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CULTUURBROCHURE

Cultuurdienst Lede

COLOFON

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

VOORWOORD
Het nieuwe cultuurseizoen staat vol ongeduld te trappelen voor
de deuren van GC De Volkskring. En we kunnen je verzekeren,
het wordt alweer een magnifiek cultuurjaar.
We presenteren je een mooi aanbod volgens onze gekende formule:
een brede mix van voorstellingen in uitleenlopende genres,
met gevestigde waarden en jonge, beloftevolle artiesten.
Voor ieders smaak wat!
Wil je liever genieten van lezingen? Hou je van films?
Ben je benieuwd naar de lokale talenten? Je bent ook hiervoor
bij De Volkskring aan het goede adres.
Benieuwd? Blader dan vooral snel verder, maak je keuze en bestel tickets!
We wensen je van harte een inspirerend en onvergetelijk cultuurseizoen.

Elke Meganck
schepen voor cultuur

Claudia Rombaut
cultuurbeleidscoördinator

2-3

MUZIEK

31 AUGUSTUS 2018
VRIJDAG - 19.30 UUR

GRATIS
AMICI CANTORES, CHRISTOFF,
STAMPEN & DAGEN...
Voor het vierde jaar op rij sluiten we in Lede
de zomervakantie in schoonheid af met het
Volksbal. Dit jaar wordt extra feestelijk want
we openen met dit Volksbal ook het nieuwe
marktplein.

VOLKSBAL

Het koor Amici Cantores bijt de spits af.
Samen met verrassende gastartiesten beloven
zij de markt meteen in feeststemming te
brengen. Christoff, de schlagerkoning van
Vlaanderen, neemt het van hen over.
Hij brengt zijn grootste hits en geeft
ongetwijfeld een spetterend optreden.
Stampen en Dagen blijft een vaste waarde
op ons Volksbal. Zij laten iedereen mee
dansen en zingen met Den Boemeltrein,
Ons Strotjen, Marie-Claire en andere hits.
Afsluiten doen we dit jaar met een DJ-set
om iedereen op de Markt te laten dansen als
nooit tevoren.
VOLKSBAL OP DE MARKT,
NIET IN GC DE VOLKSKRING

MUZIEK

29 SEPTEMBER 2018
ZATERDAG - 20 UUR

BELPOP BONANZA PRESENTEERT

ANDRÉ
BRASSEUR & BAND

TICKETS

ABO

4-5

21 EURO BASISTARIEF
18 EURO -26, 65+

De comeback van André Brasseur is een van
de mooiste muziekverhalen van de jongste
jaren. De koning van het Hammondorgel keert
na veertig jaar in de vergetelheid terug met
een jonge en straffe begeleidingsgroep.
Hij pakt Pukkelpop in en stapelt de
uitverkochte zalen en de onderscheidingen
op elkaar. En het beste moet nog komen
voor de 77-jarige virtuoos! Brasseur brengt
anderhalf uur plezier waar geen mens bij stil
kan blijven zitten. Belpopkenner Jan Delvaux
vertelt vooraf zijn fascinerende levensverhaal.

INTRODUCTIE JAN DELVAUX HAMMOND ANDRÉ BRASSEUR
GITAAR BEN VAN CAMP
BASGITAAR BEN BRUNIN
DRUMS DIRK JANS
TROMPET JO HERMANS
SAXOFOON WIETSE MEYS

THEATER

18 OKTOBER 2018
DONDERDAG - 20 UUR

TICKETS

ABO

18 EURO BASISTARIEF
15 EURO -26, 65+

COMPAGNIE CECILIA

©KURT VAN DER ELST

HEILIG
HART

Compagnie Cecilia, gekend van de geprezen
voorstelling Broken Circle Breakdown, brengt
creaties in het dialect van de ziel. Ze raken
het publiek met authentieke verhalen en
bieden een strategie aan om te overleven in
deze - soms zware - wereld.
De nieuwste productie Heilig Hart vertelt
het grappig en tegelijk pakkend verhaal van
twee vrouwen en twee mannen die hun weg
zoeken op de kronkelende autostrade van het
leven. Daarbij crashen ze meer dan ze willen.
Midden in de grillen van hevige verleiding en
bijna opgebrand, zitten hun verslaafde zielen
en lijven vol moed maar ook vol wanhoop.

THEATERMAKER ARNE SIERENS
SPEL ROBRECHT VANDEN THOREN, GILLES DE SCHRYVER,
ANEMONE VALCKE EN LINDE CARRIJN

MUZIEK

9 NOVEMBER 2018
VRIJDAG - 20 UUR

©JAN VERHAEGHE

OVER
DE GROOTEN
OORLOG

TICKETS

6-7

16 EURO BASISTARIEF
14 EURO -26, 65+

WILLEM
VERMANDERE
Ge kunt niet in de Westhoek wonen en daar
niet over zingen. Die waazinnige oorlog is hier
na honderd jaar nog zeer sterk aanwezig.
Bijna elk dorp - waar al die jonge mannen,
altijd iemand vader, altijd iemand kind,
begraven liggen, heeft zijn litteken.
In deze streek vertelt elk huis zijn gruwelverhaal. Maar we zullen zingen om onszelf te
troosten. Vergeef het mij als mijn liedjes en
muziekjes vol weemoed zitten. ‘t Is de shculd
van dit landschap, ‘t zijn al die verhalen,
‘t is de wanhoop en de humor, ‘t is de ellende
en de spotternij, ‘t is allemaal honder jaar
geleden. Maar ‘t is Lybië, ‘t is Syrië,
‘t is Lampedusa. ‘t is vandaag.

MUZIEK/SENIOREN

25 NOVEMBER 2018
ZONDAG - 15 UUR

TICKETS

14 EURO BASISTARIEF
12 EURO -26, 65+

AMARYLLIS TEMMERMAN, EDDY
TEMMERMAN & JOHN TERRA

MEI ‘68

©JOHANNES VAN DE VOORDE

CONGRATULATIONS!

In de meimaand van 1968 verdween plots
het respect voor het establishment, voor het
zogenaamde gezag. De jeugd kon dankzij de
bloeiende economie makkelijker naar
de universiteit en manifesteerde en
protesteerde er meteen op los.
De protesten gingen gepaard met muziek.
Heel veel muziek die ook vandaag nog
overeind blijft: Bob Dylan, The Beach Boys,
The Beatles, The Turtles …
Woodstock, Wight en zelfs een beetje Jazz
Bilzen werden de oermoeders van onze
huidige zomerfestivals.
Bereid je voor op een show met veel muziek
en anekdotes uit deze tijd. Amaryllis
Temmerman en John Terra coveren tal van
nummers uit de jaren zestig en zeventig.
Ze graven in een goudmijn van bekende en
soms zelfs vergeten hits, vaak verduidelijkt
en overgoten met een Nederlandstalige saus.

FAMILIE

3 FEBRUARI 2019
ZONDAG - 15 UUR

GEHEIMEN
OP
ZOLDER

TICKETS

8-9

10 EURO BASISTARIEF
8 EURO -26, 65+

NELLIE & CESAR
Nellie & Cezar nemen jullie mee naar hun
leukste speelplek in huis: de zolder. Daar vinden
ze een heleboel herinneringen, goed bewaarde
geheimen, mysterieuze dozen en heel veel oude
rommel. In hun plezierige zoektocht vinden ze
een oude muziekdoos. Van wie zou die zijn?
Werkt ze nog? Danst de ballerina nog altijd
even vrolijk?
Lossen de kinderen, samen met Nellie & Cezar,
het mysterie van ‘de geheimen op zolder’
op in deze muzikale, interactieve en soms wel
spannende voorstelling?
2+
ORGANISATIE IN SAMENWERKING
MET DE JEUGDDIENST

ZATERDAG - 20 UUR

N9
AARDVORK/
KOEN BOESMAN

TICKETS

12 EURO BASISTARIEF
10 EURO -26, 65+

De steenwegen. Ze trekken rechte lijnen door
Vlaanderen. Ze zijn gemaakt van beton en
strepen pek. Ze zijn een thuis voor
genadeloos in twee gespleten ingeslapen
dorpen, maar even goed voor beduimelde
hoerenkoten en te grote winkels in vergane
glorie. Ze snijden genadeloos door het
landschap, soms bloedschoon en dan weer
oerlelijk.. Betonnen darmkanalen van
Vlaanderen. Noodzakelijk en onappetijtelijk,
schoon en lelijk tegelijk.
Neem nu de negende onder hen, de N9.
De Brusselse Steenweg. Negen spelers
verwerken in deze muziektheatervoorstelling
verhalen die ze gevonden hebben op en langs
de boorden van de N9. Deze verhalen werden
op een soundtrack van gitaren gezet, volgens
het ritme van de macadam.

REGIE KOEN BOESMAN
SPEL MARIEKE STUBBE, ANNELIES VEREECKE, LIES GELDHOF, ERWIN COPPENS, PEPIJN LIEVENS, JOKE CANT & ELLEN VALKENBORGS
PRODUCTIE AARDVORK & LIES GELDHOF, ERWIN COPPENS & KOEN BOESMAN
MUZIEK GEOFFREY BURTON
BEELDENDE EXPO CHARLOTTE PEYS

©TOM BERTELS

THEATER

9 FEBRUARI 2019

HUMOR

20 FEBRUARI 2019
WOENSDAG - 20 UUR

TICKETS

ABO

18 EURO BASISTARIEF
15 EURO -26, 65+

SVEN DE LEIJER

©TOM BERTELS

CONTENT

10-11

Sven de Leijer is content. Om allerlei redenen.
Oké, hij zit nog altijd met een klein hoestje en
die aannemer belt maar niet terug, maar hij
mag niet klagen. Sterker nog: Sven wil niet
klagen. Want hij is ook dankbaar.
Dat zal hij tijdens deze voorstelling wel
vertellen … Tenzij hij het vergeet. Herinner hem
er dan zeker aan! En omdat hij erop staat dat
het niet alleen zijn avond wordt, maar vooral
die van de toeschouwers, is hij heel benieuwd
waarover het publiek het graag wil hebben.
Je mag dit mailen naar info@simpletone.be.
Zeker doen! Sven de Leijer werd door
De Laatste Show bekend als publieksopwarmer.
Hij presenteerde Achter De Rug, is een van
de presentatoren van Hotel Römantiek en is
verslaggever voor De Ideale Wereld.
In zijn vrije tijd wast hij zijn auto. Zijn buren
vinden het hoog tijd dat hij zijn gras eens maait.
Eindelijk kan je hem aan het werk zien in zijn
eigen voorstelling.

ZONDAG - 15 UUR

SONDERLICH
EN ZONEN

TICKETS

12 EURO BASISTARIEF
10 EURO -26, 65+

THEATER TIERET
Hier is ’t begonnen, meer dan 100 jaren
geleden. Hierbinnen, op dit eigenste plekske,
onder uw voeten. Doe de deur dicht en zet
uw oren open want we gaan ’t u vertellen,
precies zoals ’t gebeurd is.
Kruipt maar dicht tegen elkaar en warmt
u aan ons verhaal. Een verhaal van hier tot
ginder en terug, vol zelfgepookt vuur en met
de geur van ongedesemd koekebrood. Ge zult
het niet geloven, net als iedereen voor u, en
toch. Toch is ’t precies zo gebeurd, erewoord,
op het hoofd van Sonderlich, ons vader.
Sonderlich en zonen vertelt de fantastische
familiegeschiedenis van een clan bohemiens.
Op een handgeknoopt muzikaal tapijt vol
klezmer- en Balkanmuziek staat de tijd 50
minuten stil. De bijzondere locatie wordt
later bekend gemaakt.
Voorstelling gaat door op een andere locatie,
niet in GC DE VOLKSKRING

8+
ORGANISATIE IN SAMENWERKING
MET DE JEUGDDIENST

©GERT DAEMEN

FAMILIE

24 FEBRUARI 2019

MUZIEK

14 MAART 2019
DONDERDAG - 20 UUR

ABO

TICKETS

12-13

23 EURO BASISTARIEF
20 EURO -26, 65+

SCALA

©GERT DAEMEN

MEISJES
NAMEN

U kent ze ongetwijfeld, de dames van Scala
met hun engelachtige stemmen.
Ze wijken af van het traditionele parcours
en banen zich al jarenlang een weg doorheen
het muzieklandschap met een indrukwekkend
repertoire van pop- en rockarrangementen.
Dat Scala kan en zal verbazen, moeten we u
dus niet vertellen.
Anne. Irene. Annelies. Marijke…
Zijn dit namen van Scalazangeressen? Of
zijn het titels van Vlaamse liedjes, gezongen
door Barbara, Danielle, Rosa, Marjolijn en vele
anderen in Scala’s nieuwe theatertournee?
Scala, geliefd van in Duitsland tot in China.
Maar nu, met Meisjesnamen terug in de
Vlaamse theaters. En voor het eerst helemaal
in het Nederlands. Dat ook deze voorstelling
zal staan als een huis, daar mag u op rekenen.
www.scalachoir.com

MUZIEK

30 APRIL 2019

TICKETS

23 EURO BASISTARIEF
20 EURO -26, 65+

DINSDAG - 20 UUR

Jonas Van Geel en Peter Van den Begin, de
knapste lelijke venten van Vlaanderen,
moeten we uiteraard niet meer aan u
voorstellen.

IN CONCERT

VAN GEEL
& VAN DEN
BEGIN

©DIEGO FRANSSENS

AVANT PREMIÈRE

Naast het verschil in leeftijd en lengte delen
ze samen een diepgewortelde liefde voor
Nederlandstalige muziek en voor bigbands.
En laat dat nu net de combinatie zijn die ze
op u loslaten. De rasentertainers steken
Nederlandstalige klassiekers in een
bigbandjasje of brengen een Nederlandstalige
versie van hun croonerhelden.
Borsato op blazers, La Esterella op sax,
Wannes Van de Velde achter de drum …
André Hazes zet zijn pint aan de kant om
een trompet ter hand te nemen.
In het leven is niets zeker, behalve een ding:
wanneer Van Geel & Van den Begin hun beste
kostuum uit de kast halen en hun tapschoenen opblinken, moet u erbij zijn.

ZANG JONAS VAN GEEL, PETER VAN DEN BEGIN + BIGBAND

THEATER

10 MEI 2019
VRIJDAG - 20 UUR

ABO

TICKETS

14-15

16 EURO BASISTARIEF
14 EURO -26, 65+

HET NIEUWSTEDELIJK

VUUR

©KATRIJN VAN GIEL

CHRISTOPHE AUSSEMS

23 januari 1974. Er breekt brand uit op het
college van Berkenbos, Heusden-Zolder.
Drieëntwintig jongens in de slaapzaal van
het internaat laten het leven. Niet enkel
de regio, maar het hele land wordt in
diepe rouw gedompeld.
Theatermaker Christophe Aussems
interviewde 41 jaar later overlevenden,
hulpverleners en nabestaanden van de ramp.
In Vuur reconstrueert hij het pijnlijke
verleden en onderzoekt hij hoe deze
traumatische gebeurtenis nog nazindert in
het heden.
Acteur Jonas Van Thielen (Ten oorlog,
De leeuw van Vlaanderen) is een krak in
transformeren, maar zet zijn talent in Vuur
subtieler en meeslepender dan ooit in. Zijn
spel wordt ondersteund door live muziek.
REGIE & TEKST CHRISTOPHE AUSSEMS
SPEL JONAS VAN THIELEN
MUZIEK BERT HORNIKX & MYRTHE LUYTEN
DRAMATURGIE ALEXANDER SCHREUDER
TEKST & DRAMATURGIE ELS THEUNIS

PRAKTISCHE
INFO
-

ABONNEMENT

GC De Volkskring stelt jaarlijks een
abonnementenformule voor. Uit het aanbod
werden 6 voorstellingen geselecteerd.
Deze selectie bevat theater, humor en
verschillende muziekgenres. Voor de som
van 85 euro kan je als cultuurliefhebber
naar volgende voorstellingen:

André Brasseur (muziek)
Heilig Hart (theater)
Willem Vermandere (muziek)
Sven De Leijer (humor)
Scala (muziek)
Vuur (theater)

Met dit abonnement geniet je van een
voordelig tarief (bijna 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 abonnementstickets
doorgeven.
Opgelet, het aantal beschikbare
abonnementen is beperkt.

START TICKETVERKOOP

De abonnementenverkoop gaat van start
op woensdag 30 mei. Van 19 tot 21 uur kan
je op die dag abonnementen kopen bij de
cultuurdienst. Abonnees kunnen die dag
ook al losse tickets aankopen van
niet-abonnementenvoorstellingen.
Voor niet-abonnees start de ticketverkoop
van losse tickets op donderdag 7 juni om
16 uur. Via telefoon of mail kan je die dag
nog niet reserveren. Dat kan pas vanaf
maandag 11 juni. Opgelet, reservatiemails
die verzonden zijn voor 11 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

UITPAS OMRUILVOORDEEL

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.

Met je UiTPAS kan je punten sparen bij
verschillende activiteiten en zo genieten
van allerlei omruilvoordelen.
In GC De Volkskring krijg je voor tien
gespaarde punten 2,5 euro korting op
een voorstelling naar keuze. Dit is een
permanent omruilvoordeel.

FACILITEITEN VOOR MENSEN
MET EEN BEPERKING

GC DE VOLKSKRING
Kasteeldreef 18, 9340 Lede
053 60 68 61,
gcdevolkskring@lede.be

Als je in een rolstoel zit, deel dit dan mee
met je reservatie. Zo kunnen wij jou een
geschikte plaats geven. Boek tijdig,
het aantal plaatsen is beperkt.

OPENINGSUREN CULTUURDIENST LEDE
9u   
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

10u

11u

12u

13u

14u

15u

16u

17u

18u

19u	 

16-17

LUISTERVINKEN
FLEUR VAN GRONINGEN

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.

LIESBET TRIEST

DIALECT

Voel jij je anders dan de meeste mensen? Krijg je meer indrukken
binnen? Heb je vaker behoefte aan rust? Voel je anderen makkelijker
aan? Mogelijk ben je zoals 1 op 5 personen hoogsensitief.
Columniste, schrijfster en cartooniste Fleur van Groningen verwerkte
haar persoonlijke ervaringen als hoogsensitieve vrouw
in een boek Leven Zonder Filter. Hoogsensitiviteit kan leiden tot
depressie maar kan ook kracht geven en je leven
positief beïnvloeden. Met dit ontroerend eerlijke
relaas steekt Fleur andere hoogsensitieve
personen een hart onder de riem en reikt zij ook
hun omgeving meer inzicht over het thema aan.

Dialect, dat voelt als thuiskomen en zijn
onlosmakelijk verbonden met een bepaalde
plaats. Elke dialectspreker heeft wel een mening over hoe het ‘echte’ dialect zou moeten
klinken. Maar hoe zit het nu precies met die
dialecten? Waar komen ze vandaan? Hebben ze
nog wel een toekomst? En wat maakt het Leedse dialect nu zo uniek?
Liesbet Triest is als taalkundige verbonden aan de UGent, waar ze
jarenlang werkte aan het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten en
aan andere dialectologische projecten. Ze neemt je mee op ontdekkingstocht door de wondere wereld van het dialect, met uiteraard bijzondere
aandacht voor het Leeds en de dialecten van alle deelgemeenten.
De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Erfgoedcel Denderland.

donderdag 8 november 2018

donderdag 6 december 2018

LEVEN ZONDER FILTER

18-19

CHRISTINE
VAN BROECKHOVEN
ALZHEIMER EN DEMENTIE

In haar lezing spreekt professor Christine Van Broeckhoven
over de werking van de hersenen en het effect van het
verouderen op geheugen en dementie. Ze legt uit wat de ziekte
van Alzheimer is, hoe de ziekte verloopt en hoe nieuwe
behandelingen worden ontwikkeld. Ze geeft inzicht in de
verschillende risicofactoren die bijdragen tot het ontstaan van
de ziekte, zoals genetica maar ook levensstijl.
Professor Christine Van Broeckhoven en haar team zetten
zich dagelijks in om dementie beter te begrijpen.
Ze zoeken naar de oorzaken van dementie, trachten
het ziekteproces te begrijpen en dragen bij tot het
ontwikkelen van behandelingen en medicatie.
donderdag 7 februari 2019

SANDRA BEKKARI

NOOIT MEER DIËTEN

Voedingsdeskundige Sandra Bekkari coacht al zo’n
20 jaar mensen naar een gezondere levensstijl.
In 2008 ontwikkelde ze de Sanamethode:
een eenvoudige methode waarbij stap voor stap nieuwe
en gezonde gewoontes worden aangeleerd dat diëten totaal
overbodig maakt. De focus ligt op kleine aanpassingen
in je gewoontes die grote veranderingen teweegbrengen.
Het resultaat? Een gezonder, slanker en energieker leven!

LUISTERVINKEN

Sandra geeft uitleg over de Sanamethode en reikt via tal van
praktische tips en voorbeelden aan hoe ook jij op
een eenvoudige en haalbare manier je doel kan bereiken.
donderdag 7 maart 2019

FILMS

FRANTZ

CINÉFOLIE HISTORIQUE

1919. Anna rouwt om de dood van haar
verloofde Frantz. Op een dag ontmoet ze
de Franse Adrien, die bloemen legt
op het graf van haar verloofde.
Maar wie is hij en hoe kent hij Frantz?

De bibliotheek verwent je dit seizoen met
een uitgebreid filmaanbod.
BibArt Filmclub plant filmvoorstellingen
in de vijf deelnemende gemeenten:
Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Ninove
en Lede. Onze gemeente sluit in mei
de filmreeks af. Met CinéFolie vullen we
het aanbod aan met themafilmavonden.
TICKETS BIBART FILMCLUB
5 euro
www.bibart.be
Bibliotheek Lede en Oordegem
TICKETS CINÉFOLIE
4 euro VVK, 6 euro ADK,
gratis met 10 UiTpunten
Cultuurdienst, bibliotheek Lede
en Oordegem

Dinsdag 6 november 2018 om 19.45 uur

THE BEGUILED

CINÉFOLIE TERRIFIQUE

Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog
wordt een gewonde Yank opgesloten in een
meisjesschool in het zuiden van de VS.
De vrouwen vallen al snel voor zijn charmes
en er ontstaat een klimaat van haat en
bedrog tussen de vrouwen.
Donderdag 13 september 2018
om 19.45 uur

20-21

THE SHAPE OF WATER
CINÉFOLIE FANTASTIQUE

BREATHE

Oscarwinnaar 2018!
Tijdens de Koude Oorlog begin jaren
zestig werkt Elisa, die niet kan spreken,
als schoonmaakster in een overheidslaboratorium. Daar ontdekt ze een mysterieus
amfibisch wezen dat in een watertank leeft.
De eenzame Elisa raakt bevriend met het
wezen en wil hem bevrijden.

CINÉFOLIE ROMANTIQUE
Donderdag 11 april 2019 om 19.45 uur

PHANTOM THREAD

De charismatische Robin Cavendish heeft
zijn hele leven voor hem wanneer hij geveld
wordt door polio terwijl hij in Afrika is.
Tegen alle doktersadviezen brengt zijn
vrouw Diana hem terug naar huis,
waar haar toewijding en opgewekte
vastberadenheid zijn handicap overstijgen.

Reynolds Woodcock is een modeontwerper
voor adellijke families in de jaren vijftig in
Londen. Op een dag ontmoet hij toevallig de
jonge Alma en raakt door haar begeesterd.

Donderdag 14 februari 2019 om 19.45 uur

Dinsdag 21 mei 2019 om 19.45 uur

BIBART FILMCLUB

TE GAST

SEPTEMBER
23/09	  	
DE SOKKENSTOPPERIJ			
26/09	  	
CULTUURRAAD EN 11 NOVEMBER VRIENDENKRING
27/09	  	
VZW TINITIATIEF			
28/09	  	
JEUGDRAAD + JEUGDDIENST			
OKTOBER
03/10	  	
LEEGO EN CULTUURDIENST			
06/10	  	
LEEGO EN CULTUURDIENST			
13/10	 
CONCERTBAND OORDEGEM MEETS STAMPEN EN DAGEN
15/10 - 16/10  	 DE SOKKENSTOPPERIJ			
20/10	  	
INDIETRONIC				
22/10	  	
SENIORENRAAD EN CULTUURDIENST		
27/10	  	
PRINSENHOF				
NOVEMBER
04/11	  	
BALLET LEDE 			
07/11	  	
JEUGDRAAD + JEUGDDIENST
17/11	  	
VREUGD IN DEUGD			
19/11	  	
SENIORENRAAD EN CULTUURDIENST		
23/11 - 24/11  	 VREUGD IN DEUGD
		
30/11 - 01/12 - 02/12 	THEATER ROSIE
		

THEATERVOORSTELLING ‘MARIE COURAGE’ 		
LEZING WALTER DE SWAEF
MUZIKALE MONOLOOG: ‘T IS ALLEMAAL DE SCHULD VAN MIJN OUDERS
DEBATTLE						
‘HERBOREN’ DOOR MAJD KHALIFEH (VRT JOURNALIST) 		
CAFÉ DEL MUNDO					
CONCERT					
THEATERVOORSTELLING ‘MARIE COURAGE’
INDIETRONICFEST #3
SENIORENFILM: RIEN À DÉCLARER
REVUE ‘DE GEKNIPTE MAN’
SHOW ‘TWILIGHT 2’					
PIETENDAG
TONEEL ‘DE REVISOR 2.0’
TONEELVOORSTELLING ‘DOKTER, IK BEWEEG WEER’
TONEEL ‘DE REVISOR 2.0’
ZOMERTRILOGIE

WWW. DESOKKENSTOPPERIJ.BE
CULTUUR@LEDE.BE
WWW.TINITIATIEF.BE
JEUGD@LEDE.BE
CULTUUR@LEDE.BE
CULTUUR@LEDE.BE
WWW.CONCERTBANDOORDEGEM.BE
WWW.DESOKKENSTOPPERIJ.BE
053 80 91 92
SENIORENFILMS@LEDE.BE
0496 51 35 22
BALLETLEDE@LEDE.COM
JEUGD@LEDE.BE
INFO@VIDLEDE.BE
CULTUUR@LEDE.BE
INFO@VIDLEDE.BE
INFO@THEATERROSIE.BE

22-23
DECEMBER
10/12
22/12	  	
JANUARI
12/01
20/01
28/01		
31/01		
FEBRUARI
02/02		
22/02		
MAART
02/03		
04/03		
23/03		
30/03		
APRIL
01/04		
05/04 - 06/04
20/04		
26/04 - 27/04 - 28/04

SENIORENRAAD EN CULTUURDIENST

		

VZW TINITIATIEF 				
FEESTCOMITÉ 				

		
SENIORENRAAD EN CULTUURDIENST			
ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD
		
ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD

ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD			
SPORTDIENST 				
KVC JONG LEDE				
SENIORENRAAD EN CULTUURDIENST			
FEESTCOMITÉ		
VREUGD EN DEUGD

			
			

SENIORENRAAD EN CULTUURDIENST			
VREUGD EN DEUGD				
KSA SINT GEROLF LEDE				
THEATER ROSIE				

SENIORENFILM: INTOUCHABLES			
90’S FOREVER MET ‘THE CROWD’

SENIORENFILMS@LEDE.BE
WWW.TINITIATIEF.BE

VERKIEZINGEN PRINS CARNAVAL 				
STRIJKERSCONCERT I.S.M. ACADEMIE SINT-AGATHA- BERCHEM
SENIORENFILM: THE BIG SICK
GEDICHTENDAG
CONCERT GITAARENSEMBLES
SPORTGALA
NACHT VAN DE VOORZITTER: FRANS BAUER
SENIORENFILM: LADY EN DE VAGEBOND 		
FILMVOORSTELLING CARNAVAL
TONEEL ‘VERF!’
SENIORENFILM: DE ROUILLE ET D’OS
TONEEL ‘VERF!’
FUIF
TONEELVOORSTELLING

0472 39 38 56
ACADEMIE@GAMW.LEDE.BE
SENIORENFILMS@LEDE.BE
ACADEMIE@GAMW.LEDE.BE
ACADEMIE@GAMW.LEDE.BE
SPORT@LEDE.BE
ROLAND.CREUTZ@SKYNET.COM
SENIORENFILMS@LEDE.BE
0472 39 38 56
INFO@VIDLEDE.BE
SENIORENFILMS@LEDE.BE
INFO@VIDLEDE.BE

THOMASVELDEMAN@HOTMAIL.COM
INFO@THEATERROSIE.BE

TOT IN DE VOLKSKRING!

20

13/09/2018
06/11/2018
14/02/2019
11/04/2019
21/05/2019

21

21

21

20

20

19

19
FILM

THE BEGUILED
FRANTZ
BREATHE
THE SHAPE OF WATER
PHANTOM THREAD

18

08/11/2018
06/12/2018
07/02/2019
07/03/2019

18

17

16 - 17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

LUISTERVINKEN

FLEUR VAN GRONINGEN
LIESBET TRIEST
CHRISTINE VAN BROECKHOVEN
SANDRA BEKKARI

ANDRÉ BRASSEUR & BAND
HEILIG HART - COMPAGNIE CECILIA
OVER DE GROOTEN OORLOG - WILLEM VERMANDERE
MEI ‘68 – JOHN TERRA, AMARYLLIS EN EDDY
GEHEIMEN OP ZOLDER - NELLIE & CESAR
N9 SPEELT N9
CONTENT - SVEN DE LEIJER
SODERLICH & ZONEN - THEATER TIERET
MEISJESNAMEN - SCALA
VAN GEEL & VAN DEN BEGIN
VUUR - HET NIEUWSTEDELIJK

29/09/2018
18/10/2018
09/11/2018
25/11/2018
03/02/2019
09/02/2019
20/02/2019
24/02/2019
14/03/2019
30/04/2019
10/05/2019
PRAKTISCHE INFO

VOLKSBAL

OVERZICHT

31/08/2018

PROGRAMMATIE

