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VOORWOORD

De nieuwe brochure van De Volkskring ligt voor je neus. Dit seizoen hebben we weer 
enkele mooie voorstellingen in petto voor jou! Blader verder en ontdek een fijne mix 
van gevestigde waarden en beloftevolle artiesten.
 
Naast theater, muziek en familievoorstellingen kan je in De Volkskring ook opnieuw 
terecht voor de lezingenreeks Luistervinken. Daarnaast zijn er de filmvertoningen en is 
er de programmatie voor scholen. 
 
Je zal zien dat De Volkskring ook dit seizoen een warm, open huis wil zijn voor iedereen. 
Niet alleen de cultuurdienst kleurt de programmatie, ook de Leedse verenigingen en 
organisaties vinden in De Volkskring de ideale locatie voor hun sociaal-culturele 
activiteiten en voorstellingen. 
Raadpleeg regelmatig onze website, de UiTkalender in Lede informeert of hou de 
lichtkrant op De Volkskring in het oog. Zo blijf je echt van alle activiteiten op de hoogte. 
 
We wensen je alvast veel cultuurplezier en mooie ontmoetingen in De Volkskring.

Tot binnenkort!

Elke Meganck, 
schepen voor cultuur

Claudia Rombaut,
cultuurbeleidscoördinator 



TICKETS
16 euro (basistarief) 
14 euro (-26, +65)

DONDERDAG

18.09.2014
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Met het felgesmaakte album Un Premier Amour van eind 2012 en 
de uitgebreide en succesvolle tour die erop volgde heeft Riguelle als 
muzikale veelvraat definitief zijn ware DNA gevonden: het Franse 
chanson.
Riguelle blijft ook een onnavolgbaar vertolker van andermans werk... 
wie Riguelle Brel hoort zingen weet dat daar de échte zielsver-
wantschap zit. Hij duikt diep in het nummer, respecteert de originele 
zegging en voegt er toch ontegensprekelijk zijn eigen ziel aan toe. 
Zoals producer Frank Vander linden het al verwoordde: “Riguelle kan 
van alles en veel, maar als hij zijn ware muzikale hart toont, dan kan 
hij nog net dat tikje meer.”
Riguelle maakte in 1998 samen met Jan Hautekiet al deel uit van de 
Radio 1-hommage én van de concertreeks Les Suivants, met onder-
meer Soulwax en Kommil Foo. Met Red Harmony brachten ze ook in 
2003 al een Brelprogramma. En nu, ruim 35 jaar na zijn dood, blijft 
de liefde voor Le Grand Jacques nog onverkort.
Tijd om alle Brelimitatoren op hun plek te zetten: personne chante 
Brel comme Riguelle!

BEZETTING
Patrick Riguelle: zang 
Chris Peeters: gitaren 
Bert Embrechts: bas 

Joost Van den Broeck: drums 
Eva Hautekiet: piano 

Accordeonspeler

Riguelle
chante 
Brel
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TICKETS
16 euro (basistarief) 
14 euro (-26, +65)

Braakland/zheBilding

ZATERDAG

18.10.2014
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LENI
&SuSan

Leni Riefenstahl en Susan Sontag. Een onverwoestbare kunstenares, op 
zoek naar perfectie, zuiverheid en kracht. Daartegenover een Joodse 
critica en filosofe, die van ziekte en het niet-perfecte haar onderwerp 
heeft gemaakt en zelf andermaal aan kanker ten prooi valt. 

In 1974 wil Riefenstahl met een fototentoonstelling over Afrikaanse 
krijgers de herinnering aan haar nazi-tijd achter zich laten. Susan 
Sontag haalt het hele project met een pennentrek onderuit: ze stelt 
dat de foto’s van Riefenstahl nog steeds een ‘fascinerend fascisme’ 
in zich dragen. Sontags naam als critica is gevestigd. En Riefenstahl 
duikt onder, letterlijk, in de onderwaterfotografie. 

Schrijver en regisseur Stijn Devillé plaatst de onsterfelijke Duitse 
diva van de nazi-propaganda tegenover de Amerikaanse, joodse, 
lesbische politiek activiste Sontag. Goed versus fout. Sterk versus 
zwak. Kunst versus politiek. Vitaal versus ziek. Leni & Susan. 

Een vrouw op leeftijd. Die schijnbaar onsterfelijk is. Onuitroeibaar 
bijna. Bij leven al een legende. Het gaat op voor Leni Riefenstahl, de 
onvermoeibare, maar verguisde grande dame van de cinema die 101 
jaar oud werd. Het gaat ook op voor Chris Lomme. Dit jaar wordt ze 
75. En dat vieren we samen met haar met een nieuwe tekst, die Stijn 
Devillé speciaal voor haar schreef. 

BEZETTING
Tekst & regie: Stijn Devillé

Spel: Chris Lomme & Simone Milsdochter
Muziek: Geert Waegeman

Video: Walter Verdin
Dramaturgie: Els Theunis
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Sinds 2009 gaat het steil richting jong heldendom voor Willow, een 
vijfkoppige indierockband met roots in Leuven en Brussel. De groep 
pakte toen de gouden plak in het Vlaams-Brabantse popconcours 
Rockvonk. In 2010 werd het nog mooier. De jury van Humo’s Rock Rally 
bekroonde de band met de derde plaats en het publiek deed daar nog de 
KBC-publieksprijs bovenop.
Hun debuutalbum We the young was goed voor twee radiohits: Gold en 
Sweater. Met Sweater ontving de band ook de MIA, de Music Industry 
Award, voor beste videoclip in 2012. Ook de videoclip Remedy werd 
een hit. 
De band verzorgde het voorprogramma van onder andere Editors en 
had spots op internationale showcasefestivals. Het vijftal brengt dit 
jaar een nieuw album uit. Benieuwd naar het resultaat? Reserveer dan 
meteen jouw ticket!

Ook na het optreden feesten we verder, ditmaal met StuBru-dj’s 
Linde Merckpoel en Johnny DC (Jonas Decleer). Een vrolijk vosje en 
een minstens even vrolijke Johnny: dat is een match made in heaven. 
Bij Zet ‘m op Sam en Café De Linde bleek hoe goed deze Studio Brussel 
collega’s ondertussen op elkaar zijn ingespeeld. En dus spelen ze 
vanaf nu in het weekend verder als DJ duo.

STAAND optreden
Tickets ook verkrijgbaar bij de jeugddienst en jeugdraad.

 

TICKETS
VVK 8 euro (-26), 10 euro (basistarief) 
ADK 10 euro (-26), 12 euro (basis).

Organisatie van de jeugddienst

Willow 
in concert 

& afterparty met 
StuBru-dj’s

Muziek

ZATERDAG

08.11.2014

21u
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TICKETS
12 euro (basistarief) 
14 euro (-26, +65)

De
Reuzen
perzik

Uitgezonderd.Theater!

Organisatie i.s.m. 
de jeugddienst

De eerste vier jaren van James Henry Trotters leven waren gelukkige jaren. 
Maar wanneer zijn ouders door een neushoorn worden opgegeten 
komt daar plots een einde aan. Vanaf dan zorgen twee afschuwelijke 
tantes voor hem. Tante Spijker en tante Spons dwingen de jongen 
dagelijks te werken tot hij er bijna bij neervalt. Het lijkt even alsof 
hij uit dit vreselijke leven zal kunnen ontsnappen wanneer hij als 
bij toeval een oude man ontmoet van wie hij een zakje met groene 
steentjes krijgt. De steentjes bevatten toverkracht. Die moet hij heel 
voorzichtig voor zichzelf gebruiken en dan zal hij zich een heel leven 
lang niet meer verdrietig voelen. 
Maar dan loopt het mis. De steentjes vallen op de grond bij een 
perzikboom. Ze geven hun kracht aan een perzik en deze groeit uit 
tot een reusachtige vrucht, zo groot als een huis. In deze perzik reist 
James naar New York. Het wordt een spannende reis waarin absurde 
situaties elkaar opvolgen vooraleer de reuzenperzik eindelijk aan de 
hoogste spits van het Empire State Building vastgenageld raakt. 

BEZETTING
Regie: Jeroen Maes
Muziek: Joris Hermy

5+ (vanaf derde kleuterklas)

ZONDAG

09.11.2014

15u

Familie



1

TICKETS
26 euro (basistarief) 
23 euro (-26, +65)

ZATERDAG

06.12.2014

Muzikaal België en Italië worden sterk samengehouden door één 
charismatische man: Rocco Granata.
Rocco Granata is opnieuw immens populair, nadat zijn leven recentelijk 
werd verfilmd door Stijn Coninx in de film Marina. Rocco Granata zal 
voornamelijk een greatest hits show spelen met zijn meest bekende 
klassiekers die jong en oud zeer vertrouwd in de oren zullen klinken. 
In zijn muziek richt hij steeds weer succesvol onze gevoelens naar het 
joviale zuiden. Sfeer verzekerd!
Rocco Granata grabbelt uit een onmetelijk oeuvre dat hij opbouwde 
gedurende een periode die meer dan 50 jaar overspant! Zijn meeslepende 
speelse melodietjes worden aangevuld met verfijnde romantische 
passages die doordrenkt zijn van heimwee naar zijn Italiaanse 
geboortestreek. Toots Thielemans noemt het ‘Italiaanse blues’. 
Met zijn nieuwste composities brengt Rocco, naast enkele liederen in 
zijn lokaal Calabrisch dialect, tevens nooit eerder gehoorde pure Bossa.
Tijdens deze concerttour zal Rocco Granata vergezeld worden door een 
sublieme begeleidingsband onder leiding van musical director en pianist 
Michel Bisceglia. Deze componeerde bovendien ook de soundtrack van 
de film Marina.

BEZETTING
Rocco Granata in concert met:

Rocco Granata – zang 
Michel Bisceglia – piano

Rony Verbiest – accordeon 
Werner Lauscher – bass

Yves Baibay – drums
Patrick Deltenre – gitaar 

ROCCO 
GRANATA 

INCONCERT

8

Organisatie i.s.m. BibArt

20u

Muziek



TICKETS
18 euro (basistarief) 
15 euro (-26, +65)
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Sport
stories2

2014 is opnieuw een sportjaar om van te snoepen. De wielerklassiekers en 
-rondes, de tennistoernooien, de voetbalcompetities … Elk jaar opnieuw 
volgen we winnaars en verliezers, dansen en huilen we mee op golven van 
vreugde en verdriet. 2014 gaat nog een stap verder en zal ons in de ban 
houden met onze Rode Duivels op het WK voetbal in Brazilië.  

Als de beelden getoond zijn en de pennen stilgevallen is het tijd 
voor reflectie. Tijd om de kleine en persoonlijke verhalen te aanhoren 
van kenners en liefhebbers. SportStories bundelt de beste sportverhalen 
en -prestaties en trekt met een live-karavaan aan bekende namen door 
Vlaanderen.

Presentator en bedenker Stef Wijnants (bekend van Sportweekend op 
Eén) brengt live de verhalen en beelden die je nog niet gezien hebt of die je 
absoluut opnieuw moet beleven.
Stef zal bovendien 3 columnisten, SportStoryisten genaamd, ontvangen 
die de sportwereld een warm, kritisch en humoristisch hart toedragen. 
Onder voorbehoud melden we dat o.a. Dimitri Verhulst, Michel Wuyts, Elke 
Clijsters, Armand Schreurs en Guga Baul mee op tour gaan. In september 
wordt bekendgemaakt welke Storyisten Stef zullen vergezellen in De 
Volkskring.  

VRIJDAG

30.01.2015

20u

talkshow
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TICKETS
16 euro (basistarief) 
14 euro (-26, +65)

Jawoord
Lazarus & ‘t Arsenaal

DONDERDAG

26.02.2015

10
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Lotte en Pieter kennen elkaar al van voor ze collega’s werden. Ze delen 
een liefde voor vragen. En ze zijn het eens over een heleboel dingen 
maar vooral over het feit dat elke keuze die je maakt ook wel eens de 
foute kan zijn. ‘Nee’ zeggen kunnen ze tamelijk goed, ‘ja’ zeggen is 
lastiger. Ze maakten deze voorstelling omdat ze daar iets aan willen 
doen. ‘Jawoord’ gaat over een relatie, maar dan anders: zij zorgt voor 
het geld, hij voor het eten.
Terwijl zij denkt, geeft hij de planten water. 
Wat is het geheim achter hun jawoord? 
In den beginne was het woord, en het woord was: ja.

Van en met: Lotte Heijtenis en Pieter Genard

20u
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TICKETS
18 euro (basistarief) 
15 euro (-26, +65)

DONDERDAG

12.03.2015

Componist-pianist Jef Neve staat bekend als de wonderboy van de 
Belgische jazz. Met uitstapjes naar pop (o.a. samenwerking met Gabriel 
Rios en Jose James), klassiek (o.a. 2 pianoconcerto’s) en filmsoundtracks 
(o.a. De Helaasheid der Dingen) steeg zijn bekendheid naar ongekende 
hoogtes, maar zonder zijn status te verliezen als een van de meest 
getalenteerde en hardst werkende artiesten in de jazzscene. 
Na meer dan 10 jaar toeren over heel de wereldbol met allerlei ver-
schillende formaties werd het stilaan tijd om tot de essentie te komen.
Eén piano, één pianist. Daarmee is de kous af. Haal die muzikant weg uit 
zijn comfort zone, strip hem van zijn ritmesectie en kijk toe welke pure, 
naakte kunst er dan op het podium verschijnt.

Naast enkele eigenzinnige bewerkingen van bestaande songs (van Joni 
Mitchell tot Ramses Shaffy) schreef Jef gedurende meerdere jaren aan 
dit nieuwe album. U krijgt dus een muzikale tijdreis voorgeschoteld, 
doorspekt met passende verhalen en anekdotes die vertellen waar een 
nummer is ontsproten zodat u mee kan wegdromen bij het horen van de 
songs. 

11

©Lieve Blancquaert

JEF
NEVE 
solo

20u

Muziek



TICKETS
16 euro (basistarief) 
14 euro (-26, +65)
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ZONDAG

03.05.2015

Nederlandstalige poprock... disco... technoballades. 
Met trompetgeschal. 
Droefenis in synthesizers. Overmoed op diepe beats. Meerdere songs. 
Evenveel stijlen. Kwispelen en kwijlen. 
Lekkere, ophitsende pop of zwaar melancholische liefdesliedekijns. 
Van alles teveel en nooit genoeg. Reggae ook. 
Zingen van eeuwig moeten missen en van verlangen 
tot de broek barst. 
Zingen van dingen die anders moeten maar blij zijn om te zijn, toch. 
Zingen van u in mijn zomerhemd. 
Zingen van likken, wonden.
Zwijgen op muziek. Dansen.

De Post brengt eind augustus 2014 zijn eerste CD uit. 

BEZETTING: 
Koen De Graeve - zang

Stoffel Verlackt - gitaar
Jonas Vandenbossche - gitaar

Bert Huysentruyt - drums
Chris Cleiren - bas

Toon Officiers – toetsen

 Koen De 
Graeve 
   en De Post
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GRAVITY
16 juni 2015 - 19u45

Verdwalen in de ruimte. Dit lijkt ons allesbehalve 
aanlokkelijk. Regisseur Alfonso Cuarón confronteert ons 

in Gravity echter met dit beklemmende vooruitzicht. Twee 
astronauten, gespeeld door Sandra Bullock en George Clooney, 

blijven na een mislukte ruimtemissie al zwevend achter in de on-
metelijke ruimte. Elk contact met de aarde lijkt verloren…  

Cuarón neemt ons  mee op een adembenemend spannende en beklij-
vende ruimtereis. Overlevingsinstinct gaat de strijd aan met de oneindige, 

prachtig in beeld gebrachte uitgestrektheid van het heelal. Het resultaat is 
claustrofobisch en majestueus tegelijkertijd. 

F i l m 
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CINÉFOLIE BRAZILIQUE

Met Cinéfolie tracht de bibliotheek van Lede 
zijn filmpubliek te verwennen met thema-
tische films in een aangepast kader, dit 
ter aanvulling op het aanbod van de 
BibArt-filmclub.
Tickets kosten 4 euro of 10 UiTpas-
punten, en zijn verkrijgbaar in 
de bibliotheken van Lede en 
Oordegem. De film wordt om 
19u45 ingeleid door onze 
bibfilmkenner en er is 
een gratis drankje, 
aangepast decor 
en een kleine 
wedstrijd. 

BIBART FILMCLUB

De BibArt Filmclub is een initiatief van de bibliotheken van het Aalsterse regionale team, 
waaronder dus ook de bibliotheek van Lede. Elk jaar organiseert de filmclub een serie van 

filmvoorstellingen in de verschillende gemeenten. Dit seizoen gaat er één film door in De 
Volkskring. De inkom is gratis en de film wordt ingeleid door een filmkenner. Wil je zeker zijn van 
je plaatsje, mail dan naar bibartbeeld@bibliotheek.be of reserveer je plaats in de bibliotheek van 

Lede of via 053 82 53 30. 

       OANO EM QUE MEUS
       PAIS SAÍRAM
        DE FÉRIAS 

    (The Year My Parents Went on Vacation)

    13 juni 2014 - 19u45  

The Year My Parents Went on Vacation vertelt het hartverwarmende verhaal 
van de twaalfjarige Mauro. Het is 1970 en Mauro is volledig in de ban van het 
nakende WK voetbal in Mexico, met de legendarische Pelé als zijn held. Nadat 
zijn links georiënteerde ouders gevlucht zijn voor de militaire dictatuur,  
komt hij echter nietsvermoedend in de Joodse wijk Born Retiro te-
recht. Geleidelijk aan sijpelt de ware toedracht achter de ‘vakantie’ 
van zijn ouders tot hem door. Een luchtig coming of age-verhaal 
met een donkere politieke ondertoon. 

05/12/2014:  Cinéfolie Historique: Joyeux Noël, oorlogsdrama
13/02/2015:  Cinéfolie Romantique

muziek        O



START TICKETVERKOOP
Op zaterdag 7 juni 2014 start de ticketverkoop. 
Van 10 tot 12 uur kan je op die dag tickets 
kopen bij de cultuurdienst. 
Via telefoon of mail kan je die dag nog niet 
reserveren. Dat kan pas vanaf dinsdag 10 juni 
2014. Opgelet: reservatiemails die verzonden 
zijn vóór 10 juni worden niet verwerkt! 

TICKETS BETALEN
Aan de balie van de cultuurdienst kan je tickets 
cash of met bancontact betalen.
Je kan ook tickets reserveren via telefoon of 
mail. 
Gereserveerde tickets moeten binnen de veertien 
dagen betaald worden via overschrijving op het 
rekeningnummer BE24 0910 1933 3038. 
Na deze termijn vervalt je reservatie. Ten 
laatste zeven dagen voor de voorstelling 
krijg je, na ontvangst van je betaling, je tickets 
thuis gestuurd. Als de betaling minder dan 
7 dagen voor de voorstelling geregistreerd 
wordt, sturen we de tickets niet meer op.
We leggen de tickets dan klaar aan de balie 
van De Volkskring.  
Klaargelegde tickets moeten uiterlijk 15 
minuten voor de voorstelling opgehaald zijn, 
zo niet bestaat de kans dat de tickets worden 
doorverkocht. 
Tickets worden niet terugbetaald of omgeruild. 

TARIEVEN
Elke voorstelling kent een basistarief. Reducties 
worden toegekend aan jongeren -26 en senioren 
+65 op vertoon van de identiteitskaart.
Mensen met een UiTPAS aan kansentarief 
betalen 1,5 euro voor een ticket. 

VESTIAIRE
Het gebruik van de vestiaire is verplicht 
omwille van de brandveiligheid. De vestiaire 
is gratis en blijft open tot een half uur na de 
voorstelling. 

LAATKOMERS
We streven ernaar onze voorstellingen stipt 
te laten beginnen. Laatkomers worden niet 
meer toegelaten in de zaal, tenzij tijdens een 
eventuele pauze. 

Tickets van laatkomers worden niet terugbetaald.

TOEGANKELIJKHEID ANDERSVALIDEN
Rolstoelgebruikers of andersvaliden kunnen 
zonder problemen de voorstellingen bijwonen. 
Verwittig bij je reservatie dat je een rolstoelge-
bruiker bent, dan voorzien we een toegankelijke 
plaats en een medewerker die je er naar 
begeleidt.

UiTPAS
Gemeente Lede neemt deel aan het project 
van de Vlaamse overheid rond de UiTPAS. Met 
je UiTPAS kan je punten sparen en zo genieten 
van allerlei verzilvervoordelen. De punten 
spaar je via deelname aan activiteiten van 
gemeentediensten en andere partners.
Er zijn tijdelijke en permanente voordelen die 
je kan ontdekken via www.uitinlede.be.
In De Volkskring krijg je voor tien gespaarde 
punten 2,5 euro korting op een voorstelling 
naar keuze. Dit is een permanent omruilvoordeel.
Mensen met een UiTPAS aan kansentarief kunnen 
tickets kopen aan een verminderd tarief.

Praktische info



OPENINGSUREN

GC DE VOLKSKRING
Kasteeldreef 18, 9340 Lede
053 60 68 61
gcdevolkskring@lede.be
www.volkskring.lede.be Volg ons op facebook! Cultuurdienst Lede
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TICKETS RESERVEREN
Tickets kan je reserveren bij de cultuurdienst (Markt 1, 9340 Lede), 
telefonisch op 053 60 68 61 of via mail gcdevolkskring@lede.be.  

CULTUURDIENST
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1: ROB TROUBLEYN  
EN  DIRK D’HAESE

DEN GROOTEN 
OORLOG 
EN DE 
GEMEENTEN 
VAN LEDE

donderdag 13 november 2014 -20u

Rob Troubleyn en Dirk D’Haese zijn twee mannen 
gebeten door Den Grooten Oorlog. Troubleyn 
werkt als expert inzake de Eerste Wereldoorlog 
in het Koninklijk Legermuseum in Brussel waar 
hij voornamelijk onderzoekers begeleidt. 

D’Haese is als kleinzoon van een oud-strijder 
geboeid door de plaatselijke geschiedenis van 
Lede. Al zijn bevindingen bundelde hij in “Den 
Grooten Oorlog 1914-1918 en de gemeente 
Lede”.

Samen brengen ze het globale relaas van de Eerste 
Wereldoorlog. Daarnaast worden ook de vele 
problemen voor de gemeente Lede door vier jaar 
bezetting en schrijnende dorpsverhalen verteld, 
ondersteund door uniek beeldmateriaal. 

Luister
Vinken

1

2

3

4

De cultuurdienst en de bibliotheek organiseren 
de lezingenreeks Luistervinken. We nodigen 
vier interessante gastsprekers uit die je een 
hele avond mee op sleeptouw nemen door hun 
vakgebied en leven. 
De lezingen beginnen telkens om 20 uur en gaan 
vanaf dit seizoen altijd door in De Volkskring. 
Prijs per lezing bedraagt 5 euro. Je kan ook meteen 
een abonnement nemen voor de 4 lezingen. Dan 
betaal je 15 euro.
Kaarten en abonnementen zijn te verkrijgen 
bij de bibliotheek (hoofdbibliotheek in Lede en 
uitleenpost in Oordegem) en bij de cultuurdienst.

16
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2: WIM LYBAERT

MIJN 
MOESTUIN

donderdag 4 december 2014 -20u  

Droom jij ook van een eigen moestuin, maar weet 
je niet hoe er aan te beginnen? Of zijn eerdere 
pogingen op niets uitgedraaid? Of misschien is 
jouw moestuin je favoriete biotoop en heb je al 
heel wat ervaring? Eén ding is zeker: de populaire 
moestuinman, Wim Lybaert, wil heel Vlaanderen 
aan het spitten en zaaien krijgen! Wim zaait sneller 
dan zijn schaduw en toont het ultieme genot van 
zelf gekweekte groentjes. Van keukenkruiden op 
het balkon tot een jaar rond eten van eigen oogst, 
met onverdelgbaar enthousiasme maakt Wim 
iedereen warm voor de edele kunst van het planten 
en oogsten! Een boeiend moestuinavontuur vol 
humor met dé tuinman van VIER, daar zeg je toch 
niet ‘nee’ tegen?

3: LIEVE BLANCQUAERT

BIRTHDAY 
woensdag 21 januari 2015 - 20u

364.501 keer per dag begint er ergens op aarde 
een nieuw leven en een nieuw verhaal. De manier 
waarop dit gebeurt, fascineert Lieve Blancquaert. 
Als moeder, fotografe en journaliste trok zij erop 
uit, op zoek naar het antwoord op de vragen: 
“Waarom zetten wij vandaag kinderen op de wereld? 
Wat betekent het om op een bepaalde plek in de 
wereld geboren te worden? En hoe verwelkomt de 
wereld zijn kinderen?”

Telkens stapte Lieve een bevallingskamer binnen en 
dus ook letterlijk in het leven van de baby en hun 
familie. Lieve Blancquaert werkte twee jaar aan dit 
project, dat resulteerde in een tv-reeks, expo en 
een boek. Ze bezocht 14 plekken over de hele wereld. 
Een mix van arm en rijk, culturen, religies en 
gemeenschappen. Haar ervaringen en verwondering 
wil ze graag met ons delen in woord en beeld. 

4: KRISTA BRACKE 

MIJN 
LEVEN OP
STELTEN 

donderdag 19 februari 2015 -20u

In een vingerknip kan je hele leven overhoop liggen. 
Het overkwam Radio 1-producer Krista Bracke in 
2009. Op zondag interviewt ze nog zanger Luc De 
Vos en nauwelijks vijf dagen later is ze op sterven 
na dood, omdat een leger streptokokken haar 
lichaam probeert over te nemen.

Ze draagt nog steeds de sporen van het zware 
gevecht dat ze leverde: twee onderbeenprothesen, 
een halve rechterhand, een chronische longaandoening 
en een immuundefect.

Ze verwoordde haar strijd in het boek “Mijn leven 
op stelten” en komt vertellen hoe ze een nieuwe 
strijd aangaat, namelijk leven met beperkingen. 
Hoe ze opnieuw evenwicht probeert te vinden in 
haar bestaan als mama van twee zonen. Hoe ze haar 
grenzen steeds probeert te verleggen, want vijf 
jaar later kan ze weer stappen, zwemmen, fietsen 
en zelfs tango dansen.
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STRAAL
JAGER

Picalili
Een betoverend verhaal 
Over magische boombewoners 
Over uitblinken en schitteren
Over dromen plukken en wensen najagen
Over brompotten en lachebekken
Over vrij zijn en wegvliegen

Over hoe 2 uitersten 1 worden!

Straaljager vertelt het verhaal van een zeer 
bijzondere boom en veel boombewoners. Ze leven 
nietsvermoedend naast elkaar, elk hun eigen leven, 
doen hun eigen ding, maar ze dromen dezelfde 
droom... Op een dag ontmoeten ze elkaar en dat 
verandert alles!  

Straaljager is een wonderlijke voorstelling vol 
sfeer, beeld en muziek voor de allerkleinsten. 

BEZETTING
Spel: Carmen Schepmans en Joeri De Hauwere
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DOELGROEP: 
TWEEDE EN DERDE KLEUTERKLAS

MAANDAG & DINSDAG

19 & 20.01.2015

voorstellIngen

Voor meer informatie kunnen scholen 
contact opnemen met de cultuur-
dienst. Vanaf maandag 2 juni 2014 
kunnen scholen zich inschrijven voor 
gewenste voorstellingen. Opgelet: er 
is een beperkt aantal plaatsen voor de 
voorstellingen.



Salibonani

DE 
BOOG-
SCHUTTER 
EN DE 
ROOS
Het verhaal van drie jongens die opgroeien in 
een dorpje dicht bij het Woud van Waas. Samen 
gaan ze op avontuur. Ze hebben gehoord dat er 
een gevaarlijke wolf rondloopt in de bossen. De 
jongens besluiten het beest te gaan vangen.
Al gauw komen ze in een hels avontuur terecht en 
leren ze elkaar écht kennen.

De boogschutter en de roos is een spannend en 
ontroerend verhaal van een man die met veel 
humor terugblikt op het verloren paradijs van 
zijn jeugd.  Hij neemt de toeschouwer mee naar 
een wereld die anders was, zorgelozer. Naar een 
wereld waarin een zoektocht enkele kilometers 
buiten je dorp al een waar avontuur was. 

BEZETTING:
Spel: Lukas Van Echelpoel

Regie: Isabel Leybaert 

DOELGROEP: 
DERDE EN VIERDE LEERJAAR

DONDERDAG

22.01.2015

JUSTICE
BRONKS in coproductie met detheatermaker

Sinds de aanhoudende burgeroorlog in Syrië 
lijkt het aanvankelijke goddelijke geweld van de 
Arabische Lente weg te sijpelen in haar smerigste 
aftakkingen. Nu talloze jongeren uit Westerse 
landen naar de conflictzone worden gelokt om met 
rebellengroepen te vechten, komen die aftakkingen 
steeds dichterbij. 
Met Justice geven theatermakers Michael Bijnens 
en Aurelie Di Marino gehoor aan hun zucht naar 
diepgaande inhoudelijke recherche en lichamelijke 
onderzoeksjournalistiek. In aanloop naar deze 
voorstelling maken zij een tocht langs de Brusselse 
Sikkel, de binnenstad van Caïro en zelfs tot in een 
vluchtelingenkamp aan de grens met Turkije. 
Het resultaat van dit onderzoek eindigt in de 
theatrale schemerzone tussen idiotie en surrealisme. 
Op de grens tussen paranoia en realiteit wordt 
het verhaal verteld van een jonge vrouw die een 
oorlog moest uitvechten in een land waar zij nog 
nooit was geweest. En de vader die dankzij dat 
geweld beseft dat hij nog ergens voor leeft. De 
meeslepende tonen van de Arabische klassieke 
maqam moeten de onmogelijkheid van hun 
gesprek en hun zoektocht bezweren. 

BEZETTING:
Spel: Aurelie Di Marino, Ruud Gielens e.a. 

Tekst en regie: Michael Bijnens, Aurelie Di Marino 

DOELGROEP: 
DERDE EN VIERDE MIDDELBAAR

VRIJDAG

06.03.2015



  P R O G R A M M AT I E

18/9/2014  Patrick Riguelle – Riguelle chante Brel

18/10/2014  Braakland/zheBilding – Leni & Susan

08/11/2014  Willow in concert & afterparty met StuBru-dj’s

09/11/2014  Uitgezonderd.Theater! – De Reuzenperzik

06/12/2014  Rocco Granata in concert

30/1/2015  Stef Wijnants - Sportstories 2 

26/2/2015  Lazarus & ’t Arsenaal – Jawoord

12/3/2015 Jef Neve Solo

03/5/2015  Koen De Graeve en De Post  

  F I L M     

13/6/2014 O ano em que meus pais saíram de férias

16/6/2015 Gravity

  P R A K T I S C H E  I N F O       

  LEZINGEN

13/11/2014:  Rob Troubleyn en Dirk D´Haese 

04/12/2014:  Wim Lybaert 

21/1/2015:  Lieve Blancquaert 

19/2/2015:  Krista Bracke           

  S C H O O LV O O R S T E L L I N G E N    

19/1/2015:  Picalili - Straaljager

22/1/2015:  Salibonani – De Boogschutter en de Roos

06/3/2015:  BRONKS – Justice

o v e r z i c h t

T O T I N D E V O L K S K R I N G !

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

13

14

16

16

17

17

17

18

18

19

19


