
de planken. 

I.s.m.
Bib Merelbeke

Bezoek zeker ook de expo rond het 
werk van Pieter Gaudesaboos (pg. 78). 
Gaudesaboos, auteur en illustrator 
van het met de Boon-Prijs bekroonde 
Een zee van liefde maakte samen
met Elvis Peeters het prachtige 
Klein verhaal met een hart. 

Auteur op 
de planken

© Siska Vandecasteele

di 07.02
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Bach to Black
Kapinga Gysel & Room 13 Orchestra

Through the Grapevine
Alexander Vantournhout — Not Standing

20:00 ◆ €16 | €14 | €3.20 20:00 ◆ €16 | €14 | €3.20

Op 23 juli 2011 stierf Amy Winehouse. 27 jaar, 
een leeftijd waarop wel meer sterren de 
legende ingaan. Componist en pianist Yves 
Meersschaert herschreef alle nummers  van 
haar legendarische plaat Back to Black op 
maat van het Room 13 Orchestra, een groot 
kamerorkest. Onder leiding van dirigent Frank 
Van Troyen brengen 14 strijkers, 4 koperblazers, 
2 houtblazers, 2 slagwerkers en Yves op piano 
hulde aan deze indrukwekkende zangeres.

Een eigenzinnige pas de deux tussen 
Alexander Vantournhout en Axel Guérin. 
De performers tonen hun lichamen, ontdaan 
van elke franje. Ze zijn getraind maar zeker 
niet perfect en tonen net de schoonheid van 
het échte. 

MUZIEK DANS

Met
Kapinga Gysel, Frank Van Troyen, 
Yves Meersschaert en Room 13 Orchestra

Met
Alexander Vantournhout 
en Axel Guérin

© M
aît

ris
e

Kapinga Gysel (Zita Swoon) kruipt onder het vel 
van Amy. Gezegend met een buitenaards mooie 
stem, doet zij de nummers alle eer aan.

Bach to Black is veel meer dan een tribute 
aan deze grote zangeres. Rond elk nummer
werd een nieuw muziekstuk opgebouwd. 
De toegevoegde melodische lijnen brengen 
een extra en indrukwekkende dimensie aan 
de prachtige songs. 

Gaandeweg botsen hun atletische lichamen 
op fysieke grenzen; en door de bewegingen 
ontdekken ze zelf de sterktes en zwaktes 
van hun eigen specifieke lichaamsbouw. 
De performers zoeken met veel inspanning en 
concentratie samen naar balans, evenwicht 
en harmonie zonder daarbij ook humor te 
schuwen. Ze dagen elkaar uit en helpen elkaar, 
ze leiden afwisselend de dans. 

vr 10.02 za 11.02

Onze tip!
"Je hoeft geen fan te zijn van Amy Winehouse 
om van dit concert te genieten. Dit is gewoon 
schitterende muziek mét toegevoegde waarde, 
zonder meer. "

"Zoals steeds is Vantournhouts werk zo ingenieus dat 
het onmogelijk te beschrijven valt. Je kan alleen maar vol 
bewondering en concentratie naar de fenomenale fysieke 
intelligentie kijken die hier wordt tentoongespreid, een ode 
aan de uniciteit van het menselijk lichaam.”

 — De Standaard

©  Bart Grietens
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MUZIEK— EN FIGURENTHEATER

Zeefier

20:00 ◆ €14 | €12 | €2.80
Dit is het verhaal over een eiland in de zee.  

De vrouwen houden hun adem hier in, telkens 
het schip van hun mannen het zeegat invaart. 
Uren, dagen, weken, soms een kleine eeuwig-
heid. Pas wanneer het schip terug uit de golven 
oprijst, laten ze een zucht tussen hun tanden 
ontsnappen. Eén lange zucht tot de trossen 
vastgeknoopt worden, de longen zich opnieuw 
kunnen vullen met zoute zeelucht. Dan start het 
feest en weerklinkt alom muziek. En elke keer 
verweren de zilte harten wat meer. In en uit, in 
en uit; de mannen hun schepen, de vrouwen 
hun adem.

Theater Tieret gaat voor deze figurentheater-
voorstelling in zee met het Desguin Kwartet. 
Samen staan ze voor een beklijvende en op-
rechte voorstelling over wachten, hoop 
en verdriet.

Theater Tieret 
i.s.m. Desguin Kwartet

© Pieter Dedecker

Gratis inleiding om 

19:15 in de foyer

vr 17.02

Vuur/Toren
Laika

19:00 ◆ €10 | €8.50 | €6 | €2

Een tragikomische voorstelling over de nood 
aan warmte en samenzijn.  

Sommige mensen zorgen voor anderen. 
Van ‘s morgens tot ‘s avonds. Dag in, dag uit. 
Hun hele leven lang. Ze zorgen omdat het hun 
lot is of een gave of gewoon uit naastenliefde. 
Ze hopen dat iemand ooit voor hen zal zorgen.  

Sommige mensen houden een vuur brandend 
in een toren. Te midden van de woeste oceaan, 
in weer en wind, met gevaar voor eigen leven. 
Alleen maar opdat anderen veilig thuis geraken.  
Maar wie loodst hen doorheen het woelige 
water naar een veilige haven, als ze oud of moe 
of ziek zijn? En wat als iedereen hen vergeten 
is? Hoe lang houd je het vuur in de toren en het 
vuur in je hart brandend?  

Van en met
Michai Geyzen, Ephraïm Cielen, Boris 
Van Severen, Robbert Vervloet, Yoh Morishita

FAMILIE — THEATER

Vuur/toren is net als Geyzens vorige voorstel-
lingen Über-ich en De passant een visuele, 
dynamische, dansante en tragikomische voor-
stelling. Over de drie laatste vuurtorenwachters 
ter wereld die door iedereen vergeten zijn. 

Onze tip!
“Dit is een voorstelling waar we heel hard naar 
uitkijken. Net als De Passant, die enkele jaren 
geleden bij ons te gast was, bewijst Michai 
Geyzen met Vuur/Toren opnieuw dat zijn 
voorstellingen door alle leeftijden gesmaakt 
worden.”

© Kathleen Michiels

vr 03.03

6+

Van en met 
Hans Vancauwenberghe, Joost Van den Branden, 
Wolfram Van Mechelen, Rhea Vanhellemont, 
Pieter-Jan De Smet en Ludovic Bataillie
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Huroram!
Hugo Matthysen, Ronny Mosuse 

en Aram Van Ballaert

20:00 ◆ €25 | €21 | €5
Hugo Matthysen plukt uit zijn merkwaardige 
catalogus en onoverzichtelijke repertoire een 
fraaie setlist voor het trio met de fonkelende naam 
HURORAM! De musici werken al jaren samen in de 
beroemde Clement Peerens Explosition, maar nu 
zal het er iets beschaafder aan toe gaan. Je moet 
dus niet bang zijn, er zal geen half woord Antwerps 
te horen zijn. Tussendoor wordt er wel eens wat 
verteld waar je na lang nadenken misschien wel 
een touw aan kan vastknopen. 

HURORAM! is een afwisselend programma vol 
zang en dans, waarbij de dans wordt vervangen 
door de zang, en de zang door het gesproken 
woord, en dat gesproken woord wordt vervolgens 
op muziek gezet. Kunt u nog volgen? Nee? 
Een handleiding is verkrijgbaar.

HUMOR — MUZIEK
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za 04.03

La Serenata
Pieter Embrechts, Noémie Schellens 
en Maarten Vandenbemden

11:00 ◆ €16 | €14 | €3.20
kerk Melsen

In het zuiden van Italië wordt tot op vandaag 
de traditie van de 'serenata' in ere gehouden:
de avond voor het huwelijk begeeft de bruide-
gom zich met gevolg én gitaar naar het huis
van de aanstaande bruid om onder het balkon 
de Liefde en het Leven te bezingen.

Vandaag geen bruidegom onder een balkon, 
maar opera-diva Noémie Schellens en gitaar-
wonder Maarten Vandenbemden. Ze nemen 
je mee onder de Napolitaanse zon tot in de 
geurige tuinen van Aranjuez, van de meeslepende 
opera-aria's van Vincenzo Bellini tot de 
nostalgische klankwereld van Reynaldo Hahn.

Met
Noémie Schellens, Maarten Vandenbemden 
en Pieter Embrechts

MUZIEK — POËZIE

Zanger, acteur en rasverteller Pieter Embrechts 
is de bard van dienst met prachtige liefdes-
gedichten, verhalen en songs over de lenige 
liefde. Van Hugo Claus tot Toon Tellegen, van 
Judith Herzberg tot Herman Brusselmans.

Samen brengen ze een lofzang op het leven 
en de liefde in de goddelijke setting van de 
prachtige kerk van Melsen. Halleluja!

© Koen Broos

MUZIEK — POËZIE

zo 05.03
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Broeden
Grof Geschud

20:00 ◆ €13 | €11 | €2.60

Een man staat verwachtingsvol zijn grote 
liefde op te wachten in de luchthaven. In een 
oogopslag ziet hij haar afwijzing. Het nog maar 
net autonoom geworden hart van de vrouw 
breekt bij het zien van alle pijn van de man, 
en zo blijft ze toch nog 732 dagen bij hem, 
met scherven in haar borst. 

Wees getuige van een hilarische en ontroerende 
poging van deze ex-geliefden om zichzelf 
te verlossen van de verpletterende angst 
om verlaten te zijn.  Een poging die duizend 
beelden krijgt in verhalen, nummers en scènes. 
Verbeelding als laatste reddingsboei. 

HUMOR — CABARET

Lander Severins en Myrthe van Velden zijn 
samen Grof Geschud. Onder de bekwame 
vleugels van Minou Bosua (de Bloeiende 
Maagden/Minoux) en Janne Desmet (Studio 
Orka) en met coaching van Raf Walschaerts 
(Kommil Foo) stelt dit fijne gezelschap haar 
tweede avondvullende cabaretvoorstelling voor.

do 09.03

THEATER 

Eén of andere 
Rus
ARSENAAL & Het Kwartier
Freek Mariën

20:00 ◆ €16  | €14 | €3.20

Eén of andere Rus is een hedendaagse tragedie, 
geïnspireerd op het leven en werk van Eduard 
Limonov. Limonov was een straatboefje in 
Oekraïne, een dissidente dichter in Rusland, 
een zwerver en butler in New York, een rock-
‘n-rollschrijver in Parijs en een strijder aan de 
kant van oorlogsmisdadigers. En dat is maar 
een selectie. In maart 2020 overleed hij, nog 
even actief, de laatste jaren als oppositieleider 
in Rusland.

In Eén of andere Rus trekt Limonov als tolk 
en chau´eur van een oorlogsjournaliste door 
Joegoslavië op weg naar oorlogsmisdadiger 
Karadzic. Gaandeweg verschuift de aandacht 

Van en met
Freek Mariën, Janne Desmet, Wanda Eyckerman, 
Pieter Genard, Lotte Heijtenis, Tom Van Bauwel 
en Joris Van den Brande

van de journaliste naar Limonovs eigen levens-
verhaal, dat van de Sovjet-Unie naar het Westen 
gaat, van roem naar val, van strijden met de pen 
tot strijden met wapens.

Freek Mariën (winnaar Taalunie Toneelschrijf-
prijs 2015) schreef een indrukwekkende, actuele 
tekst, die gespeeld wordt door een stra´e cast 
in een gezelschap dat garant staat voor ‘groots’ 
theater van de bovenste plank. Samen zetten ze 
een leven op scène dat geschiedenis, activisme 
en liefde verbindt.

© Yuri van der Hoeven

Gratis inleiding om 
19:15 in de foyer

vr 10.03

Je zag Joris eerder dit 
seizoen in Voetbalvaders.
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DOUBLE BILL FIGURENTHEATER 

Twee miniatuurfigurentheatervoorstellingen in de kijker.
 Je kan een ticket voor één of twee voorstellingen kopen. 

Zowel Ultima Thule als Lucinda Ra bezitten het magische vermogen 
ogenschijnlijk banaal materiaal te bezielen en hiermee een wondere 

wereld te creëren en een verhaal te vertellen waarin je als toeschouwer 
helemaal meegezogen wordt. 

Kom hier is toegankelijk voor iedereen vanaf 6 jaar, 
Mia Kermis is een voorstelling voor volwassenen waarbij kinderen 

vanaf 10 jaar welkom zijn.

€10  | €8.50 | €6 | €2

€16  | €13.50 | €9.50 | €3.20

Eén voorstelling

Combiticket
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© Kerlijn Van der Cruyssen

Mia Kermis

Kom hier

16:00 & 19:00 | Max. 50 pers. 17:30 & 20:00 | Max. 30 pers.

Kom Hier
Ultima Thule

Mia Kermis
Lucinda Ra & Stefanie Claes

Marco & Kubo zijn elkaar uit het oog verloren.
Al heel lang.
Marco schrijft een brief.
Maar een brief komt niet altijd aan.
Soms is er wind.
Soms is er regen.
En soms verdwaalt een brief.
In de straten van je hoofd.

Kom Hier is een ode aan de verbeelding en de 
fantasie. Via objecten, figuren, licht, schaduw 
en geluid volgen we een personage doorheen 
imaginaire werelden, die toch refereren aan de 
wereld waarin wij 
vandaag de dag allemaal leven.

Wat is werkelijkheid en wat is fictie? Ultima 
Thule neemt je door onzichtbare steden mee 
op een imaginaire reis. Een hele nieuwe wereld 
in een notendop.

Vlakbij het vroegere huis van Stefanie Claes 
is een vondelingenschuif, een plek die haar 
mateloos fascineert. In oude stadsarchieven 
wordt een vondeling beschouwd als iemand 
zonder verleden. Maar iedereen komt toch 
ergens vandaan? 

Mia Kermis is een ode aan alle vondelingen 
die ooit hebben geleefd en aan de verbeelding 
en de nieuwsgierigheid naar onze oorsprong. 
Stefanie Claes creëert in Mia Kermis een unieke 
beeldende taal zonder woorden waarmee ze 
het verhaal vertelt van een kind dat op zoek 
gaat naar haar eigen begin om zo te kunnen 
(op)groeien.

"Mia Kermis toont hoe de magie 
van theater in zijn dubbele 
bewustzijn ligt: niets mooier 
dan kijken naar de machinerie 
achter een fantasiewereld om er 
vervolgens helemaal in mee te 
stappen." 

— Charlotte De Somviele, 
    De Standaard

Van en met
Stefanie Claes

Van en met
Griet Herssens, Rupert Defossez, Sven Ronsijn en 
Griet Pauwels

seizoen 2022—2023      45
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6+ 10+
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© Les Rois VagabondsConcerto pour
deux clowns

Les Rois Vagabonds

19:00 ◆ €10 | €8.50 | €6 | €2

Vivaldi, Strauss en Bach staan op het program-
ma, maar in dit ‘concerto’ zijn de muzikanten 
verrassend genoeg twee clowns, die op buiten-
gewoon muzikale wijze met theatertradities en 
-clichés, en bovenal met het publiek spelen.

Zij is een mooie, in-witte-poederdoos-gevallen 
aristocrate, met viool en zeventiende-eeuwse 
pruik, hij een onhandige boerenkinkel. Met rode 
neus, schmink en extravagante kostuums laten 
ze het publiek lachen en nemen ze je mee in 
een verhaal over het leven, over onze menselijke 
onhandigheden, verdriet en blijdschap, de liefde 

Van en met
Julia Moa Caprez en Igor Sellem

FAMILIE — CIRCUS

en de dood. Laat je echter niet in het ootje 
nemen: deze clowns zijn top-mimespelers, 
geniale komieken, hilarische acrobaten en 
virtuoze muzikanten. In 2013 wonnen ze de 
Publieksprijs in Avignon en sindsdien toeren 
ze de wereld rond met hun Concerto pour 
deux clowns.

Acrobatie, mime, bijzondere e´ecten en 
clownerie voor het hele gezin! 

vr 14.04

8+

Badje vol met stroop
Guga Baul en Jonas Van Thielen

20:00 ◆ €14 | €12 | €2.80

Guga Baul en Jonas Van Thielen, allebei 
kinderen van het magische jaar 1986, nemen 
je mee op een heerlijke trip naar de beste 
Vlaamse fictie van de jaren ‘80 en ‘90. Spilfiguur 
van hun verhaal is de Vlaamse oppergod van 
de comedy: Urbanus, onsterfelijk als Hector 
en Koko Flanel. De reis brengt hen verder naar 
Postbus X, Kulderzipken, FC De Kampioenen, 
De Droomfabriek... Alles wat die twee decennia 
kleur heeft gegeven, moet worden doorgegeven 
aan het nageslacht, mijn gedacht! 

HUMOR

Guga en Jonas hebben al zo vaak naar die 
series en films gekeken dat ze verbanden zijn 
beginnen zien en verborgen verhalen hebben 
ontdekt over de acteurs. Zelfs als je nog nooit 
van een reeks gehoord hebt, of zelfs nog niet 
geboren was toen ze werden uitgezonden, 
word je meegesleept in hun aanstekelijk 
enthousiasme en fijne humor. 

Badje vol met stroop is een wonderlijk verhaal 
over Vlaamse fictieklassiekers, voor 8 tot 88 jaar. 

© Studio Edelweiss
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FAMILIE — THEATER

Hom(m)e
Tina Heylen en Eva Binon

15:00 ◆ €10 | €8.50 | €6 | €2

HOM(M)E is een bewegend beeldend werk voor kleuters én 
volwassenen. 

Wat blijft er staan, wat valt er om, wat verandert van vorm. 
Wat laat ik vallen, wat hou ik vast, wat duw ik om. 
Wat dragen we samen, wat bouwen we op, wat laten we los. 
De wind waait over de prairie, het huisje valt en wordt iets anders. 

In deze associatieve ketting van gebeurtenissen zijn afbreken, 
omvallen en opbouwen even vrolijk en belangrijk. 

Van en met
Tina Heylen en Eva Binon

© Lieselotte De Keyzer

zo 23.04

2,5+

LEZING

20:00 ◆ € 12 | € 10 | € 2.40

Met De Bourgondiërs schreef Bart Van Loo 
een ongeziene voltre´er: meer dan 270.000 
verkochte exemplaren, talloze vertalingen, 
lyrische recensies en één van de best beluister-
de podcasts uit de Lage Landen. Hij bewerkte 
zijn oerverhaal tot een uniek stuk verteltheater.
Bart Van Loo neemt ons op sleeptouw door-
heen de middeleeuwen, langs brandstapels en 
banketten, de pest en riddertoernooien, Jeanne 
d’Arc en Filips de Goede. Een historische roller-
coaster die eindigt bij het ontstaan van de 
Lage Landen en een antwoord geeft op waar 
we vandaan komen. 

“Een geweldige verteller 
die boeit van de eerste 
tot de laatste seconde. 
Een ode aan de kracht 
van het woord.”
— NRC

Denk aan veldslagen à la Game of Thrones. 
Denk aan de prentenboeken van ’s Lands Glorie. 
Denk ook aan de geschiedenislessen van je 
allerbeste leerkracht. 

Deze laatste avond in de Auteur op de planken-
reeks staat voor humor en spanning, anekdotiek 
en inzichten. Maak je klaar voor een wervelende 
brok cultuurgeschiedenis.

I.s.m.
Bib Merelbeke

Auteur op 
de planken

Bart Van Loo 
aan het woord

De Bourgondiërs — 
Ons spannende oerverhaal

© Geert Van Hoeymissen

di 25.04

Onze tip!
“Een heerlijke voorstelling waarin 
met doodeenvoudige voorwerpen 
en licht nieuwe werelden 
opengaan voor jong en ouder.”
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History of Songfestival
Neeka, Axl Peleman, Wouter Mattelin, 
Maarten Flamand en Esther Lybeert 

(The Antler King)

20:00 ◆ €16 | €14 | €3.20

Het Eurovisiesongfestival. De Grand Prix van 
het lied. En van de glitter. Een goeie 65 jaar 
na de eerste wedstrijd is het nog altijd één 
van de meest bekeken televisieshows ter 
wereld. Een monument vol hoogtepunten en 
diepe decolletés. Vol wereldhits en sterren 
overgoten met pailletten. Een strijd die soms 
werd gewonnen op blote voeten, al eens werd 
gepresenteerd zonder ondergoed, waar teksten 
werden vergeten en waar gezongen werd met 
een kogelvrij vest aan.

MUZIEK 

Met
Wouter Mattelin, Neeka, Esther Lybeert en 
Maarten Flamand (The Antler King) en Axl Peleman

Beleef samen met vijf topmuzikanten en 
verteller Wouter Mattelin een wervelende 
bloemlezing met de mooiste nummers uit 
de eerste 45 jaar, de gouden tijd toen een 
liveorkest de liedjes ondersteunde die nu in 
ons geheugen geprent zitten. De jaren van 
Poupées en puppets, van Volare, Waterloo en 
J’aime La Vie. Het wordt een schitterende avond 
doorspekt met de leukste anekdotes en fijne 
weetjes over de vloek van de tweede, bizarre 
stemrondes, vergeten Belgen en de iconische 
12 points.

© Koen Bauters50    seizoen 2022—2023

vr 28.04

FAMILIE — THEATER 

Stokpaardprins
4Hoog

15:00 ◆ €10 | €8.50 | €6 | €2
voorstelling op locatie in een 
ridderlijk bos nabij het Cultuurhuis

Tromgero´el! Klaroengeschal! 
Heldhaftige gevechten!
Gigantische kastelen! 
Prinsessen wakker kussen! 
Bruidsjurken!
Ware liefde! Romantiek!
Welkom in de zoete dromen van Stokpaardprins. 

Stokpaardprins is een sprookjesachtige en 
humoristische voorstelling over avonturen 
beleven, proberen, falen en opnieuw proberen.
Over zoeken naar liefde. En die vinden op een 
plek waar je het eerst niet had verwacht.

Van en met
Raf Walschaerts, Lander Severins,  
Myrthe Van Velden of Loes Carrette en 
Thomas Van Caeneghem 

© Michiel Devijver

zo 14.05

3+
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Nowhere Gagarine

20:00 ◆ €7 | €1.40

Peter Monsaert brengt in Nowhere een 
gelaagd portret met ontroerende personages, 
over verbinding, hoop en familiale roots. 
Fantastisch vertolkt door een ongeziene Koen 
De Bouw in zijn meest kwetsbare rol ooit, en 
de jonge talentvolle Noa Tambwe Kabati.

Ex-truckchau´eur André (55) vult zijn dagen 
met het opknappen van een afgelegen 
baancafé. Zijn routineuze bestaan wordt 
opgeschrikt wanneer hij de dakloze tiener 
Thierry betrapt op een poging tot inbraak. 
Sterk geraakt door zijn verhaal, neemt André 
hem onder zijn hoede en gaan ze op zoek naar 
een spoor van Thierry’s familie.

Het debuut van regisseursduo Fanny Liatard 
en Jérémy Trouilh is een dromerige coming-
of-age-film die zelfs het meest versteende 
hart doet smelten. Gagarine werd gemaakt 
in samenwerking met de bewoners van het 
inmiddels gesloopte cité. De film is een hulde 
aan een gemeenschap die haar thuis verliest, 
aan idealen en solidariteit.  

Youri, een introverte 16-jarige (meesterlijk 
vormgegeven door Alséni Bathily), groeide op 
in Cité Gagarine, de enorme rode bakstenen 
woonwijk van Ivry-sur-Seine, aan de buitenste 
rand van Parijs. Hij droomt ervan om ruimte-
vaarder te worden. Wanneer hij hoort dat 
Gagarine met de sloop wordt bedreigd, 
besluit Youri in verzet te komen.

Peter Monsaert Fanny Liatard 
en Jérémy Trouilh

20:00 ◆ €7 | €1.40

Nagesprek met regisseur Peter Monsaert 
en hoofdrolspeler Noa Tambwe Kabati. 
I.s.m. Bib Merelbeke en Avansa.
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FILM

wo 14.09 wo 28.09

Petite Maman The Innocents

20:00 ◆ €7 | €1.40

Na het overlijden van haar oma verkent de 
achtjarige Nelly het huis en de omgeving waar 
haar moeder opgroeide. In het bos ontmoet ze 
een ander jong meisje. Langzamerhand wordt 
duidelijk dat ze het meisje kent, maar wie is ze? 

In Petite Maman keert Sciamma terug naar 
haar roots, en maakt een intiem en intrigerend 
coming-of-age verhaal waarin de grenzen 
tussen heden en verleden vervagen.

Tijdens de heldere Scandinavische zomer, 
wanneer de volwassenen niet kijken, 
onthult een groep kinderen hun duistere 
en mysterieuze krachten. Hun speeltijd 
neemt een gevaarlijke wending. 

We volgen de negenjarige Ida, eenzaam en op 
drift nadat ze met haar ouders en autistische 
oudere zus Anna naar een nieuwe woonwijk 
is verhuisd. Hun nieuwe vriendje Ben, met zijn 
schijnbaar aanstekelijke vermogen om dingen 
met zijn geest te verplaatsen, is best cool. 
Maar zijn sadistische impulsen zijn dat iets 
minder ...

The Innocents is een aangrijpende Noorse 
thriller; origineel, claustrofobisch en duister.
Vogt verkent op adembenemende wijze de 
soms onvoorstelbaar gewelddagige wereld 
van de kindertijd.

Céline Sciamma Eskil Vogt

20:00 ◆ €7 | €1.40

FILM

wo 12.10 wo 26.10
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Drive My Car Flee

20:00 ◆ €7 | €1.40

Drive my Car is een prachtige film over liefde, 
rouw en verlies. 

Acteur en theaterdirecteur Kafuku, nog herstel-
lende van een persoonlijk verlies, stemt ermee 
in om Tsjechovs 'Oom Vanya' op te voeren op 
een festival in Hiroshima. Daar ontmoet hij de 
gereserveerde jonge vrouw Misaki, die hem als 
chau´eur is toegewezen. Terwijl de autowielen 
van de rode Saab warm rijden op het asfalt, 
bese´en Kafuku en Misaki dat ze een aantal 
levenslessen delen.

Regisseur Ryusuke Hamaguchi herwerkte een 
kortverhaal van Haruki Murakami tot een drie 
uur lange vertelling. Zonder de estheet uit te 
hangen, trakteert Hamaguchi ons geregeld op 
een bijzonder shot dat aan het netvlies blijft 
kleven. De personages komen helemaal 
tot bloei in hun gesprekken over verlies, 
verlangen, liefde en de levensvormende kracht 
van kunst.

Als uitmuntende animatiedocumentaire is 
vluchtverhaal Flee een pleidooi voor het genre. 
Want wat als er geen beelden zijn en de 
geïnterviewde anoniem wil blijven? Animatie 
maakt het persoonlijke universeel en zo van 
het nadeel een voordeel.

Amin, een Afghaanse vluchteling, zakenman 
en homoseksueel, heeft noodgedwongen een 
valse identiteit moeten construeren, die hij 
hier langzaam maar zeker en veilig verscholen 
achter animaties, durft af te leggen. In een 
aangrijpende mix van archiefbeelden en 
animaties vertelt Rasmussen over de weg die 
Amin aflegde van het Afghanistan uit de jaren 
tachtig naar het Denemarken van nu.

Ryusuke Hamaguchi Jonas Poher 
Rasmussen

20:00 ◆ €7 | €1.40

In het voorprogramma zeven animatie-
kortfilms van (ex-) studenten aan het KASK.

FILM

wo 09.11 wo 23.11

Belfast West Side Story

20:00 ◆ €7 | €1.40

In deze semi-autobiografische film keert 
regisseur Kenneth Branagh terug naar 
het Belfast uit zijn jeugd. Hij brengt een 
aangrijpend verhaal over liefde en verlies, 
te midden van het sociale tumult van de late 
jaren zestig. Hoewel het onderwerp donker is, 
koos Branagh ervoor om zich te concentreren 
op hoe een jongen en zijn gezin op typisch 
Ierse wijze met de traumatische ervaring 
omgaan: met humor, dans en muziek.

Gefilmd in prachtig zwart-wit, krijgen we 
een coming-of-age-drama dat zich afspeelt 
in Noord-Ierland. De film volgt Buddy terwijl 
hij door een landschap van arbeidersstrijd, 
ingrijpende culturele veranderingen en 
sektarisch geweld navigeert. 

Een oprechte liefdesgeschiedenis die keer op 
keer elke generatie weet te ontroeren. 

In het New York van de jaren '50 woekert 
een heftige rivaliteit tussen twee jeugdbendes. 
The Jets (witte Amerikanen) en The Sharks 
(Puertoricaanse immigranten) strijden om 
hun territorium in de wijk. Te midden van dat 
alles bloeit een verboden liefde. 

Bijna 65 jaar nadat de musical in première 
ging en 60 jaar nadat de filmversie met tien 
Oscars aan de haal ging, waagt Steven
Spielberg zich aan een eigen versie van West 
Side Story. Hij  slaagt erin om deze klassieker 
aan te scherpen, zonder het tijdloze verhaal te 
willen actualiseren. Het resultaat is een respect-
vol eerbetoon, met iets meer nuances. 

Kenneth Branagh Steven Spielberg

20:00 ◆ €7 | €1.40

FILM

wo 14.12 wo 28.12
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Het varken, de vos 
en de molen

Ook muizen gaan 
naar de hemel

10:30 ◆ €7 | €5 | €1.40

15:00 ◆ €7 | €5 | €1.40

zo 30.10

wo 04.01

Een handgetekende animatiefilm over een varkentje en zijn papa. 
Wanneer papa op pad moet om een boosdoener te verjagen, blijft het 
varkentje alleen achter. Hij is nu verantwoordelijk voor de molen en 
voor het hele dorp. Dat is veel last op de schouders van één kleine big. 
Gelukkig krijgt hij hulp van zijn beste maatje, de vos. 

Dit is het verhaal van een jonge muis met een opvliegend karakter 
en een onzekere vos die samen in de dierenhemel terecht komen. 
Een prachtige stop-motionfilm voor de hele familie, over het overwinnen 
van vooroordelen en de kracht van vriendschap.

Erick Oh

Denisa Grimmová & Jan Bubeníček

☞ Na de film kan je deelnemen aan een gratis 
doe-activiteit in de foyer. 

☞ Schrijf ook in voor de workshop in de bib op 
maandag 31 oktober van 10u tot 11u30 
(4- tot 6-jarigen)

☞ Na de film kan je deelnemen aan een gratis
doe-activiteit in de foyer. 

☞ Check ook onze andere activiteiten tijdens ons 
Winterfestival!

☞ Schrijf ook in voor de workshop stop-motion in 
de bib op woensdag 22 februari van 9.30 

tot 12u (6- tot 10-jarigen)
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3+

6+

Wolfwalkers

Wolfy

10:30 ◆ €7 | €5 | €1.40

10:30 ◆ €7 | €5 | €1.40

zo 26.02

zo 16.04

Wanneer Robyn met haar vader naar Ierland reist om er op de laatste 
wolven te jagen, hoort ze verhalen over de mysterieuze ‘wolfwalkers’ 
en ontmoet ze Mebh, een heel bijzonder meisje met wilde rode haren. 
Dwalend door het woud, op zoek naar wolven, wordt het tweetal 
steeds verder meegezogen in een wereld vol magie. Een schitterende 
ode aan de fantasie, vriendschap en wilde natuurkrachten.

Een compilatie van zes kleurige kortfilms waarin schattige kleine 
maar ook oude knorrige wolven de hoofdrol spelen. De natuur laat 
zich in deze tekenfilm van haar vrolijkste kant zien. Kom lekker 
meehuilen met de wolven naar de volle maan.

Ross Stewart & Tomm More

Julia Ockers, Nils Hedinger e.a.

☞ Na de film kan je deelnemen aan een gratis 
doe-activiteit in de foyer. 

☞ Na de film kan je deelnemen aan een gratis 
doe-activiteit in de foyer. 
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Phantom Thread
We bevinden ons in het stijlvolste stukje Londen 
van de jaren '50. Woodcock is een van de meest 
gerenommeerde modeontwerpers van de stad. 
In zijn atelier komen prinsessen en andere bekend-
heden adembenemende jurken passen. 
Paul Thomas Anderson serveert met Phantom 
Thread een oogverblindend elegant meesterwerkje.

Maudie
Maudie wordt ingehuurd als gouvernante door Everett 
Lewis, een eenzame en teruggetrokken visser. In 
werkelijkheid is ze een arme huishoudster. Maar in 
plaats van schoon te maken, besteedt ze haar tijd 
aan het bekleden van de muren met levendige en 
kleurrijke schilderijen. Terwijl er een diepe relatie 
ontstaat tussen Maudie en Everett, wordt het talent 
van deze delicate vrouw, die lijdt aan juveniele artritis, 
geleidelijk erkend in haar gemeenschap en haar 
naïeve kunst zal over de hele wereld te zien zijn.

Ôtez-moi d’un doute
Erwan is geschokt wanneer hij verneemt dat de 
man die hem heeft opgevoed niet zijn echte vader 
is. Ondanks alle liefde die hij voor hem voelt, gaat 
hij discreet op onderzoek. Hij vindt zijn biologische 
vader, Joseph, een zeer innemende oude man voor 
wie hij onmiddellijk a´ectie koestert. En dan kruist 
hij het pad van de ongrijpbare Anna, wiens hart hij 
besluit te veroveren. 

The Father 
Een hoogbejaarde, dementerende man woont 
alleen in Londen en weigert de verpleeghulp 
die zijn dochter hem probeert aan te bieden. 
Zij beschouwt de hulp echter als noodzakelijk 
omdat ze zelf op het punt staat om met haar 
partner naar Parijs te verhuizen.
Brits-Franse dramafilm uit 2020 onder regie van 
Florian Zeller. Met Anthony Hopkins en Olivia 
Colman.  

Filmmatinees

14:00

14:00

14:00

14:00

FILMMATINEES

do 22.09

do 17.11

do 20.10

do 22.12

Presque
Begrafenisondernemer Louis en Igor, die gehandi-
capt werd na een verkeersongeluk, ondernemen 
een roadtrip in een lijkwagen met daarin de over-
blijfselen van Madeleine. 

Presque is gebaseerd op het levensverhaal van 
Alexandre Jollien (Igor), die een hersenverlamming 
heeft. Het is zowel een grappige als tedere film die 
een intelligente kijk biedt op vooroordelen over 
invaliditeit.

Spencer 
Spencer is gebaseerd op de latere jaren van het 
leven van Diana, prinses van Wales. De film beslaat 
een kritiek weekend in de vroege jaren 1990, toen 
Diana besloot dat haar huwelijk met prins Charles 
niet werkte en dat ze moest afwijken van haar pad 
om ooit koningin te worden. Het drama speelt zich 
af gedurende drie dagen, tijdens één van haar 
laatste kerstvakanties in het Huis Windsor. 

Jackie
Op 22 november 1963 wordt de echtgenoot van 
Jacqueline ‘Jackie’ Kennedy, president John F. Kennedy, 
doodgeschoten in Dallas, Texas. Een week na de 
moordaanslag wordt Jackie geïnterviewd en blikt ze 
terug op zowel de dood van haar echtgenoot als de 
tv-uitzending ‘A Tour of the White House with Mrs. 
John F. Kennedy’ (1962). De voormalige first lady 
probeert haar emoties te verwerken en maakt zich 
zorgen over hoe haar echtgenoot herinnerd zal worden. 

Suite Française 
Bussy, een gemeente in de buurt van Parijs. In het 
door de nazi's bezette Frankrijk wacht Lucille Angellier 
samen met haar dominante schoonmoeder op 
nieuws van haar echtgenoot, een krijgsgevangene. 
Wanneer Duitse soldaten in het dorp arriveren, 
krijgen Lucille en haar schoonmoeder in hun 
woning het gezelschap van o´icier Bruno von Falk. 
Hoewel Lucille aanvankelijk probeert de aanwezig-
heid van de Duitse soldaat te negeren, ontwikkelt 
ze na verloop van tijd gevoelens voor hem. 

Maandelijks op donderdagnamiddag kan je in het Cultuurhuis terecht voor een matineefilm. 
De film wordt steeds voorafgegaan door een inleiding, en afsluiten kan indien gewenst met koffie en gebak. 
Organisatie: LDC De Merelaar. 

€5 | €1 (film) ◆ €7 | €1,40 (film, ko´ie en gebak)

14:00

14:00

14:00

14:00

do 19.01

do 16.03

do 16.02

do 20.04
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AT E L I E R S 
VA K A N T I E A A N B O D 

E X P O ' S 
S C H O L E N A A N B O D 

PA R T N E R S
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Op een ongedwongen manier 
beeldend aan de slag

Stil je artistieke honger in één van de vele beeldende reeksen die Cultuurhuis 
Merelbeke in de aanbieding heeft. Er zijn korte en lange reeksen, voor kinderen of 
volwassenen, beginners of meer ervaren deelnemers, in de meest uiteenlopende 

beeldende disciplines, zowel ’s avonds als overdag! 

De klemtoon ligt op leren, experimenteren en ontdekken, in een gezellige 
en ontspannen sfeer onder begeleiding van een ervaren docent.

ATELIERS BEELD

Praktische Info

De Ateliers Beeld zijn toegankelijk voor iedereen. 
Twijfel je of het iets voor jou is, misschien omdat je specifieke ondersteuning nodig hebt? 
Contacteer ons gerust via ateliers@cultuurhuis.merelbeke.be

De lessen lopen van september tot juni. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
Voor alle lessen is een minimum aantal deelnemers nodig opdat de lessen kunnen doorgaan.
Inschrijven kan vanaf dinsdag 21 juni 2022 om 9 uur. 

De lessenreeksen vinden plaats in het Popelin Lyceum (Gaversesteenweg 195), in de Vleugel 
(gebouwen KTA Gito, Potaardeberg 59) of in het Cultuurhuis (Driekoningenplein 15). 
Meer informatie vind je op www.cultuurhuis.merelbeke.be
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Atelier voor de kleinste kunstenaars
Delphine Van Rysseghem  ☺  2e en 3e kleuterklas & 1ste en 2e leerjaar

Elke les start met een verhaal of een bestaand kunstwerk, dat de verbeelding aan het werk zet.
Van daaruit ontdekken de kinderen verschillende materialen en beeldende technieken. 
Er is ruimte voor experiment en creativiteit met de focus op ontdekking en beleving, niet op een 
perfect afgewerkt eindresultaat. In dit atelier krijgen de kinderen de mogelijkheid hun eigen 
kunnen te ontdekken.

☞ 8 lessen op zaterdag van 10 tot 11.30 uur — 2e en 3e kleuterklas Wekelijks vanaf 8 oktober 2022 
☞ 8 lessen op zaterdag van 10 tot 11.30 uur — 1ste en 2e leerjaar Wekelijks vanaf 28 januari 2023

Kunstig met klei — �
Kim Elegeert  ☺  8 t.e.m. 11 jaar

Als een echte kunstenaar een prachtig beeld maken of een grappig fantasiedier kleien? 
We boetseren erop los en maken superleuke dingen. In alle vrijheid en onder deskundige 
begeleiding ga je op avontuur met klei! 

☞ 25 lessen op zaterdag van 10 tot 12 uur, wekelijks vanaf 1 oktober 2022.

Kinderen 
& Jongeren
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Kunstig met klei —�
Inge Casteleyn  ☺  11 t.e.m. 14 jaar

Laat je fantasie de vrije loop met klei tijdens een ontspannen creatieve woensdagnamiddag. 
Op een speelse manier leer je de nodige technieken om mooie keramiek te maken. Je krijgt 
de vrijheid om de aangeboden thema’s op je eigen manier uit te werken. Dit alles in een leuke, 
ongedwongen en gezellige sfeer. 

☞ 25 lessen op woensdag van 13.15 tot 15.15 uur, wekelijks op woensdag vanaf 12 oktober 2022.

Vrij atelier beeldende technieken 
Inge Casteleyn  ☺  15 t.e.m. 20 jaar

Zoek je als tiener een atelier om helemaal je ding te kunnen doen? Kies dan voor 
Vrij atelier beeldende technieken. Boetseren, schilderen of tekenen, werken met houtskool 
of gips, kennismaken met litho-, pyro- en linografie: hier zit je helemaal goed. 
Begeleiding op maat, in een groep waar een toffe en creatieve sfeer centraal staat. 
Proberen, ontdekken en experimenteren!

☞ 25 lessen op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur, wekelijks vanaf 12 oktober 2022.
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Schilderen voor beginners
Corry Vandermassen

In deze cursus leer je schilderen van waarneming naar persoonlijke interpretatie. Je begint 
van het absolute begin, met acrylverf en een stevige papieren drager. De verschillende 
kleurwaarden, grijswaarden, opbouw- en compositorische principes komen aan bod. 
Later leer je het uitgangspunt los te laten, want een schilderij heeft altijd een eigen leven. 
Wat zijn de eigenschappen van olieverf? Ontdek welk medium het beste werkt voor jou.

☞ 15 lessen op donderdag van 19.30 tot 22 uur, wekelijks vanaf 13 oktober 2022.

Tekenatelier voor beginners en gevorderden
Corry Vandermassen

Iedereen kan tekenen! Je leert in deze cursus wat belangrijk is bij tekenen — en dat met potlood, 
kleurpotlood, houtskool, bister … Tekenen begint met goed kijken en je inleven in het onderwerp,
 of dat nu een krop sla is of een persoon in levende lijve. Heb je al ervaring in de tekenkunst? 
Vervolmaak je dan in de reeks voor gevorderden.

☞ Voor beginners: 10 lessen op dinsdag van 19.30 tot 22 uur, wekelijks vanaf 11 oktober 2022. 

☞ Voor gevorderden: 15 lessen op dinsdag van 19.30 tot 22 uur, wekelijks vanaf 24 januari 2023.

Schilderen
& Tekenen

seizoen 2022—2023      67



68    seizoen 2022—2023 seizoen 2022—2023      69

Florale Kunst
Jo De Boeck

Bloemschikken is een aangename bezigheid waarbij plantendelen, geknipt uit de tuin of gekocht 
bij de kwekerij, een andere bestemming krijgen. In dit atelier breng je originele bloemen- en 
plantencreaties tot stand. Voor beginners en gevorderden.

☞ 10 lessen op dinsdag, van 13.30 tot 16 uur, maandelijks vanaf 4 oktober 2022. 

Tafeldecoratie
Kathleen De Groote 

We werken in een aangename sfeer aan tafeldecoratie rond een bepaald seizoen of voor een 
bepaalde gelegenheid. Je neemt het werk mee naar huis zodat je er daar nog lang van kunt 
genieten. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met materialen uit je tuin of de natuur. Je kan voor 
één of beide reeksen inschrijven, als beginner of gevorderde.

Twee reeksen van telkens 3 lessen op dinsdag van 13.30 tot 16 uur

☞ Tafeldecoratie voor het najaar → 11.10 – 08.11 – 06.12
☞ Tafeldecoratie voor het voorjaar → 07.03 – 28.03 – 25.04

Florale 
Kunsten

Een bloemstuk maken
Kathleen De Groote 

Met materialen uit je tuin of de natuur creëer je een bloemstuk voor binnen of buiten. 
Je gaat naar huis met een afgewerkt stuk. Je kan voor één of beide reeksen inschrijven, 
als beginner of gevorderde..

Twee reeksen van telkens 3 lessen op dinsdag van 10 tot 12.30 uur
☞ Een bloemstuk voor het najaar → 11.10 – 08.11 – 06.12
☞ Een bloemstuk voor het voorjaar → 07.03 – 28.03 – 25.04

Keramiek op maandagvoormiddag
Manu Van Steenbergen 

In dit atelier start je met enkele opdrachten om de creativiteit op te wekken. Hierna ontwikkel 
je een persoonlijke, unieke beeldtaal waarin je loskomt van het functionele object. Door diverse 
technieken en afwerkmethodes ontdek je de verscheidenheid in vormen die keramiek kan 
aannemen. 

☞ 25 lessen op maandag van 9.30 tot 12 uur, wekelijks vanaf 3 oktober 2022.

Keramiek op maandagavond
Kim Elegeert

Keramiek is net als een taal: iedereen kan het leren. In dit atelier leer je die taal te begrijpen zodat 
ook jij je eigen verhalen in klei kan creëren. Met liefde voor de materie, steeds bijsturend op 
technisch vlak, maar vooral met respect voor jouw smaak, stijl en tempo. 

☞ 25 lessen op maandag van 19 tot 21.30 uur, wekelijks vanaf 3 oktober 2022.

Keramiek
Voor deze reeks is minimale ervaring vereist
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Potten draaien op maandagavond
Carla Honnay

Leer zelf pottendraaien of krijg nieuwe draaitechnieken onder de knie. Deze ervaren keramiste 
vervolmaakte zich aan de Academie van Waasmunster. Ze geeft ook al jaren les in haar eigen 
atelier. Carla werkt graag met zwart-witcontrasten, ook natuurelementen vind je vaak in haar 
werk terug. 

☞ 25 lessen op maandag van 18.30 tot 21 uur, wekelijks vanaf 3 oktober 2022.

Keramiek op dinsdagnamiddag & - avond
Inge Casteleyn

In dit atelier krijg je op een ontspannen manier keramische opbouwtechnieken aangeleerd. Je leert 
hoe je op verschillende manieren keramiek een kleurtje kan geven. Dankzij begeleiding op maat 
ontwikkel je op je eigen tempo je eigen stijl. Voor beginners en gevorderden.

☞ 25 lessen op dinsdag van 13.30 tot 16 uur, wekelijks vanaf 4 oktober 2022.

☞ 25 lessen op dinsdag van 19.30 tot 22 uur, wekelijks vanaf 4 oktober 2022.
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Potten draaien op woensdagvoormiddag & -avond
Kimberley Vanderbeken

Dompel je onder in de wondere wereld van het potten draaien. Leer hoe je een vormeloze massa 
klei kan omvormen tot een kom, een kopje of een bord. Voor beginners en gevorderden.

☞ 25 lessen op woensdag van 9.30 tot 12 uur, wekelijks vanaf 5 oktober 2022.

☞ 25 lessen op woensdag van 19.30 tot 22 uur, wekelijks vanaf 5 oktober 2022.

Potten draaien op donderdagavond
Manu Van Steenbergen

Leer verder kijken dan de gedraaide vorm. Je start met enkele opdrachten om de creativiteit los 
te maken. Hierna ontwikkel je een persoonlijke, unieke beeldtaal waarin je loskomt van de pot als 
functioneel object. Door diverse technieken, afwerkmethodes en voorbeelden leer je dat potten-
draaien meer kan zijn dan louter het maken van … een pot. 

☞ 25 lessen op donderdag van 19.30 tot 22 uur, wekelijks vanaf 6 oktober 2022. 

      

Korte reeks potten draaien
Kimberley Vanderbeken

Geen tijd voor een lange reeks? In vijf woensdagnamiddagen verken je de principes van potten 
draaien: je draait zelf eenvoudige potjes, je draait ze af en glazuurt ze. Zo ga je naar huis met enkele 
unieke potjes! Een workshop voor beginners of deelnemers met beperkte ervaring.

Twee reeksen van telkens 5 lessen op woensdag van 15.30 tot 18 uur
☞Korte reeks potten draaien I → 05.10 - 12.10 - 19.10 - 26.10 - 09.11
☞Korte reeks potten draaien II → 18.01 - 25.01 - 01.02 -08.02 - 15.02

Weekend potten draaien
Manu Van Steenbergen

Een heel weekend met je handen in de klei! Op vrijdagavond maak je je hoofd leeg aan de draai-
tafel en leer je een eenvoudig potje draaien. Op zaterdag oefen je verder: een potje, een kommetje,... 
Op zondagvoormiddag draai je je laatste creaties. Ideaal om te ontspannen na een drukke werk-
week. Tijdens deze workshop staan de draaitechnieken centraal, niet een afgewerkt gebakken 
product. Deze workshop richt zich op beginners.

☞Weekend I    → vrijdag 14 oktober van 19 tot 21.30 uur, zaterdag 15 oktober van 10 tot 16 uur 
  en zondag 16 oktober 2022 van 9.30 tot 12 uur

☞Weekend II   → vrijdag 18 november van 19 tot 21.30 uur, zaterdag 19 november van 10 tot 16 uur
  en zondag 20 november 2022 van 9.30 tot 12 uur

☞Weekend III  → vrijdag 10 maart van 19 tot 21.30 uur, zaterdag 11 maart van 10 tot 16 uur 
  en zondag 12 maart 2023 van 9.30 tot 12 uur
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Fotogra�etips voor beginners
Maarten Muller

Duik als beginnende fotograaf mee in de wondere wereld van de fotografie. Is je fototoestel nog 
een doolhof aan knoppen en opties waar je moeilijk aan uit kan? Dan is dit de geknipte cursus 
voor jou. Deze lessen behandelen niet alleen de werking van de camera maar geven je vooral veel 
tips mee voor het maken van betere foto’s in concrete situaties. Je neemt voor deze reeks je eigen 
fototoestel mee, zodat je in de les je camera leert kennen. In de laatste lessen trekken we naar 
buiten voor enkele creatieve oefeningen waarbij de theorie in praktijk wordt omgezet. 

☞ 5 lessen op dinsdag van 19.30 tot 22 uur, wekelijks vanaf 14 maart 2023.

Fotogra�etips voor gevorderden
Maarten Muller

Deze lessen zijn bedoeld voor wie zijn camera reeds goed kent maar nood heeft aan opfrissing, 
inspiratie en creatieve doe-opdrachten. Elke les ga je op stap naar een andere inspirerende locatie 
in en rond Merelbeke. De theorie wordt via praktijkoefeningen creatief ingevuld. Tussendoor is er 
ruimte voor feedback. Tijdens de laatste les bekijken we samen de foto’s die werden gemaakt. We 
nemen als kers op de taart ook deel aan een ‘fotografiechallenge’ vanuit het lokaal bestuur.

☞ 5 lessen op dinsdag van 19.30 tot 22 uur, wekelijks vanaf 2 mei 2023.

Fotografie

© Maarten Muller
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Kwalitatieve muzieklessen 
op maat, in een zelf 

samengesteld pakket

ATELIERS MUZIEK

Ben je beginnend muzikant? Of heb je al wat ervaring op de teller staan 
en wil je je skills nog wat bijschaven? Je wil graag een instrument leren 

spelen of samen met anderen musiceren?

In de Ateliers Muziek kan je terecht voor kwalitatieve muzieklessen op maat. De Ateliers Muziek 
zijn uniek door hun ongedwongen karakter én de mogelijkheid om zelf je lessenpakket samen te 
stellen. Enkel instrumentles, enkel samenspel, wat theoretische ondersteuning of graag een mix: 

jij kiest! 

Onze docenten zijn artistiek en pedagogisch stevig onderlegd. Ze besteden veel aandacht aan 
de persoonlijke ontwikkeling van de studenten, maar zetten ook spelplezier centraal. Kennis van 

notenleer is niet vereist.

© Wouter D
e Moor

© Wouter De Moor
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Individuele lessen 
instrument en zang

In de instrument- en zanglessen ga je samen met de docent een schooljaar lang individueel aan de 
slag. Je krijgt 20 minuten privéles per week, waardoor er heel gericht gewerkt kan worden, volgens 
jouw niveau en behoeften. 

Eens je ingeschreven bent, bepaal je samen met je leerkracht het moment waarop je les krijgt. 

Samenspel en samenzang

Niets leuker dan samen musiceren of zingen! In de lessen samenspel en samenzang ga je met 
anderen aan de slag. Pop, jazz, klassiek, folk, ... We verkennen verschillende genres.

Accordeon
Basgitaar & contrabas
Gitaar JAZZ

Gitaar POP

Gitaar KLASSIEK

Klarinet & saxofoon
Saxofoon
Piano
Piano  
Piano 
Piano
Piano 
Piano BEGINNERS

Viool
Zang POP, JAZZ & MUSICAL

Evgeny Suvorkin
Jean Van Lint
Stan De Bruyne
Rodrigo Fuentealba
Gert Vermeulen
Anthea Deblaere
Wies Minten
Dylan Marey
Matthias Dewilde 
Michaël De Permentier
Ingrid Vanherpe
Thomas De Smedt
Stefaan Smagghe
Stefaan Smagghe
Margot De Ridder

☞ donderdag
☞ maandag
☞ woensdag
☞ woensdag
☞ dinsdag
☞ maandag
☞ maandag of dinsdag
☞ maandag
☞ maandag 
☞ dinsdag
☞ dinsdag
☞ donderdag
☞ maandag
☞ maandag en woensdag
☞ maandag

Big Band
Folkensemble ABIDAN

Jazzcombo
Klassiek ensemble
Popcombo
Samenspel ACCORDEON

Samenspel BEGINNERS

Samenzang

o.l.v. Filip Verneert 
o.l.v. Stefaan Smagghe
o.l.v. Jean Van lint
o.l.v. Stefaan Smagghe
o.l.v. Rodrigo Fuentealba
o.l.v. Evgeny Suvorkin
o.l.v. Stefaan Smagghe
o.l.v. Margot De Ridder

☞ maandag ◆ 19.30 tot 21 uur
☞ maandag ◆ 21 tot 22 uur
☞ maandag ◆ 20 tot 21 uur
☞ maandag ◆ 20 tot 21 uur
☞ woensdag ◆ 19.30 tot 20.30 uur
☞ donderdagavond
☞ maandag ◆ 17.30 tot 18.30 uur
☞ maandag ◆ 20 tot 21 uur
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Praktische info

De Ateliers Muziek zijn toegankelijk voor 
iedereen vanaf 15 jaar. Twijfel je of het iets 
voor jou is, misschien omdat je specifieke 
ondersteuning nodig hebt? Contacteer ons 
gerust via ateliers@cultuurhuis.merelbeke.be.

De lessen lopen van september tot juni. 
Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
Voor de groepslessen, samenspel en 
samenzang is er een minimum aantal 
deelnemers nodig opdat de lessen kunnen 
doorgaan.

Schrijf je voor het eerst in voor een 
ensemble of combo? Laat ons dan zeker 
weten welk instrument je speelt (online via 
het opmerkingenveld) of mail naar 
ateliers@cultuurhuis.merelbeke.be. 
We bekijken dan samen met de 
begeleidende docent of je kan aansluiten.

Korte reeksen
In de loop van het seizoen organiseren 
we korte, thematische reeksen. Hou onze 
website, sociale media en nieuwsbrief in 
de gaten!

Groepslessen die theorie 
aan praktijk koppelen

Graag wat aanvullende bagage? 

Zet je eerste stappen in de notenleer of 
verdiep je in pop- en jazzharmonie. 

© Wouter De Moor

Notenleer

Pop- en jazz
harmonie

Stefaan Smagghe

Mathias De Wilde

☞maandag of
    woensdag

☞maandag
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De lessenreeksen vinden plaats in het Popelin 
Lyceum (Gaversesteenweg 195), in de Vleugel 
(gebouwen KTA Gito, Potaardeberg 59) of in 
het Cultuurhuis (Driekoningenplein 15). 
Inschrijven kan vanaf dinsdag 21 juni 2022 
om 9 uur. 

Meer informatie vind je op 
www.cultuurhuis.merelbeke.be
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ATELIERS WOORD

Vertel- en theaterworkshops
voor jongeren en volwassenen

In de Ateliers Woord klimmen we op scène. 
Met waargebeurde verhalen of net verzonnen teksten, 
al spelend, bewegend, improviserend of vertellend. 

Inclusief theateratelier BRUUT 
voor iedereen vanaf 12 jaar
Het Scheldeo�ensief

Wat is spelen… Ben ik een mens? 
Kan ik vliegen? Ben ik ziek of stinkend rijk? 
Drink ik bloed of ben ik een ding? 
Of kom ik van een andere planeet? 

BRUUT is een inclusief theateratelier waarbij 
mensen met en zonder beperking in groep 
acteren. Samen met theatermakers van Het 
Scheldeo´ensief ga je op zoek naar wat spelen 
voor jou kan zijn. Theaterervaring of techniek 
is niet vereist, wel veel goesting om theater te 
maken in een inclusieve context!

☞ 1 zaterdag per maand, van 10.00 tot 12.30 uur

Op www.hetscheldeoffensief.be vind je meer info, 
foto's en filmpjes. Wie zin heeft werkt toe naar 
een groot toonmoment in de zomer van 2023, 
dat samen met de spelers van Oosterzele, 
Sint-Lievens-Houtem en Zottegem gespeeld wordt 
op een mooie buitenlocatie. 

Theateratelier voor (jong) 
volwassenen met een beperking
Het Scheldeo�ensief

Het Scheldeoffensief, het huisgezelschap van 
Cultuurhuis Merelbeke, wil goesting en talent 
voor theater bij mensen met een beperking in 
de ruime omgeving rond Gent opsporen, 
uitdagen en tonen aan een breed publiek! 

Wil je vertellen, fantaseren, dansen en acteren? 
Verwacht je aan een actieve onderdompeling 
in verschillende theaterstijlen, in een professio-
nele en rolstoeltoegankelijke setting. Het atelier 
wordt begeleid door beslagen theaterdocenten 
en een sociale coach. 

☞ Wekelijks op dinsdag van 09.45 tot 15.45 uur, 
      behalve tijdens de schoolvakanties, vanaf midden 
      september.  

Inschrijven kan via an@hetscheldeoffensief.be.
Op www.hetscheldeoffensief.be vind je meer info, 
foto's en filmpjes.

Praktische info

Heb je nog wat twijfel of de ateliers bij Het Scheldeo´ensief iets voor jou zijn? 
Stuur gerust een mailtje naar an@hetscheldeo�ensief.be, dan neemt zij verder contact met je 

op. De lessen starten in september en gaan door tot juni. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

De ateliers vinden plaats in het Cultuurhuis (Driekoningenplein 15). 
Inschrijven kan vanaf dinsdag 21 juni 2022 om 9 uur. Meer informatie vind je op 

www.cultuurhuis.merelbeke.be.
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K AMPEN

Vakantieaanbod
Op zoek naar een leuk tijdverdrijf tijdens de schoolvakanties? 

Check snel ons aanbod vakantiewerking. 

Kobra Kunstig Kamp
Voor kleuters ☺ 2de tot 3de kleuterkas 

Een hele week kunstige pret! De ene dag ontdekken de kleuters dat er muziek in de klei verstopt 
zit, de volgende dag dansen ze met kleuren uit hun voeten en bouwen ze de hoogste toren van 
geluid. Ze spelen met licht en toveren een schaduwstad tevoorschijn die bewoond wordt door 
poppen… en wie weet wat nog allemaal! Aan de hand van verhalen gaan de kleuters spelender-
wijs artistiek op pad en proeven we van o.a. dans, beeld en theater. Voor elk wat wils! 

De kinderen worden deskundig begeleid door artistieke makers én pedagogen
(Shana Vancauwenberghe en Jakob Verstichel of Charlotte Ponseele), en ook tijdens de opvang 
zijn er voldoende helpende en zorgende handen. 

Zomerse Workshop Theater
Een hele week theater ☺ 10 tot 12 jaar

Theater maken is samen in de verbeelding kruipen, is verzinnen wat ons lichaam kan, wie onze 
stem wil zijn of waar onze ogen naar kijken. Het is samen bouwen aan een wereld waarin we even 
iemand anders kunnen of mogen zijn. Tijdens deze vijfdaagse workshop gaan we op ontdekkings-
tocht, waarbij we vertrekken vanuit de verbeelding van de deelnemers. Je wordt begeleid door 
twee ervaren spelers of theatermakers. Op vrijdag sluiten we af met een toonmoment. 

Onze zomerse workshop theater staat steevast garant voor superleuke dagen en een dikke 
portie fun! 

Inschrijven voor de kampwerking kan vanaf de eerste maandag na de kerstvakantie. 
Hou onze website, social media en nieuwsbrief in de gaten! 

Zomerse Workshop Theater
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Extra: zon 20 november — Kunstendag voor kinderen
Koppen en maskers: een bijzondere dag vol 
creatieve workshops en artistieke rondleidingen 
in gezinsverband.

Exporuimte

Cultuurhuis Merelbeke is dé plek waar je 
terecht kan voor een tentoonstelling beeldende kunst.

Atelier 71

De enige Merelbeekse schildersclub Atelier 71 
werkt op een vaste stek en komt om de twee 
jaar met werk naar buiten. 
In de septemberexpo zien we werk van het 
collectief en van gastkunstenaar Roland Raes. 

☞ 3 tot 25 september 2022 ✌Cultuurhuis Merelbeke
☞ Deel twee: 3 tot 25 juni 2023 ✌Pastorie Munte

Maen Florin
Hedendaagse Keramiek — Nieuw werk

Een aantal jaren geleden stelde Maen Florin 
een eerste reeks koppen en bustes tentoon in 
Pastorie Munte. Tijdens de coronaperiode 
creëerde ze een nieuwe reeks keramieken 
beelden Playing at being human die o.a. in 
De Garage in Mechelen en in het museum 
Hof van Buysleden pronkten. Benjamin, 
een grote hybride sculptuur, was in 2021 één 
van de topwerken van Beaufort. Vandaag stelt 
ze in Cultuurhuis Merelbeke een nieuwe reeks 
werken voor, nog steeds gekenmerkt door 
haar fascinatie voor het mens-zijn. 

☞ 1 oktober tot 27 november 2022  

Een zee van liefde
Verhalen uit het hart van 
Pieter Gaudesaboos

Een kleurrijke en verrassende expo rond 
de thema's uit de twee recentste boeken 
van illustrator en Boon-Prijswinnaar Pieter 
Gaudesaboos: geluk, durf en liefde. Dankzij 
de originele presentatietechnieken en tal van 
creatieve doe-opdrachten stap je zo binnen in 
de wereld van de hoofdpersonages uit 
Een zee van liefde en Klein verhaal met een hart.

We beloven een gelukkig en warm expobezoek 
voor de hele familie.   

☞ 4 januari tot 16 april 2023 

Van en met steun van: Pieter Gaudesaboos, 
Literatuur Vlaanderen, Bibliotheek Genk, 
Bibliotheek Merelbeke.

Pieter Gaudesaboos

Expo's
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Pastorie MunteDoven Zien
Het leven van gebarentaligen

Aan de hand van zestien portretten van 
Merelbeeks fotograaf Benny De Grove en 
typische voorwerpen, krijgen we een unieke 
inkijk in de wereld van doven en van de 
Vlaamse gebarentaal. 

☞ 23 april tot 18 juni 2023  

Van en i.s.m. Benny De Grove, Doof Vlaanderen, 
Erfgoedhuis Zusters van Liefde, Erfgoed Merelbeke, 
Erfgoed Viersprong

Irmine Remue
Horizonten

Irmine Remue verbindt de kracht van het 
landschap met de fragiliteit van de mens. 
Op de expo in het cultuurhuis staat de mens 
centraal. In de Pastorie Munte zal de nadruk 
op de natuur gericht zijn. Irmine Remue stelt 
hier ook haar nieuwe kunstpublicatie voor en 
in samenwerking met de dienst toerisme en 
vzw UitMUNTEnd wordt een nieuwe wandeling 
uitgegeven waarin de landschappen van Irmine 
Remue zijn opgenomen.

☞ 24 juni tot 9 juli 2023 — Cultuurhuis Merelbeke
☞ 1 juli tot 10 september 2023 — Pastorie Munte

Eugène Diouf
Aarde & zand, begin & einde

Eugène Diouf is een Merelbeeks kunstenaar 
met Afrikaanse roots (Dakar, Senegal). Diouf 
maakt naast abstract werk en recyclagekunst 
ook werk met traditionele Afrikaanse taferelen. 
In zijn werk staat de mens centraal ongeacht 
status, afkomst of huidskleur. Hij daagt de kijker 
uit na te denken en de geest te openen en te 
verruimen. 

☞ 10 juli tot 28 augustus 2022

Laurence Machelart & Ellen Roels
SAMEN-HANG

Ooit verfraaiden deze Merelbeekse 
kunstenaars het voormalige GC ‘t Groenendal 
en de Scheldevallei met twee grote schilderijen 
van een walvis en een gnoe. Werken die tot de 
verbeelding spraken en meermaals het decor 
waren voor een originele fotoreportage. 
Vandaag tonen de twee kunstenaars fragmen-
ten uit hun ontdekkingstocht naar schilderkunst, 
keramische kunst en multimedia.

☞ 11 maart tot 16 april 2023 

Atelier 71 collectief 
Lente-expo

De tweede reeks van de expo met werk van de 
leden van Atelier 71 wordt er één om de lente te 
vieren.

☞ 3 tot 25 juni 2023

© Samen-Hang

Extra: Eugène Diouf geeft rondleidingen en initieert 
in de zandtechniek  op 10, 16 en 17 juli, 20 en 21 
augustus, van 14 tot 16 uur. Zowel voor volwassenen, 
jongeren als kinderen.

Laurence Machelart en Ellen Roels

Check onze website voor 
rondleidingen.
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Aan de 
muur in het 
Cultuurcafé

Gang
eerste verdieping
Cultuurhuis

De lange muur in het Cultuurcafé staat ter 
beschikking van lokaal talent.

☞ 1 juni tot 3 juli 2022: 
    Frans Timmerman — schilderkunst — Atelier 71
☞ 6 tot 31 juli 2022: 
     Walter Van Caeneghem — schilderkunst — Atelier 71
☞ 3 tot 28 augustus 2022: 
     Karline Bultynck — schilderkunst — Atelier 71
☞ 31 augustus tot 30 oktober 2022: 
     Marleen Braeye — schilderkunst 
☞ 2 november tot 31 december 2022: 
     Tom Botte — schilderkunst
☞ 4 januari tot 5 maart 2023: 
     Veerle Coucke — schilderkunst
☞ 8 maart tot 18 april 2023: 
     Vanessa Lagaert — schilderkunst
☞ 22 april tot 18 juni 2023: 
     Doven Zien — fotografie

Merelbeke maakt, samen met 17 andere 
cultuurcentra, deel uit van Fotocircuit. 
Je ziet tien verschillende expo's van beloftevolle 
fotografen die zo de kans krijgen om hun werk 
aan een groot publiek te presenteren. 

Wens je zelf ook deel 
te nemen: 
www.fotografiecircuit.be

©
 Benny D

e G
rove

Doven zien

We stelden een gevarieerd theateraanbod samen voor kinderen van de peuterklas tot en met 
jongeren van het laatste jaar secundair onderwijs. Uit het rijke jeugdtheaterlandschap kozen we 
stuk voor stuk boeiende, beklijvende en originele voorstellingen op maat van een jong publiek uit, 
die we heel graag op de scène van onze theaterzaal brengen. 

Naast podiumvoorstellingen zetten we ook de deuren van onze exporuimte wijd open. Zo zijn er 
volgend schooljaar workshops rond de expo van Pieter Gaudesaboos en rond de expo Doven zien. 

Check ons schoolaanbod op 
www.cultuurhuis.merelbeke.be/scholen en schrijf je klas ook via deze link in. 

Check ook het aanbod van de andere vrijetijdsdiensten op 
www.merelbeke.be/scholenaanbod

Scholen—
aanbod

Elk schooljaar biedt Cultuurhuis Merelbeke 
een uitgebreid aanbod voor scholen. 
Naast onze familievoorstellingen zetten 
we hiermee hard in om ook de jeugd te 
bereiken. We vinden het belangrijk dat 
kinderen vanaf heel jonge leeftijd in 
aanraking komen met podium- en beeldende 
kunsten. Het leert hen om met een open blik 
naar de wereld rondom hen te kijken.  

© Kim De Backer

© Kristel Dierckx

Doft Dummies

Speelman Nautilus

Het Wolk Vuil
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Bijzondere 
partners
Huisgezelschap Het Scheldeoffensief

Het Scheldeoffensief is een gespecialiseerd theatergezelschap dat (jong)volwassenen met een 
beperking helpt om hun interesse en talent voor theater te verkennen. Ze bieden wekelijkse ateliers 
aan waarin deelnemers niet alleen kunnen proeven van theater, maar ook uitgedaagd worden hun 
grenzen te verleggen en verschillende stijlen te ontdekken. 

Het Scheldeoffensief zet ook in op inclusief werken: tijdens de maandelijkse theaterateliers  
‘BRUUT’ krijgen mensen met en zonder beperking de kans om samen op de planken te staan. 
Verder zet het offensief ook inclusieve creatieprocessen op met een professionele artistieke  
omkadering. 

Je leest er alles over op p. 76 en op www.hetscheldeoffensief.be.

vzw uitMUNTEnd

Deze vzw werkt samen met 
De Muntenaar, de Christo- 
forusgemeenschap en de 
landelijke Steinerschool Munte 
een gevarieerd programma uit 
voor de dorpssite van Munte. 

Expo's, concerten, thematische 
wandelingen: check hun  
Facebookpagina voor een 
volledig overzicht.

Merelbeekse 
harmonieën

De Koninklijke Harmonie voor 
God en Vaderland Bottelare 
en de Koninklijke Harmonie 
Sint-Cecilia zijn al meer dan 
honderd jaar vaste waarden in 
het Merelbeekse muziekland-
schap. Muzikale groei, plezier 
en kameraadschap staan bij 
elke harmonie centraal.

Post X

PostX vzw is een kunstenaars-
initiatief in het voormalig 
postgebouw van Merelbeke 
Flora. In 2022 krijgt de werking 
een tijdelijke invulling als een 
vrijplaats voor creatievelingen 
allerhande, die warmhartig 
willen verbinden.
De vrijwilligers van PostX orga-
niseren een een brede waaier 
aan culturele activiteiten de 
ruimte voor creatieve mensen 
met een goed idee. 

Ga naar www.postx.be  
voor de agenda!

Het Scheldeoffensief
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Onze infrastructuur wordt verhuurd aan  
partners die ondertussen een vaste waarde 
geworden zijn in de programmering te gast. 
Kruis alvast aan in de agenda: 

☞ 22 oktober
    Concert Harmonie St-Cecilia
☞ 5 november
    Concert Sapukay t.v.v. 11.11.11 
☞ 20 – 25 november
    Seniorenweek (org. Seniorenraad)
☞ 8 – 11 december
    Theatervoorstellingen De Sally’s
☞ 12 maart
    Concert Koninklijke Harmonie  
    Voor God en Vaderland

Hou onze kalender ‘te gast’ zeker in de 
gaten voor nog meer moois! 

☞ 11 september  
    Open Monumentendag
☞ 23 april  
    Erfgoeddag

We werken in nauwe samenwerking met  
de cultuur- en gemeenschapscentra in de  
omliggende gemeentes. We organiseren  
samen grote voorstellingen of stappen  
samen in een project.
 
Zo zijn GC De Kluize (Oosterzele),  
CC Zoetegem (Zottegem) en CC De Fabriek 
(Sint-Lievens-Houtem) partners in de organisa-
tie van het project Brut à l’air. Samen met Het 
Scheldeoffensief organiseren we in de zomer 
van 2023 een grootse locatietheatervoorstelling 
als afsluiter van de maandelijkse Bruut-ateliers 
in de verschillende gemeenten. 

Met diezelfde partners én het Leietheater 
(Deinze) en CC Nova (Wetteren) wordt het 
gezamenlijk project Show us van Larf!, als top 
of the bill van verschillende creatieprocessen in 
deze cultuurhuizen, gepresenteerd als opener 
van het seizoen 22-23. 

Benieuwd naar de culturele programmering  
bij de buren? Hierbij enkele voorstellingen in  
de kijker. Bekijk zeker ook het aanbod op  
hun websites!

Activiteiten
te gast & 
Erfgoed

Onze
buren

VRT Big Band feat. Bent Van Looy
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GC De Kluize 
Oosterzele — www.gcdekluize.be

☞ do 29 september 
    Willy & Maandacht presenteren: The History of New Wave try-out

☞ wo 30 november 
    Double Bill: Femke Gyselinck & Jan Martens/GRIP — Erato & Elisabeth gets her way
☞ wo 9 november 
    SkaGeN — Het gezin Van Paemel
☞ za 25 februari 
    Naima Joris — Theatertour 2023

CC Zoetegem
Zottegem — www.cczoetegem.be

☞ vr 14 oktober 
    De Frivole Framboos — Troppo Maturo
☞ do 27 oktober
    DESCHONECOMPAGNIE & Muziektheater Transparant — Rigoletto 
☞ za 11 maart
    Nicholas Arnst — In Alle Eerlijkheid
☞ vr 14 april
    Radio Oorwoud — BEEST OF !

CC De Fabriek
Sint-Lievens-Houtem — www.sint-lievens-houtem.be/webshop

☞ vr 7 oktober
    Absynthe Minded — 20
☞ za 29 oktober
    VRT Big Band feat. Bent Van Looy — Big Bent in concert
☞ za 4 maart 
    Lukas Lelie — Kwestie van smaak
☞ za 11 maart 
    Het Banket, I SOLISTI en Vlaams Radiokoor en Jan Decleir — Landru

© Pascal Garnier

© Wendy Marijnissen

Naima Joris

SkaGeN Het gezin Van Paemel
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Naast onze eigen atelier- en vakantiewerking zijn er natuurlijk nog een resem andere organisaties 
die interessante cursussen aanbieden. Je vindt ze op merelbeke.be/vrije-tijd

Check zeker ook het aanbod van de andere vrijetijdsdiensten van het lokaal bestuur (jeugd, bib, 
sport, zwembad) en dat van het Lokaal Dienstencentrum. 
We zetten graag twee partners in de kijker met wie we nauw samenwerken. 

De Academie voor Podiumkunsten Gent heeft 
ook een afdeling in Merelbeke. Wil je als kind, 
jongere of volwassene graag lessen muziek, 
woord of dans volgen aan de Academie? 
Bij het APK ben je aan het juiste adres! 

Inschrijven kan online t.e.m. 30 september via 
www.apk-gent.be

De lessen vinden plaats in het Popelin  
Lyceum, Gaversesteenweg 195. 

I.s.m. Avansa Regio Gent-Eeklo  
(het vroegere Vormingplus) bieden we korte 
workshops, lezingen en activiteiten aan. 

☞ zondag 9 oktober ◆ 10 uur
Slow Art bij expo Maen Florin

☞ maandag 10 oktober ◆ 20 uur
Lezing Dit is Europa door Hendrik Vos

☞ maandag 14, 21 & 28 nov en 5 dec ◆ 19.30 uur
Mondharmonica leren spelen 

☞ donderdag 2, 9, 16 & 23 maart ◆ 19.30 uur
Westerse mythologie

☞ maandag 27 maart ◆ 19.30 uur
Lezing Bijen in de (moes)tuin

☞ zaterdag 6 mei ◆ 9.30 uur
Bosbaden in het Makegembos —
Startplaats Makegembos

☞ woensdag 31 mei & 7 juni ◆ 19.30 uur
Smartphonefotografie en nabewerking
met Snapseed  

Inschrijven via www.avansa-regiogent.be  
of info@avansa-regiogent.be

De activiteiten vinden plaats in het Cultuurhuis, 
Driekoningenplein 15 of op locatie. 

Andere cursussen, lezingen  
en workshops

Academie voor 
Podiumkunsten

Avansa
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P R A K T I S C H

Deze zalen kan je huren in 
Cultuurhuis Merelbeke:
Theaterzaal | Foyer | Atelier 1 
Atelier 2 | Studio

Deze zalen kan je huren buiten 
Cultuurhuis Merelbeke:
OC Flora | OC Lemberge | OC Munte 
Pastorie Munte | Zaal Gilko Kloosterstraat

Cultuurcafé Merelbeke
Driekoningenplein 13
9820 Merelbeke
09 259 90 22
info@cultuurcafemerelbeke.be

Openingsuren 
Ma – Di & Feestdagen: 
Gesloten
Wo 11.30 – 23 uur
Do 9 – 23 uur
Vr – Za 11.30 – 23 uur
Zo 11.30 – 23 uur

Reserveer online, 
betalen kan enkel elektronisch 
www.cultuurcafemerelbeke.be

Geniet van een hapje, drankje en een 
snuifje cultuur in het gezellige Cultuurcafé. 
In een prachtig kader – in hartje Merelbeke – 
ontvangen Xavier Vancauwenberghe en zijn 
team je graag in een gemoedelijke sfeer. 
Met 80 zitplaatsen in het café zelf en evenveel 
ruimte op het terras, kunnen zowel grote als 
kleine groepen er terecht. Op het menu staan 
lekkere gerechten met aandacht voor streek- 
en seizoensingrediënten. In de namiddag kun je 
er terecht voor een vieruurtje en bierliefhebbers 
kiezen uit een ruim aanbod streekbieren. 

Voor of na een optreden of voorstelling weet 
je waar naartoe!

Interesse om één van onze zalen 
te huren? 

Ga naar 
cultuurhuis.merelbeke.be/zaalverhuur
waar je terecht kan voor meer informatie.

Zaalverhuur Cultuurcafé

Cultuurhuis Merelbeke stelt verschillende 
zalen ter beschikking aan verenigingen, scholen 
en commerciële gebruikers. Het huurtarief 
is afhankelijk van de aard van de aanvrager. 
Je kan de huur van een zaal niet langer dan 
een jaar op voorhand aanvragen. 

© Wouter De Moor

© Stefan Dewickere
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Contacteer ons

Cultuurhuis Merelbeke
Driekoningenplein 15
9820 Merelbeke
09 210 35 80

info@cultuurhuis.merelbeke.be
www.cultuurhuis.merelbeke.be  
Volg ons op Facebook 
en Instagram 
@cultuurhuismerelbeke

Openingsuren
ticketbalie

Ma, di, do & vr
9 uur tot 12 uur 
Woe
14 uur tot 17 uur

45 minuten voor de start 
van een voorstelling.

Toegankelijkheid

Zowel Cultuurhuis Merelbeke 
als het Cultuurcafé zijn 
toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers. Er is aangepast 
sanitair. 

Wil je een ticket boeken 
voor een rolstoelplaats? 
Neem contact op met onze 
baliemedewerkers.

Tickets reserveren

Vanaf maandag 20 juni om 
9u kan je tickets reserveren 
voor het volledige podium- 
en filmaanbod:
☞ Online via 
www.cultuurhuis.merelbeke.be
☞ Via mail naar 
info@cultuurhuis.merelbeke.be
☞ Telefonisch 09 210 35 80
☞ Ter plaatse tijdens de 
openingsuren van de balie

Sommige voorstellingen 
kunnen snel uitverkocht raken. 
Schrijf je in dat geval zeker in 
op de wachtlijst.

Kortingen

Bij elke voorstelling vermelden 
we de basisprijzen en de 
verschillende kortingen (voor 
onder meer personen met 
een beperking, -12, -26, +60, 
UiTPAS-houders). Bekijk onze 
website voor meer informatie. 

Cadeaubon

Doe eens een portie 
cultuur cadeau! Je kan een 
cadeaubon aankopen voor 
een bedrag naar keuze. 
De bon is een jaar geldig.

                 = vriendenpas
= gratis omruilvoordelen

UiTPAS regio Gent
Houders van een UiTPAS regio 
Gent krijgen korting op de 
basisprijs van het volledige 
podiumaanbod. 

Bovendien spaar je met je 
UiTPAS punten die je kan 
omruilen voor bijvoorbeeld 
een gratis drankje in het 
Cultuurcafé, de bib of LDC 
De Merelaar, een gratis 
speelpleindag bij de jeugd-
dienst, een gratis zwembeurt 
in ter Wallen en nog veel meer.

UiTPAS met kansentarief
Houders van een UiTPAS 
regio Gent met kansentarief 
ontvangen 80% korting op 
de basisprijs. Deze korting is 
geldig op het eigen aanbod 
van Cultuurhuis Merelbeke. De 
korting kan niet gecombineerd 
worden met andere kortingen.

Weet je niet zeker of je recht 
hebt op deze korting? 
Of wil je een ticket boeken 
met deze korting? 

Neem contact op met onze 
baliemedewerkers.
Meer info over de UiTPAS 
vind je op www.uitpas.be.

Praktische Info
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Kalender
Vlieg wijst je de weg naar straf 
aanbod voor jong en ouder.

september
expo za 03.09 ☞ zo 25.09 ◆ pg. 78 Atelier 71 | Kermisexpo

µlm wo 14.09 20:00 ◆ pg. 54 Peter Monsaert | Nowhere

theater za 17.09 20:00 ◆ pg. 6 Larf | Show Me

 humor wo 21.09 20:00 ◆ pg. 7 Han solo's Comedycafé | De Buitenlanders

µlmmatinee do 22.09 14:00 ◆ pg. 60 Florian Zeller | The Father

 µlm wo 28.09 20:00 ◆ pg. 54 Fanny Liatard & Jérémy Trouilh | Gagarine

 cultuur op café do 29.09 20:00 ◆ pg. 8 Dominique Collet | inviteert Maaike Cafmeyer

 muziektheater vr 30.09 20:00 ◆ pg. 9 BOT | Klap

oktober
 expo   za 01.10 ☞ zo 27.11 ◆ pg. 78 Maen Florin | Sculptures 

 muziek wo 05.10 20:00 ◆ pg. 10 Rex Rebel | Run ALBUM TOUR  Support: Margot De Ridder

 dans vr 07.10 20:00 ◆ pg. 11 fABULEUS | Electric Life

 humor za 08.10 20:00 ◆ pg. 12 Michael Van Peel | Welcome to the Rebellion!

 theater   5+ zo 09.10 15:00 ◆ pg. 13 Cie Barbarie | GRATIS CHIPS!  

 lezing   di 11.10 20:00 ◆ pg. 14 Lara Taveirne | Auteur op de planken

 µlm   wo 12.10 20:00 ◆ pg. 55 Céline Sciamma | Petite Maman

circus   8+ vr 14.10 19:00 ◆ pg. 15 TeaTime Company | A Matter of Time  

 theater   wo 19.10 20:00 ◆ pg. 16 Hetty Helsmoortel | Missie 2022 TRY OUT

 µlmmatinee do 20.10 14:00 ◆ pg. 60 Paul Thomas Anderson | Phantom Thread

theater   vr 21.10 20:00 ◆ pg. 17 Cie Cecilia | Once Upon A Time In De Westhoek

µlm   wo 26.10 20:00 ◆ pg. 55  Eskil Vogt | The Innocents

familieµlm   3+ zo 30.10 10:30 ◆ pg. 58 Erick Oh | Het Varken, De Vos en De Molen  

november
 µlm   wo 09.11 20:00 ◆ pg. 56 Ryusuke Hamaguchi | Drive My Car

 theater   8+ za 12.11 19:00 ◆ pg. 18 Kopergietery | Voetbalvaders  

humor wo 16.11 20:00 ◆ pg. 7 Han solo's Comedycafé | Music Comedy Night

µlmmatinee do 17.11 14:00 ◆ pg. 60 Aisling Walsh | Maudie

 muziek   vr 18.11 20:00 ◆ pg. 19 Bos & Voet | Ella Support: Eef Van Acker en 

Marco Cirone

µlm   woe 23.11 20:00 ◆ pg. 56 Jonas Poher Rasmussen | Flee

cultuur op café do 24.11 20:00 ◆ pg. 8 Dominique Collet | inviteert Joris Hessels

muziek   za 26.11 20:00 ◆ pg. 20 Jelle Cleymans | Roubaix 
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circus   4+ zo 27.11 15:00 ◆ pg. 21 Grensgeval i.s.m. Aifoon | Murmur 

 lezing   di 29.11 20:00 ◆ pg. 22 Stijn Meuris | Auteur op de planken  Stijn & De Sterren

theater wo 30.11 20:00 ◆ pg. 23 De Kempvader | Ex

december
humor - cabaret   vr 02.12 20:00 ◆ pg. 24 Pieter Verelst | Ten Aarzel 

 µlm wo 14.12 20:00 ◆ pg. 57 Kenneth Branagh | Belfast

theater za 17.12 20:00 ◆ pg. 25 KVS | Jonathan

 µlmmatinee do 22.12 14:00 ◆ pg. 60 Carine Tardieu | Ôtez-moi d'un doute

 muziek vr 23.12 20:00 ◆ pg. 26  My Groovy Sisters | Groovy X-Mas 

 µlm   wo 28.12 20:00 ◆ pg. 57 Steven Spielberg | West Side Story

januari
 expo   wo 04.01 ☞ zo 16.04 ◆ pg. 78 Pieter Gaudesaboos | Een zee van liefde

familieµlm   6+ wo 04.01 15:00 ◆ pg. 58 Denisa Grimmová & Jan Bubeníček |

Ook muizen gaan naar de hemel  

theater   1,5+ do 05.01 15:00 ◆ pg. 27 Sprookjes en zo | Sneeuw!  

theater   4+ za 07.01 15:00 ◆ pg. 28 De Maan | Plastiek Bertrand  

 µlm wo 11.01 20:00 Ontdek later welke film we spelen!

theater   vr 13.01 20:00 ◆ pg. 29 Het Kwartier & De Studio | De Gemoederen 

 µlmmatinee do 19.01 14:00 ◆ pg. 61 Bernard Campan & Alexandre Jollien | Presque

 muziek   do 19.01 20:00 ◆ pg. 30 Requiem | Vocal Art, Tore Johansen & Espen Berg 

 humor   vr 20.01 20:00 ◆ pg. 31 Soe Nsuki | SOENAMI

theater   6+ zo 22.01 15:00 ◆ pg. 32 hetpaleis | Doe de groeten aan de ganzen  

µlm   wo 25.01 20:00 Ontdek later welke film we spelen!

 cultuur op café do 26.01 20:00 ◆ pg. 8 Dominique Collet | inviteert ...

 muziek   za 28.01 20:00 ◆ pg. 33 Filip Jordens | Hommage à Brel

babyconcert   zo 29.01 9:30, 10:30, 16:00 ◆ pg. 34 Klankennest | Babyconcerten  

februari
lezing   di 07.02 20:00 ◆ pg. 35 Elvis Peeters | Auteur op de planken 

µlm wo 08.02 20:00 Ontdek later welke film we spelen!

muziek vr 10.02 20:00 ◆ pg. 36 Room 13 Orchestra & Kapinga Gysel | Bach to Black

 dans  za 11.02 ◆ pg. 37 Alexander Vantournhout | Through the Grapevine

 humor wo 15.02 20:00 ◆ pg. 7 Han solo's Comedycafé | Vrouwelijk Schoon

µlmmatinee do 16.02 14:00 ◆ pg. 61 Pablo Larrain | Jackie

muziektheater   vr 17.02 20:00 ◆ pg. 38 Theater Tieret i.s.m. Desguin Kwartet | Zeefier

µlm   wo 22.02 20:00 Ontdek later welke film we spelen!

 familieµlm   7+ zo 26.02 10:30 ◆ pg. 59 Ross Stewart & Tomm Moore | Wolfwalkers  
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maart
theater   6+ vr 03.03 19:00 ◆ pg. 39 Laika | Vuur—Toren  

 humor — muziek za 04.03 20:00 ◆ pg. 40 Hugo Matthysen & co | Huroram

 poëzie — muziek zo 05.03 11:00 ◆ pg. 41 ◆ Kerk Melsen P. Embrechts & N. Schellens | La Serenata

 µlm wo 08.03 20:00 Ontdek later welke film we spelen!

humor – cabaret do 09.03 20:00 ◆ pg. 42 Grof Geschud | Broeden

theater   vr 10.03 20:00 ◆ pg. 43 Arsenaal & Het Kwartier | Eén of andere Rus 

expo   za 11.03 ☞ zo 16.04 ◆ pg. 49 ◆ Pastorie Munte Ellen Roels & Laurence Machelart | SAMEN-HANG

µlmmatinee do 16.03 14:00 ◆ pg. 61 Pablo Larrain | Spencer

 µlm wo 22.03 20:00 Ontdek later welke film we spelen!

cultuur op café do 23.03 20:00 ◆ pg. 8 Dominique Collet | inviteert ...

 theater   za 25.03 17:30 & 20:00 ◆ pg. 45 Ultima Thule | Kom Hier  

theater   za 25.03 16:00 & 19:00 ◆ pg. 45 Lucinda Ra & Stefanie Claes | Mia Kermis 

humor wo 29.03 20:00 ◆ pg. 7 Han solo's Comedycafé | Oost-Vlaamse Toppers

april
 µlm   wo 05.04 20:00 Ontdek later welke film we spelen!

circus   8+ vr 14.04 19:00 ◆ pg. 46 Les Rois Vagabonds | Concerto pour deux Clowns 

familieµlm   3+ zo 16.04 10:30 ◆ pg. 59 Julia Jonckers, Nils Hedinger e.a. | Wolfy

µlm wo 19.04 20:00 Ontdek later welke film we spelen!

 µlmmatinee do 20.04 14:00 ◆ pg. 61 Saul Dibb | Suite Française

humor   vr 21.04 20:00 ◆ pg. 47 G. Baul & J. Van Thielen | Badje vol met stroop

theater   2,5+ zo 23.04 15:00 ◆ pg. 48 Tina Heylen i.s.m. Eva Binon | Hom(m)e  

expo   zo 23.04 ☞ zo 18.06 ◆ pg. 80 Doven Zien

 lezing   di 25.04 20:00 ◆ pg. 49 Bart Van Loo | De Bourgondiers

 muziek   vr 28.04 20:00 ◆ pg. 50 History of Songfestival

mei
theater   3+ zo 14.05 15:00 ◆ pg. 51 4Hoog | Stokpaardprins  

juni
 expo   za 03.06 ☞ zo 25.06 ◆ pg. 78 Pastorie Munte Atelier 71

expo   za 24.06 ☞ zo 09.07 ◆ pg. 79 Irmine Remue  | Horizonten

za 01.07 ☞ zo 10.09 ◆ pg. 79 Pastorie Munte

  op locatie  
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