
DE
VOLKS 

KRING
DDE

K
KKSSKKSKKGG

DD

C U L T U U r B R O C H U R E

2015 -2016

VO



C U L T U U R B R O C H U R E

www.volkskr ing. lede.be

Colofon 
Cultuurdienst Lede

Claudia Rombaut, Ingrid Cobbaut, Sybille Van Cauwenberge, Luc Heestermans en Franky Cooreman.
Met dank aan de medewerkers van jeugddienst Lede, patrimonium Lede, bibliotheek Lede en BibArt.
Deze cultuurbrochure is een uitgave van gemeentebestuur Lede. 
Verantwoordelijke uitgever: Roland Uyttendaele, Markt 1, 9340 Lede 
Oplage: 8 700 exemplaren 
Vormgeving: Astrid De Prez – www.astriddeprez.be 
Eindredactie: Renske De Bremme en Claudia Rombaut
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur. 

C U L T U U R B R O C H U R EC U L T U U R B R O C H U R E



VOORWOORD

Het is weer zover! We staan klaar om onze programmatie voor seizoen 
2015 -2016 te onthullen!
We starten dit nieuwe seizoen voor een keer niet in GC De Volkskring, 
maar trekken met de laatste zomerzon naar buiten. Stampen & Dagen 
bijt de spits af met een groots volksbal op de Markt. Daarna volgt een 
gevarieerd aanbod aan voorstellingen waarin je ongetwijfeld iets naar
je smaak vindt. 

En er is nog meer nieuws. GC De Volkskring pakt uit met een cultuur-
abonnement: Volkskring Deluxe. Met deze unieke formule krijg je als 
cultuurliefhebber een fijne mix van gevestigde waarden en jonge, 
beloftevolle artiesten voor een aantrekkelijke prijs. 

We zijn trots op ons eigen aanbod aan voorstellingen en lezingen, 
maar nog blijer zijn we met de vele andere activiteiten die we mogen 
ontvangen in GC De Volkskring. Het zijn stuk voor stuk aanraders. Hou onze 
website, de UiTkalender in Lede Informeert en onze lichtkrant in de gaten 
om ook die activiteiten van onze Leedse verenigingen te ontdekken. 
We wensen je van harte een inspirerend cultuurseizoen in De Volkskring.

Tot binnenkort!

Elke Meganck
schepen voor cultuur

Claudia Rombaut
cultuurbeleidscoördinator 



Weinig muziekgroepen in Vlaanderen kunnen terugblikken op 
een carrière van veertig jaar. Stampen & Dagen bracht door de 
jaren heen acht langspelers uit. Hun sterke live-reputatie is al-
leen maar blijven groeien en bracht hen van de kleinste dorpjes 
tot in het Sportpaleis en op de Gentse Feesten. Toch denken ze 
nog helemaal niet aan stoppen! 

Het jubileumgala in februari 2015 in GC De Volkskring was 
alvast een groot succes. De allerbekendste nummers werden 
afgewisseld met voor het grote publiek minder bekende liedjes. 
Dit alles werd aan elkaar gepraat door Rudi De Koker, die de tal 
van zowel historische als bijwijlen hilarische anekdotes van de 
groep van dichtbij meemaakte. De vraag naar tickets voor de 
galavoorstelling was dermate groot dat veel mensen op hun 
honger bleven zitten. Daarom werd in april de kantine van KVC 
Jong Lede omgetoverd tot concertzaal voor een uniek 
REWIND-concert. De groep haalde hiervoor de nummers 
van de twee eerste albums van onder het stof. Ook dit 
uitverkochte optreden was een groot succes.

Dé apotheose van het jubileumjaar volgt echter op 29 augustus, 
wanneer het gemeentebestuur een volksbal met Stampen & 
Dagen op het dorpsplein organiseert. De groep zal zo maar 
eventjes drie uur lang het beste van zichzelf geven. Humor 
en muzikaal topniveau van eigen bodem. Niet te missen!

GITAAR EN ZANG Rudy Van den Nest
BAS EN ZANG Steven D’Hondt

TOETSEN EN ZANG Denis Van Swalm 
BANJO Koen Van Accoleyen

 VIOOL Luc Van Hauwermeiren
DRUMS Koen Cornu 

VOLKSBAL OP DE 
MARKT, NIET IN 
GC DE VOLKSKRING! 

MUZIEK 
ZATERDAG 29 AUGUSTUS 2015
20 UUR

TICKETS
5 EURO (VOORVERKOOP)
7 EURO (AAN DE KASSA)

VOLKSBAL 
 40 JAAR 

STAMPEN
    & DAGEN
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Radio Guga is de straffe liveband rond maestroloog Guga Baul. 
Guga is een begenadigd stemmenimitator en weet uit die gave al 
langer charmante comedy te puren. Maar de maestroloog heeft 
nog andere pijlen op zijn boog. Geruggensteund door een fantasti-
sche live-band trekt Guga nu volledig de muzikale kaart. 

Trouw aan zijn talent, kruipt hij in de huid en het strottenhoofd 
van de meest uiteenlopende binnen- en buitenlandse muzikale 
grootheden. Het concept dat Radio Guga neerzet, houdt dan ook 
het midden tussen een coverband en een tributeband. Verwacht je 
aan een straffe liveband, maar uiteraard mét zangimitatie én de 
nodige humor.
Ideaal dus wanneer je geen budget, noch de tijd of een tele-
tijdmachine hebt om concerttickets te kopen voor Ozark Henry, 
Gorki, Mumford & Sons, Novastar, Bart Peeters, Das Pop, Clouseau, 
Adamo, Bob Marley, The Beatles, Elvis Presley, Gerard Lenorman, 
Stromae, Editors, Herman Van Veen, Arno … Radio Guga tovert ze 
allemaal schijnbaar moeiteloos op het podium.
 

 ZANG Guga Baul
DRUMS Joost Van den Broeck 

BAS Bert Embrechts 
GITAAR Filip Bollaert 

TOETSEN Jacques Motmans

MUZIEK EN HUMOR
WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2015
20 UUR

TICKETS
21 EURO (BASISTARIEF)
18 EURO (-26, 65+)

RADIO 
GUGA 

THEATERTOUR 
INTEAM
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MUZIEK 
VRIJDAG 23 OKTOBER 2015

20 UUR

TICKETS
21 EURO (BASISTARIEF)

18 EURO (-26, 65+)

 GUIDO 
BELCANTO 
�CAVALIER 
SEUL

Als er in het Vlaamse chanson één iemand is die bovenstaand 
predicaat verdient, dan is het zonder discussie Guido Belcanto. 
Reeds drie decennia lang vaart de eigenzinnige zanger zijn eigen 
koers, wars van alle modes en trends, stroomopwaarts en zonder 
compromissen.
Deze consequente houding heeft hem een uniek oeuvre opgeleverd 
dat staat als een huis en vermaak en troost biedt aan een alsmaar 
breder wordende massa fans.
Gedurende zijn hele carrière heeft men gepoogd hem in een vakje 
te stoppen. Tevergeefs. De conclusie na 30 jaar is simpel: Belcanto 
is een genre apart, hij is een stroming op zich. In een interview in 
de Morgen noemde Bart Steenhaut hem de populairste volkszanger 
van Vlaanderen. Volkszanger, dat is de nagel op de kop. Op zijn 
zestigste staat Belcanto op het toppunt van zijn roem en werkt hij 
harder dan ooit tevoren.

In februari 2015 bracht Guido een nieuwe cd uit met de titel 
Cavalier Seul waar meteen een tournee werd aan gekoppeld. 
Deze cd werd in de pers bejubeld als een van zijn beste ooit.
Een meer dan waardige opvolger van Een man als ik, de 
singer-songwriterplaat waarmee hij in 2011 een revival 
teweegbracht en waarvoor hij onlangs in de AB te Brussel 
een gouden exemplaar kreeg uitgereikt.
Voor de opnames en de tournee doet Guido opnieuw een beroep 
op dezelfde fantastische muzikanten waarmee hij destijds het 
publiek in verrukking bracht en van verbazing omver blies. 
We weten dus wat we mogen verwachten: een hoogstaande 
muzikale avond met een lach en een traan, een dosis swing, 
melancholie, humor, romantiek en rock ‘n roll. Een bijzonder 
verslavend gerecht dat alleen Guido Belcanto ons kan serveren.

ZANG Guido Belcanto
GITAREN, BANJO, PEDALSTEEL Geert Hellings

GITAAR, ACCORDEON, PIANO Lieven Demaesschalck
CONTRABAS Nicolas Rombouts

DRUMS, TROMPET Maarten Moesen
VIOOL Andries Boone

Als er in het Vlaamse chanson één iemand is die bovenstaand 
predicaat verdient, dan is het zonder discussie Guido Belcanto. 
Reeds drie decennia lang vaart de eigenzinnige zanger zijn eigen 
koers, wars van alle modes en trends, stroomopwaarts en zonder 

Deze consequente houding heeft hem een uniek oeuvre opgeleverd Deze consequente houding heeft hem een uniek oeuvre opgeleverd 
dat staat als een huis en vermaak en troost biedt aan een alsmaar 

Gedurende zijn hele carrière heeft men gepoogd hem in een vakje 
te stoppen. Tevergeefs. De conclusie na 30 jaar is simpel: Belcanto 
is een genre apart, hij is een stroming op zich. In een interview in 
de Morgen noemde Bart Steenhaut hem de populairste volkszanger 
van Vlaanderen. Volkszanger, dat is de nagel op de kop. Op zijn 
zestigste staat Belcanto op het toppunt van zijn roem en werkt hij 
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DE BONANZAS � 
THE STORY OF THE SIXTIES
1960   1969

DE BONANZAS � 
THE STORY OF THE SIXTIES

MUZIEK 
ZONDAG 22 NOVEMBER 2015

15 UUR

TICKETS
14 EURO (BASISTARIEF)

12 EURO (-26, 65+)

DANSFEEST! 
ZONDER ZITTRIBUNE, WEL 
TAFELS EN STOELEN

De Bonanzas inviteren je voor een chronologische 
tijdreis door het meest tot de verbeelding sprekende 

decennium aller tijden: The Swinging Sixties. De tijd 
van love, peace and understanding, maar vooral van 
uitstekende muziek. De vlucht start in 1960 en eindigt aan 
de voordeur van de seventies. De reisleiding selecteerde 
jaar per jaar de hits voor de perfecte soundtrack bij al 
jouw jeugdherinneringen. De Bonanzas brengen bovendien 
met geprojecteerde beelden de sfeer van weleer perfect 
op smaak voor al wie proeven wil.

In de vroege jaren zestig springen enkele artiesten als 
Neil Sedaka, Cliff Richard en Paul Anka aan boord. 
Vervolgens brengen de vijf gastheren je langs enkele 
onvermijdbare monumentale stemmen -Elvis, Simon 
and Garfunkel, Roy Orbison!- en tussendoor strekken 
ze samen met jou de beentjes op tijdloze dansvloerhits. 
De Bonanzas gidsen je langs de mooiste al dan niet 
vergeten pareltjes in het muzikale landschap van de 
zestiger jaren en passeren ook even in eigen land. 
Een rustige picknick met een prachtige ballade of een 
onstuimige rit door de rauwe steegjes van de soul, 
motown en rock ’n roll, one hitwonders à la Johnny 
Rivers of absolute iconen als The Beatles, The Kinks en 
The Beach Boys: de hoogtepunten volgen elkaar in 
sneltempo op. En naarmate we het magische Woodstock-
jaar 1969 naderen, mogen de stropdassen wat losser en 
de gitaar wat luider …

Kortom, de bakermat van de popmuziek netjes voor 
je samengevat in een wervelende trip die je niet snel 
vergeten zal. 
De Bonanzas slagen er in om de kloof tussen jong en oud 
vakkundig te dichten en wat is er mooier dan verschillende 
generaties samen de tegels uit de vloer te zien shaken?! 
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BERT 
 VERBEKE 
� BETER DAN IK

Tijdens een onderhoud met de directie krijgt 
een tv-vedette slecht nieuws. Zijn succesvolle 
carrière wordt tijdelijk on hold gezet. Heeft 
hij buiten zijn wil om een of andere misstap 
begaan? Dat moet vooralsnog blijken. In elk 
geval dringt een zelfonderzoek zich op. En het 
besef dat je niet noodzakelijk onschuldig bent 
tot het tegendeel bewezen is.

Na enkele jaren tv (o.a. Thuis) en theater 
(o.a. ’14-’18) brengt Bert Verbeke een 
avondvullende solovoorstelling. Hij zingt, 
speelt muziek en acteert met Jo Van Dammes 
nieuwe tekst als rode draad.

SPEL Bert Verbeke
TEKST Jo Van Damme

COACHING Servé Hermans

THEATER
VRIJDAG 11 NOVEMBER 2015
20 UUR

TICKETS
16 EURO (BASISTARIEF)
14 EURO (-26, 65+)

BERT 
 VERBEKE 
BERT 
 VERBEKE 
BERT 
 BETER DAN IK
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BEGIJN LE BLEU 
� MET MIJ GAAT 
ALLES GOED

BEGIJN LE BLEU BEGIJN LE BLEU BEGIJN LE BLEU 
� � MET MIJ GAAT MET MIJ GAAT 
ALLES GOEDALLES GOED

Volgens de Westerse maatschappij zijn er maar drie woorden 
die er toe doen in deze wereld: pluk de dag. Al de rest is bagage.  
Eenvoudig, niet? Hoe Begijn er toch telkens in slaagt het leven 
moeilijker te maken dan het is, laat hij zien in Met mij gaat alles 
goed. Omdat  je graag lacht met losers maar ook omdat je jezelf  
er stiekem in herkent.  

Begijn Le Bleu is bekend van het televisieprogramma Foute 
Vrienden dat enthousiast werd opgepikt door het grote publiek. 
Ondertussen presenteert hij Taarten van Begijn op VTM KZoom. 
De cabaretier is met deze voorstelling niet aan zijn proefstuk toe. 
In 2005 won hij de jury- en publieksprijs van het Cameretten-
festival in Rotterdam en is sindsdien een graag geziene gast in 
de culturele centra.

HUMOR
VRIJDAG 5 FEBRUARI 2016
20 UUR

TICKETS
14 EURO (BASISTARIEF)
12 EURO (-26, 65+)
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Kapitein Winokio zingt het hele jaar rond.
Beleef een volledig jaar in één uur: vallende sneeuw, 
stralende zon, bloeiende bloemen en kale takken 
wisselen elkaar moeiteloos af. Geniet van de gezelligheid 
van een haardvuur, de romantiek van een picknick en de 
euforie van een zonovergoten dag. Voel hoe de klankkleur 
van de muziek verandert op het ritme van de seizoenen. 
Kinderen weten waarom!

CONCEPT Kapitein Winokio
MUZIKANTEN Winok Seresia, Ivan Smeulders, 

Marie-Anne Coppens, David Piedfort,
Eric Engels en Peter Pask

ARRANGEMENTEN Winok Seresia en Ivan Smeulders
REGIE Wim De Wulf

GELUIDSONTWERP Pierre Leconte - Sonoro
LICHTONTWERP Michel Jacobs - Popshop

KOSTUUMS & DECOR Sarah Fissette

DE VIER SEIZOENEN VAN 
KAPITEIN 
WINOKIO

DE VIER SEIZOENEN VAN

KAPITEIN 
WINOKIO
KAPITEIN 
WINOKIO
KAPITEIN 

FAMILIE
ZONDAG 6 MAART 2016

15 UUR

TICKETS
16 EURO (BASISTARIEF)

14 EURO (-26, 65+)

ZITTEND CONCERT VOOR 
IEDEREEN VANAF 4 JAAR
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 IN SAMENWERKING MET 
DE JEUGDDIENST



   THEATER MALPERTUIS 
� ONZE 
   KOEN

   THEATER MALPERTUIS   THEATER MALPERTUIS   THEATER MALPERTUIS   THEATER MALPERTUIS

� ONZE � ONZE � ONZE � ONZE 
   KOEN   KOEN   KOEN   KOEN
� ONZE � ONZE 
   KOEN
� ONZE � ONZE � ONZE � ONZE 
   KOEN
� ONZE � ONZE 

Het moet geleden zijn van In de gloria en Het 
eiland dat klasbakken Lucas Van den Eynde en 

Tania Van der Sanden aan elkaars zijde speelden. 
Met Onze Koen, geschreven en geregisseerd door 

Peter De Graef, komt daar verandering in. 
Een liefdesgeschiedenis, haarscherp getekend 

in al haar fases en stadia. Even hilarisch als 
herkenbaar. En het verhaal van ouders die kinderen 

opvoeden. Maar op grond waarvan? En hoe? 
We doen wat we kunnen maar in wezen hebben we 

geen idee hoe het moet. We tasten als blindemannen. 
Tot we vastlopen. Trillend en onbeschermd 

tussen de grote vragen van het leven. 

THEATER
DONDERDAG 31 MAART 2016 

20 UUR

TICKETS
16 EURO (BASISTARIEF)

14 EURO (-26, 65+)
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  WE ARE NOT 
LOU REED
             WE LOVE LOU 

  WE ARE NOT 
LOU REED
  WE ARE NOT 
LOU REED
  WE ARE NOT 
             WE LOVE LOU 

Lou. Meer is niet nodig om te weten over wie je het hebt. 
De donkere peetvader van de alternatieve rock. De stichter 
van de Velvet Underground. Protégé van Andy Warhol. 
De man die drugs, sm, homofilie, travestie en zelfmoord in de 
rock lyrics introduceerde. De schrijver van Take a Walk 
on the Wilde Side, Heroin, Perfect Day, Vicious, Sweet Jane ... 
De gitarist die zei dat zijn muziek hooguit uit drie akkoorden 
bestond. En dat hij die nog altijd volop aan het leren was. 
Die Lou.
 
De band We Are Not maakt een voorstelling die hulde brengt 
aan overleden rock ‘n roll animal Lou Reed. Geïnspireerd door 
de decadente glorie van Lou in zijn glanzende jaren. Ergens 
in de jaren zeventig. Ergens tussen cabaret en punk. Tussen 
theater en muziek. Tussen glitter en doom. Tussen pop-art en 
art-pop. En met een keuze van de very best uit de Velvet-
periode en topalbums als Berlin, Transformer, Sally Can’t 
Dance, Street Hassle en Coney Island Baby. 
 
Performer Tom Hannes, die in vorige producties David Byrne 
en David Bowie belichaamde, kruipt weer akelig nauw in de 
huid van de jonge Lou Reed. De negenkoppige band zorgt voor 
de rest. Alles met respect voor de grootmeester zelf. 
Met muzikanten en acteurs van Fixkes, de Kakkewieten, 
De Roovers, Lazarus, Kapitein Winokio, Papermouth, De Post, 
Sir Yes Sir … 

BEZETTING Marianne Loots, Kyoko Scholiers, Charlotte Vandermeersch 
of Fien Maris, Robby Cleiren, Mike Engels, Bart Palmers, 

Chris Cleiren, Eric Engels en Alban Sarens. 

MUZIEK
ZATERDAG 23 APRIL 2016 

20 UUR

TICKETS
18 EURO (BASISTARIEF)

15 EURO (-26, 65+)
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THE GRAND BUDAPEST HOTEL 
BIBART FILMCLUB 

Het ontbreekt niet aan kleurrijke 
personages en visuele pracht in 
The Grand Budapest Hotel! Deze 

bijzondere film van de al even unieke 
regisseur Wes Anderson sleept ons 
mee op een nostalgische trip naar 
het interbellum. Een legendarische 
hotelmanager (Ralph Fiennes) raakt 
bevriend met een jonge medewerker 

(Tony Revolori). Een kostbaar 
schilderij vormt de spil voor een 

reeks ongewone en vaak hilarische 
gebeurtenissen. De wereld die Wes 

Anderson creëert, is er een van 
verwondering en melancholie. 
Een wereld waar je met veel 

plezier een paar uur vertoeft. 
20.10.2015 - 19U45

ONE DAY (LONE SCHERFIG) 
CINÉFOLIE ROMANTIQUE 

15 juli. Twintig jaar lang vang je 
op deze dag een glimp op van de 
relatie tussen tegenpolen Emma 
(Anne Hathaway) en Dexter (Jim 
Sturgess). Een dag die doorheen 
de jaren veelbetekenend en zelfs 
bepalend blijkt. Want in twintig 

jaar kan veel gebeuren. Meer heeft 
deze film niet nodig om je oprecht 
te raken. Je wordt stiekem deel-
genoot van het verhaal van Emma 

en Dexter. Een verhaal met veel ups 
en downs, maar waar liefde bindt. 

Onder welke vorm dan ook.
04.02.2016 - 19U45

LIKE FATHER, LIKE SON 
BIBART FILMCLUB 

Wat als blijkt dat de zoon die je 
zes jaar met veel liefde opvoedde 
je biologische zoon niet is, maar 

verwisseld werd bij de geboorte? 
Hoe ga je om met het gevoel dat de 
grond van onder je voeten wegzakt? 
Een grond waarop je vele jaren hard 
hebt gebouwd? Dat is het hartver-
scheurende thema van Like Father, 
Like Son. Een thema dat niemand 

onberoerd laat en de kijker 
confronteert met het debat rond 
nature versus nurture. Want de 

keuzes die de personages maken, 
kunnen levensbepalend zijn. 

24.05.2016 - 19U45
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FILM 

De BibArt Filmclub is een serie van filmvoorstellingen en een idee van de interlokale vereniging BibArt 
met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Van september tot juni (behalve in december) is er 

maandelijks een interessante filmvoorstelling in een BibArt bibliotheek op een dinsdagavond. 
De toegang is gratis. Wil je zeker zijn van een plaatsje, mail dan naar beeld@bibart.be. 

Met Cinéfolie tracht de bibliotheek van Lede zijn filmpubliek te verwennen met thematische films ter 
aanvulling op het aanbod van de BibArt-filmclub. Tickets (gratis drankje inbegrepen) kosten 4 euro in 

voorverkoop of 10 UiTPASpunten, en zijn verkrijgbaar in de bibliotheken van Lede en Oordegem. 



NIEUW  ABONNEMENT
GC De Volkskring pakt dit seizoen uit met een nieuwe 
abonnementenformule. Uit het aanbod werden zes 
voorstellingen geselecteerd. Deze selectie bevat 
theater, humor en verschillende muziekgenres. 
Voor 80 euro kan je als cultuurliefhebber naar
volgende voorstellingen: 

 Radio Guga (humor/muziek)
 Guido Belcanto (muziek)
 Beter dan ik (theater)
 Begijn Le Bleu (humor)
 Onze Koen (theater)
 We Love Lou (muziek)

Met dit abonnement geniet je van een voordelig tarief 
(meer dan 25% korting). Je krijgt bovendien voorrang 
om tickets te kopen voor andere, losse voorstellingen 
aan het reductietarief. Indien je zelf niet kan komen 
naar een bepaalde voorstelling, dan kan je je abon-
nementstickets doorgeven. Opgelet, het aantal 
beschikbare abonnementen is beperkt. 

START TICKETVERKOOP
De abonnementenverkoop gaat van start op 
donderdag 11 juni 2015, om 16 uur. Abonnees 
kunnen die dag ook al losse tickets aankopen. 
Voor niet-abonnees start de ticketverkoop van 
losse tickets op zaterdag 13 juni 2015. 
Van 10 tot 12 uur kan je dan tickets kopen bij de 
cultuurdienst. Via telefoon of mail kan je die dag nog 
niet reserveren. Dat kan pas vanaf dinsdag 16 juni 
2015. Opgelet, reservatiemails die verzonden zijn voor 
16 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. 

PRAKTISCHE INFO



GC DE VOLKSKRING
Kasteeldreef 18, 9340 Lede
053 60 68 61
gcdevolkskring@lede.be
www.volkskring.lede.be Volg ons op facebook! Cultuurdienst Lede

OPENINGSUREN

MA  

DI  

WOE

DO

VRIJ

9u    10u        11u         12u           13u           14u          15u          16u             17u            18u          19u 

Ten laatste 7 dagen voor de voorstelling krijg je, 
na ontvangst van je betaling, je tickets thuis gestuurd. 
Als de betaling minder dan 7 dagen voor de voorstel-
ling geregistreerd wordt, sturen we de tickets niet 
meer op. We leggen de tickets dan klaar aan de balie 
van GC 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. 

TICKETS RESERVEREN
Tickets kan je reserveren bij de cultuurdienst 
(Markt 1, 9340 Lede), op 053 60 68 61 of via 
gcdevolkskring@lede.be. 

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 rolstoelgebruiker bent, dan voor-
zien we een toegankelijke plaats en een medewerker 
die je er naar begeleidt.

TARIEVEN
Elke voorstelling kent een basistarief. Reducties 
worden toegekend aan jongeren (-26) en senioren 
(+65) op vertoon van de identiteitskaart. Dit reductie-
tarief wordt ook toegepast voor abonnees en groepen 
vanaf twintig personen. Mensen met een UiTPAS aan 
kansentarief betalen een verminderd tarief 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. 

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 GC 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
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1.PETER 
D’HONDT

Over zijn werk als 
politierechter
DINSDAG 3 NOVEMBER 2015 

In januari 2012 veroordeelde de Dendermondse 
politierechter Peter D’Hondt een snelheids-
duivel onder meer tot het lezen van het boek 
Tonio. Hierin beschrijft A.F.Th. van der Heijden 
de dood van zijn zoon door een verkeersongeluk.

Peter D’Hondt komt regelmatig in de media door 
zijn omstreden uitspraken en veroordelingen. 
Tijdens deze lezing kan je de politierechter, 
die er in slaagde om verkeersveiligheid op de 
agenda te plaatsen, zelf aan het woord horen 
over het rijgedrag van de Belgische 
bevolking en over een duidelijke aanzet tot 
meer voorzichtigheid in het verkeer.Lu
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DE CULTUURDIENST EN DE BIBLIOTHEEK 
ORGANISEREN VOOR DE DERDE KEER DE 

LEZINGENREEKS LUISTERVINKEN. 
WE NODIGEN OPNIEUW VIER 

INTERESSANTE GASTSPREKERS UIT 
DIE JE EEN HELE AVOND MEE OP
SLEEPTOUW NEMEN DOOR HUN 

VAKGEBIED OF LEVEN. DE LEZINGEN 
BEGINNEN TELKENS OM 20 UUR 
EN GAAN ALTIJD DOOR IN GC DE 

VOLKSKRING. DE PRIJS PER LEZING 
BEDRAAGT 5 EURO. JE KAN OOK EEN 

ABONNEMENT NEMEN VOOR DE 4 
LEZINGEN. DAN BETAAL JE 15 EURO. 

KAARTEN EN ABONNEMENTEN ZIJN TE 
VERKRIJGEN BIJ DE BIBLIOTHEKEN IN 

LEDE EN OORDEGEM EN BIJ 
DE CULTUURDIENST. 
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2.GEERT DE 
BRUECKER

dementie
WOENSDAG 9 DECEMBER 2015 

Dr. Geert De Bruecker is psychiater, verbonden aan 
Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods in Lede. 
Hij zal het hebben over dementie, een ziekte waar 
steeds meer mensen mee geconfronteerd worden. 
De toename van de gemiddelde leeftijd van de 
bevolking geeft namelijk ook een 
verschuiving in het aantal mensen die lijden aan 
een vorm van dementie. En dementie is niet 
enkel een gesel voor degene die er aan lijdt, 
maar evenzeer voor de omgeving, de mensen die 
moeten instaan voor de zorg en hulp.

Een goed begrip van wat dementie precies is, 
wat zich in het ziektebeloop kan voordoen en 
wat er kan worden aan gedaan, vormen een steun 
voor de familie en hulpverleners. Dr. De Bruecker 
geeft een kort overzicht van de ziektebeelden, 
het beloop en wat momenteel mogelijk is in 
de aanpak en behandeling ervan.

3.RIKA 
PONNET 

Blijf bij mij

DONDERDAG 14 JANUARI 2016 

Na de eerste verliefdheid ontstaat in veel relaties 
een machtsstrijd: je gaat je ergeren aan kleine 
kantjes, je bent bang te veel van jezelf te moeten 
opgeven, er ontstaat een bepaalde sleur ...
Maar hoe vermijd je dat die strijd het einde 
van je relatie betekent? 

Tijdens de lezing Blijf bij mij gaat Rika Ponnet 
dieper in op de hechtingsstijlen en hoe ze de 
blauwdruk vormen van onze relaties en

relatieproblemen. Ze illustreert dit alles met 
praktijkvoorbeelden en maakt ook gebruik van 
sprekende fragmenten uit verschillende Vlaamse 
series die meer nog dan woorden tonen hoe we 
ons verhouden in relaties en hoe we er ook in 
vastlopen. Tot slot komt een mogelijk, betere 
aanpak aan bod, zowel voor singles als voor 
mensen in een relatie.

4.FAROEK 
ÖZGÜNES
Over zijn werk als 

gerechtsjournalist

DONDERDAG 18 FEBRUARI 2016

Faroek Özgünes (1963) werkt sinds 1991 als 
journalist voor Medialaan in Vilvoorde. Na een 
carrière als binnen- en buitenlandreporter, 
royaltywatcher, eindredacteur en nieuwsanker, 
heeft hij zich het voorbije decennium volledig 
toegelegd op gerechtsverslaggeving. 
Als misdaadjournalist heeft hij vele 
geruchtmakende dossiers gevolgd waaronder de 
zaak-Dutroux en de kasteelmoord. Hij bracht ook 
verslag uit over tal van grote processen zoals 
de assisenzaken van Kim De Gelder en Ronald 
Janssens alsook het drugsproces rond de 
misdaadclan Aquino’s. 

Faroek Özgünes is als justitie-expert een veel-
gevraagde gast in het VTM-Nieuws om toelich-
ting te geven bij belangwekkende dossiers rond 
misdaad en terrorisme. Hij presenteert ook het 
opsporingsprogramma Faroek, waarin hij samen 
met politie en justitie helpt om misdrijven op te 
lossen. 
Hij is de auteur van het boek De Parachutemoord 
en is op dit moment aan het werken aan een 
boek over de Kasteelmoord.
Tijdens deze lezing zal Özgünes het hebben over 
justitie algemeen en over enkele dossiers die 
hij op de voet heeft gevolgd.
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voorstellIngen

VOOR MEER INFORMATIE KUNNEN 
SCHOLEN ZICH VANAF MAANDAG 1 

JUNI INSCHRIJVEN VOOR GEWENSTE 
VOORSTELLINGEN. OPGELET: ER IS 
EEN BEPERKT AANTAL PLAATSEN 

VOOR DE VOORSTELLINGEN.   

Sneeuw!
SPROOKJES ENZO

Sneeuw! is een fabelachtige, interactieve witte 
wintervoorstelling.
Met weinig woorden, sterke beelden vol muziek 
en kleuren, ademt de voorstelling de sfeer van 
het verre Noorden, stil en sprookjesachtig.
Zet gauw je muts op, trek je sjaal en wanten 
aan en kom er lekker bij, dan gaan we 
samen op avontuur!

Sneeuw! is een scène -op - scènevoorstelling 
voor peuters en kleuters van 1 tot 3 jaar.

SPEL Peter Dewel en Kate Olsen
REGIE EN SCENOGRAFIE Pietro Chiarenza

doelgroep Peuters en 
eerste kleuterklas

7 en 8 
JANUARI

 2016



De 
Sneeuwman
DE EILANDVERKAVELING

Het was een koude, koude winternacht. Sneeuw 
dwarrelde uit de lucht, eerst heel fijntjes, maar al 
gauw vielen er dikke vlokken op de grond.
Op zo’n koude winterdag vertellen Fleur en Valen-
tijn het verhaal van de sneeuwman.
Het verhaal over het fijnste sneeuwavontuur en 
de liefste sjaal van de wereld. Hij met woorden, zij 
met muziek. Fleur vindt dat er al genoeg woorden 
op de wereld zijn. En iedereen zit knus bij elkaar 
om lekker warm te blijven. Maar ook om nog beter 
te kunnen luisteren. 

De Sneeuwman is een prachtig eenvoudig verhaal, 
gebaseerd op het prentenboek van Raymond 
Briggs. Het doet je verdwijnen in een luchtbel 
van fantasie en geeft koude winterdagen iets 
gezelligs.  

PIANO Axelle Kennes
SPEL Ward Bal  
TEKST EN MUZIEK Howard Blake & Elke Janssen

doelgroep Eerste en 
tweede leerjaar

LAYLA’s 
FOOL 
BRONKS 

“You and I are connected
To each other biologically
To the earth chemically

To the rest of the universe atomically”

Neil deGrasse Tyson, astrofysicus

De adembenemende Arabische ballade over 
Majnun en Layla vormt het kader voor Layla’s 
fool. Dit prachtige liefdesverhaal bindt 
wetenschap met poëzie om het wonderlijke 
van het heelal uit te leggen. 
Met volle overtuiging sleept Haider Al Timimi 
vijf muzikanten mee op scène om samen op 
zoek te gaan naar een middenweg tussen 
irrationeel geloof en de harde wetenschap. 
Deze zoektocht gaat van zwarte gaten over de 
liefde naar een complete mind reset. Waar dit 
eindigt weet niemand, dat er een alternatief is, 
staat vast.

Haider Al Timimi werkte eerder bij Chokri Ben 
Chika, Union Suspecte, Compagnie Cecilia, Rosas. 
In 2013 richtte hij de structuur Kloppend Hert op 
(Ich Bin Wie Du, Bite the hand that feeds you).

REGIE EN SPEL Haider Al Timimi
MUZIEK Edmund Lauret (gitaar), Laurens Van Bouwelen 
(drum), Wim Seger (vibrafoon), Stijn Engels (keys), 
Jelle Van Cleemputte (bas)

doelgroep Vierde,vijfde 
en zesde middelbaar

26
januari 

2016

25
februari

2016
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  P R O G R A M M AT I E

29/08/2015 VOLKSBAL - 40 JAAR STAMPEN EN DAGEN

16/09/2015 RADIO GUGA – THEATERTOUR INTEAM 

23/10/2015 GUIDO BELCANTO – CAVALIER SEUL

22/11/2015 DE BONANZAS – THE STORY OF THE SIXTIES

11/12/2015 BERT VERBEKE – BETER DAN IK

05/02/2016 BEGIJN LE BLEU – MET MIJ GAAT ALLES GOED

06/03/2016 KAPITEIN WINOKIO – DE VIER SEIZOENEN

31/03/2016 THEATER MALPERTUIS – ONZE KOEN

23/04/2016 WE ARE NOT LOU REED – WE LOVE LOU

   F I L M     

20/10/2015 THE GRAND BUDAPEST HOTEL

04/02/2016 ONE DAY LONE SCHERFIG

24/05/2016 LIKE FATHER LIKE  SON

  PRAKTISCHE INFO

  LUISTERVINKEN

03/11/2015  PETER D’HONDT

09/12/2015 GEERT DE BRUECKER

14/01/2016 RIKA PONNET

18/02/2016 FAROEK ÖZGÜNEZ

  SCHOOLVOORSTELLINGEN

7&8/01/2016 SNEEUW

26/01/2016 DE SNEEUWMAN

25/02/2016 LAYLA’S FOOL

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 !
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