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CULTUURBROCHURE

Op 24 november 2017 is het precies 5 jaar geleden dat we
de deuren van de gloednieuwe Volkskring openden.
Intussen passeerden al meer dan 500 voorstellingen en
activiteiten in de meest uiteenlopende genres ons podium.

www.volkskring.lede.be

VOORWOORD
Colofon
Cultuurdienst Lede
Claudia Rombaut, Ingrid Cobbaut, Lieve De Kimpe, Franky Cooreman, Luc Heestermans en Dirk Van Caelenberg.
Met dank aan de medewerkers van jeugddienst Lede, patrimonium Lede, bibliotheek Lede en BibArt.
Deze cultuurbrochure is een uitgave van gemeentebestuur Lede.
Verantwoordelijke uitgever Elke Meganck
Oplage 9 200 exemplaren
Vormgeving Astrid De Prez
Eindredactie Renske De Bremme en Claudia Rombaut
Niets uit deze publicatie mag overgenomen worden behoudens toelating van het gemeentebestuur.

In het gemeenschapscentrum kan je een theatervoorstelling
bijwonen, een concert beluisteren, dans beleven, een film
bekijken, een lezing bijwonen… Maar je kan ook zelf
een toneelstuk opvoeren, een concert of lezing geven,
een film vertonen, je geven op de dansvloer…
GC De Volkskring laat vele sterren schitteren.
Van lokaal talent tot bekende artiesten, van prille spruit
tot krasse senior: onze deuren staan open voor iedereen.
We hopen je dan ook snel te verwelkomen voor
een nieuw en onvergetelijk cultuurjaar.

Claudia Rombaut
cultuurbeleidscoördinator

Elke Meganck
schepen voor cultuur
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stampen
& dagen

VOLKSBAL

Theater
woensdag 11 oktober 2017
20 uur

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

Volksbal op de markt
vrijdag 25 augustus 2017
TICKETS
5 euro voorverkoop
7 euro aan de kassa

Men from the barn Gerrit De Smet,
Cliff Callebaut, Philippe Vlaeminck,
Tomas Van Damme en Dirk De Munter.
No Dogs Allowed: Stef Schelfhout,
Tom Van Herrewegen, Karl Heyman en
Davy De Wolf.
Stampen & Dagen: Rudy Van den
Nest, Steven D’Hondt, Dennis Van
Swalm, Koen Van Accoleyen, Luc Van
Hauwermeiren en Koen Cornu.

Het Volksbal was zowel in 2015 als 2016 een fantastische afsluiter
van de zomer. Wegens het overweldigende succes organiseert het
gemeentebestuur ook dit jaar een Volksbal op de Markt.
Stampen & Dagen is er naar goede gewoonte bij. En opnieuw
brengen ze een aantal vrienden mee.
Men from the Barn geeft de aftrap. Zij beschrijven zichzelf als een
“plezante Leedse covergroep”. Na hen is het de beurt aan No Dogs
Allowed. Met een verfrissende mix aan nummers brengen zij een muzikale
reis door de tijd die ervoor zorgt dat het dak er gegarandeerd af gaat.
Ook Frank Galan is van de partij. Wie aan Frank denkt, denkt aan zon,
zee, sangria, zomer, passie, paella en witte stranden! Het geluid van
deze Leedse Latino brengt iedereen in warmere sferen.
Afsluiten doen we met Stampen & Dagen. Dans en zing mee met Den
boemeltrein, Ons strotjen, Marie-Claire en zoveel andere hits!

Lost
B OYS

Evelien Bosmans, Joke Emmers, Thomas Janssens en
Matthias Meersman verplaatsen zich in de figuur van Barrie.
Als vertrekpunt nemen ze de spanning tussen zijn persoonlijke
leven en zijn verbeeldingswereld. Kun je jezelf in fantasie
verliezen? Is de realiteit sterker dan de verbeelding? Hebben
we nood om af en toe weg te vluchten, naar Neverland?
Biedt kunst troost? Of is het slechts een luchtkasteel?
SPEL Evelien Bosmans, Joke Emmers, Thomas Janssens,
Matthias Meersman en de ‘lost boys’.
COACHING Stefan Perceval
Een coproductie van B12vzw en HETGEVOLG,
In samenwerking met de Arenbergschouwburg, C-TAKT en ViaZuid.

HET GEVOLG & B12VZW
©kris de witte

©andré de grauwe

EN HUN LEEDSe VRIENDEN

Het originele script van Peter Pan begint met een voorwoord
van de auteur J.M. Barrie. Daarin draagt hij het werk op aan
‘de vijf broers’. Zonder hen, zo schrijft hij, zou dit verhaal
nooit hebben bestaan.
Door een toevallige ontmoeting in het park kwamen ‘de vijf’
in Barrie’s leven. Hij zou ze nooit meer laten gaan.
Eindelijk had hij het gezin dat hem nooit ten deel was gevallen.
De vijf waren meer dan inspiratie. Zij waren het onderwerp.
Zij waren zijn leven. Zij waren zijn verbeelding.
Of ze dat nu wilden of niet.
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©Charlie De Keersmaecker
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muziek/theater
donderdag 2 november 2017
20 uur

A
BO

Het verhaal van de zoon en zijn vader, die Oostfronter was.
De volwassen zoon blikt terug op de keuzes die zijn vader
als tiener maakte.

Bent Van Looy

Z WART
ZAK

Bent Van Looy is zanger, drummer en componist.
Vlaanderen kent hem als flamboyant ex-jurylid van The Voice,
frontman van Das Pop, flaneur en stijlicoon.
Zijn tweede solo-album Pyjama Days verscheen in 2016 en
kan worden beschouwd als de kleurrijke tegenhanger van
zijn sobere debuut. Voor de opname trok hij naar Hollywood.
Samen met producer Jason Falkner speelde en arrangeerde
hij er zonder gêne met als resultaat een plaat die genereuzer
en toegankelijker is dan de vorige. Het album staat bol van
persoonlijke verhalen over steden, vrouwen, vrienden en andere
omzwervingen. In De Volkskring brengt Bent het allemaal live.

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

Na de geslaagde theatertour Ijzer komt Wim met het nieuwe
Zwartzak. Een vertelling met bulten en kuilen.
En veel vraagtekens.

Wim Claeys
muziek
zaterdag 14 oktober 2017
20 uur

TICKETS
21 euro (basistarief)
18 euro (-26, 65+)

A
BO

TEKST EN SPEL Wim Claeys
COACHING Ineke Nijssen en Raf Walschaerts
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©jelle wildiers

familie
zaterdag 4 november 2017
15 uur

TICKETS
10 euro (basistarief)
8 euro (-26, 65+)
Vanaf 5 jaar
Organisatie i.s.m. jeugddienst

Tina Maerevoet
muziek/senioren
zondag 26 november 2017
15 uur

Stine is dol op haar hamster Frank.
Als Frank op een ochtend niet meer wakker
wordt, is Stines verdriet bijzonder groot.
Samen met haar broer Rudi vindt zij een
wel heel originele manier om afscheid te
nemen van haar geliefde huisdier ...

Slaapwel Frank, naar de gelijknamige
kortfilm van Luc Van Ginneken, is een
verhaal over de liefde tussen mens
en dier, afscheid nemen en de oneindige
fantasie van kinderen.
Hartverwarmend voor jong en oud.

TEKST Luc Van Ginneken en Tina Maerevoet
SPEL Tina Maerevoet en Mathias Vergels
COACH Steven Beersmans
TECHNIEK Daniëlle Van Riel

©hans van geel

SLAAPWEL
F RANK

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

ZANG Riet Muylaert
PIANO Florejan Verschueren
BAS Tim Vandenbergh
DRUM Karel De Backer
GITAAR EN VIOOL Stefan Wellens

RODE
ROZEN
IN DE
SN EUW

Riet brengt met haar band JackoBond een ode aan Marva.
“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 volle
borst meezong. Marva deed haar 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.”
Zelf treedt ze niet meer op. Ik heb haar gevraagd of ik
haar liedjes, zo veel pareltjes, mocht zingen. En je raadt
het nooit: dat mocht. Ik kan daar maar één ding op zeggen:
“Oempalapapero”.

Jackobond zingt Marva
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SPEL Nele Goossens
REGIE Colette Notenboom
SPELCOACH Tanja Van der Sanden

De nooit-op-haar-mondje-gevallen cabaretière Nele Goossens heeft
een beslissing genomen! Na drie jaar heeft ze, in haar eentje, een huis gekocht!
Nele werkt hard om de boel in te richten - naar een eigengemaakt paradijs, als het
even kan. Een totaal nieuw leven! Maar durft zij ook een bezoek te brengen aan de
nieuwe kruidenier en de nieuwe bloemist? En die eigenaardige buren, Janine en
José: durft Nele hen uitnodigen voor haar housewarmingparty?

Dag Janine en dag José is Nele haar derde zelfgeschreven onewomanshow.
Het is een luchtige vertelling over het leven van alledag maar met onderliggende
noodkreet om een integer, nieuw bestaan. Argeloos grappig, snel en gevarieerd,
maar zeker ook een tikkeltje literair. Herkenbaar voor iedereen die in deze jachtige
wereld van een beetje houvast droomt.
humor/cabaret
vrijdag 8 december 2017
20 uur

Nele Goossens

DAG JANINE
& DAG JOSÉ

A
BO

Kommil Foo

SCHOFT
humor/muziek
dinsdag 6 februari 2018
20 uur

Het leven is een klein geniepig schoftje. Het slaat, zalft,
schuurt en het ergst van al: het eindigt. Het blijft de broers
Walschaerts voorstelling na voorstelling 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. En om te lachen, dat zeker!

SPEL Raf en Mich Walschaerts
REGIE Ineke Nijssen en Walter Janssens
PRODUCTIE Caroline Lanoye
TECHNISCHE LEIDING Koen Bellens
DECOR Kris Van Oudenhove

TICKETS
25 euro (basistarief)
22 euro (-26,65+)

©johan jacobs

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

©selina de maeyer

W
N
O DER OUD

muziek
TRY-OUT
donderdag
15 februari 2018
20 uur

Het langverwachte Nederlandstalige
dubbelalbum van Pieter Embrechts kwam
in het voorjaar van 2016 uit en werd
overladen met lovende recensies.
Samen met het magistrale SUN*SUN*SUN
String Orkestra trekt Pieter langs Vlaamse
podia om deze prachtige songs in intieme
vorm voor te stellen. Let ook op de
strijkersarrangementen van onder andere
Tom Pintens en Steven Cornillie. Daarnaast
mag je je ook verwachten aan een aantal
nieuwe songs en verrassende covers.
De wonderlijke stem van multi-instrumentaliste
Naima Joris en de ongeëvenaarde Nathan
Wouters op contrabas maken het
zevenkoppige ensemble compleet.

ZANG Pieter Embrechts / SUN*SUN*SUN String Orkestra,
met VIOOL Jeroen Baert, Yumika Lecluyze / ALTVIOOL Lisbeth Lannie
CELLO Seraphine Stragier CONTRABAS Nathan Wouters SLAGWERK EN ZANG Naima Joris

DE MAN
A
V N MORGEN
©tine wilde

Pieter Embrechts
& Sun*Sun*Sun
String Orkestra

Op een dag, een waarlijk schone dag, is het genoeg geweest.
Op die dag beslist de komiek Steven Goegebeur om het helemaal anders te doen. Vanaf
nu zal niets nog hetzelfde zijn. Vanaf nu wordt alles, maar dan ook alles, beter. De ‘Man
van morgen’ is geboren. En u zal het geweten hebben. Want deze man zal spreken.
De ‘Man van morgen’ zakt af naar vandaag om iedereen de stralende toekomst
binnen te leiden. In zijn derde zaalshow brengt Steven Goegebeur het relaas van
een man die eindelijk het licht heeft gezien. In een wervelende vertelling heeft hij
het over de toekomst. Hoe gaan we daar mee om? Komt de toekomst ons toe?
Moeten we alles plannen of leven we van dag tot dag? En vooral, kunnen we de
toekomst veranderen? Volgens de ‘Man van morgen’ alleszins wel.

Steven Goegebeur

A
BO

humor
donderdag 15 maart 2018
20 uur

TICKETS
16 euro (basistarief)
14 euro (-26, 65+)
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Helden van de race
familie
zondag 18 maart 2018
15 uur
Organisatie i.s.m. jeugddienst

Kan je een bed laten rijden op wielen? Hoeveel ballonnen
heb je nodig om iemand te laten zweven? En is het mogelijk
om iemand te vangen in een zeepbel? Onze wereldberoemde
helden Sieg, Dempsey, Nico en Maureen laten de meest
waanzinnige ideeën in één klap werkelijkheid worden.
Maureen zingt en danst de pannen van het dak met o.a. haar
hitsingle Follow me uit de film Helden van de Zee.
Nico, de durfal van de hoop, springt letterlijk op het podium
en haalt er halsbrekende jumps en ongeziene flikflaks en
salto’s uit. Dempsey heeft de meest gekke
hersenkronkels en trekt zowat iedereeen mee in zijn
verrassende fantasiewereld. En Sieg? Die tovert het ene
na het andere dansnummer uit zijn DJ-tafel en test zijn
verleidingstalent uit. Kortom, Iedereen held wordt een
onvergetelijke muziek-dans-stuntshow die zowel bij jong
als oud(er) aanslaat.

E
I DEREEN
HELD
TICKETS
14 euro (basistarief)
12 euro (-26, 65+)

In hun repetitiekot zijn de Hells Bells gedurende twee
avonden per week de rocksterren die ze zouden willen
zijn. Al jaren dromen ze over het opnemen van die ultieme
plaat waarmee de band kan doorbreken. Het platspelen van
festivalweides is dan enkel een kwestie van tijd.

theater
vrijdag 20 april 2018
20 uur

Maar buiten de vier met eierendozen geïsoleerde muren,
zijn Gerrie, Werner, Geert en Freddy vier midlifers die hun
ietwat grijze bestaan zien wegtikken op de fabrieksklok.
Wanneer het bedrijf waar ze werken de deuren sluit,
moet de buikriem aan. De problemen stapelen zich op en
de bewuste plaat komt opnieuw ter sprake. Ze willen hun
jarenlange droom nu echt gaan realiseren. Als werklozen
hebben ze een zee aan tijd, enkel het geld ontbreekt.

L
HE LS
S
E
L
B L

Crisis stimuleert creativiteit en plots komt er een
waterdicht businessplan: ze gaan snel geld verdienen
met een commerciële kerstsingle. Voor één keer offeren
de Hells Bells hun heilige geloofwaardigheid op en gaan
ze commercieel plat op hun buik. Met het geld dat
binnenstroomt, kopen ze de vrijheid om eindelijk hun
droom te realiseren.

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

A
BO

Ben Segers, Bert Huysentruyt, Dominique
Mondelaers, Lucas Van den Eynde
15

praktische
info
Abonnement
GC De Volkskring stelt voor het derde jaar op rij
een abonnementenformule voor. Uit het aanbod
werden 6 voorstellingen geselecteerd. Deze
selectie bevat theater, humor en verschillende
muziekgenres. Voor 85 euro kan je als cultuurliefhebber naar volgende voorstellingen:
Bent Van Looy solo (muziek)
Zwartzak (muziektheater)
Dag Janine, dag José (humor)
Pieter Embrechts (muziek)
Steven Goegebeur (humor)
Hells Bells (theater)

Met dit abonnement geniet je van een voordelig
tarief (meer dan 20% 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 abonnementstickets
doorgeven.
Opgelet, het aantal beschikbare abonnementen
is beperkt.
Start ticketverkoop
De abonnementenverkoop gaat van start op
zaterdag 3 juni. Van 10 tot 12 uur kan je op die
dag abonnementen kopen bij de cultuurdienst.
Abonnees kunnen die dag ook al losse tickets van
niet-abonnementenvoorstellingen kopen.
Voor niet-abonnees start de ticketverkoop van
losse tickets op donderdag 15 juni om 16 uur.
Via telefoon of mail kan je die dag nog niet
reserveren. Dat kan pas vanaf maandag 19 juni.
Opgelet, reservatiemails die verzonden zijn
voor 19 juni worden niet verwerkt!
Tickets reserveren en betalen
Aan de balie van de cultuurdienst kan je
tickets cash of met bancontact betalen.
Voorlopig kan je nog geen tickets online

reserveren maar je kan wel tickets reserveren
via telefoon (053 60 68 61) of mail (gcdevolkskring@lede.be). 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 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 voorstelling geregistreerd wordt, sturen
we de tickets niet meer op. We leggen de tickets
dan klaar aan de balie van GC De Volkskring.
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.
Dit reductietarief wordt ook toegepast voor
abonnees en groepen vanaf 20 personen.
Mensen met een UiTPAS aan kansentarief kunnen
tickets kopen aan een verminderd tarief.

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.
Faciliteiten voor mensen met een beperking
Als je in een rolstoel zit, deel dit dan mee bij je
reservatie. Zo kunnen we jou een geschikte plaats
geven. Boek tijdig, het aantal plaatsen is beperkt.
UiTPAS omruilvoordeel
Met je UiTPAS kan je punten sparen bij verschillende
activiteiten en zo genieten van allerlei omruilvoordelen. In GC De Volkskring krijg je voor 10 gespaarde
punten 2,5 euro korting op een voorstelling naar keuze.
Dit is een permanent omruilvoordeel.
Openingsuren cultuurdienst lede
9u   

10u

11u

12u

13u

14u

15u

16u

17u

18u
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De Volkskring
is jarig!
En dat vieren we niet alleen! Een seizoen lang trakteren wij onze
bezoekers op leuke verrassingen. Vijf voorstellingen met een extraatje.
Bij iedere voorstelling met de verjaardagskroon, leggen we de tickethouders
extra in de watten. Wat dit extraatje is, blijft nog even een verrassing!
Ben je jarig op de dag van een voorstelling of lezing waarvoor je tickets
hebt? Dan trakteren we jou graag op een cadeautje want de jarigen worden
verwend! Stuur zo snel mogelijk na de aankoop van je ticket(s) een e-mail
naar gcdevolkskring@lede.be en vermeld je naam en geboortedatum.

19u	 

MA 
DI 
WOE
DO
VRIJ

gcdevolkskring@lede.be
www.volkskring.lede.be

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18, 9340 Lede
053 60 68 61,

17

s chostol

Scholen kunnen terecht bij de cultuurdienst voor meer info.
Vanaf donderdag 1 juni 2017 kunnen ze zich ook inschrijven.

voor ellingen

Liv

De Mannschaft

Liv, Bart en Ruby zijn drie zoekende pubers.
Het verhaal is een pleidooi voor de eeuwige
zoektocht naar jezelf.

Vogelnest

25 09
2017

3de en 4de
middelbaar

19 & 20 10
2017

Stof

16 & 17 01
2018

Het Wolk

Twee meisjes moeten de was opvouwen en ze
belanden in een knotsgekke stoffen speeltuin
waar elk kind in zou willen duiken.

Nachtduiveltje
Salibonani

Fi lms

BROOKLYN
CinéFolie Romantique
22/02/2018 - 19u45
1ste en 2de
leerjaar

23 & 24 01
2018

LE CIEL
FLAMAND
BibArt
Filmclub
19/09/2017 19u45

Het Wolk
Een voorstelling over ‘anders’ zijn en
er toch bij willen horen.

3de, 4de, 5de & 6de
leerjaar

’s Nachts, als iedereen slaapt, blijft Loki wakker.
Om alles in de gaten te houden. Een griezelig
grappige voorstelling in een betoverend decor!

De BibArt Filmclub vertoont dit jaar 5 films, 1 film per BibArtgemeente.
Lede geeft de aftrap en opent het nieuwe seizoen met een Vlaamse film. Tickets zijn te
verkrijgen via www.bibart.be. Met CinéFolie vult de bibliotheek dit aanbod aan met
thematische films. Tickets (gratis drankje inbegrepen) kosten 4 euro in voorverkoop of 10
UiTPASpunten en zijn verkrijgbaar in de bibliotheken van Lede en Oordegem.

2de en 3de
kleuterklas

Sylvie probeert een leven als
bordeelhoudster te combineren
met een leven als moeder, maar een
vreselijk drama verstoort alles.
Een film die onder je huid kruipt
en nog een tijdje nazindert.

1950. Eilis verlaat Ierland in de hoop
op een betere toekomst in Brooklyn.
Heimwee ligt echter op de loer. Een
ontroerende film over verwachtingen, liefde en keuzes maken.

EN MAN SOM HETER
OVE
CinéFolie Comique
3/05/2018 - 19u45
Verzuring lijkt wel de kwaal van deze
eeuw. Ook Ove is er niet vies van.
Maar langzaamaan komen er barsten
in zijn norsheid en als kijker ontdooi
je met hem mee.
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luistervinken

De cultuurdienst en de bibliotheek nodigen jaarlijks vier interessante gastsprekers uit die je een hele avond mee
op sleeptouw nemen door hun vakgebied. De lezingen beginnen telkens om 20 uur in GC De Volkskring. De prijs per
lezing bedraagt 5 euro, een abonnement voor de 4 lezingen komt op 15 euro. Kaarten en abonnementen zijn te
verkrijgen bij de bibliotheken in Lede en Oordegem en bij de cultuurdienst.

Hedwig Zeedijk

Alicja Gescinska

De ziel van Rome & Italië

Vrijheid, liefde en Wanderlust
woensdag 31 januari 2018

donderdag 9 november 2017
Italië is een land vol tegenstrijdigheden: waar design en klasse naast
vulgariteit en platte volksaard staan. Waar iedereen katholiek is, maar
niemand doet wat de kerk zegt. Waar men schreeuwt om harde hand,
maar waar men zoveel mogelijk regels ontduikt. Waar iemand als
Berlusconi 1,4 miljoen euro per
maand alimentatie betaalt aan
zijn ex-vrouw, maar waar ruim
7 miljoen Italianen volgens de
statistieken arm zijn.
Journalist Hedwig Zeedijk was
jarenlang correspondent vanuit
Rome voor Nederlandse en
Vlaamse media. Recent bracht
de Italië-experte haar boek
Gids naar de ziel van Rome uit.

Alain Remue
over zijn werk bij Cel
Vermiste Personen
dinsdag 12 december 2017
Alain Remue geeft al meer dan 20 jaar een gezicht en een stem
aan het werk van de Cel Vermiste Personen , die als steunpunt van
de Federale Politie ingeschakeld wordt bij onrustwekkende
verdwijningen en identificatie van niet-geïdentificeerde personen.
Aan de hand van praktische voorbeelden uit vroegere dossiers laat
Alain Remue het publiek kennis maken met hoe een onderzoek
wordt opgestart en verloopt. Welke middelen worden er ingezet?
Wat is het vervolg van zo’n onderzoek ?
Verder geeft hij enkele tips over hoe te handelen als je zelf
met een verdwijning wordt geconfronteerd.

Alicja Gescinska is een toonaangevende,
jonge filosofe en schrijfster. Ze werd
geboren in Polen. Toen ze 8 jaar was,
ontvluchtte ze met haar ouders en
zussen het communisme. Het gezin
kwam naar België en vestigde zich in
Lede.
In 2011 verscheen Gescinska’s boek
De verovering van de vrijheid.
Als Doctor in de Wijsbegeerte werd ze daarna gevraagd om
onderzoek te voeren aan de Princeton University in de VS.
In 2016 verscheen haar debuutroman Een soort van liefde.
Later dat jaar was Alicja te zien in het programma Wanderlust op
Canvas waarin ze filosofen, schrijvers, wetenschappers en
kunstenaars bezoekt om filosofische gesprekken met hen te voeren.
Ze zal in de lezing zowel over haar werk in het algemeen vertellen
als over haar levensloop en hoe die haar denken heeft gevormd.

Lucien
Van Impe &
biograaf Filip
Osselaer
over zijn wielercarrière
woensdag 21 februari 2018
Samen met auteur Filip Osselaer brengt Lucien Van Impe
de wonderlijk mooie zomer van 1976 tot leven. In die hete zomer
won Lucien als laatste Belg de Ronde van Frankrijk. Lucien vertelt
zelf over de legendarische klimpartijen en de strijd om het geel,
pap en Zoetemelk. In 1977 volgde een al even spannend verhaal
maar zonder goede afloop: Lucien verloor op 1 dag de tour…
De lezing is evengoed een nostalgietrip naar de jaren waarin
Van Impe met vijf broers opgroeide in een volkscafé en liever
muzikant dan wielrenner wilde worden. Het is een eerlijke terugblik
op gemiste kansen en de status van beste klimmer ooit.
Het is een wielerverhaal over het leven met muziek.
Kortom, een memorabele trip door Frankrijk en Mere.
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Te gast in de volkskring
08/09	  	
09/09	  	
09/09	  	
10/09	  	
10/09	  	
19/09	  	
23/09 - 24/09
26/09	  	
27/09	  	
07/10	  	
21/10	  	
23/10	  	
27/10	  	
28/10	  	
30/10	  	
06/11	  	
08/11	  	
12/11	  	
18./1	  	
24/11 - 25/11
01/12 - 03/12

RODE KRUIS				

Quiz 70 jaar Rode Kruis Lede
rodekruislede@hotmail.com
RODE KRUIS				Kaarting en Sneukeltocht
rodekruislede@hotmail.com
RODE KRUIS				
Optreden The Antonios en Stampen en Dagen
rodekruislede@hotmail.com
RODE KRUIS				Academische zitting 70 jaar met Lee matineé
rodekruislede@hotmail.com
RODE KRUIS				Gezinsdag met workshop, demo’s, kids dorp en rommelmarkt
rodekruislede@hotmail.com
BIBLIOTHEEK /BibArt Filmclub		Le Ciel Flamand
053 82 53 30
FOTOCLUB IRIS en culturele raad		Fototweedaagse	
053 80 25 84
LEEDSE PERSCLUB & Koninklijke Muziekkapel van de Marine	Lee Matineé
0475 98 10 04
LEEGO				Debatavond “Afrika trekt zichzelf bij de haren uit het moeras”
053 60 68 61
LEEGO & VREDESEILANDEN			
Café del Mundo	
053 60 68 61
INDIETRONIC				Indietronicfest2
jorisblondeel@hotmail.com
SENIoRENRAAD & CULTUURDIENST		Film: Sprakeloos
053 60 68 61
CULTURELE RAAD en 11 november vriendenkring	Lezing Pieter Trogh WO I	
053 60 68 61
KVC JONG LEDE			
Optreden Café Flamand
0486 76 72 13
OCMW LEDE & SENIORENRAAD		
Voorstelling: Als Heimer komt.
Sandra.lanckman@ocmw.lede.be
SENIORENRAAD & CULTUURDIENST		Film: Lion
053 60 68 61
JEUGDRAAD & JEUGDDIENST		Theatervoorstelling Sint & Piet
053 60 68 62
LEEDSE PERSCLUB & KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA	Lee Matineé
0475 98 10 04
VREUGD IN DEUGD			Najaarsproductie	
0497 29 39 83
VREUGD IN DEUGD			Najaarsproductie	
0497 29 39 83
THEATER ROSIE				Toneelvoorstelling
www.theaterrosie.be

09/12		
10/12		
11/12		
16/12		
13/01		
20/01		
22/01		
25/01		
03/02		
12/02		
17/02		
22/02		
23/02		
02/03 - 04/03
24/03		
30/03 - 31/03
02/04		
07/04		
14/04		
21/04		
27/04 - 29/04
03/05		
05/05		
06/05		
26/05		
23/06		

VZW TINITIATIEF				

“Nirvana unplugged in Lee”

LEEDSE PERSCLUB & CONCERTBAND OORDEGEM		Lee Matineé
SENIORENRAAD & CULTUURDIENST			Film: Jacky	
FEESTCOMITE LEDE				Miss Bette verkiezing
FEESTCOMITE LEDE				Prins verkiezing
VZW TINITIATIEF				Kortfilmavond
SENIORENRAAD & cultuurdienst			Film: The help

		Gedichtendag
KVC JONG LEDE				Nacht van de voorzitter
SENIORENRAAD & CULTUURDIENST			Film: animatiefilm Up
SCOUTS EN GIDSEN LEDE				
51ste Carnavalbal
BIBLIOTHEEK					
CinéFolie Romantique: Brooklyn
SPORTDIENST EN SPORTRAAD			Sportgala
ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD			Muziektheater
VREUGD IN DEUGD				
Voorjaarsproductie	
VREUGD IN DEUGD				
Voorjaarsproductie	
SENIORENRAAD & CULTUURDIENST			Film: Flying Home	
CHIRO NELE LEDE				
OUDERAVOND	
KSA LEDE					Fuif 70-80-90
JEUGDDIENST					
Optreden
THEATER ROSIE				
Voorjaarsproductie	
BIBLIOTHEEK					
CinéFolie Comique: En man som heter Ove	
ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD			Week van de academies: Play-in
KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA			
Concert
ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD			
Openbare Examens
ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD			Proclamatie	
ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD	

info@tinitiatief.be
0475 98 10 04
053 60 68 61
0472 39 38 56
0472 39 38 56
info@tinitiatief.be
053 60 68 61
053 60 68 70
0486 76 72 13
053 60 68 61
info@scoutslede.be
053 82 53 30
053 60 68 64
053 60 68 70
0497 29 39 83
0497 29 39 83
053 60 68 61
eva.raes@hotmail.com
0499 458 123
053 60 68 62
info@theaterrosie.be
053 82 53 30
053 60 68 70
Freddy.chanterie@telenet.be
053 60 68 70
053 60 68 70
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19/09/2017 Le ciel flamand
22/02/2018 brooklyn
03/05/2018 En man som heter over
LUISTERVINKEN
09/11/2017 Hedwig zeedijk
12/12/2017 alain remue
31/01/2018 alicja gescinska
21/02/2018 lucien van impe & filip osselaer		
Te gast	
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19
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PRAKTISCHE info

VOLKSKRING !
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21

21

20

20

20

19

19

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

16

5

25/08/2017 Volksbal - Stampen en Dagen en hun leedse vrienden
11/10/2017	LOST BOYS – HET GEVOLG/B12
14/10/2017	PYJAMA DAYS – BENT VAN LOOY
02/11/2017	ZWARTZAK – WIM CLAEYS
04/11/2017	SLAAPWEL FRANK – TINA MAEREVOET
26/11/2017	RODE ROZEN… - JACKOBOND ZINGT MARVA
08/12/2017	DAG JANINE EN DAG JOSÉ – NELE GOOSSENS
06/02/2018	SCHOFT – KOMMIL FOO
15/02/2018 ONDERWOUD – PIETER EMBRECHTS
15/03/2018	DE MAN VAN MORGEN – STEVEN GOEGEBEUR
18/03/2018	IEDEREEN HELD – HELDEN VAN DE RACE
20/04/2018 HELLS BELLS – BEN SEGERS EN CO

programmatie

o v e r z i c h t

