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Beste cultuurliefhebber,
Samen naar een voorstelling of naar een concert… dat lijkt ondertussen al een eeuwigheid
geleden. Met pijn in ons hart moesten we vanaf half maart halsoverkop de rest van onze
programmatie annuleren.
Het was stil in ons gemeenschapscentrum, ons vorig seizoen werd onthoofd en de wereld
ziet er ondertussen heel anders uit. De theaterzaal bleef leeg. We misten het aanzwellende
geroezemoes van een nieuwsgierig publiek, de warmte van het slotapplaus. Aan de balie
geen geritsel meer van tickets, of de hartelijke begroeting van vrienden. In de bar niemand
om gezellig mee na te kaarten of je respect te uiten voor de artiest die net het beste van
zichzelf gaf.
In deze coronatijden werd heel erg duidelijk hoezeer we kunst en cultuur nodig hebben, zeker
als we zelf aan bewegingsvrijheid moeten inboeten. De artiesten en hun passie voor theater
of muziek dragen bij tot de essentie van onze samenleving. Zij laten ons de wereld zien door
een andere bril en zorgen ervoor dat wij ons gevoel voor verwondering niet verliezen!
Ook in de periode van stilstand werkten wij achter de schermen druk verder aan een nieuw
seizoen, en probeerden de geannuleerde producties opnieuw een plaatsje te geven. Zo willen
we perspectief bieden na een moeilijke tijd van onzekerheid en isolement.
Het blijft weliswaar koffiedik kijken wat de komende weken en maanden voor ons in petto
houden en daarom willen we niet overhaast te werk gaan. Als de coronarestricties op langere
termijn aangewezen blijken, dan zullen we er in ieder geval alles aan doen om ons publiek op
een veilige manier te laten genieten van dit nieuwe seizoensaanbod.
We kijken er oprecht naar uit om u binnenkort gezond en wel en met heel veel enthousiasme
te mogen verwelkomen en om volop energie te tanken uit een nieuw cultuurjaar vol artistiek
genot en ontroering!
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Anzegem zomert!
We brengen deze zomer dicht bij
huis door en daarom voorzien we
een coronaproof belevingsaanbod!
09.07.20 tot 26.10.20 | (her)ontdek de
regio met Contrei Live
Contrei Live is een kabbelend kunstenparcours op en langs het water in
Zuid-West-Vlaanderen. Dit kan je via
drie fietslussen vrijuit verkennen. Een
website, gratis fietskaarten en een
(betaalde) bezoekersgids maken je
wegwijs. Dit cultureel event laat je verrassende plekjes ontdekken en voegt
daar een artistieke dimensie aan toe.
In Anzegem vind je de Rain Amplifier
van de Nederlandse kunstenaar/
architect Matthijs La Roi in het SintArnolduspark.
www.facebook.com/contreilive
www.instagram.com/contreilive_kunstenparcours.

12.07.20 | verteltheater hap & klare
verhalen
11u-13u30 | Sint Arnolduspark | € 5
voor gezinnen met kinderen vanaf 4
jaar | reservatie verplicht
20.07.20 | openluchtfilm
21u | parkeerterrein Escolys
€ 5/wagen | reservatie verplicht (vanaf
1.07)
15.08.20 | concert music under the
trees
19u30 | Sint Arnolduspark | € 7,5
reservatie verplicht (vanaf 1.07)
22.08.20 | openluchtfilm
21u | park Beukenhof | gratis | reservatie verplicht (vanaf 1.07)

19.09.20 | themafietstocht wijnbouw|
9u30-11u-13u30| € 7,5 - proevertjes
inbegrepen | reservatie verplicht
(vanaf 15.08)
17.10.20 | klassiek concert ontmoeting
20u | Sint Antoniuskerk| reservatie
verplicht (vanaf 31.08)
Juli t.e.m. oktober
zeven fotozoektochten doorheen elke
kern van de fusiegemeente & 1 themafotozoektocht rond lokale wijnbouw
gratis deelname
verrassend prijzenpakket
Voor meer info en inschrijvingen:
www.anzegem.be/anzegemzomert

29.08.20 | themafietstocht landbouw
9u30-11u-13u30 | € 5 - proevertjes
inbegrepen | reservatie verplicht
(vanaf 15.08)
05.09.20 | themafietstocht natuur
9u30-11u-13u30 | € 5 - proevertjes
inbegrepen | reservatie verplicht
(vanaf 15.08)

www.ikzomerwestvlaams.be

"

Via kunst en cultuur kan je
vastgeroeste ideeën los wrikken
en zorgen dat mensen anders naar
iets gaan kijken, zich in elkaar gaan
verplaatsen
(COLIN VAN HEEZIK)

Avond & Matinee

Woodman

LUBRICANT FOR LIFE
Welkom bij ‘Lubricant for life’!
En voor sommigen welkom thuis!
Wij dachten vorig jaar: hoe kunnen we de mensen blij
maken? Of blijer.
Dit wordt geen gewone theateravond.
Creëer je eigen unieke ‘Lubricant for life’ tijdens deze
hilarische voorstelling van Woodman.
Iedere avond is anders en wordt bepaald door het geluk.
Het magische moment waarop allerlei toevalligheden
samenkomen. Serendipiteit!
Wat is uw lubricant? Uw glijmiddel om het leven te
smeren? Het poppen van een cava fles?
Een pintje op een dakterras? Een film van Charlie Chaplin?
Woodman trekt alle registers open om u de meest gelukkige avond te bezorgen.
Een voorstelling als een bruistablet, want “als drama
alles dreigt over te nemen, kies je maar beter voor
humor”.
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Theater
DO | 24.09.20
20u
inleiding om 19u15
De Stringe
€ 13 - € 12
m.m.v. OC d’ Iefte
woodmanspeelt.be

Bart Herman, Barbara Dex,
Esther Van Hees, Bert Verbeke

HIER LAAT IK JE LOS WIM
Op 14 september 1990 verliest Vlaanderen met Wim De
Craene één van zijn grootste en meest legendarische
singer-songwriters. Bijna 30 jaar later blijkt de erkenning
voor zijn oeuvre groter dan ooit. De liedjes van Wim
De Craene zijn alom aanwezig op radio en televisie en
blijven ontzettend populair bij het grote publiek. Toen
onlangs ‘Tim’ voor de eerste keer op single verscheen,
noemden media het nummer iconisch. Ook klassiekers
als ‘Rozane’, ‘Kristien’, ‘Mensen van 18’, ‘Rikky’ en
anderen, blijven de dag van vandaag waardering vinden
bij jong en oud.
In het najaar van 2020 komt er een definitief eerbetoon
aan Wim De Craene en zijn artistieke nalatenschap. Een
aantal artiesten, uit verschillende richtingen van het
Nederlandstalige luisterlied, slaan de handen in elkaar
voor deze bijzondere tournee doorheen Vlaanderen.
Daarbij zal er aandacht worden besteed aan de oorsprong en achtergrond van vele van zijn liedjes.

Muziek
ZA | 26.09.20
20u
De Stringe
€ 22 - € 21 - € 12
m.m.v. CC De Schakel
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© Marc De Vilder, VRT fotoarchief

Het lijsterkwintet

ONTMOETING!
Joos Creteur (winnaar cultuurtrofee 2008) droomde er
al een tijdje van om nog eens een programma op poten
te zetten met kamermuziek. Na jaren te hebben samengespeeld met blazers en actief te zijn geweest in de
harmoniewereld, was het tijd voor iets nieuws.
Het wordt dus een ontmoeting van strijkers en een blazer,
twee totaal verschillende werelden die elkaar zo wonderwel aanvullen.
Een mooie dialoog tussen alle instrumenten die zowel
hun lyrische, melodische kant naar voren brengen als hun
meer virtuoze kant kunnen etaleren.
Een ontmoeting tussen stijlen en stijlperiodes: het classicisme in Wenen uit de tweede helft van de achttiende
eeuw (met o.a. Mozart) en de Vlaamse muziek uit de
eenentwintigste eeuw (met o.a. Piet Swerts).
Ontmoeting is ook niet-moeten, maar mógen samenspelen.
Een ontmoeting tussen uitvoerders en toehoorders, de een
kan niet zonder de ander.
Met: Joos Creteur, Jozefien Dumortier, Saartje De Muynck,
Marie-Katrien Devos, Ellen Van den Brande

pagina 8

Klassieke muziek
ZA |17.10.20
20u
Locatieproject
Sint-Antoniuskerk
€ 12 - € 11
m.m.v. Anmusa –
KH De Eendracht
Anzegem-Ingooigem

BeatleStory

BEATLESTORY 60 YEARS
Maak kennis met het ongelooflijke verhaal van vier jongens
uit Liverpool, dat zestig jaar geleden begon. BeatleStory zorgt
voor een ware revival van de Beatlemania met klassiekers
als ‘Can’t Buy Me Love’, ‘Yesterday’, ‘She Loves You’, ‘I Want
To Hold Your Hand’, ‘Here Comes The Sun’, ‘Let It Be’, ‘Yellow
Submarine’, ‘Hey Jude’… en zoveel meer! De liedjes van The
Beatles hoeven geen introductie meer, ze zijn deel geworden
van ons collectief geheugen.
De onovertroffen tributeband BeatleStory brengt een hommage aan de legendarische The Beatles en neemt het
publiek mee naar de hoogtijdagen van de band. Authenticiteit
is het handelsmerk van BeatleStory: ze klinken identiek aan
The Beatles en zien er ook nog eens exact uit als The Fab
Four.
Indrukwekkende visuele projecties zorgen voor de perfecte
sfeer. Een onvergetelijke ervaring voor de ware Beatles fan!

Muziek
VR | 23.10.20
20u
De Stringe
€ 15 - € 14 - € 12
m.m.v.
St.-Stefanuskoor (V)
beatlestorylive.com
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Sandra Kim, Marco Z,
Begir Memeti & Band

BELLA ITALIA
Bella Italia is een hartverwarmend en heerlijk nostalgisch
theaterconcert. Een fantastische liveband dompelt je
onder in de mooiste en bekendste Italiaanse hits. Bella
Italia is een concert om met weemoed terug te denken
aan de voorbije vakantie en waarom niet, vervlogen
vakantieliefdes.
De setlist is onweerstaanbaar. De ene na de andere hit
passeert de revue. ‘Ti Sento’, ‘Gloria’, ‘I Maschi’, ‘Parole
Parole Parole’, ‘Volare’, ‘Gente di mare’... overbekende
liedjes maar ook enkele verborgen parels van topartiesten.

© Jimmy Kets

De band excelleert, Begir en Marco zijn de perfecte Italiaanse gastheren en Sandra Kim blaast iedereen omver
met haar fenomenale stem.
Bella Italia bestaat uit quasi tutti Italiani:
Sandra Caldarone (Sandra Kim), Marco Zanetton (Marco
Z), Begir Memeti, orkestleider Adriano Cominotto op
toetsen en accordeon, Damian Corlazolli op gitaar,
Claudio Arduini op drums en de enige niet Italiaan die al
die furie aankan, Bart Van Lierde op bas, zetten de toon
voor wat een onvergetelijke avond zal worden.
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Muziek
WOE I 28.10.20
20u
De Stringe
€ 17 - € 16 - € 12
m.m.v. Markant
(V) en KVLV (V)
sandrakim.be

Amelie Albrecht (try-out)

ZWAAR LEVEN
Over het leven van de 27-jarige Amelie Albrecht
kunnen we kort zijn: niet noemenswaardig. Na acht
jaar tekenacademie kon ze nog niet tekenen, jarenlang
vioolles leverde haar nog geen vaag gevoel voor muziek
op en paardrijden moest ze opgeven omdat ze allergisch
werd voor dieren. En dan zwijgen we nog over haar
schoolcarrière.
Amelie kreeg haar hele leven te horen dat ze nergens
zou komen met haar grote mond en neiging om alles
in het belachelijke te trekken. Een eigenschap die haar
vroeger voortdurend in de problemen bracht, maar haar
in 2018 wel de overwinning van Humo’s Comedy Cup
opleverde.
Sindsdien verdient ze geld door zichzelf te zijn: charmant
onverschillig. En toch is het leven er niet bepaald lichter
op geworden. Blij moeten zijn omdat je dan toch iets van
je leven maakt is ook een opgave.
Amelie’s comedy wordt gekenmerkt door een stevige
portie “je m’en foutisme” en zelfrelativering.
Pure stand-up comedy van het energiezuinige soort.
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Humor
ZA | 28.11.20
20u
Ansold
€ 10 - € 9
m.m.v. Jeugddienst
en jeugdraad
ameliealbrecht.be

© Freya Decorte / Fraay

Ruben Van Gucht, Mathieu &
Guillaume, Jonathan Bockstael

SPORTMAN II
Sporters leveren een ongeziene bron van inspiratie op.
De meest succesvolle sporters hebben vaak een unieke
kijk op het leven. In ‘Sportman II’ gaat Ruben Van Gucht
op jacht naar legendarische uitspraken in de sportgeschiedenis.
Grappige, beklijvende, historische en inspirerende
uitspraken. ‘Sportman II’ is opnieuw een inkijk in het
leven van Ruben Van Gucht, maar vooral een trip down
memory lane, langsheen grote kampioenen met grote
verhalen en kleine kampioenen met kleine anekdotes.
Het podiumtrio is dit keer een kwartet geworden.
Opnieuw geflankeerd door troubabroers Mathieu & Guillaume en dit keer vergezeld door Jonathan Bockstael.

Sportshow
VR | 04.12.20
20u15
OC d’Iefte
€ 14 - € 12 - € 9
(eenheidsprijzen
losse tickets/
abo/-26j)
Beperkt aantal
tickets beschikbaar
rubenvangucht.be
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Warre Borgmans, Michael Pas, Alice
Reijs, Silke Mastbooms, Dimitri Leue

GENOEG!
‘Genoeg’ vertelt het verhaal van een politieke dynastie.
Vader was een echte plucheplakker, tot hij zijn zetel
doorgaf aan zoonlief. De oogappel van Wilfried De Leeuw
schopte het zelfs tot premier.
Electoraal was hij de top, maar op persoonlijk vlak zat
Stefaan in een dal, bovendien had hij iets teveel last van
de schaduw van zijn vader.
Verwijten, politieke afrekeningen, felle debatten volgen
elkaar in recordtempo op.
Dan komt er ook nog een verloren zoon op de proppen,
een toekomstige ex en een internethype.
Een donkere komedie over familiebanden, een lichte
tragedie over postjes en portefeuilles.

Theater
ZA|19.12.20
20u
De Stringe
€ 16 - € 15 - € 12
m.m.v. GC
Spikkerelle
leue.be
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© Diego Franssens

Magda Cnudde, Danni Heylen, Jef Demedts,
Bob Snijers, Michael Buyle

HET KWARTET
Cissy Robson, Wilfred Bond en Reggie Page, drie
gewezen operasterren en ex-collega’s, brengen in een
rustoord in het Engelse Kent hun levensavond door.
Hun rustige leventje wordt ieder jaar enigszins verstoord
wanneer 10 oktober eraan komt. Op die dag, de verjaardag van componist Giuseppe Verdi, is het namelijk de
gewoonte dat de residenten van het rusthuis, de Grote
Maestro herdenken met een concert. En telkens rijst dan
weer de prangende vraag wat ze gaan opvoeren. Dit jaar
komen ze er echter niet direct uit.
Maar dan doet in ware divastijl een nieuwe bewoonster
haar intrede: Jean Horton. Vele jaren geleden stond ze
samen met de anderen op de planken in een opvoering
van Verdi’s ‘Rigoletto’. Zou dit niet wat zijn? Uiteraard.
Maar… Reggie blijkt allerminst opgezet met de komst
van Jean. Ooit waren ze een paar, maar hun huwelijk
liep binnen de kortste keren op de klippen. Bovendien is
Jean haar diva-streken inderdaad nog altijd niet verleerd
en weigert ze pertinent ook maar één noot te zingen. De
harmonie binnen het viertal is dus ver te zoeken. Toch
zal Verdi zijn hulde ook dit jaar niet mislopen.
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Theater
ZO | 17.01.21
14u30
De Stringe
€ 15 - € 14 - € 12
m.m.v. Ferm (A) &
Landelijke Gilde (A)
courenjardin.be

Brussels Jazz Orchestra & Kommil Foo

KOMMIL FOO MEETS BRUSSELS JAZZ
ORCHESTRA
Dat de gebroeders Walschaerts de afgelopen drie
decennia prachtige liedjes hebben geschreven, hoeft
geen betoog. Denk maar aan klassiekers als ‘Ruimtevaarder’, ‘Kom hier dat ik u draag’ en ‘De Volgende’.
In deze unieke samenwerking bundelt Kommil Foo de
krachten met een bigband van wereldniveau: Brussels
Jazz Orchestra. Een voorstelling als ode aan de ultieme
vrijheid van jazz: Mich en Raf zingen, vertellen, spelen,
struikelen, hakkelen en hijgen zich door hun songs
en verhalen, BJO speelt... en hoe! De vertrouwde lach
en traan van Kommil Foo met op de achtergrond de
geluiden, de muziek en de sfeer van een broeierige
jazzclub in New York.
‘Kommil Foo meets Brussels Jazz Orchestra’: welkom!

Muziek
ZA | 30.01.21
20u15
Spikkerelle
€ 28- € 27 (eenheidsprijzen
losse tickets/abo & -26j)
Beperkt aantal tickets
beschikbaar
kommilfoo.be
brusselsjazzorchestra.com
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© Toon Aerts / Brand-ink

Alpin Drums

THE MOUNTAIN ROCKS!
Toni Bartl en zijn Alpin Drums zijn meesters in het
vertalen van het ritme van alledag in een audiovisueel
klankspektakel. Virtuoos presenteren zijn Alpin Drums
het totale spectrum van de percussie-kunst. Als echte
bergboerenzoon en wereldkampioen op de Stiermarkse
harmonica weet Bartl als geen ander: the mountain
rocks!
Zijn musici zorgen voor muzikaal drumgeweld met
grappen en grollen. Zij drummen op alles wat onder
hun vingers komt totdat stokken, klepels en lepels gaan
gloeien en de spanning zich in een bijna woordloze
humor ontlaadt.
Toni Bartl en zijn Alpin Drums komen in 2020 voor de
eerste keer naar België! In de voorstelling ‘The mountain
rocks!’ verrassen de speelse, professionele muzikanten
met nieuwe nummers waarbij gewone gebruiksvoorwerpen op een fantasierijke, creatieve en geestige
wijze omgebouwd zijn tot muziekinstrumenten die een
ongelooflijk geluid voortbrengen. Deze geluiden smelten
samen met de geraffineerde lichteffecten tot een opwindend kunstwerk dat het publiek steeds zal verbazen.
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Muzikale humor
ZA | 06.03.21
20u
De Stringe
€ 18 - € 17 - € 12
m.m.v. OC d’Iefte
alpin-drums.de

Frank Cools

MARCUS
Marcus, de evangelist. De ooggetuige die het verhaal in
één geut vertelt.
Over Jezus natuurlijk. Een man met bakken charisma.
Een radicale man. Een rebel die confronteert, die
conflicten oproept. Maar ook een man die in een handomdraai geneest, helpt…
Marcus vertelt recht voor de vuist, krachtig, met een
indrukwekkende dynamiek.
En zo vertelt Cools ook. Nauwkeurig de oorspronkelijke
tekst volgend, met woorden en taal van nu. En met
humor.
En u - al bent u nog zo vrijzinnig - zult verrast zijn. U zult
veel, heel veel herkennen, en toch verrast zijn, bij uzelf
te rade gaan, misschien in stilte vloeken. In stilte graag.
In een tijdperk waarin we vaak nergens houvast vinden
is het een krachtig idee om terug te keren naar de
oorspronkelijke teksten die aan de basis liggen van onze
beschaving.
Frank Cools brengt dit evangelie, als geboren verteller en
acteur, met verve en flair.
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Locatieproject
Verteltheater
DO I 18.03.21
20u
Sint- Mattheuskerk
€ 10 - € 9
m.m.v. Parochiale
Werkgroep
Gijzelbrechtegem
frankcools.be

© Phile Deprez

Tine Embrechts, William Boeva,
Peter Thyssen, Bert Verbeke

PERPETUUM MOBILE
Een perpetuum mobile is een denkbeeldig apparaat
dat uit zichzelf beweegt en uit zichzelf energie opwekt.
Oftewel, de ijdele, naïeve hoop van elk gezelschap.
Vijf jaar na het uit elkaar klappen van Vlaanderens meest
succesvolle cabaretgezelschap besluiten Gunter (Peter
Thyssen), Kaat (Tine Embrechts) en Tom (Bert Verbeke)
weer samen te komen om hun gezelschap nieuw leven
in te blazen na de dood van het vierde lid, Quinten (William Boeva).
Maar is er nog genoeg gemeenschappelijke grond om
iets nieuws op te bouwen? Zijn de wonden die in het
verleden geslagen zijn niet te diep om te helen? Kan een
groep ooit hetzelfde blijven als het individu verandert? En
zijn we feitelijk ooit écht in staat om te vergeven?

© Benny De Grove

‘Perpetuum Mobile ‘is een tragikomisch verhaal in vijf
bedrijven dat gaat over het faillissement van ambitie,
faam, vriendschap en goede bedoelingen.

Theater
VR | 26.03.21
20u
De Stringe
€ 16 - € 15 - € 12
williamboeva.be
bertverbeke.be
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DYLAN 80
Bob Dylan is zonder twijfel een van de allergrootsten die
de rockmuziek heeft voortgebracht. Wat valt er nog te
schrijven over deze singer-songwriter dat al x-maal te
lezen is geweest.
Dat hij onsterfelijke songs heeft geschreven; dat hij een
grote keikop is die altijd zijn zin doet; dat hij intrigerend
(en nasaal) klinkt en hij sinds 1941 nog steeds aan het
rijpen is.
En dan vergeten we nog te vermelden dat hij in 2016 de
Nobelprijs voor literatuur won.
Topmuzikanten Guy Swinnen, Patrick Riguelle, Naomi
Sijmons (Reena Riot), Bjorn Eriksson, Piet De Pessemier,
Axl Peleman, Jan Hautekiet en Ron Reuman staan als
een ‘Hurricane’ op ons podium voor een verjaardagsfeest
om u tegen te zeggen.

Muziek
ZA | 03.04.21
20u
CC De Schakel
€ 22 - € 20 - € 11
(eenheidsprijzen losse
tickets/abo/-26j)
Beperkt aantal tickets
beschikbaar
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Johan Verminnen

EN DAARNA GA IK VISSEN
Johan Verminnen is onmiskenbaar een coryfee van het
Nederlandstalige luisterlied. In 2021 wordt hij zeventig
jaar en dat vieren we in stijl met de smaakvolle theatertournee ‘En daarna ga ik vissen’ naar het gelijknamig
studio-album (oktober 2019).
Samen met 3 muzikanten verwent hij -op zijn eigen
gevoelige manier- het publiek met maar liefst veertien
nieuwe songs.
Dat Johan Verminnen muzikaal van alle markten thuis is,
is geweten, maar heeft u hem al eens horen rappen?! Of
zou u hem eens graag vol emotie een alternatief volkslied willen zien opvoeren, een lied dat wellicht nooit door
de Rode Duivels zal gezongen worden?!
In de akoestische voorstelling ‘En daarna ga ik vissen’
krijgt u een verrassende, pure en gevarieerde Verminnen
te zien.
Naast nieuwe composities brengt hij ook werk uit zijn
rijkgevulde oeuvre vol klassiekers.

Muziek
MA | 26.04.21
14u
De Stringe
€ 12 - € 11
Koffietafel
aangeboden door
de SAR
johanverminnen.be
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Iedereen heeft recht op
schoonheid en ontroering. Hoe
jonger je hiermee start, hoe rijker je
leven wordt.
(FRANS VAN DER AA)

Familie

KINDERKUNSTENDAG
Na het succes van onze eerste deelname aan de Kunstendag voor gezinnen vorig jaar in de Oude Kerk, zetten
we hier vanuit Jeugd- en Cultuurdienst terug op in. Het
overkoepelende thema zal (t)huis worden en the place to be
zaal Ansold.

kunstendagvoorkinderen.be

De Covid-maatregelen die we in het begin van het jaar allemaal aan den lijve ondervonden hebben, zorgen dat onze
beleving van “thuis” wellicht een behoorlijk ingrijpende
wijziging heeft ondergaan. Gevoelens die schommelen
tussen geborgenheid en noodzaak enerzijds en isolement
en conflict anderzijds. Een persoonlijk gekleurde spanningsboog tussen al deze diverse emoties die een boeiend
uitgangspunt kunnen betekenen voor de invulling van de
Kinderkunstendag.
Met dit gegeven trekken we naar de plaatselijke afdeling
van de academie voor beeldende vorming. Hun interpretatie van ons thema zal je kunnen komen bekijken in een
tentoonstelling. Verschillende klassen van de lokale scholen
creëren onder professionele begeleiding een artistieke
achtergrond bij verhalen die op de Kinderkunstendag zullen
gebracht worden. Daarnaast zal de aparte installatie ‘Onder
de tafel’ met allerlei eigen- en kunstzinnige meubels te
ontdekken vallen.
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Voor gezinnen met
kinderen van 2 tot
12 jaar
ZO 15.11.20
14u-17u
Zaal Ansold

Theater Tieret

OLLEKE BOLLEKE
Olleke Bolleke rebusolleke
Olleke Bolleke knol!
Maar Olleke wilniemeer, kanniemeer, mama
want heel zijn hoofd zit vol!
Figurentheater

Al wie zijn handen of tanden laat zien
die krijgt een neep of tien
Maar Olleke wilniemeer, kanniemeer, papa
of ziet ge dat niet misschien?

voor kinderen vanaf
4 jaar en hun familie

Olle heeft 1 mama en 1 papa, 2 huizen, 4 oma’s en 4
opa’s, honderdmiljoenmiljard knuffels en een hoofd vol
veel te veel vragen. En natuurlijk zijn ene dikke vriend die
overal met Olle meegaat.
‘Olleke Bolleke’ is een beeldende, poëtische maar
bijwijlen ook hilarische voorstelling over scheiding, kleine
pijntjes en groot verdriet. Kolder en ontroering, dicht op je
huid en die van onze kleinste theatervrienden.

ZA | 12.12.20
16u30
De Stringe
€7
m.m.v. ouderraden
duur: 45 min
tieret.be
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© Danny Wagemans

Theater De Spiegel

CURIOSA
In de kamer staat een kast.
In die kast is een deur.
Achter de deur is een schuif.
In de schuif zit een doosje.
Wat steekt er in het doosje?
‘Curiosa’ brengt de wondere wereld van de barok tot bij
jonge kinderen en hun ouders.
Het is een zintuigelijk rariteitenkabinet vol mysterieuze
voorwerpen, beelden en muziek.
Een wonderkamer om samen in te snuisteren, te ontdekken
en te experimenteren.

© Senne Van Loock

Muzikanten leiden je rond in deze gekke verzamelingen
op de muzikale pareltjes van Peri, Caccini en Monteverdi.
Ze vergezellen je op je ontdekkingsreis met de allereerste
opera-aria's, beklijvende madrigalen en sonates uit Rubens'
tijd.

concert I installatie
voor kinderen van
3 maand tot en
met 2 jaar en hun
familie
ZO | 14.02.21
11u en 15u
Ansold
€ 7 - € 1 korting
leden gezinsbond
op lidkaart
m.m.v. CC De
Schakel
duur: 45 min
despiegel.com
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FroeFroe

AIAIAI
Beer en Tijger wonen nu samen.
Beertje doet het huishouden en Tijger haalt eten, een ei
bij Vogel en boterhammen bij Rat.
Op een dag gaat Tijger paddenstoelen plukken en ontmoet biggetje.
Biggetje en Tijgertje spelen samen de ganse dag door.
Die avond is er geen eten in het huis van Beer en Tijger.
's Anderendaags gaat Tijgertje opnieuw eten zoeken en
komt opnieuw Biggetje tegen.
Varken nodigt Tijger uit om tomatenprut met slobberdeeg
te eten in zijn modderhuis.

Figurentheater
voor kinderen vanaf
3 jaar en hun familie
ZO | 7.03.21
16u
De Stringe
€7
m.m.v. Spikkerelle
en ouderraden
Anzegem

Die avond eet Beer niets en wacht heel lang op Tijger.
Maar Tijger komt niet thuis.
Op een dag ontmoet je iemand anders, spannender en
interessanter. Het kan iedereen overkomen.
Een voorstelling voor jong en klein publiek in een bosrijke
installatie vol marimba en andere dieren, met poppen in
de hoofdrol en live muziek.
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duur: 50 min
froefroe.be

© FroeFroe

© Tim De Backer

ZO I 18.10.20
10u30 & 14u30
De Stringe
€ 7 - € 1 korting leden
gezinsbond op lidkaart
bijna uitverkocht

Het Wolk

Cirque Content Pour Peu

Zeep

Entre le zist et le geste

Soms wil ik gewoon verdwalen,
de weg kwijt zijn in ‘t grote bad.
Dan zou ik stiekem onderduiken,
stil verdwijnen langs dat gat.

Zin in een klein leuk pareltje voor iedereen
van 5 tot en met 99 jaar? Met enkel hun
pure lichamelijke acrobatie raken ze door
een onvoorzichtigheid verstrikt in een web
van allerlei absurde situaties. Een voorstelling met veel humor gekruid en met hinten
burleske en stomme film.

Het Wolk maakt een zeepzoete en betoverende voorstelling voor de allerkleinsten. Ze
dompelen de zaal onder in een waterwereld waar alles mogelijk is. Meezwemmen
met de vissen, racen op zeepaardjes,
dansen tussen de kwallen. Hopelijk kunnen
jullie lang genoeg jullie adem inhouden?

Theater
voor kinderen vanaf 2 jaar en hun
familie

Extraatje: word zelf circusartiest!
Aansluitend op de voorstelling zetten échte
circusartiesten je kinderen op weg om
zelf aan de slag te gaan. Bordjes draaien,
steltlopen, jongleren, bal- of tonlopen… Het
kan allemaal.
Circustheater
voor kinderen vanaf 5 jaar en hun
familie

WO I 14.04.21
15u
CC De Schakel
€ 16 - € 11 (-26j) - € 7 (-13j)
€ 1 korting leden gezinsbond op lidkaart
bijna uitverkocht

m.m.v. CC De Schakel
contentpourpeu.fr
duur: 40 min.
hetwolk.be
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Logica brengt je van A naar B.
Verbeelding brengt je overal.
(ALBERT EINSTEIN)

Schoolproducties

Sprookjes enzo

Hilde Rogge, Tom Van Mieghem

De tuin

& Jan De Maeyer (=Meneer Zee)

Vertelwandeling
Welkom! Ga binnen in ‘De tuin’. Neem een
ster als kussen, laat de vlinders vliegen en
kijk hoe vissen zwemmen in de lucht. En
dan zijn er nog de wolken in de vorm van
een spiegel, de nestschommel, de magische
eieren… Vertel mee ons verhaal.
‘De tuin’ is één groot spel: kinderen volgen
de aanwijzingen van de acteurs en worden
de hoofdrolspelers op podium. Deze sprookjesachtige interactieve voorstelling slaagt
erin het kleinst denkbare publiek te boeien
en stimuleert hen tot het vertellen van een
verhaal.

peuters en 1e kleuter
DO I 20.05.21 om 14u
VR I 21.05.21 om 9u, 10u30 & 13u30
De Stringe
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Verschillende verhalen doen de ronde over
het Sint-Arnolduspark. Hilde Rogge, Tom Van
Mieghem en Meneer Zee hebben er elk één
opgepikt…
Tussen boomknoesten, hooiwagens en
paddenstoelen zitten ze verscholen. Hun
ogen blinken en hun monden popelen om te
vertellen …
Wie gaat mee op toer ? Op zoek naar deze
troubadours ?
Al wandelend in het bos, komen we drie
rasvertellers tegen die ons meevoeren naar
andere tijden en spannende avonturen. Trek
je laarzen aan, spits je oren en ga mee op
stap…

2e en 3e kleuter
DO I 24.09.20 om 9u45 & 14u
VR I 25.09.20 om 9u45
Sint-Arnolduspark

Anna’s Steen

Brut & De Studio

Voilà! zei de vos

Mieren slapen nooit

Over een hongerige vos die zin heeft in een
malse eend. Over een kip die heerlijke stenensoep maakt en over een haas die niet
ten onder wil gaan. Over een slim varken,
een verliefde vlieg, een dansend hert, een
zingende beer en… natuurlijk, de wolf!

Overleven in tijden van overkill

‘Voilà! zei de vos’ is gebaseerd op bekende
en minder bekende fabels.
Alain Rinckhout en Bart Embrechts vertellen en spelen deze korte verhalen op een
onverwachte manier: hedendaags, grappig,
uitdagend, spannend, stout en speels, met
meer venijn in de staart en vooral niet al te
belerend.
“Want dieren zijn precies als mensen
met dezelfde mensenwensen en dezelfde
mensenstreken…!”

1e graad lager
DI I 8.12.20 om 10u & 14u
De Stringe
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In ‘Mieren slapen nooit’ treed je binnen in
een wereld die van boven tot onder behangen
is met kranten. Welkom in de habitat van
Margriet Van den Eynde, een vrouw die u graag
alles vertelt wat ze weet. Ze helpt u de wereld
te begrijpen. Want weten stelt gerust. Maar
het liefst van al vertelt ze over haar grootste
passie: de natuur…
‘Mieren slapen nooit’ is een hartverwarmende,
uitdagende voorstelling over het eeuwige
gevecht tussen natuur en cultuur. En over hoe
we moeten omgaan met die immense stroom
informatie uit de wijde wereld die dagelijks op
ons afkomt.

2e graad lager
DI I 23.03.21 om 9u, 10u30 & 14u
WOE I 24.03.21 om 9u & 10u30
DO I 25.03.21 om 9u, 10u30 & 14u
Ansold

© Ans Brys

Ultima Thule

Mélancholie Motte

De Stroom

De muggenkoningin

Een vreselijk, wonderbaarlijk sprookje.
Van Kabylië via Palestina tot in Syrië doet een spannend verhaal de ronde. Een verhaal van
een koning bezeten door de liefde, een volk dat wordt geterroriseerd, een allesverslindende
vrouw en een kind dat tevoorschijn komt uit moeder aarde…
“Oh koning, ik ben het, de mug! Ik wil je een voorstel doen: ik zal uit je neus komen als jij
van je 7 vrouwen zal scheiden en vervolgens met mij zal trouwen.”
“Trouwen met een mug? Nooit!”
Een monsterlijk sterk verhaal over het lef om op te groeien en zich te uiten in een wereld vol
kleine en grote dictaturen.

3e graad lager
DI I 26.01.21 om 10u & 14u
De Stringe
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Theater Tieret

Meneer Linh

Daar staat Meneer Linh, achteraan op het dek van een boot. In zijn armen houdt hij een
lichte koffer en een baby, nog lichter dan de koffer. Niemand weet dat hij Meneer Linh heet,
want iedereen die dat wist is dood. In de koffer zitten een paar kleren, één foto en een
linnen zakje met een handvol aarde. Aarde van zijn land dat hij nu steeds kleiner en kleiner
ziet worden, tot het achter de horizon verdwijnt. En dan nog blijft hij staan en zoekt hij in de
verte naar de verwoeste kusten van zijn land.
Tieret bewerkte ‘Het kleine meisje van meneer Linh’, het meesterwerk van de Franse auteur
Philippe Claudel, tot een heel eigen, bijtend actueel verhaal over vluchten en thuiskomen,
over verlies en vriendschap. Vanuit een fascinatie voor dit wonderlijk verhaal, vanuit een
oprechte bezorgdheid over het hier en nu, maar ook vanuit een onstuitbare hoop. En vooral
vanuit de overtuiging dat dit verhaal hier en nu moét gebracht worden. Nu meer dan ooit.

© Danny Wagemans

1e en 2e graad secundair
DO I 26.11.20 om 10u30 & 14u
De Stringe
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Yannick Noben

Oorlog in de klas

Yannick verliet op zijn 16e de schoolbanken om in te treden als kandidaat-sergeant. Nu, 19
jaar later, gaat hij door het leven als officier ontmijner en heeft hij gediend in Afghanistan
en Libanon. Door zijn gevatte zin voor humor werd hij o.a. uitgeroepen tot winnaar van de
Radio 2 humorklas.
In ‘Oorlog in de klas’ vertelt hij hoe leven en leren in groep en het bijhorende samenwerken,
net zoals bij Defensie, van cruciaal belang kan zijn. Een relletje in de klas analyseert hij met
een knipoog naar internationale conflicten en realisaties van NAVO en VN, steeds vanuit
zijn eigen ervaringen. Hoewel de show niet vanuit militaire discipline gedrild wordt, zal het
groepsgevoel en eerbesef van het publiek aanzienlijk groter zijn na deze voorstelling.

© Neil Vancraeynest

3e graad secundair
DI I 6.10.20 om 14u
Ansold
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Taal is de uitdrukking van cultuur.
Zonder goed onderhoud van de
taal verschraalt het denken.
(HELLA HAASSE)

In de marge

Mira & Caroline Meerschaert

VERRE VAN WEG
Een concert met als rode draad afscheid. Zware kost? Verre
van. ‘Verre van weg’ is een ode aan het leven. Hoopvol,
krachtig, kwetsbaar, speels en poëtisch van toon. In 2014
verliest zangeres Mira haar ongeboren dochtertje. Geïnspireerd door de liefde voor haar kind maakt ze deze voorstelling. We maken een reis langs muzikaal erfgoed van onze
planeet. Een intense trip die aantoont hoezeer wij mensen
-doorheen tijd en ruimte- muzikaal uiting willen geven aan
de liefde voor wie er niet meer is.

© Koen Bauters

Vooraf is er een film van ritueelbegeleider Caroline
Meerschaert. In een collage van getuigenissen wordt de
ervaring van het verlies van een kind rond de geboorte in
beeld gebracht. Hoe rouw je om iemand die je niet mocht
kennen? Hoe vul je de leegte in als er geen herinneringen
zijn?
Na het concert kan je tijdens de infomarkt langs gaan bij
diverse organisaties wiens werking nauw aansluit bij dit
thema en die je persoonlijk te woord kunnen staan.

documentaire
concert | infomarkt
DI | 27.10.20
19u30
De Stringe
€ 10
aparte kaartverkoop
die start vanaf 1
september bij de
diverse partners
m.m.v. socioculturele
verenigingen
maandacht.be
Gezins WelzijnsRaad
&
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De Bib: het leven van A tot Z

VAN JONG TOT MINDER JONG
Kids @ de bib!

Bibkampen
Tijdens drie vakanties organiseert de bib kampen voor kinderen over boeken en verhalen,
film en fotografie. In de herfstvakantie is dit een kamp voor 2e en 3e kleuter. Tijdens de krokusvakantie voor het 1e en 2e leerjaar. In het begin van de zomervakantie is er een kamp voor
het 5e en 6e leerjaar en op het einde van de zomervakantie is er een kamp voor het 3e en 4e
leerjaar. Meer info is te vinden in de kriebelkrant.
Voorlees- of spellenuurtje
Van september tot juni is er elke keer van 15u30 tot 16u30 op de tweede vrijdag van de
maand een activiteit in de bib voor kinderen. Afwisselend is het een voorlees- of spellenuurtje. Deze activiteiten zijn gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.
11 september | 9 oktober | 6 november | 11 december | 8 januari |12 februari | 12 maart
9 april |14 mei | 11 juni
Kinder- en Jeugdjury
KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen een lijst van
een 8-tal boeken om te beoordelen. Tussen september en april leest elk lid op zijn/haar eigen
tempo. Als bedanking genieten alle juryleden van een mooie film tijdens ons pannenkoekenfeest.
En natuurlijk volgt ook het Jeugdboekenfeest, een dag in het teken van jeugdboeken. Dit
wordt elk jaar in een andere bibliotheek van de regio Zuidwest georganiseerd.
Meer info in de bib!
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Mediawijsheid @ de bib!

Digie Café EHBO
In elke locatie van de bibliotheek is er een Digie Café met eerste hulp bij problemen met je
laptop, tablet of smartphone. Iedereen kan vrij in- en uitlopen om zijn vraag voor te leggen
aan de ICT-specialist. Tijdens het wachten worden de aanwezigen getrakteerd op een
drankje. De concrete locaties (bib Ingooigem, Vichte of Anzegem) volgen later maar dit zijn
alvast de data:
14 september | 22 oktober | 8 december | 13 januari | 10 februari | 15 maart | 11 mei
14 juni

Film @ de bib!

Voor het hele gezin
Film voor kinderen en ouders in kerstsfeer! Op 22 december kan je in De Stringe terecht voor
een gezellige kerstfilm!
‘s Namiddags en ‘s avonds NIEUW!
Op 12 oktober nodigen we je samen met de SAR en de Gezins- en Welzijnsraad uit voor 2
aangrijpende films over (jong)dementie. Meer info volgt!

Literatuur @ de bib!

In Anzegem en Vichte is er een leeskring i.s.m. de lokale Davidsfondsafdeling. Een groep
dames en heren leest een samen uitgekozen boek en bespreekt dit.

Verhalen @ de bib!

In aanloop naar de voorleesweek waarin verhalen voorlezen en vertellen centraal staat voor
groot en klein! Samen met Pasar Anzegem nodigen we je uit voor een avond vol prachtige
verhalen. Datum, uur en locatie volgen nog.
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Informatie @ de bib!

Als bibliotheek hebben wij ook een belangrijke informatieve rol, daarom nodigen wij geregeld
sprekers uit over allerhande actuele thema’s. Vaak gebeurt dit in samenwerking met andere
diensten of verenigingen. Hou onze nieuwsbrieven in de gaten om niets te missen!

Integratie @ de bib!

Praatgroep i.s.m. het Sociaal Huis
Op dinsdagavond komen anderstalige nieuwkomers samen in de bib van Vichte om hun
Nederlands te oefenen. Zij doen dit onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers.
Huiswerkklas i.s.m het Sociaal Huis
Op zaterdagvoormiddag kunnen anderstalige kinderen begeleiding krijgen bij hun huiswerk
in de bib van Vichte. Verwittigen tegen tegen donderdagavond zodat er voldoende vrijwilligers
kunnen voorzien worden.

Jonge ouders @ de bib!

Vertelpieten op bezoek
De laatste zondag van november komen de vertelpieten van de Sint langs in de bib van
Anzegem. Ze komen verhaaltjes voorlezen voor de allerkleinsten. En onder het mom van ‘de
Sint kwam langs in de bib’ worden op die dag samen met LOKA (Lokaal Overleg Kinderopvang Anzegem) de nieuwe materialen van de speel-o-theek voorgesteld.
Boekstartdag
Op deze zondag in mei richt de bib zich specifiek tot onze allerjongsten. Boekstart is een
project i.s.m. Iedereen Leest. Jonge ouders ontvangen bij de geboorte van hun kindje een
boekenpakket via het gemeentehuis. Wanneer hun kindje 1 jaar oud is, krijgen ze een uitnodiging en kunnen ze een tweede cadeaupakket ophalen in de bibliotheek. Op Boekstartdag
kan je langskomen met je kleintje om te genieten van een activiteit op maat. Tijdens je
bezoek aan de bibliotheek kan je ook meteen ontdekken wat we allemaal in huis
hebben voor kinderen en kan je kindje gratis lid worden.
Volg de bib op facebook en instagram!
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Een mens moet juist voldoende
cultuur hebben om de cultuur met
wantrouwen te bezien
(SAMUEL BUTLER)

Praktische info
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KEUZE-ABONNEMENT
Wie kaarten reserveert voor minstens 3 verschillende voorstellingen
(waarvan minstens 2 in het eigen Gemeenschapscentrum) kan
gebruik maken van het abonnementensysteem en zo genieten van
de geldende procentuele korting op de basisprijzen.
Bij voorstellingen “buitenshuis” (dwz. in Deerlijk, Waregem en
Avelgem) wordt telkens afzonderlijk aangeduid welke kortingformule
al dan niet van toepassing is.
Eenheidsprijs en/of familievoorstellingen: deze voorstellingen laten
niet toe een procentuele korting op de vermelde ticketprijs toe te
staan maar je kan ze desgewenst wel aan het totaal aantal voorstellingen van je keuze-abonnement toevoegen. Wij passen de meest
gunstige formule voor je eindfactuur toe.
-10%: je reserveert minstens 3 verschillende voorstellingen ineens
en krijgt 10% korting op de ticketprijs
-15%: je reserveert minstens 6 verschillende voorstellingen ineens
en krijgt 15% korting op de ticketprijs
-20%: je reserveert minstens 8 verschillende voorstellingen ineens
en krijgt 20% korting op de ticketprijs
Voor wie van een abonnementenkorting geniet , zijn andere kortingen vanzelfsprekend niet meer van toepassing of cumuleerbaar.
VLIEG JE MEE? KINDEREN EN CULTUUR
Met dit icoontje worden alle culturele activiteiten voor
kinderen tot 12 jaar aangeduid aan een kindvriendelijke
prijs.
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KUNSTZE! JONGEREN EN CULTUUR
Iedereen tot 26 jaar kan uit ons avondvullend aanbod
een eigen keuze maken en dit aan uiterst gunstige voorwaarden! Voorstellingen met het Kunstze! logo vinden wij
in ieder geval een echte aanrader voor jongeren!
HEB JE JE UITPAS AL?
UITPAS is een vrijetijdspas waarmee iedereen die in Zuid-WestVlaanderen wil genieten van vrije tijd zoals cultuur-, sport- en
jeugdactiviteiten punten kan sparen en inruilen voor leuke voordelen.
Ga met je identiteitskaart langs bij één van onze verkooppunten (Vrije
Tijdsdiensten en hoofdgemeentehuis) en koop een UITPAS voor € 3.
UITPAS is ook beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Je
ontvangt een UITPAS aan € 1 en kan genieten van 80% korting bij
deelname aan UITPAS-activiteiten. Meer
info over UITPAS aan kansentarief kan
je verkrijgen bij het Sociaal Huis in onze
gemeente.

EEN ABONNEMENT BESTELLEN EN
BETALEN
In deze coronatijden blijft het koffiedik
kijken wat de komende weken en
maanden voor ons in petto hebben
en daarom willen we niet overhaast
tewerk gaan. Als de coronarestricties
op langere termijn aangewezen blijken,

dan zullen we er in ieder geval alles aan doen om ons publiek op een
veilige manier te laten genieten van het nieuwe seizoensaanbod.
Daarom voorzien we dit jaar geen “live” presentatiedag.
We starten voorlopig onze abonnementen- en losse ticketverkoop
nog niet op, in afwachting van verdere richtlijnen van de Nationale
Veiligheidsraad. In de week van 23 augustus willen we onze communicatie opnieuw op gang trekken en hopen we tegen die tijd
over voldoende info te beschikken om écht van start te gaan, en
dit desnoods met een aangepast programma. Hou zeker de sociale
media-kanalen in de gaten!
In normale omstandigheden gaan we als volgt te werk: na verwerking van de gegevens wordt je afrekening thuis toegestuurd. De
betaling dient te gebeuren binnen de 8 dagen op rekening van het
Gemeenschapscentrum met vermelding van het abonnementsnummer. Het abonnement wordt je naderhand vóór het begin van
het nieuwe cultureel seizoen (en uiterlijk in de loop van de week
voorafgaand aan je eerste productie) bezorgd. Voorstellingen uit het
abonnement worden niet omgeruild of terugbetaald. Enkel wanneer
voorstellingen omwille van overmacht niet kunnen doorgaan, kunnen
abonnees een nieuwe voorstelling kiezen in het nog lopende seizoen
of krijgen ze een tegoedbon voor het nieuwe seizoen ter waarde van
dezelfde ticketprijs.
LOSSE KAARTEN BESTELLEN EN BETALEN
Gereserveerde kaarten dienen steeds binnen de 8 dagen betaald te
worden ofwel op het secretariaat van het Gemeenschapscentrum
zelf ofwel door overschrijving op rekening van het Gemeenschapscentrum met vermelding van de datum van de voorstelling en het
aantal personen.

pagina 40

De kaarten worden je naderhand per post bezorgd. Tickets die niet
tijdig betaald worden, worden automatisch doorverkocht. Verkochte
kaarten worden niet omgeruild of terugbetaald, behalve als de voorstelling omwille van overmacht niet doorgaat.
Gebeurt de reservatie minder dan 5 dagen voor de voorstelling, dan
worden de kaarten betaald bij afhaling, uiterlijk tot 20 minuten voor
de aanvang van de voorstelling. Niet tijdig afgehaalde tickets worden
daarna eveneens doorverkocht.
KORTINGEN
Een reductietarief van € 1 voor +55j wordt gehanteerd voor alle
avondvoorstellingen & matinees die doorgaan in het eigen Gemeenschapscentrum, tenzij anders aangegeven. De korting is niet cumuleerbaar met een abonnementsformule. Voor -26 jaar kosten tickets
slechts € 12 (of korting van € 1, indien de gewone ticketprijs €12 of
minder bedraagt), tenzij er voor de productie een eenheidsprijs geldt.
Voor groepen vanaf 10 personen geldt een groepskorting van 10%
op de losse ticketprijs.
Voor de voorstellingen “buitenshuis” (dwz. in Deerlijk , Waregem en
Avelgem) gelden deze reductietarieven op losse tickets in een aantal
gevallen niet .
Andere specifieke kortingen worden afzonderlijk vermeld voor elke
productie of doelgroep waarop ze van toepassing zijn. Kortingen voor
losse tickets zijn ook niet onderling cumuleerbaar.

SCHOOLVOORSTELLINGEN
Vanuit de dienst Cultuur wordt ruim voor elke voorstelling met de
directies contact opgenomen om deelname en tijdstip te bevestigen.
Gelieve het aantal leerlingen zo exact mogelijk door te geven daar
de voorstellingen contractueel beperkt worden wat toeschouwers
betreft.
Hou ook rekening met geplande verlofdagen, stageperiodes, schooluitstappen en pedagogische activiteiten. Naderhand ontvangt elke
school een regeling met vermelding van de juiste datum en uur van
de geboekte voorstellling en het lespakket.
De concrete busregeling wordt een week voor de geplande voorstelling naar de directie toegestuurd.
Deelnameprijs:
€ 5 voor kleuter en lager onderwijs
€ 6 voor secundair onderwijs
Het gemeentebestuur doet een financiële inspanning om te voorzien
in busvervoer naar de speellocatie voor alle scholen van Anzegem.
AFSPRAKEN
De voorstellingen beginnen stipt, laatkomers worden enkel toegelaten wanneer dat mogelijk is vb. tijdens de eerste onderbreking. De
toegang tot een voorstelling kan bij laattijdigheid echter niet worden
gegarandeerd en tickets van laatkomers worden niet terugbetaald.
Kijk vóór je naar de voorstelling vertrekt nog even het speeladres na.
Het kan je heel wat tijd en ergernis besparen!
Het is verboden drank, eetwaren of snoep (kauwgom) mee te nemen
in de theaterzaal. Alle infrastructuur die behoort tot het Gemeenschapscentrum is bovendien volledig rookvrij!
GSM-gebruikers worden verzocht hun toestel uit te zetten bij aan-
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vang van de voorstelling.
Voor rolstoelgebruikers maken we een mooie plaats vrij. Geef ons
wel vooraf een seintje bij aankoop van je kaarten. Een medewerker
zal je graag begeleiden.
SPEELADRESSEN SEIZOEN 2020-2021 GC De Zinnen
De Stringe: Ommersheimplein 5 8570 Anzegem
Ansold: Landergemstraat 1b 8570 Anzegem
St. Mattheuskerk: Gijzelbrechtegemstraat, 8570 Anzegem
Sint Antoniuskerk: Stijn Streuvelsstraat, 8570 Anzegem
Sint Arnolduspark: Tiegemberg, 8573 Anzegem
Voorstellingen “Buitenshuis”
CC De Schakel, Schakelstraat 8, 8790 Waregem
OC d’Iefte, Hoogstraat 122, 8540 Deerlijk
Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
SECRETARIAAT GC De Zinnen
Westdorp 3, 8573 Anzegem
Tel 056 68 82 50 I cultuur@anzegem.be
reserveren van losse tickets via www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur

Volg ons op facebook!
(Cultuurdienst anzegem - GC De Zinnen)!

CHRONOLOGISCH OVERZICHT
datum

uur

uitvoerder - titel

genre

locatie

Avond, matinee, familie & in de marge
do 24.09.20

20u

Woodman - Lubricant for life

theater

De Stringe

za 26.09.20

20u

Bart Herman, Barbara Dex, Esther Van Hees & Bert Verbeke - Hier
laat ik je los Wim

muziek

De Stringe

za 17.10.20

20u

Het lijsterkwintet - Ontmoeting!

klassieke muziek

Sint-Antoniuskerk

zo 18.10.20

10u30 & 14u30

Het Wolk - Zeep

theater

De Stringe

vr 23.10.20

20u

BeatleStory - BeatleStory 60 years

muziek

De Stringe

di 27.10.20

19u30

Mira & Caroline Meerschaert - Verre van weg

themavoorstelling

De Stringe

wo 28.10.20

20u

Sandra Kim, Marco Z., Begir Memeti & Band - Bella Italia

muziek

De Stringe

zo 15.11.20

14u-17u

Kinderkunstendag

kijk- en doedag

Ansold

za 28.11.20

20u

Amelie Albrecht - Zwaar leven (tryout)

humor

Ansold

vr 4.12.20

20u15

Ruben Van Gucht - Sportman II

sportshow

OC d'Iefte

za 12.12.20

16u30

Theater Tieret - Olleke Bolleke

figurentheater

De Stringe

za 19.12.20

20u

Warre Borgmans, Michael Pas, Alice Reijs, Silke Mastbooms &
Dimitri Leue - Genoeg!

theater

De Stringe

zo 17.01.21

14u30

Magda Cnudde, Danni Heylen, Jef Demedts, Bob Snijers, Michael
Buyle - Het kwartet

theater

De Stringe

za 30.01.21

20u15

Brussels Jazz Orchestra & Kommil Foo

muziek

Spikkerelle

zo 14.02.21

11u & 15u

Theater De Spiegel - Curiosa

concert I installatie

Ansold

za 6.03.21

20u

Alpin Drums-The mountain rocks !

muzikale humor

De Stringe

zo 7.03.21

16u

FroeFroe - AIAIAI

figurentheater

De Stringe
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do 18.03.21

20u

Frank Cools - Marcus

verteltheater

Sint-Mattheuskerk

vr 26.03.21

20u

Tine Embrechts, William Boeva, Peter Thyssen, Bert Verbeke - Perpetuum mobile

theater

De Stringe

za 3.04.21

20u

Guy Swinnen, Patrick Riguelle, Axl Peleman, Jan Hautekiet, Ron
Reuman e.a. - Dylan 80

muziek

CC De Schakel

wo 14.04.21

15u

Cirque Content Pour Peu - Entre le zist et le geste

circustheater

CC De Schakel

ma 26.04.21

14u

Johan Verminnen - En daarna ga ik vissen

muziek

De Stringe

SCHOOLVOORSTELLINGEN
do 24.09.20
vr 25.09.20

9u45 & 14u
9u45

Hilde Rogge, Jan De Maeyer & Tom Van Mieghem - Vertelwandeling

2e & 3e kleuter

Sint-Arnolduspark

di 6.10.20

14u

Yannick Noben - Oorlog in de klas

3e graad secundair

Ansold

do 26.11.20

10u30 & 14u

Theater Tieret - Meneer Linh

1e & 2e graad secundair De Stringe

di 8.12.20

10u & 14u

Anna's Steen - Voilà! zei de vos

1e graad lager

De Stringe

di 26.01.21

10u & 14u

Mélancholie Motte - De muggenkoningin

3e graad lager

De Stringe

di 23.03.21
wo 24.03.21
do 25.03.21

9u, 10u30 & 14u
9u & 10u30
9u, 10u30 & 14u

Brut & De Studio - Mieren slapen nooit

2 graad lager

Ansold

do 20.05.21
vr 21.05.21

14u
9u, 10u30 & 13u30

Sprookjes enzo - De tuin

peuters & 1e kleuter

De Stringe
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GC De Zinnen | Westdorp 3, 8573 Anzegem | 056 68 82 50 | cultuur@anzegem.be
facebook: cultuurdienst Anzegem

v.u.: burgemeester Gino Devogelaere, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

