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Beste cultuurliefhebber,

“Cultuur is ruiken, voelen, zien, horen en proeven.” Daarom presenteert ons Gemeenschapscentrum 
naar goede gewoonte de nodige zinnenprikkelende voorstellingen voor kinderen, jongeren en volwas-
senen die hun gevoel voor verwondering nog niet zijn verloren. 

We laten je met plezier kennismaken met kleine en grote verhalen, en kunstenaars uit verschillende 
disciplines garanderen het waarmerk van ons huis: ontspannende, vernieuwende, beklijvende of hu-
moristische producties die ons publiek telkens weten te raken. 

En al zijn we weliswaar een klein Gemeenschapscentrum, onze ambitie is er niet minder om: cultuur 
laat ons niet alleen “jouw zinnen verzetten”, maar wil vooral ook “jouw zinnen strelen”, en ons team 
stelt alles in het werk om daar zijn steentje toe bij te dragen. 

We hebben  geprobeerd om een representatieve staalkaart samen te stellen van wat de ruime theater-
en muziekwereld momenteel te bieden heeft en we hopen dat je daarmee zelf op ontdekkingstocht wil 
gaan. We programmeerden een uitgebreide mix aan genres, met een rist bekende namen naast aan-
dacht voor jong talent. Gezinnen met kinderen krijgen van ons steevast een centrale plaats toebedeeld 
en traditiegetrouw werd er ook flink in het scholenaanbod geïnvesteerd. 

Grasduin rustig in deze brochure en kom op donderdag 8 juni alvast geheel vrijblijvend naar onze 
presentatiedag in de Mensindezaal. We ontvangen je vanaf 18u30 in de Eet-o-theek waar culinaire 
en podiumkunsten samenvloeien als haute cuisine voor ogen, oren, neus en mond. Totaaltheater met 
een bite!

Als kers op de taart pakken we bij de start van het nieuwe seizoen ook uit met een nieuwe huisstijl. 
Omdat kunst en cultuur op hun best – of het nu gaat om de beleving van gevoelens en ideeën, of om 
smaken, geuren en kleuren – ál onze zintuigen op scherp stellen, willen we dit in de toekomst in de 
naam van ons Gemeenschapscentrum weerspiegeld zien. 

Voortaan ben je dan ook meer dan welkom bij GC DE ZINNEN, een poëtische omschrijving voor een 
dynamische werking!
Wij wensen je in elk geval een bruisend cultuurjaar vol artistiek genot en ontroering toe!



Avond & Matinee
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“HA HA HA” was de eerste creatie van Okidok, een sim-
pele, maar tevens duidelijke titel die de geest van het 
spektakel treffend weergeeft. Een titel met als inzet de 
lach. De lach staat centraal, soms in kleine hoekjes, soms 
uitbundig, maar is steeds aanwezig op alle lippen zonder 
onderscheid in leeftijd.

Op het podium zien we twee rare, komische figuren: de 
rode neus en de komische loop refereren soms aan de 
clowns uit het vroegere Oostblok. Maar deze knipoog naar 
de traditie gaat gepaard met een uitgesproken smaak 
voor de verbeeldingskracht, gekoppeld aan een aangebo-
ren zin voor het komische, gekruid met een buitengewone 
acrobatie-techniek. Al deze elementen maken van “HA HA 
HA” een wonderlijk spektakel van een clownesk duo in 
een mysterieus universum, grenzend aan de tekenfilms 
van Tex Avery en met referentie naar het objectentheater.

In een opeenvolging van onwaarschijnlijke en hoogst 
vermakelijke sketches drijft “HA HA HA” de spot met alle 
kunstige ingrepen en ander gehoempapa. Alles speelt 
zich af in de blikken, in de mimiek, in de onderlinge ver-
houdingen ook, want de acolieten zijn om beurten slacht-
offer, rivaal of bondgenoot.
Een mooie show, gebouwd op scherpzinnigheid en een-
voud.

Okidok  
HA HA HA

Clownesk spektakel
kan reeds vanaf 8 
jaar

ZA I 30.09.17
20u

De Stringe

€ 12 (eenheidsprijs)
€ 7 (-26j)

m.m.v. sportraad

okidok.be
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De titel “Salut La Copine” verraadt het al: een eerbe-
toon aan het meisje en de vrouw in al haar facetten 
maar dan wel à la Française! 

Lien Van de Kelder, Jan De Smet en Wouter Berlaen delen 
al het podium voor Gedeelde Smart. Op de vraag van Lien 
om het nu ook eens “op zijn Frans“ te doen werd meteen 
uitbundig gereageerd door haar beide compagnons: het 
chanson èn het Franstalige lied in al zijn facetten door 
een onuitgegeven trio. En analoog met het smartliederen-
programma verlaten ze de overbekende paden en gaan 
ze op schattenjacht naar parels uit de wereldwijde, soms 
verrassende,  Franstalige liedcultuur. En bovenal ce sont 
des copains d’abord! We zijn allemaal fan van l’Eté Indien, 
maar er is nog zoveel meer onder de Franse zon.

Lien Van de Kelder studeerde een jaar in Montpel-
lier waar ze de Franse cultuur gretig opsnoof en zich 
meteen ook de Franse r eigen maakte. Jan De Smet 
verpulvert de Larousse Musicale en Wouter Berlaen 
bespeelt meer instrumenten dan u kan vasthouden. 

Muziek

VR I 13.10.17
20u

Mensinde

€ 12  

m.m.v. Toneelgroep 
Uilenspiegel Tiegem

Lien Van de Kelder, Jan De Smet & Wouter Berlaen  
SALUT LA COPINE

© Franky Drappier
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Verduisterde scène. Men hoort een saxofoonspeler zijn in-
strument opwarmen. Vier muzikanten betreden één voor 
één, op de tonen van hun instrument, het podium. Een in-
timiderende voice-over spreekt hen aan. Men heeft snel in 
de gaten dat het hier gaat om een auditie en dat er slechts 
plaats is voor één iemand. Nadat de een na de ander faalt 
in zijn proef, maken de vier muzikanten zich klaar om elk 
hun eigen weg te gaan. Maar aangezien ze beseffen dat ze 
allemaal in hetzelfde schuitje zitten en een gemeenschap-
pelijke liefde voor muziek delen, voegen ze zich bij elkaar. 
Ze leren zichzelf herontdekken en delen hun muzikale we-
relden, dromen, verlangens en fantasieën met elkaar, ze 
uiten hun emoties en leren “individueel te bestaan” dankzij 
de innige verhouding die ze hebben met het instrument dat 
hen bindt: de sax.

Er is de klassieke saxofoonspeler (smoking en vlinderdas) 
met zijn valselijk irritante tenor, er is de studiosaxofonist 
(trendy hipster) met zijn praatgrage alt, er is de jazz sax-
speler (oud pak) met zijn coole bariton en tenslotte is er 
de straatsaxofonist (sjofele outfit) met zijn dromerige en 
clowneske sopraan. Tijdens deze tocht vol avonturen leren 
de muzikanten elkaars universele wereld en de betekenis 
van ‘eendracht maakt macht’ kennen. 

Muzikale humor

ZA I 28.10.17
20u

De Stringe
€ 18 - € 17 - € 12

m.m.v. KH De 
Eendracht Anzegem 
& Ingooigem

lesdesaxes.com

Les Désaxés  
SAX
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Stel nu eens gewoon dat er een filter is. In je hoofd. 
En stel dat die echt alles filtert, dus ook wat je denkt én wat 
je voelt. 
En stel dat je op basis daarvan leeft en handelt. 
Omdat dit is wie je echt denkt dat je bent.  

Maar stel nu ook eens dat je die filter kan wegnemen 
én dat je dan onmiddellijk een voorstelling begint te schrij-
ven. 
Wat zou dat geven? 
Wordt het dan gênant, pijnlijk of blijft alles gewoon hetzelfde 
als ervoor? 
In ieder geval, “Zonder Filter” is de derde avondvullende 
voorstelling van Steven Mahieu. Kom zelf kijken hoe zo’n 
filterloze Steven eruit ziet.

De Redactie: “Duidelijk het beste wat hij al gemaakt 
heeft in een klein tien jaar.”

Humor

VR I 24.11.17
20u

Ansold

€ 15 - € 14 - € 12

m.m.v. jeugdraad

stevenmahieu.be

Steven Mahieu   
ZONDER FILTER

© Sander Belmans
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Dit is een simpel verhaal en het begint niet hier.
Het begint bij een meisje dat droomde van haar prins.
En anders? Geen spanders!
Ela! Heeft ze goud gevraagd, misschien?
Nee, dat niet, maar niets zo kwetsbaar als een meisje met 
dromen….

‘Puttana, mi mostra il tettos!’, speekelde hij in mijn ge-
zicht.

Pascale Platel confereert over haar ontgroening in de 
manhaftige grootstad Gent
en draait tussendoor een plaatje uit de soundtrack van 
haar jeugd.

De unieke Pascale mix van humor en door merg en 
been gaande schrijnendheid …

Theater

ZA I 02.12.17
20u

De Stringe

€ 14 - € 13 - € 12

m.m.v. Markant 
Anzegem

pascaleplatel.be

Pascale Platel   
TET TALK
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“Ik dans met een ander maar ik kijk naar jou”… Dat zong 
mijn moeder vaak toen ze met mij als kind door de living 
danste. Nu ik haar leeftijd heb, snap ik waarom ze uit vol-
le borst meezong met Marva. Marva deed haar dromen.  
Dromen van “eilanden in groen en blauw”. En ik zag hoe 
gelukkig Marva mijn moeder maakte. Marva heeft zich 
zo stilletjes in mij genesteld. “Herinneringen aan zoveel 
mooie dingen.”

Marva treedt tegenwoordig niet meer op. Ik heb haar ge-
vraagd of ik haar liedjes mocht zingen. Zoveel pareltjes.  
En je raadt het nooit.
Dat mocht. Ik kan daar maar één ding op zeggen: “Oem-
palapapero”.

Samen met mijn band JackoBond breng ik een ode aan 
Marva.
Ik ben even benieuwd als u of Marva voor deze gelegen-
heid toch geen comeback wil overwegen.

Muziek

MA I 04.12.17
14u

De Stringe

€ 12 - € 11

koffietafel aangeboden 
door de SAR

jackobond.be

JackoBond 
ODE AAN MARVA

© Hans Van Geel
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“Sounds of Soul” staat voor 4 gospelstemmen onder-
steund door 2 muzikanten, gebracht op een net iets an-
dere manier dan traditionele gospel!

De stemmen van Jean Bosco Safari, Steve & Chantal 
Kashala en Ibernice Macbean blenden op een magische 
manier en laten je genieten van een wervelend concert 
met zowel een aantal gekende songs als verrassende he-
dendaagse nummers gedipt in een heerlijk gospelsausje. 

Denk aan “Oh happy day” of “Have a little faith in me” 
maar evengoed “Take me to church”. Jean & co garan-
deren een sfeervolle feelgood-avond die je uitnodigt tot 
spontaan meezingen en dansen.  

Muziek

VR I 08.12.17
20u

De Stringe

€ 14 - € 13 - € 12

m.m.v. Sint-
Stefanuskoor Vichte

Jean Bosco Safari, Steve & Chantal Kashala & Ibernice Macbean

SOUNDS OF SOUL
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Het is het leven zelf dat een klein geniepig schoftje is... 
het slaat, het zalft, het schuurt en het ergst van al: het 
eindigt.

Het blijft de broers Walschaerts voorstelling na voorstel-
ling inspireren: de mens die met moeite recht blijft. Maar 
struikelt. Die telkens de moed vindt om weer op te staan. 
Om dan weer te struikelen.

Dat dat dan troostend is. 

Kommil Foo speelt SCHOFT.
Muzikale humor

DO I 11.01.18
20u 

Spikkerelle

€ 24 - € 23
(eenheidsprijzen losse 
tickets/abo)

beperkt aantal tickets 
beschikbaar

kommilfoo.be

Kommil Foo  
SCHOFT

© Johan Jacobs
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Klaar voor een compleet andere luisterervaring? 

Laat je meenemen op een muzikale stiltereis die een we-
reld doet ontwaken waarbij je wegdroomt tot je helemaal 
ontspant.

Tien jaar geleden al gaf Steven het eerste piano-solo lig-
concert in België. Door de warme ontvangst kon hij er 
jaren mee rond toeren, wat in 2011 leidde tot zijn eerste 
CD “Into resonance”. Dat leverde ook concerten in Spanje 
en Mexico op, een 2de CD, filmmuziek en bruisende sa-
menwerkingen, zoals met Edwin.

Als zanger-violist maakt Edwin een muzikale speeltuin 
met diverse violen, stem en swingende voetpercussie; 
zijn stem wordt viool en zijn viool wordt stem. Intens en 
stil, soms verrassend dynamisch met fantasierijke ritmes 
en klanken uit verre landen. 

De heren spelen niet klassiek; ze ’beroeren’ hun instru-
menten. Piano, viool, vedel, fluit, percussie en de shruti 
versmelten met de kracht van hun rijke natuurlijke stem. 
Een eigen taal van vocale klanken verwekt een wondere 
wereld waar het aangenaam wegdromen is. Schilder-
kunst van Kristel Van den Eynden vult het geheel mooi 
aan.

Muziek

ZA I 20.01.18
19u30

De Stringe

€ 15 - € 14 - € 12 (met 
thee- of sapmoment 
als afsluiter)

exclusief aanbod voor 
beperkt publiek
comfortabele 
zitelementen ter 
beschikking / losse 
kledij / dekentje en 
kussen meebrengen 

stevenvrancken.com

Steven Vrancken & Edwin Vanvinckenroye  

PIANO LIGCONCERT
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De klok tikt ongenadig.
Tijd is er altijd te weinig. 
Tijd vliegt voorbij, zet ons onder druk. 
Tijd is alles – zeker voor een drummer!

De drie heren Sam, Jef en Bert - ietwat van hun lotje ge-
tikt - brengen hun publiek al jarenlang van slag. “geTIKt!” 
is het logische vervolg op “iDrum!”, de show waarmee 
Percussive de voorbije jaren kon rekenen op uitverkochte 
en laaiend enthousiaste theaters in heel Europa.

In het visueel slagwerkspektakel “geTIKt” krijgen timing, 
ritme en power een nieuwe dimensie. 
Het energieke trio Percussive rijgt de spectaculaire acts, 
doorspekt met verbluffende muziek en aan elkaar gelijmd 
in een tijdloos thema, naadloos aan elkaar.

“geTIKt!” gaat over-tijd en klinkt als een klok! BAM!

.

Muziek

ZA I 27.01.18
20u

De Stringe

€ 15 - € 14 - € 12

m.m.v. Drumband 
Vichte

percussive.be

Percussive  
GETIKT!



pagina 15

10 mei 1940. 7 uur ’s ochtends. Trambestuurder Leon 
Vermast krijgt opdracht om zijn tramrit naar Hoboken te 
onderbreken. Hij moet ogenblikkelijk naar Mortsel om er 
psychiatrische patiënten op te halen die een bombarde-
ment op hun gesticht overleefden.

deWattman is een verhaal over hoe één gebeurtenis een 
krater kan slaan in iemands bestaan. De tramreis van 
Leon is een metafoor voor de kleine mens in een wereld 
die alsmaar krankzinniger lijkt te worden.

In de muziektheatervoorstelling deWattman scheppen de 
muzikanten een plateau voor rasacteur Vic De Wachter. 
De muziek draagt de woorden, de woorden beïnvloeden 
de muziek. Daardoor is deWattman veel meer een dialoog 
tussen tekst en muziek dan een pure monoloog.

Muziektheater

ZA I 24.02.18
20u

De Stringe

€ 14 - € 13 - € 12

m.m.v. Davidsfonds 
Tiegem-Ingooigem & 
OC d’Iefte

dekoloniemt.be

De Kolonie MT & Vic De Wachter  
deWATTMAN

© Bram Vandeveire
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Al meer dan tien jaar waarschuwt mentalist Gili ons tegen 
de gevaren van manipulatie, tegen kwakzalvers die mis-
bruik maken van de goedgelovigheid van hun medemens.  
Maar wat gebeurt er als Gili zich zélf inlaat met charlata-
neske praktijken?

In deze nieuwe zaalshow Charlatan laat Gili zijn “evil 
twin” volledig los. Hij zet zijn “gaven” op scherp om be-
wust zijn “slechte ik” te laten zegevieren. Op slinkse wijze 
bespeelt en bedriegt charlatan Gili systematisch het vol-
tallige publiek en smeert je met een bedrieglijke charme 
eender wat aan. 

Voor de finale van de show creëert Gili zelfs een onweer-
staanbare nood bij zijn toeschouwers waarvan ze aan het 
begin van de avond nog niet wisten dat ze die hadden.

Verwerpelijk zegt u? Inderdaad, maar wreed plezant!

Humor

VR I 02.03.18
20u

De Stringe

€ 17 - € 16 - € 12

gili.be

Gili   
CHARLATAN

© Kaat Pype
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“Als Heimer bij je in komt wonen, is niets nog wat 
het lijkt. Hou mijn hand vast liefste. Ben bang dat ik 
verglijd. Blijf nog even hier mijn liefste, ik wil graag dat 
je weet hoeveel ik van je hou. Voordat ik het vergeet.”

Ron’s moeder heeft Alzheimer. Langzaam maar zeker 
neemt de ziekte meer plaats in in haar brein. Haar korte 
geheugen is ondertussen helemaal weg. Woede, angst, 
euforie en verdriet spelen met haar alsof haar geest een 
spel is. Lethargie, apathie nemen hun plaats in. Haar 
echtgenoot omringt haar met heel veel geduld, zorg en 
liefde. Geen eenvoudige taak.

Als Heimer komt is een theatercursief over liefde en Alz-
heimer. Wat blijft er over als het denken wegvalt?

Caroline en Ron proberen te achterhalen wat er in het 
hoofd omgaat van iemand met Alzheimer. De strijd tussen 
weten en het niet-meer-weten. De onmacht. De frustra-
tie. Maar ze ontdekken ook heel veel liefde, warmte en 
humor.

Theater

MA I 05.03.18
14u

De Stringe

€ 12 - € 11

koffietafel aangeboden 
door de SAR

Caroline Meerschaert & Ron De Rauw  
ALS HEIMER KOMT
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In december 2005 stond Philippe voor de eerste maal op 
de planken als comedian. Na zijn succesvolle tournees 
van “Droog”en “Hoe moet het nu verder”, trok Philippe de 
grens over met zijn voorstelling “Made in Belgium”.

Ook in Nederland werd zijn droge humor méér dan ge-
smaakt. De legendarische comedy tempel Carré Amster-
dam verkocht hij 3x volledig uit!

Na 2 jaar televisiewerk in binnen- en buitenland is hij 
terug en wil hij zijn publiek bedanken met een nieuwe 
voorstelling: “Bedankt voor alles”. Geen compilatie of 
“Best of” van de laatste 10 jaar, maar met volledig nieuw 
materiaal.

Of misschien komt er toch nog een stukje materiaal van-
onder het stof, retro is terug in, niet?

Humor

ZA I 10.03.18
20u

Waregem Expo

€ 30 (eenheidsprijs)

Beperkt aantal tickets 
beschikbaar - uniek 
aanbod voor de regio

philippegeubels.be

Philippe Geubels 
BEDANKT VOOR ALLES
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In ‘Mijn broer en ik’ laat de recentste winnaar van het 
Nederlandse Camerettenfestival, Pieter Verelst, een sper-
vuur van verhalen uit zijn absurde universum op je los. 
Voor je het weet ben je aan zijn lippen gekluisterd terwijl 
hij immens beeldend vertelt over een boer en een mol, 
zijn jeugd in de “anale driehoek” en … zijn broer. Combi-
neer dit met zijn energetisch acteertalent en muzikaliteit, 
en je snapt dat deze voorstelling vooral veel te snel voorbij 
zal vliegen. 

Jong en aanstormend cabarettalent Pieter Verelst mag 
zichzelf sinds eind 2016 de winnaar noemen van het 
Camerettenfestival en trekt sindsdien ook mee met die 
finalistentournee. Eerder viel hij al in de prijzen (jury én 
persoonlijkheidsprijs) op het Groninger Studenten Caba-
retfestival. Onze noorderburen erkenden dus al meer-
maals zijn overweldigend talent. Maar ook in Vlaanderen 
timmert Pieter gestaag aan zijn theaterparcours met zijn 
geplande eerste solovoorstelling ‘Mijn broer en ik’. Hij 
wordt wel eens vergeleken met een jonge Hans Teeuwen 
en Wim Helsen, maar bewaart onder al die lofbetuigingen 
ook zijn eigen stijl. 

Humor

VR I 16.03.18
20u

Ansold

€ 13 - € 12

m.m.v. 
JHTopetegaere, 
CC De Schakel 
& De Kortrijkse 
Schouwburg

pieterverelst.be

Philippe Geubels 
BEDANKT VOOR ALLES

Pieter Verelst  
MIJN BROER EN IK

© Giel Domen
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Vraag ons niet waarom, maar wat ons de laatste tijd nogal 
vaak bezig houdt is… tijd. Tijd is altijd en overal, maar 
ook – en vooral – steeds vaker te kort.

Tijd om – eindelijk – vader te worden bijvoorbeeld. En de 
verloren tijd die daaraan voorafging toen dat niet meteen 
wilde lukken. De tijd dus om aan je grootste avontuur ooit 
te beginnen.  Maar dan wel net op het moment dat de 
tijd ergens in je achterhoofd al eens zachtjes begint af te 
tellen. En hoog tijd voor de wereld, de wereld waarin zij 
zal opgroeien. Maar meer dan ooit ook tijd voor twijfels of 
zij die het verschil kunnen maken de juiste kant opkijken. 
En of wij naar de juiste mensen kijken om – op tijd – het 
verschil te maken…

Een overdaad aan thema’s en emoties die vreemd genoeg 
eerst voor een blokkade zorgden in het hoofd van song-
schrijver Klaas Delrue. Maar die vervolgens een stortvloed 
aan inspiratie opleverden, en bijgevolg stof voor de meest 
persoonlijke en actuele Yevgueni-voorstelling tot nu toe.

Wie Yevgueni als theater(tour)-fenomeen kent, weet dat 
het geen filosofische praatbarak wordt. Integendeel, een 
verrassende achtbaanrit met vertragende momenten 
bergop en steile afdalingen op topsnelheid. Van ingeto-
gen, akoestische pareltjes tot rock ’n roll. 

Muziek

ZA I 17.03.18
20u

CC De Schakel  

€ 21 
€ 12 (-26j.)

Beperkt aantal tickets 
beschikbaar

yevgueni.be

Yevgueni  
TIJD IS ALLES

© Christophe Brysse
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Yevgueni  
TIJD IS ALLES

Onze Koen is een liefdesgeschiedenis, getekend in al 
haar fases en stadia. Even hilarisch als herkenbaar. Het 
is tevens het verhaal van ouders die kinderen opvoeden. 
Maar op grond waarvan? En hoe? We doen wat we kun-
nen maar hebben in wezen geen idee hoe het moet. We 
tasten als blindemannen tot we vastlopen en trillend en 
onbeschermd alleen staan tussen de grote vragen van het 
leven. 

Onze Koen was dé publiekstrekker van Theater Mal-
pertuis in 2016. En nog steeds krijgt het publiek er niet 
genoeg van. Peter De Graef schreef en regisseerde deze 
nagelnieuwe toneeltekst en voor deze herneming speelt 
hij ook zelf de mannelijke hoofdrol, aan de zijde van klas-
sebak Tania Van der Sanden. 

In de pers
“Onze Koen is niet enkel een straf gespeeld verhaal, 
maar tevens treffend theater over wat de gevolgen 
zijn wanneer mensen niet durven te kiezen voor het 
leven en voor zichzelf.”  Els Van Steenberghe - Knack 
Focus

Theater

DO I 22.03.18
20u

De Stringe

€ 14 - € 13 - € 12

m.m.v. Lust in ‘t 
Schoone Ingooigem

malpertuis.be

Theater Malpertuis   
ONZE KOEN

© Fred Debrock
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Stand-up comedian en Vespa-reiziger Michael Van Peel 
neemt je mee op reis langs de kronkelpaden in zijn hoofd, 
van West-Afrika, doorheen de uitgestrekte zandvlakten 
van de Sahara.

Een reisverhaal over de 10.000 km tussen Antwerpen en 
Dakar. Niet met een hi-tech rallywagen, maar met een 20 
jaar oude Vespa, een kaart en een kompas. Ouderwets 
avontuur met oerdegelijke technologie. Via omwegen na-
tuurlijk, want de kortste weg is zelden de interessantste. 
Vijftig dagen was hij onderweg, gevuld met eenzaamheid 
én boeiende ontmoetingen, zandstormen in de Sahara, 
corrupte grenswachters in Mauritanië, malariamuggen en 
modderpistes in de brousse van Senegal. Zijn avonturen 
waren al te volgen via Facebook, P-Magazine en de Mor-
gen. En nu voor het eerst als reisverhaal in het theater. 

Vrolijk reisverhaal

VR I 06.04.18
20u15

OC d’Iefte

€ 14 
€ 9 (-26j.)

beperkt aantal tickets 
beschikbaar

michaelvanpeel.be

Michael Van Peel   
VAN PEEL TOT EVENAAR



Michael Van Peel   
VAN PEEL TOT EVENAAR

Familie
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Zacht gepruttel, hard gebonk,
een warme pels, flinterdunne haren.
Een vertrouwde hand en een rinkelende waterdruppel.
Hoe vertrouw je een wereld waarin je niets ziet?

Prikkel is een prikkelend dansduet in een installatie waarin 
voorwerpen en stoffen zweven, bengelen, zwieren en glib-
beren. Een heerlijke voeltocht over vertrouwen.

Na de voorstelling krijgt iedereen de kans om zelf geblind-
doekt een reis te maken door de tuin van de zintuigen. Wat 
voel jij als je niets ziet?

Slokop    
PRIKKEL  

Danstheater

Voor kinderen van 5 
t.e.m. 8 jaar en hun 
familie

ZO I 22.10.17
14u30

De Stringe

€ 7 - € 1 korting leden 
gezinsbond op lidkaart

duur: 35 min. + 15 
minuten belevingsin-
stallatie

slokop.be
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Een mooie kans om samen met je kleintje te genieten van 
een muzikale stiltereis. Laat je vredig onderdompelen in 
een nieuwe wereld van dromerige klanken.

“Jouw muziek zorgde mee voor een prachtige thuis-
geboorte van onze dochter, en creëerde dagenlang 
nadien nog een rustgevende zalige vibe naast haar 
bedje” (een fiere mama en papa).

Volgens prof. Marc Leman, muziekpsycholoog aan UGent, 
maken deze drie ingrediënten de rustgevende effecten van 
muziek voelbaar: een traag tempo, geen duidelijk ritme en 
een menselijke stem - allemaal overvloedig aanwezig in 
Steven’s ligconcerten, waarmee hij in 2008 startte.

“Into resonance”, zijn eerste album (2011), helpt vele 
jonge ouders om een rustige sfeer te creëren voor hun 
kleintjes, en zichzelf. Nu, in samenwerking met de zanger-
violist Edwin Vanvinckenroye, kan je er met je kleinste zelf 
live van komen proeven. 

zitelementen ter beschikking / zeker meebrengen 
verzorgingsmateriaal (verse luier) voor je baby 
en dekentje voor jullie beiden / losse kledij 
aantrekken

Ouder & baby 
ligconcert

Voor baby’s vanaf 
0 jaar tot max. 24 
maanden en hun 
familie

ZO I 21.01.18
10u30 (voor 
beweeglijke baby’s)
14u30 (voor 
schootblijfzittertjes)

De Stringe

€ 7 - € 1 korting leden 
gezinsbond op lidkaart
beperkt aantal tickets 
beschikbaar

duur: 35 min. + 10 
minuten in- en uitloop

stevenvrancken.com

Steven Vrancken & Edwin Vanvinckenroye     
BABYLIGCONCERT  
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Er staat een vierkant. Is het een huis ?
Er komt geluid uit. Wat gebeurt er binnen ?
Er gaat een klepje open. Er gaat een lampje aan en 
uit.
Er zit iets of iemand in, dat is duidelijk. Maar wie of 
wat?

Kluizelaar is een beeldende voorstelling over een mini-
huis. De zonderlinge bewoner zegt dat hij niet thuis is, 
maar we horen hem wel. Een spannende en geestige 
voorstelling over alleen zijn en thuis komen.

Simone de Jong is een zeer talentvolle theatermaakster 
die al verschillende voorstellingen maakte met Dick Hau-
ser van het toonaangevende gezelschap ORKATER.

“Kluizelaar” kreeg een 5*****-recensie in de Theater-
krant: ”Het is een eenvoudig en beproefd concept voor 
jonge kinderen: een doos die beweegt en waarmee van 
alles gebeurt. Maar in “Kluizelaar” (een mooi geleende 
term van Annie M.G. Schmidt) wordt dit idee op een hoger 
niveau getild waarin acteur/danser/beweger Toon Kuy-
pers zijn vakmanschap toont… De prachtige soundscape 
en subtiele belichting maken “Kluizelaar” voor alle leef-
tijden een heerlijk theatraal kleinood om helemaal in op 
te gaan.”

Bewegingstheater

Voor kinderen van 2 
tot en met 5 jaar en 
hun familie

ZO I 04.02.18
9u20 & 11u

Ansold

€ 7 - € 1 korting leden 
gezinsbond op lidkaart

m.m.v. CC De Schakel

duur: 35 min. met spel-
moment

materiaal spelmoment 
na de voorstelling 
aangeleverd door lln. 
7e j. kinderzorg St.-
Vincentius Anzegem

hethoofd.nl

Simone De Jong    
KLUIZELAAR 

© Saris & den Engelsman
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Max Last     
EEN KAT, EEN KAT

Een spannende en donkere komedie.

Een ochtend op de krantenredactie. Typmachines ra-
telen, telefoons rinkelen. Journalisten zoeken ijverig 
naar nieuws, heet van de naald. Juffrouw Ooievaers 
plaatst een zoekertje, ze droomt van een man. De 
drukpersen draaien op volle toeren. Alles loopt ge-
smeerd. Tot een mysterieuze dame haar intrede doet 
en de hele redactie op losse schroeven zet. Een kat in 
het nauw maakt rare sprongen.

‘Een kat, een kat’ is een spannende salonkomedie voor 
het hele gezin, met gevatte dialogen en een spervuur aan 
komische verwikkelingen. Identiteit wordt gezocht, macht 
wordt misbruikt en liefde ontluikt.

Geïnspireerd op de jeugdroman “Minoes” van Annie M.G. 
Schmidt en de film “Cat People” van Jacques Tourneur 
gaan Koen Monserez en Steven Beersmans onder de 
naam Max Last van start met een kersvers gezelschap 
dat voorstellingen voor zowel kinderen als volwassenen 
maakt.

Theater

Voor kinderen vanaf 8 
jaar en hun familie

ZA I 24.03.18
20u

CC De Schakel  

€ 13 - € 9 (-26j) - € 6 
(-13j) - eenheidsprijs

duur: 65 min.

maxlast.be
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Voor de oude koningin haar laatste adem uitblaast heeft 
ze nog een wens: laat mijn jongen trouwen met een rijk 
meisje. Haar zoon heeft ook een wens: laat mij een spe-
ciaal meisje trouwen waar ik mee kan lachen en kindjes 
maken.
In sprookjes gaan wensen in vervulling.  De jonge koning 
vindt een meisje dat speciaal is, lacht met zijn grapjes en 
ze kan zelfs goud uit stro zingen. Zo zijn deze koning en 
zijn koningin verliefd, rijk en zonder zorgen. Ze kussen en 
krijgen een baby. Willy heet hij.  Ja, zo fijn kan het leven 
zijn in een sprookje.  Spijtig dat de vader van het meisje 
een domme molenaar is die de koning leugens vertelt. 
Dubbel spijtig dat die molenaar het kind van een levens-
gevaarlijke, vettige Repelsteel gepikt heeft. Die Repelsteel 
is nu een stinkende molenaarshater, een wraakzuchtig en 
kom-uw-belofte-na monster, zonder genade, no mercy...  
Hij wil nog maar één ding: baby Willy !

FroeFroe maakt deze voorstelling voor kinderen en ouders 
die houden van sprookjes, koningen, monsters en heldin-
nen. Repelsteel is echt onwaarschijnlijk leuk en speelt 
gewoon door tot in uw dromen.

Figurentheater

Voor kinderen vanaf 6 
jaar en hun familie

ZO I 22.04.18
15u

De Stringe

€ 7 

m.m.v. ouderraden en 
Spikkerelle

duur: 65 min.

froefroe.be

Theater FroeFroe    
REPELSTEEL 



Schoolproducties
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Wat een betonblok is voor een auto, is een 
modderplas voor een fiets en een hond voor 
de buurvrouw. En voor de kleinsten onder ons 
lijkt haast de hele wereld één grote wegver-
sperring. Rechtsomkeer maken, ontwijken of 
toch doorgaan?

In deze voorstelling bepalen wegversperrin-
gen het pad van de dansers, zeker ook op het 
podium. En soms zijn ze zelfs wegversperring 
voor mekaar! Komt het ooit nog goed zonder 
er tegenaan te botsen?

peuters & 1ste kleuter
DI I 21.11.17 om 9u & 10u30 & 14u
De Stringe

“Kokers” is een prikkelende dansvoorstelling 
van choreograaf Gaia Gonelli waarin 2 dansers 
ontdekken hoe je samen kunt spelen… met 
kartonnen kokers.

Een stad, een bos, een huis, een speeltuin…
Twee dansers bouwen met kartonnen kokers 
hun eigen wereld. 
Hoe kan je een wereld opbouwen of afbreken? 
Bouw je samen of alleen? 
Welke spelletjes kan je spelen? 
Wie bepaalt de regels om het spel leuker te 
maken?

In haar werk combineert zij dans met andere 
kunstdisciplines. Haar interesse ligt in het ma-
ken van werk dat kinderen prikkelt om hun 
eigen, autonome verbeeldingskracht te gebrui-
ken. 

2e en 3e kleuter
MA I 26.02.18 om 10u & 14u
DI I 27.02.18 om 10u & 14u
De Stringe

Nat Gras

Wegversperring
Dansmakers Gaia Gonelli

Kokers

© Katie Lagast
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Vuur
Passie
Blussen
Stampen
Klappen 
Wapperen
Uitblazen …
een klapperende wapperende dansvoor-
stelling rond flamenco.

HAKKETAK wordt gedanst door de flamen-
co-danseres Clarissa Wedding-Jennes en 
de hedendaagse danser Miguel do Vale. 
HAKKETAK is, na KUBUS en WOLLEBOL, de 
derde productie van Sylvie Huysman voor 
kinderen.

1e graad lager
MA I 16.10.17 om 14u
DI I 17.10.17 om 10u & 14u
De Stringe

Sylvie Huysman 

Hakketak
Zaam – Dimitri Leue

Kalf

De Boer zette een deur open en toen zag Koetje 
Kalf voor het eerst kleuren. De hemelsblauwe 
hemel. Het grasgroene gras. Frisse lucht, vlin-
ders en madeliefjes. Het gegons van de lente. 

De eerste stapjes in de weide waren voorzichtig. 
De dauw kietelde haar hoeven. Al snel voelde ze 
hoe ze overvallen werd door vreugde.
De ruimte, de plaats die ze kreeg. 

De geur van vers gras, de tintelende koelte van 
ochtendlucht. 
Ze was gelukkig.
Ze kon niet anders dan lopen, huppelen en 
springen.

Kalf! is een dansvoorstelling met theater en mu-
ziek. Kalf! is een theatervoorstelling met dans 
en muziek. Kalf! is een muziekvoorstelling met 
dans en theater. Het gaat over een koetje.Ze 
leeft met vele melkkoeien samen in een grote 
stal en ze droomt over India, waar de koeien 
heilig zijn. Daar worden koeien oud en alle kalf-
jes zijn er van goud!

2e graad lager
DO I 08.03.18 om 10u & 14u
De Stringe

© Koen Broos
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Don Quichot?! is een boeiende en gelaagde 
voorstelling met enerzijds de vele grappige 
avonturen van de “vernuftige” edelman Don 
Quichot en zijn knecht Sancho Panza en an-
derzijds, zonder dat de thematiek expliciet 
aan bod komt in de voorstelling, de ziekte van 
Alzheimer waaraan Fons/Don Quichot lijdt.

Fons is een Don Quichot, in zijn hoofd, maar 
zijn hoofd jeukt en krabben helpt niet. Op 
zijn ziekenkamer gaat hij op zoek naar grote 
avonturen. Dokter “Sancho” probeert hem 
daarin te volgen.

Schijnbare avonturen met meisjes en scha-
pen, molens en wieken, prinsessen en sol-
daten, herbergen en kastelen maken van 
de twee mannen twee vrienden. Net zoals 
knecht Sancho in het echte verhaal niet altijd 
raad weet met het gedrag van zijn meester, 
wordt ook dokter Sancho door “Don” Fons 
regelmatig op het verkeerde been geplaatst 
wanneer hij mensen en voorwerpen “herde-
finieert”…

3e graad lager
DI I 09.01.18 om 10u & 14u
De Stringe

Tweelicht & Zoon  
Don Quichot?!

Keski.e.space

Bib-lieb

Een verrassende dansvoorstelling op locatie 
in de bibliotheek.

Tijdens “Bib-lieb” stap je letterlijk in de we-
reld van de bibliotheek. Je ontdekt er een 
verhaal vol beweging. Een verhaal waarin 
een jongen een meisje ontmoet en dat meisje 
hem bij de neus neemt. Waar ze, in een vol-
gend hoofdstuk, samen de krant lezen met 
4 ogen en handen tegelijkertijd. Het is een 
verhaal waarin we op zoek gaan naar het 
einde...
Een einde met een hele lange snuit…
In “Bib-lieb” worden de kinderen door twee 
dansers op sleeptouw genomen doorheen de 
bibliotheek. Op verschillende plekjes in de 
bib brengen zij korte, maar sterke choreo-
grafieën -verrassend en vaak grappig- die de 
kinderen perfect weten te boeien. Ze prikke-
len de verwondering en de nieuwsgierigheid 
naar boeken én naar dans toe.

3e graad secundair
DO I 05.10.17 om 9u30 & 11u & 13u30
bib Anzegem

© Stefan Tavernier
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Collectief dOFt

Even geduld

‘Even geduld’ is een absurde, krachtige danstheatervoorstelling waarbij twee identieke performers de toe-
schouwers op een subtiele manier naar zichzelf doen kijken. Het is een poging tot het opvoeren van een op-
voering. Het praten over het opvoeren van een opvoering. Toch heeft het totaal geen inhoud... Het is denken 
en doen, en alles daartussen met de twijfel voorop. Over de aanzet tot, maar het gebrek aan. Twijfel in een 
luchtig jasje, die je op een speelse manier meesleurt in menselijke denkvormen en gewoontes.

Als één grote ongestoorde machine ratelen ze hun pleidooi af. Met 7 grote spiegels in de aanslag worden 
ze geconfronteerd met zichzelf en de ander. Gedurende de voorstelling sluipt er een onherroepelijke stoor-
factor binnen. Een ruis die steeds meer in hun lichaam sijpelt en hun drang en drift helemaal op stelten zet. 
Jonas en Piet (de performers) zijn beiden gefascineerd door elkaars disciplines, omdat de afstand ertus-
sen zo groot lijkt en het moeilijk lijkt de taal van de ander te beheersen. In ‘Even geduld’ is er een mooie 
cross-over gemaakt van deze twee disciplines in één eigen, nieuwe taal. Jonas en Piet zetten een korte, 
sprankelende voorstelling neer. Op een superstrakke geluidsband bewegen ze synchroon als een eeneiige 
tweeling. Ze halen acrobatische toeren uit en charmeren met hun aanstekelijke humor en energie.

1e en 2e graad secundair
DI I 26.09.17 om 10u & 14u
Ansold

© Stefan Tavernier © Anna Van Kooij
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KUNSTZOMER IN DE LEIESTREEK

De Kunstzomer Leiestreek is dit jaar aan zijn 9e editie toe. Het evenement is intussen uitge-
groeid tot een vaste afspraak op de kalender van Toerisme Leiestreek. Een evenement waar 
kunstliefhebbers elk jaar opnieuw naar uitkijken en een ideale gelegenheid om de Leiestreek 
in al haar schoonheid te ontdekken. De Kunstzomer laat je ook dit jaar weer proeven van het 
werk van hedendaagse kunstenaars. 

Ook in de gemeente Anzegem kan je op volgende locaties terecht om gratis te genieten van de 
creativiteit van de kunstenaars tijdens tijdelijke tentoonstellingen.

• Oude kerk Vichte, met werk van Hilde Plets, Luche, Julie, Dany Verbeke en Jozefa 
Seynaeve 
open op zondag 09/07, 16/07, 23/07 en 30/07 van 14u tot 18u  

• Mensindezaal Tiegem, met werk van Guido Gheysen en Ingrid Huygevelde 
open op zondag 09/07, 16/07, 23/07 en 30/07 van 14u tot 18u  

• Het Lijsternest Ingooigem, met werk van Kaatje Grauls, Wilfried Jacops, Annie Vanler-
berghe, Luche en Sonja Bulteel 
open van 09/07 t.e.m. 10/09 woensdag t.e.m. zondag van 13u tot 17u 

Het volledige programma van de Kunstzomer Leiestreek 2017 kan je terugvinden op  
www.kunstzomer-leiestreek.be

info: Dienst voor cultuur en toerisme I 056 68 82 50 I toerisme@anzegem.be

Kaatje Grauls

Hilde Plets

Guido Gheysen
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Frederik Imbo     
WAAROM WE 2 OREN HEBBEN EN SLECHTS 1 MOND 

We hebben 2 oren en slechts 1 mond. 

En daar is een reden voor: om twee keer zoveel te luiste-
ren als te spreken. Want door te luisteren sta je open voor 
je gesprekspartner. Een goede luisteraar is goud waard. 
Maar je vervult niet altijd de rol van ontvanger. Ook als 
zender ga je best optimaal in dialoog met de ander. Uit-
drukken wat je precies bedoelt en assertief zijn zonder 
agressief over te komen, is een uitdaging. Want daar komt 
best veel bij kijken: intonatie, ritme, stiltes,houding, geba-
ren en oogcontact. 

Tijdens deze lezing wordt je een spiegel voorgehouden en 
ga je de confrontatie aan met je eigen communicatiestijl. 
Met verrassende en herkenbare voorbeelden en heel wat 
praktische handvaten, til je jouw communicatiestijl naar 
een hoger niveau. 

Een flitsende, creatieve presentatie om je kennis van de 
do’s en dont’s van communiceren met elkaar op te frissen. 
Nog nooit kreeg je in zo’n korte tijd zoveel eyeopeners! 

Interactieve presen-
tatie

DI I 10.10.17
20u

De Stringe

€ 10

tickets beschikbaar 
vanaf 4 september

org. Cultuurraad & Ge-
zins- en welzijnsraad 
m.m.v. socio-culturele 
verenigingen

imboorling.be
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ZUIDWESTERZINNEN 17 

Met de geboorte van het evenement Zuidwesterzinnen 
is de regio een evenement rijker. De bibliotheken van de 
regio sloegen, samen met zuidwest, de handen in mekaar 
voor de organisatie van een literair belevingsparcours die 
je als bezoeker meeneemt naar minder bekende plekken.
 
Gids van dienst in Vichte is Lize Spit, die met Het Smelt in 
januari 2016 een weergaloze debuutroman uitgaf. Auteur, 
cultuurjournalist, filmcriticus en muzikant Jonas Bruyneel 
neemt in zijn geboortedorp Deerlijk, de honneurs waar. 

In Café Den Hert en het salon van Kasteel Verhaeghe in 
Vichte laat Lize je kennis maken met Marieke Rijneveld en 
Lotte Lentes, literaire beloftes uit Nederland. Ook Vlaamse 
dichter Charlotte Van Den Broucke, die op Gedichtendag 
2016 de Herman de Coninck Debuutprijs kreeg toege-
kend, maakt haar opwachting. Zij worden muzikaal bij-
gestaan door Frie Maline, die met soul à l’Ostendaise op 
eigen wijze verhalen vertelt of zingt, en de Anzegemse 
harpiste Daphne Vandemeulebroucke. 

In Buurthuis De Statie in Deerlijk presenteert Jonas dich-
ter, prozaschrijver en spoken word performer Max Grey-
son en de in 2016 door de Lezersjury met de Fintro Lite-
ratuurprijs bekroonde P.F. Thomése. Jonas voorziet ook in 
de muzikale saus waarbij hij met Boonyi grillige tekst met 
experimentele soundscapes verenigt. 

Literair belevingspar-
cours

ZA I 21.10.17 om 20u

Café Den Hert & Salon 
kasteel Verhaeghe 
Vichte

ZO I 22.10.17 om 18u

Buurthuis De Statie 
Deerlijk

€ 10 per avond
€ 15 voor 2 avonden

Reservatie bij de bib  
tel 056 68 14 22  
bibinfo@anzegem.be of 
in één van de 3 biblio-
theeklocaties

Org. De bibliotheken in 
de regio i.s.m. zuidwest
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DE BIB: ZOVEEL MEER DAN BOEKEN 

Digie Café: digitaal helemaal mee met de bib

Het Digie Café is de plaats waar je terecht kan met al je praktische vragen over je pc, laptop, 
tablet en smartphone. Terwijl je geniet van een koffie of thee wordt je toestel met de beste 
zorgen behandeld door een ervaren specialist van DIGIE.be.

Digie Café: EHBO
maandag 11 december I om 18u30 I bib Ingooigem
woensdag 17 januari I om 18u30 I bib Anzegem
woensdag 14 maart I om 18u30 I bib Vichte

Digie Café XL
maandag 23 oktober I om 20u I Gezondheidsapps I bib Anzegem
donderdag 17 mei I om 20u I Reisapps I bib Anzegem

Tentoonstelling: BEZETTERING 14-18.  
Oorlogsaffiches die blijven plakken

Bezettering 14-18 vertelt het verhaal van communicatie en oorlog, van letterzetters en bezet-
ters.
De expo is het resultaat van een samenwerking tussen het Rijksarchief, de regionale erf-
goedcel zuidwest en de dertien gemeenten van de regio Kortrijk. Aan de hand van tekstaf-
fiches wordt het dagelijkse leven onder de Duitse bezetting in beeld gebracht.

half oktober – half november I tijdens de openingsuren I bib Anzegem
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KINDEREN BAAS

…op vrijdag

Elke tweede vrijdag van de maand 
om 15u30 I bib Anzegem

Spellennamidag “Ontdek de speel-o-theek”
oktober – december – februari – april – juni

Voorleesuurtje “Met een boekje in een hoekje”
september – november – januari – maart – mei

…tijdens de vakantie

KJV-boekenkamp
• herfstvakantie: voor 2e en 3e kleuter
• krokusvakantie: voor 1e en 2e leerjaar
Hou voor meer info de kriebelkrant in de gaten!

…tijdens de voorleesweek

zondag 26 november I om 10u 
De Sint stuurt zijn vertelpieten I bib Anzegem
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FILMCIRCUIT 

…in openlucht 

zaterdag 19 augustus – Demain tout commence – gratis openluchtfilm 
“Demain tout commence” is een Franse komedie met Omar Sy bekend van Les Intouchables 
en Samba. 

Samuel leidt een rustig en zorgeloos leven aan de kust. Hij woont in het zonnige zuiden van 
Frankrijk vlakbij de mensen van wie hij houdt, zonder verantwoordelijkheden en zonder hard 
te werken. Tot één van zijn vroegere veroveringen laat weten dat hij vader is van een paar 
maanden oude baby en ze zijn dochter Gloria bij hem achterlaat. Dat ziet hij niet zitten. Vast-
beraden om het kindje terug te brengen naar haar moeder vertrekt Samuel halsoverkop naar 
Londen, maar zonder succes. 8 jaar later hebben Samuel en Gloria hun leven opgebouwd in 
Londen en zijn ze onafscheidelijk geworden. Maar dan duikt de moeder van Gloria opnieuw 
op en wil ze haar dochter terug.

TIP: breng een stoel of kussen en dekens mee en maak het zo extra knus en gezellig!

Vanaf 20u kan je je plaatsje komen uitzoeken op de grasheuvel achter de Kleine Kluis in 
Gijzelbrechtegem. Bij slecht weer gaat de film binnen door! Start om 21u.

i.s.m. de provincie West-Vlaanderen en Mooov
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…en in de kerk

donderdag 26 oktober I om 20u I kerk Ingooigem I Vincent
donderdag 9 november I om 20u I kerk Vichte i.s.m. de Wereldraad I Parting
donderdag 7 december I om 20u I kerk Kaster I Tonio
donderdag 8 februari I om 20u I kerk Tiegem I I, Daniel Blake

1 film voor € 4 I 3 films voor € 10 I 1 film voor 10 UiTPASpunten

STEL JE VRAAG AAN DE BIB 

De bib wil samen met verenigingen thema-avonden organiseren. Zit 
jouw vereniging met een onderwerp waarrond je een avond of namiddag 
wil uitwerken? Neem dan contact op met de bib, wij gaan als partner 
mee op zoek naar een antwoord op al jullie vragen!

Meer info: bibinfo@anzegem.be  of 056 68 14 22
www.anzegem.be/bibliotheek
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Praktische info



KEUZE-ABONNEMENT
Wie kaarten reserveert voor minstens 3 verschillende voorstel-
lingen (waarvan minstens 2 in het eigen Gemeenschaps-
centrum) 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 Avel-
gem) 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 voorstel-
lingen 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 .Vaak krijg je er ook 
nog een extra omkadering én een kindvriendelijke prijs 
bovenop.

KUNSTZE!-PAS VOOR – 26 JARIGEN 
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!

Een Kunstze! -pas of jongerenabonnement geldt al wanneer je min-
stens 4 verschillende producties tegelijk reserveert (waar-
van minstens 2 in het eigen Gemeenschapscentrum) en 
kost slechts € 36 (met uitzondering voor de producties buitenshuis 
waarbij een eventuele korting telkens afzonderlijk wordt aangeduid 
of voor voorstellingen met een eenheidsprijs!); De prijs voor elke bij-
komende voorstelling binnen het jongerenabonnement bedraagt € 9.
Een Kunstze!-pas staat wel op naam en kan dus niet worden door-
gegeven! 

HEB JE JE UITPAS AL? 
UITPAS is een vrijetijdspas waarmee 
iedereen die in Zuid-West-Vlaanderen 
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 Tijds-
diensten 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 kansen-
tarief kan je verkrijgen bij het Sociaal Huis in onze gemeente. 
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EEN ABONNEMENT BESTELLEN EN BETALEN
Abonnementen kunnen pas vanaf de abonneedag zelf door jouw 
persoonlijke aanwezigheid (donderdag 8 juni – Mensindezaal 
Tiegem– van 18u30 tot 21u) worden gereserveerd. Alle daaraan 
voorafgaande aanvragen worden niet behandeld! Langskomen op 
de abonneedag is dus de boodschap wil je voor bepaalde producties 
met een beperkt aantal tickets toch een zitje bemachtigen! Vanaf 
de eerste daaropvolgende werkdag kan je hetzij persoonlijk, hetzij 
telefonisch, hetzij via e-mail bij het Gemeenschapscentrum terecht 
om je abonnement door te geven.

Na verwerking van de gegevens in de loop van de zomermaanden 
wordt de afrekening je thuis toegestuurd. De betaling dient te gebeu-
ren 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 te-
goedbon voor het nieuwe seizoen ter waarde van dezelfde ticketprijs.

LOSSE KAARTEN BESTELLEN EN BETALEN
Losse kaarten kunnen vanaf 26 juni voor elke voorstelling hetzij 
persoonlijk, hetzij telefonisch, hetzij online bij het Gemeenschaps-
centrum worden gereserveerd. Je kan desgewenst ook bij de 
meewerkende vereniging terecht.
Gereserveerde kaarten dienen steeds binnen de 8 dagen betaald te 
worden ofwel contant op het secretariaat van het Gemeenschaps-

centrum zelf ofwel door overschrijving op rekening van het Gemeen-
schapscentrum  met vermelding van de datum van de voorstelling en 
het aantal personen.
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 voor-
stelling omwille van overmacht niet doorgaat.
Gebeurt de reservatie minder dan 5 dagen voor de voorstelling, 
dan worden de kaarten contant 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 Ge-
meenschapscentrum, tenzij anders aangegeven. De korting is niet 
cumuleerbaar met een abonnementsformule. Voor – 26j kosten 
losse tickets slechts € 12,00 ( of korting van € 1, indien de gewone 
ticketprijs €12 of minder bedraagt), tenzij er voor de productie een 
eenheidsprijs geldt. Voor groepen vanaf 15 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.
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SCHOOLVOORSTELLINGEN
De inschrijving voor het totale pakket van schoolvoorstellingen dient 
gezamenlijk te gebeuren bij de start van het seizoen. Daartoe ont-
vangt de directie een afzonderlijk inschrijvingsformulier. Gelieve het 
aantal leerlingen zo exact mogelijk door te geven daar de voorstel-
lingen contractueel beperkt worden wat toeschouwers betreft. Wil 
veranderingen in de loop van het jaar eveneens zo spoedig mogelijk 
schriftelijk melden. Hou bij de inschrijving ook rekening met geplan-
de verlofdagen, stageperiodes, schooluitstappen en pedagogische 
activiteiten. Naderhand ontvangt elke school een bevestiging van 
inschrijving met vermelding van datum en uur van geboekte voor-
stelling. De inschrijving wordt op dat moment definitief en in principe 
kunnen er dan geen wijzigingen of annuleringen meer volgen.

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. 
De concrete busregeling wordt een week voor de geplande voorstel-
ling naar de directie toegestuurd.
Meestal hoort bij de voorstelling een lespakket en eventueel een 
aparte omkadering. Het lesmateriaal wordt de week voor de voor-
stelling samen met de busregeling en een herinneringsbrief aan de 
desbetreffende leerkracht bezorgd. 

AFSPRAKEN
De voorstellingen beginnen stipt, laatkomers worden enkel toegela-
ten 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 Gemeen-
schapscentrum is bovendien volledig rookvrij!
GSM-gebruikers worden verzocht hun toestel uit te zetten bij aan-
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 2017-2018 GC ANZEGEM
De Stringe, Ommersheimplein 5, 8570 Anzegem 
Ansold, Landergemstraat 1b, 8570 Anzegem 
Mensinde, Westdorp 3, 8573 Anzegem

Voorstellingen “Buitenshuis”
CC De Schakel, Schakelstraat 8, 8790 Waregem
Waregem Expo, Zuiderlaan 20, 8790 Waregem
OC d’Iefte, Hoogstraat 122, 8540 Deerlijk
Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem

SECRETARIAAT GEMEENSCHAPSCENTRUM ANZEGEM
Westdorp 3, 8573 Anzegem
Tel 056 68 82 50 I cultuur@anzegem.be
online reserveren van losse tickets via 
www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur

Volg ons op facebook (cultuurdienst anzegem)!



avond, matinee, familie & film

datum uur uitvoerder - titel genre locatie 

za 19.8.2017 21u Demain tout commence film Kleine Kluis

za 30.9.2017 20u Okidok - Ha Ha Ha clownesk spektakel De Stringe

vr 13.10.2017 20u Lien Van de Kelder, Jan De Smet & Wouter Berlaen - Salut la copine muziek Mensinde

zo 22.10.2017 14u30 Slokop - Prikkel familie De Stringe

do 26.10.2017 20u Vincent film kerk Ingooigem

za 28.10.2017 20u Les Désaxés - Sax muzikale humor De Stringe

do 9.11.2017 20u Parting film kerk Vichte

vr 24.11.2017 20u Steven Mahieu - Zonder filter humor  Ansold

za 2.12.2017 20u Pascale Platel - Tet Talk theater De Stringe

ma 4.12.2017 14u JackoBond - Ode aan Marva muziek De Stringe

do 7.12.2017 20u Tonio film kerk Kaster

vr 8.12.2017 20u Jean Bosco Safari, Steve & Chantal Kashala & Ibernice Macbean - 
Sounds of Soul

muziek De Stringe

do 11.1.2018 20u Kommil Foo - Schoft muzikale humor Spikkerelle

za 20.1.2018 19u30 Steven Vrancken & Edwin Vanvinckenroye - Piano ligconcert muziek De Stringe

zo 21.1.2018 10u30 & 14u30 Steven Vrancken & Edwin Vanvinckenroye - Baby ligconcert familie De Stringe

za 27.1.2018 20u Percussive - GeTIKt! muziek De Stringe

zo 4.2.2018 9u20 & 11u Simone De Jong - Kluizelaar familie Ansold

do 8.2.2018 20u I, Daniel Blake film kerk Tiegem

za 24.2.2018 20u De Kolonie MT & Vic De Wachter muziektheater De Stringe

vr 2.3.2018 20u Gili - Charlatan humor  De Stringe

CHRONOLOGISCH OVERZICHT



ma 5.3.2018 14u Caroline Meerschaert & Ron De Rauw - Als Heimer komt theater De Stringe

za 10.3.2018 20u Philippe Geubels - Bedankt voor alles humor  Waregem Expo

vr 16.3.2018 20u Pieter Verelst - Mijn broer en ik humor  Ansold

za 17.3.2018 20u Yevgueni - Tijd is alles muziek CC De Schakel 

do 22.3.2018 20u Theater Malpertuis - Onze Koen theater De Stringe

za 24.3.18 20u Max Last - Een kat, een kat familie CC De Schakel

vr 6.4.2018 20u15 Michael Van Peel - Van Peel tot Evenaar vrolijk reisverhaal OC d’Iefte

zo 22.4.2018 15u Theater FroeFroe - Repelsteel familie De Stringe

Schoolvoorstellingen lager onderwijs

ma 16.10.2017 14u Sylvie Huysman - Hakketak 1e graad De Stringe

di 17.10.2017 10u & 14u Sylvie Huysman - Hakketak 1e graad De Stringe

di 21.11.2017 9u, 10u30 & 14u Nat Gras - Wegversperring peuters & 1e kleuter De Stringe

di 9.1.2018 10u & 14u Tweelicht & Zoon - Don Quichot?! 3e graad De Stringe

ma 26.2.2018 10u & 14u Dansmakers Gaia Gonelli - Kokers 2e & 3e kleuter De Stringe

di 27.2.2018 10u & 14u Dansmakers Gaia Gonelli - Kokers 2e & 3e kleuter De Stringe

do 8.3.2018 10u & 14u Zaam - Dimitri Leue - Kalf 2e graad De Stringe

schoolvoorstellingen secundair onderwijs

di 26.9.2017 10u & 14u Collectief dOFt - Even geduld 1e & 2e graad Ansold

do 5.10.2017 9u30, 11u & 
13u30

Keski.e.space - Bib-lieb 3e graad bib Anzegem

in de marge

juni - september Kunstzomer in de Leiestreek diverse locaties

di 10.10.2017 20u Frederik Imbo - Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond interactieve presentatie De Stringe

za 21.10.2017 20u Zuidwesterzinnen literair belevingsparcours Vichte

zo 22.10.2017 18u Zuidwesterzinnen literair belevingsparcours Deerlijk



v.u.: burgemeester Claude Van Marcke, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

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


