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In ons land konden door de coronacrisis 360 voorstellingen niet in première
gaan, meer dan 3.000 concerten en voorstellingen werden geannuleerd.
Ook voor De Volkskring eindigde het theaterseizoen in mineur: we moesten
onze activiteiten en voorstellingen noodgedwongen uitstellen of annuleren.
Gelukkig is er geen sector creatiever dan de culturele en deden veel artiesten
gewoon verder vanuit hun kot. Op Facebook zagen we miniconcerten van
grote sterren en lokale talenten. Theaterstukken gingen integraal online en
via Youtube-filmpjes leerde je je eigen dansvoorstelling maken. En ook jij hebt
thuis misschien de tijd gevonden om een boek te lezen, te joggen met je
favoriete muziek of te wandelen met een podcast in de oren.
Toch hebben we het de voorbije maanden allemaal wel eens gevoeld: acteurs
live aan het werk zien in een theatervoorstelling, een film op groot scherm,
de muziek door je hele lichaam voelen tijdens een concert en achteraf
napraten in de foyer... Niets overtreft het echte werk.
Het ontspant, zet ons aan het denken, inspireert, ontroert en brengt ons
samen. En daar willen we het komende seizoen opnieuw voor gaan.
We hopen dat we je snel weer mogen begroeten en terug je veilige en
vertrouwde cultuurhaven mogen zijn.
Tot in De Volkskring!

Claudia Rombaut

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

Dirk Rasschaert

SCHEPEN VOOR CULTUUR
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30 jaar op de planken

FRANK GALAN
Franks’ grote doorbraak kwam er in 1994, toen hij tweede werd in
De Soundmixshow waar hij Julio Iglesias imiteerde met het liedje
Quiereme Mucho. Met zijn zuiderse looks en de nummers van
Julio Iglesias waan je je meteen in Spanje. Maar Frank brengt meer
dan dat. Hij beweegt zich tussen verschillende muziekstijlen en dit
in maar liefst 5 talen. Frank brengt covers en eigen hits en is een
artistieke kameleon pur sang.
Dit jaar viert hij zijn 30-jarige carrière. Dat laten we in
zijn geboortedorp niet zomaar passeren: Frank brengt een show
met het beste uit zijn muzikaal palmares! Het wordt een uniek
verjaardagsconcert dat je niet mag missen!

Hij beweegt zich tussen
verschillende muziekstijlen
en dit in maar liefst 5 talen.

MUZIEK

ZA 05/09/2020 - 20 uur
16 EURO basis
14 EURO -26, 65+

ABO

HIER
LAAT
IK JE
LOS
WIM
MUZIEK

VRIJ 30/10/2020 - 20 uur
24 EURO basis
21 EURO -26, 65+

BART HERMAN,
BARBARA DEX,
ESTHER VAN HEES,
BERT VERBEKE
Op 14 september 1990 verliest Vlaanderen met
Wim De Craene een van zijn grootste en meest
legendarische singer-songwriters. Bijna 30 jaar later
blijkt de erkenning voor zijn oeuvre groter dan ooit.
De liedjes van Wim De Craene zijn alom aanwezig
op radio en televisie en blijven ontzettend populair
bij het grote publiek. Klassiekers als Tim, Rozane,
Kristien, Mensen van 18 .… vinden nog altijd
waardering bij jong en oud.
In het najaar van 2020 komt er een meer dan
verdiend eerbetoon aan Wim De Craene en zijn
artistieke nalatenschap. Een aantal artiesten uit
verschillende richtingen van het Nederlandstalige
lied slaan de handen in elkaar voor deze bijzondere
tournee door Vlaanderen, met ook aandacht voor
de oorsprong en achtergrond van zijn liedjes.
ZANG BARBARA DEX, BART HERMAN, ESTHER VAN HEES,
BERT VERBEKE, RAMSES DE CRAENE
MUZIKALE LEIDING PETER BAUWENS
DRUMS RONALD VANHUFFEL
BAS &BACKING VOCALS WIM BARTHOLOMEUS
ELEKTRISCHE & AKOESTISCHE GITAAR CHRIS PEETERS
TOETSEN & GITAAR CHRIS DEWANNE
TOETSEN &REGIE RAMSES DE CRAENE
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MARLEEN MERCKX & ANNEMIE PICARD

VRIENDINNEN

Vriendinnen gaat over een levenslange vriendschap tussen Maria
en Florentine. We volgen beide vrouwen van hun jeugdjaren tot
lang voorbij hun pensioengerechtigde leeftijd. Zoals ieder onder
ons kennen ook zij vreugde en verdriet, succes en tegenslagen,
ruzies en verzoeningen, lachen en huilen. Deze succesvoorstelling
brengt een verhaal uit het leven gegrepen, met echte topactrices
die ook in het echte leven vriendinnen zijn.
AUTEUR ED VANDERWEYDEN
BEWERKING POL GOOSSEN
REGIE JEROEN MAES

Deze succesvoorstelling
brengt een verhaal uit
het leven gegrepen.
T H E AT E R

ZO 22/11/2020 - 15 uur
16 EURO basis
14 EURO -26, 65+

T H E AT E R

WOE 25/11/2020 - 20 uur

ROBRECHT VANDEN THOREN

16 EURO basis
14 EURO -26, 65+

ABO

DE
HOOGSTE
BERG

Robrecht Vanden Thoren heeft een probleem.
Een maand geleden gaf hij een feest waar een
goede vriend en vriendin verliefd werden.
Uit dankbaarheid willen ze graag dat hij getuige
wordt op hun trouwfeest. En natuurlijk willen
ze ook dat hij speecht, want Robrecht is een
begenadigd spreker.
Robrecht weet wat van hem en zijn toespraak
verwacht wordt: romantiek, gevoeligheid,
waarachtigheid. Maar na een akelige ervaring in
de liefde heeft hij voor zichzelf de dure eed
gezworen dat hij voortaan alleen nog maar eerlijk
en recht uit zijn hart mag spreken.
En hij twijfelt. Aan de twee geliefden en hun
motieven. Hij kent ze langer dan vandaag.
Zijn ze oprecht, is het een roes, of is er meer
aan de hand? Hij twijfelt ook aan de liefde.
Wordt er van het hele fenomeen niet veel te veel
verwacht? Bovendien twijfelt hij aan zichzelf: is zijn
eerlijkheid wel te vertrouwen of hebben woede en
verdriet die gekaapt?
Morgen is het zover. Vanavond wil hij, in jouw bijzijn,
oefenen wat hij tijdens de bruiloft gaat zeggen.
Maar voorlopig staat er alleen nog maar op papier
dat ze vooral niet moeten trouwen. Maar ja. Dat is
ook wat.
COACH WOUTER DEPREZ
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25 YEARS OF GRACE: A LIVE ROCKUMENTARY

©CREEPING MAC KROKI

SLOW
PILOT
PLAYS
JEFF
BUCKLEY

ABO

Het iconische album Grace van Jeff Buckley bestaat 25 jaar. Toen
de plaat in 1994 uitkwam kon niemand voorspellen dat die tot op
vandaag een generatie blijvend zou beïnvloeden. Maar wie was
Jeff Buckley? Waar haalde hij zijn inspiratie? En wat heeft België
met Buckley en Buckley met België? Dat kom je allemaal te weten
in deze live rockumentary: een concert, doorweven met verhalen,
video’s en interviews. Een uniek portret van de man die met zijn
versie van Hallelujah Cohen alle eer aandeed.
Pieter Peirsman (Slow Pilot, Hooverphonic) wekt met akelige precisie de stem van de betreurde zanger tot leven. Hij wordt vergezeld
door nineties kids die elk op hun manier begeesterd waren door
deze zingende engel.
Presentatrice Sofie Engelen (Studio Brussel) loodst je door het
verhaal achter de artiest aan de hand van videofragmenten van
Buckley en anekdotes van mensen die zijn pad hebben gekruist.

MUZIEK

DO 10/12/2020 - 20 uur
18 EURO basis
16 EURO -26, 65+
9 EURO (UiTPAS-stuntprijs)

Een unieke avond, zowel voor de fans die hem nooit live hebben
gezien als voor mensen die minder bekend zijn met deze artiest en
zo de kans krijgen om zich in te wijden in de machtige muzikale
erfenis die hij achterliet.

T H E AT E R

ZA 16/01/2021 - 20 uur
18 EURO basis
16 EURO -26, 65+
9 EURO (UiTPAS-stuntprijs)

BRUNO VANDEN BROECKE
MT DE KOLONIE
De Woordenaar is een explosief theaterconcert met Bruno Vanden
Broecke als man met een missie, een lichtend voorbeeld om te
volgen. Wat hij te bieden heeft, is niets minder dan een handleiding
voor ons leven. Samen met drie topmuzikanten en een dertigtal
instrumenten duikt hij onder in het leven van alledag, in jouw leven,
zoals het is of zoals je dacht dat het was.
De Woordenaar wordt een daverende combinatie tussen
swingende woorden en sprekende muziek. Bo Spaenc zet
het muzikale hekkenwerk uit met ruimte voor improvisatie.
Elke voorstelling is een nieuw, uniek muziektheaterfeest.
TEKST, SPEL & CONCEPT BRUNO VANDEN BROECKE
COMPOSITIE & CONCEPT BO SPAENC
LIVEMUZIEK BO SPAENC, POL VANFLETEREN, JOHAN VANDENDRIESSCHE & DANTE
VERSPAENDONCK OF AMBER MEERT

©PAT VERBRUGGEN

Wat hij te bieden
heeft, is niets minder
dan een handleiding
voor ons leven.

DE WOORDENAAR
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NIC BALTHAZAR, BERT HUYSENTRUYT
EN ANNEBELLE DEWITTE

BADABOEM
Badaboem is een swingende muzikale theatervoorstelling voor
kinderen en volwassenen van 6 tot 106 jaar. Verwacht je aan alle
vormen van percussie, van trommelkorpsen over rockbands tot
techno. Een wervelend videospektakel ondersteunt een show waarin
ook het publiek slagwerker wordt. Het is bovendien ook een poëtisch
verhaal over een verliefde trommelaar op een prachtige drumster.
Na de succesproducties Niets (Ben X) en Neeland is dit de nieuwste
jeugdvoorstelling geschreven en geregisseerd door Nic Balthazar,
die zelf ook een (volgens hem zeer beroerde) drummer is.
Vandaar het thema: de liefde tussen mensen en de liefde voor
muziek, slagwerk in het bijzonder.
FA M I L I E

ZO 17/01/2021 - 15 uur
10 EURO basis
8 EURO -26, 65+
5 EURO (UiTPAS-stuntprijs)

ACTEUR EN DRUMMER BERT HUYSENTRUYT (BROKEN CIRCLE BREAKDOWN,
ZINGABURIA, GORKI, ZESDE METAAL...)
DRUMMER ANNEBELLE DEWITTE (THE ADVENT OF MARCH...)
REGIE NIC BALTHAZAR

Organisatie in samenwerking met de jeugddienst. 6+

Serge, Marc en Ivan zijn al twintig jaar beste
vrienden. Ondanks hun drukke leven maken ze
regelmatig tijd om te kunnen bijpraten.
Ze kennen elkaar door en door, inclusief sterktes
en zwaktes. Maar beste vrienden houden van
elkaar, door dik en dun. Tenminste, tot Serge een
ongelooflijk duur schilderij koopt dat niet meer
voorstelt dan een wit vlak. Dan komt alles ineens
op scherp te staan en lopen de dingen anders
dan gedacht. Met ongezouten uitspraken en
ontroerende onthullingen. Kunnen deze mannen
elkaar nog in de ogen kijken na deze avond?

DE SPELERIJ
Kunnen deze mannen
elkaar nog in de ogen
kijken na deze avond?
ABO

Centraal in het stuk staat de ‘kunst’ van de
vriendschap. We zien hoe meestal schijnbare
futiliteiten en onbelangrijke zaken vriendschap of
liefde bepalen. Kunst is rijk, grappig en ontroerend.
AUTEUR YASMINA REZA (O.A. GOD VAN DE SLACHTING)
REGIE PAULA BANGELS
ACTEURS JAN VAN LOOVEREN (ACTEUR EN PRESENTATOR),
KURT ROGIERS (ASSISEN, FAMILIE …), LUDO HOOGMARTENS
(ASPE, AMATEURS, HET GEVOLG, TONEELHUIS …)

T H E AT E R

VRIJ 12/02/2021 - 20 uur
18 EURO basis
16 EURO -26, 65+

KUNST
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VEERLE MALSCHAERT

DEEL MIJ

Veerle Malschaert is eenzaam! Zo, het taboe is doorbroken.
Iedereen mag het weten – nee, iedereen moet het weten want Veerle heeft er genoeg van!
In haar nieuwe onewomanshow gaat ze de eenzaamheid te lijf,
de hare en de jouwe. Geef toe, jij bent het ook, verschrikkelijk zelfs.
We kamperen gezellig met z’n allen op sociale netwerken, maar
we leven en sterven eenzamer dan ooit. Veerle doorbreekt de
vervreemding en de afstandelijkheid door een uitbundig nieuw licht
te werpen op onze verborgen verlatenheid.
Deel mij is een hartverwarmende, tragikomische voorstelling over
alleenstaan en samenvallen, chronisch contacttekort en vrolijk
virtuele vrienden, alleenstaande co-ouders en koddige co-sleepers,
zielige zombies en scheve sprookjes, over trouwen met jezelf, nieuw
samengestelde sokken en vriendelijkheid tot de dood ons scheidt.

HUMOR

ZA 06/03/2021 - 20 uur
16 EURO basis
14 EURO -26, 65+

©FILIP NAUDTS

ABO

MUZIEK

ZA 22/05/2021 - 20 uur
21 EURO basis
18 EURO -26, 65+

Ze speelden al in Buckingham Palace en op
privé-feesten van Paul McCartney en Sir Elton
John. Deze laatste noemde hen zelfs “the best
band of their kind in the world”.
Met hun spectaculaire show speelden The Bootleg
Sixties de afgelopen jaren de theaters en festivals in
Vlaanderen en Nederland helemaal plat. Nu komen
ze terug met een vernieuwde en nog straffere
show. De passie, authenticiteit en visuals fungeren
als een waanzinnige tijdsmachine naar de jaren
zestig.
Twee uren lang verwennen ze het publiek met
de allerbeste muziek uit de Golden Sixties:
The Beatles, The Rolling Stones, The Who,
The Kinks, The Doors, The Monkees, Bob Dylan,
Simon & Garfunkel, Elvis Presley, The Animals and
the Moody Blues, om er maar enkele te noemen.
Een show voor jong en iets minder jong!

ABO

THE BOOTLEG
SIXTIES
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OOK
NOG …

Omwille van de coronacrisis werden een aantal
voorstellingen van vorig seizoen verplaatst.
Voor deze voorstellingen kan je nog steeds tickets
kopen. Wie vorig seizoen al tickets kocht of een
abonnement had, kan hiermee de voorstelling
bijwonen op de nieuwe datum.

BLACK SWAN
LADY LINN & HER MAGNIFICENT
BIGBAND
Lady Linn & Her Magnificent Seven
bestaat 15 jaar! Om dit te vieren stelde
Lady Linn een bigband samen met
muzikanten die ze stuk voor stuk voor
hun muzikaliteit en persoonlijkheid
apprecieert. Zo ontstond Lady Linn &
Her Magnificent Bigband!
MUZIEK

DO 01/10/2020 - 20 uur
24 EURO basis
21 EURO -26, 65+
L A AT S T E T I C K E T S

SMARTSCHADE
LIEN VAN DE KELDER,
MAURO PAWLOWSKI, JAN DE
SMET, WOUTER BERLAEN, AD COMINOTTO EN STOY STOFFELEN
Smartschade neemt een diepe duik in
de schaamteloze onderbuik van het
Nederlandstalige lied: smartliederen
en liederlijke levenslessen, precieuze
parels en slempige slapstick.
MUZIEK

DIERENPLEZIER AAN ZEE
MEVROUW DE POES
Mevrouw de Poes en muziekmatrozen
Ivanov en Petrolium nemen de
allerkleinsten mee naar zee. Al zingend
stellen ze daar hun dierenvriendjes
voor: de romantische walvis, de schitterende zeester, de verliefde octopus,
de glibberige kwal, de kruipende krab
en vele andere kleurrijke zeedieren.

FA M I L I E V O O R S T E L L I N G

VRIJ 19/03/2021 - 20 uur

ZO O2/05/2021 - 15 uur

18 EURO basis
15 EURO -26, 65+

12 EURO basis
10 EURO -26, 65+

L A AT S T E T I C K E T S

O R G A N I S AT I E I. S. M . D E J E U G D D I E N S T 2 +

PRAKTISCHE
INFO
CORONAMAATREGELEN
Wij volgen nauwgezet de federale
maatregelen op om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan.
Momenteel kunnen wij niet garanderen
dat elke voorstelling kan doorgaan.
Indien wij genoodzaakt zijn om
het komende seizoen voorstellingen te
verplaatsen, annuleren of aan te passen,
dan zal je telkens persoonlijk gecontacteerd worden en de kans krijgen om
een terugbetaling van jouw ticket(s)
te vragen. Jouw gezondheid is onze
hoogste prioriteit.

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 85 euro kan je

als cultuurliefhebber naar volgende
voorstellingen:
• Bart Herman, Barbara Dex,
Esther Van Hees, Bert Verbeke –
Hier laat ik je los Wim (muziek)
• Robrecht Vanden Thoren –
De Hoogste Berg (theater)
• Slow Pilot plays Jeff Buckley 25 years of Grace (muziek)
• De Spelerij - Kunst (theater)
• Veerle Malschaert – Deel mij (humor)
• The Bootleg Sixties (muziek)

Met dit abonnement geniet je van een
voordelig tarief (bijna 25% korting!).
Je kan bovendien tickets kopen voor
andere, losse voorstellingen aan het
reductietarief. Indien je zelf niet kan
komen naar een bepaalde voorstelling,
dan kan je je abonnementskaart(en)
doorgeven.
Opgelet, het aantal beschikbare
abonnementen is beperkt. Vanaf dit

seizoen kan één persoon maximum
6 abonnementen bestellen.

NIEUW!

START TICKETVERKOOP
De abonnementenverkoop gaat van
start op zaterdag 20 juni om 9 uur.
Dit seizoen start de abonnementenverkoop online.
Vanaf begin juni vind je alle info omtrent
het online aankopen van abonnementen
en tickets terug op de website
www.volkskring.lede.be.
Wie thuis niet beschikt over een computer met een internetverbinding kan
op zaterdag 20 juni tussen 9 en 11 uur
terecht bij de cultuurdienst. Opgelet; de
aankoop op de cultuurdienst zal ook via
het online systeem verlopen en dus niet
sneller gaan dan online.
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De verkoop van losse tickets start op
donderdag 2 juli om 9 uur. Dit kan
zowel online als in het gemeentehuis.
Alle info over de online verkoop vind je
vanaf begin juni terug op onze website.

ook toegepast voor abonnees.
Mensen met een UiTPAS met
kansentarief kunnen tickets kopen
aan een verminderd tarief van 1,5 euro.

LAATKOMERS

Tickets worden niet terugbetaald of
omgeruild. Uitzondering hierop zijn de
tickets voor geannuleerde of verplaatste voorstellingen omwille van de
coronacrisis.

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.

TARIEVEN

FACILITEITEN VOOR
MENSEN MET EEN
BEPERKING

Elke voorstelling kent een basistarief.
Reducties worden toegekend aan
jongeren (-26 jaar) en senioren (+65
jaar). Bij de voorstelling kan je
gevraagd worden om je identiteitskaart te tonen als bewijs voor dit
reductietarief. Dit reductietarief wordt

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.

NIEUW!

UITPAS-OMRUILVOORDEEL
– UITPAS-STUNTPRIJS!
Met je UiTPAS kan je punten sparen
bij verschillende activiteiten en zo
genieten van allerlei omruilvoordelen.
Vanaf dit seizoen geldt er een nieuw
omruilvoordeel in GC De Volkskring.
Er werden 3 voorstellingen gekozen
die je, in ruil voor 20 UiTPAS-punten,
kan bijwonen voor de helft van
de normale ticketprijs.
Dit kan voor volgende voorstellingen:
• Slow Pilot plays Jeff Buckley –
25 years of Grace
• Bruno Vanden Broecke en
MT De Kolonie – De Woordenaar
• Nic Balthazar, Bert Huysentruyt
en Annebelle Dewitte – Badaboem

OPENINGSUREN CULTUURDIENST LEDE
9u   

10u

11u

12u

13u

14u

15u

16u

17u

18u

19u

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18, 9340 Lede
053 60 68 61,
gcdevolkskring@lede.be

LUIST

De cultuurdienst en de bibliotheek nodigen
jaarlijks vier interessante gastsprekers
uit die je een hele avond mee op sleeptouw
nemen door hun vakgebied.

CHRIS DUSAUCHOIT

DE HOND ZOALS HIJ IS:
EEN GEHEEL ANDERE KIJK OP
ONS FAVORIETE HUISDIER
donderdag 22 oktober 2020
Dit is geen lezing met praktische tips. Je komt niet te
weten hoe je je hond het beste kunt doen zitten of liggen,
laat staan wat voor lekkers je voor je hond allemaal kunt
kopen of koken. Dit is wel een verhaal. Een verhaal over de
verbluffende oorsprong van de hond, hoe dat dier 36.000
jaar geleden langzaam gedomesticeerd raakte. En wat die
oorsprong vandaag nog betekent voor de moderne hond
en baas. Over hoe de hond doorheen de evolutie als geen
ander dier leerde om op onze signalen te letten. Een verhaal
over hoe slim ze wel zijn, en hoe ze onder ons vel kruipen.
Het is een zoektocht naar de ware aard van de hond.
Deze lezing put uit het boek Honden zoals ze echt zijn.
Het is een lezing voor mensen die een hond hebben of
eentje overwegen, maar evengoed voor iedereen die
geïnteresseerd is in de relatie tussen (huis)dieren en mensen.

JOHAN DE RYCK

FAKE NEWS, VROEGER EN NU
donderdag 17 december 2020
Aan de hand van een aantal filmfragmenten en een reeks
iconische foto’s uit ons collectieve geheugen toont
oud-VRT-journalist Johan dat misleiding via de media
niks nieuws onder de zon is. Enkele voorbeelden:
• In 1938 al zorgde het radioluisterspel War of the Worlds (over
de fictieve landing van Marsmannetjes) voor paniek in de VS.
• Sinds 1969 worden we regelmatig vergast op theorieën
dat de Maanlanding in scene werd gezet.
De mockumentary Dark Side of the Moon gaat hier
wel heel erg hard in.
• In 2006 liet de RTBF-documentaire Bye bye
Belgium Wallonië eventjes geloven dat de
splitsing van ons land een feit was.
Johan De Ryck is afkomstig uit Wanzele
en door zijn jarenlange ervaring bij de VRT
geeft hij in deze lezing een kritische
insidersblik op Fake News.

TERVINKEN
IP
IL

NO U
VA

TRIVE
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DIRK MUSSCHOOT

SWEETHEARTS, VERLIEFD OP DE BEVRIJDER

ANNICK RUYTS

DE SLAPELOZEN
donderdag 11 februari 2021

donderdag 14 januari 2021
Auteur en journalist Dirk Musschoot heeft het over de
ontelbare liefdesaffaires tussen Vlaamse meisjes en
soldaten van het Britse bevrijdingsleger op het einde
van de Tweede Wereldoorlog.
Wie waren die meisjes en jongens? Hoe verliepen die
relaties? Werd het alleen maar een flirt of kwam er een
serieuze vrijage - met trouwpartij- van? Ging hij in België
wonen of zij in Groot-Brittannië? En hoe kijken de
sweethearts die er vandaag nog zijn terug op hun leven?

Vier jaar geleden kon Annick Ruyts plots niet meer slapen.
En zij niet alleen: een op drie Belgen slaapt slecht en/of
te weinig. Een probleem waar veel mensen mee kampen,
maar weinig over wordt gepraat. Het riep bij Annick
enkele vragen op. Waarom slapen we? Wat veroorzaakt
slapeloosheid? Wat doen mensen om ’s nachts in slaap
te geraken of net om wakker te blijven?
Om een antwoord te vinden op deze en andere vragen
maakte Annick 4 nachten radio met lotgenoten en experten,
een tv-reeks voor Canvas, een podcast en een boek.

De lezingen beginnen telkens om 20 uur en gaan door in GC De Volkskring.
De prijs per lezing bedraagt 7 euro, een abonnement voor de 4 lezingen komt op 20 euro.
Kaarten en abonnementen kan je kopen in de bibliotheken van Lede en Oordegem en bij de cultuurdienst.

FILMS

De bibliotheek verwent jullie dit seizoen met een uitgebreid
filmaanbod. De BibArt Filmclub plant filmvoorstellingen in de vijf
deelnemende gemeenten: Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert,
Ninove en Lede. CinéFolie vult het Leeds aanbod aan
met themafilmavonden.

THE FAVOURITE
CINEFOLIE HISTORIQUE

LITTLE WOMEN

Donderdag 24 september 2020
om 19.45 uur
DEZE VOORSTELLING WERD VORIG
F I L M S E I ZO E N U I TG E S T E L D
VA N W E G E H E T C O R O N AV I R U S.

Engeland in het begin van de
achttiende eeuw. Het leven van
koningin Anne en haar geliefde
vertrouwelinge Sarah Churchill, de
hertogin van Marlborough,
verandert drastisch na de komst
van diens nicht Abigail.

BIBART FILMCLUB

JOJO RABBIT

Dinsdag 9 februari 2021
om 19.45 uur

C I N E F O L I E S AT I R I Q U E

Donderdag 3 december 2020
om 19.45 uur
Duitsland tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Jojo is een rare
jongen die wordt opgevoed door
een alleenstaande moeder.
Hij heeft maar één bondgenoot: zijn
denkbeeldige vriend Adolf Hitler.

Het tijdloze en nog altijd actuele
verhaal van Little Women gaat over
het leven van de zussen March.
Ze groeien op in Noord-Amerika in
de nasleep van de Burgeroorlog.
Deze vier jonge vrouwen zijn
vastberaden om hun leven op
hun eigen manier te leven en hun
dromen na te streven.

ROMA
CINEFOLIE SOCIAL

Donderdag 29 april 2021
Oscarwinnaar voor Beste niet-Engelstalige
film Roma verhaalt één jaar uit het leven van
een doktersfamilie en hun huispersoneel
in het Mexico-Stad van de jaren zeventig.
Wanneer vader Antonio het gezin verlaat,
blijft moeder Sofia ontredderd achter met
drie jonge kinderen. Maar achter elke sterke
vrouw staat nog een andere sterke vrouw, in
dit geval de Mixteekse nanny Cleo.

MARRIAGE STORY
C I N E F O L I E D R A M AT I Q U E

Donderdag 10 juni 2021
Theaterregisseur Charlie en actrice Nicole
zijn voor veel van hun collega’s het ideale
stel: ze zijn getrouwd, hebben een fantastische zoon en mede dankzij hun samenwerking kan hun theatergezelschap voor
het eerst spelen op Broadway. Maar hun
relatie loopt stuk wanneer Nicole besluit
New York te verruilen voor Los Angeles.
Tickets BibArt Filmclub
5 euro / www.bibart.be/webshop
Bibliotheek Lede en Oordegem
Tickets CinéFolie
4 euro VVK, 6 euro ADK,
2 euro korting met 10 UiTpas-punten
Bibliotheek Lede en Oordegem
en cultuurdienst
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TE GAST
SEPTEMBER
17/09

PSYCHIATRISCH CENTRUM ARIADNE

Theatervoorstelling: Blind geheugen

20/09

CULTUURDIENST

Academische zitting:100 jaar Zuster Lambertine

ginette.deblende@pcariadne.broedersvanliefde.be
cultuur@lede.be

OKTOBER
03/10

KVC JONG LEDE

Nacht van de voorzitter: Willy Sommers

08/10

VZW TINITIATIEF

Toneelvoorstelling: Met’nienen

10/10

LEEGO EN CULTUURDIENST

Cafe Del Mundo

16/10

VOORUIT MET DE GEIT, LEDE EN ZIJN PREVENTIEBELEID

Theatervoorstelling: Wat doe je in de kou?

17/10

CONCERTBAND OORDEGEM

Concert: een nieuwe start, van vader op zoon

20/10

11-NOVEMBER VRIENDENKRING

lezing: 100 jaar DOVO

23/10

T GENOOTSCHAP ‘T HOVAARDIG BOERKE

Optreden Guy Swinnen Band t.v.v. “te gek”.

26/10

SENIORENRAAD I.S.M. CULTUURDIENST

Filmvoorstelling

28/10

JEUGDRAAD EN JEUGDDIENST

Pietendag theatervoorstelling

31/10

CHIRO NELE LEDE

Viva La Fiësta

06/11

THEATER ROSIE

Theatervoorstelling Pterodactylus

14/11

TONEELKRING VREUGD IN DEUGD

Tragikomedie: De zetel van Paul Coppens

19/11

SENIORENRAAD I.S.M. CULTUURDIENST

Filmvoorstelling

20/11 - 21/11

TONEELKRING VREUGD IN DEUGD

Tragikomedie: De zetel van Paul Coppens

23/11

SENIORENRAAD I.S.M. CULTUURDIENST

Filmvoorstelling

28/11

INDIETRONIC

Indietronix Fest #5

0486 76 72 13
www.toneelatelier.com/producties/metnienen
cultuur@lede.be
jeugd@lede.be
info@concertbandoordegem.be
johan.de.ryck1@telenet.be
www.ttthovaardigboerke.be
seniorenfilms@lede.be
jeugdraad@lede.be
hoofdleiding@chironelelede.be

NOVEMBER
info@theaterrosie.be
info@vidlede.be
seniorenfilms@lede.be
info@vidlede.be
seniorenfilms@lede.be
053 80 91 92
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DECEMBER
05/12

PRINSENHOF

Show

08/12

11-NOVEMBER VRIENDENKRING

Lezing: Kleermaker in Auschwitz

0496 51 35 22

12/12

STUDIO GALAXY 2000 I.S.M. KSA LEDE

New Wave Fuif - Celebrating 40 years Studio Galaxy 2000

14/12

SENIORENRAAD I.S.M. CULTUURDIENST

Filmvoorstelling

18/12

HEEMKUNDIGE KRING HEEMSCHUT LEDE

Lezing door Walter De Swaef over WOI beleefd in Lede

info@heemschutlede.be

05/01

FEESTCOMITÉ LEDE

Prinss en Miss Bette verkiezing

jeff.lemmens@telenet.be

23/01

VZW TINITIATIEF

Concert + fuif “80s forever”

25/01

SENIORENRAAD I.S.M. CULTUURDIENST

Filmvoorstelling

28/01

KUNSTACADEMIE

Gedichtendag

johan.de.ryck1@telenet.be
newwave12122020@gmail.com
seniorenfilms@lede.be

JANUARI
www.tinitiatief.be
seniorenfilms@lede.be
academie@gamw.lede.be

FEBRUARI
04/02

SMC LEDE

drEaMOTION: totaalspektakel dans, muziek, acrobatie en woord

06/02

KUNSTACADEMIE

Dag van de academies

15/02

SENIORENRAAD I.S.M. CULTUURDIENST

Filmvoorstelling

04/03

VZW TINITIATIEF

Concert Senne Guns - Opus 3

12/03

SPORTDIENST

Sportgala

13/03

FEESTCOMITÉ LEDE

Filmvoorstelling: carnaval in Lede

www.smclede.be
academie@gamw.lede.be
seniorenfilms@lede.be

MAART

21/03

SMC LEDE

Jan De Wilde

22/03

SENIORENRAAD I.S.M. CULTUURDIENST

Filmvoorstelling

26/03

THEATER ROSIE

Theatervoorstelling

www.tinitiatief.be
sport@lede.be
jeff.lemmens@telenet.be
www.smclede.be
seniorenfilms@lede.be
info@theaterrosie.be

APRIL
10/04

KSA ST-GEROLF LEDE

70-80-90 Fuif

17/04

TONEELKRING VREUGD IN DEUGD

Theatervoorstelling

info@vidlede.be

0495 17 28 96

23/04 - 24/0

TONEELKRING VREUGD IN DEUGD

Theatervoorstelling

info@vidlede.be

KUNSTACADEMIE

Proclamatie

MEI
JUNI
26/06

academie@gamw.lede.be

CHRIS DUSAUCHOIT

BART HERMAN, BARBARA DEX… - HIER LAAT IK JE LOS WIM
MARLEEN MERCKX EN ANNEMIE PICARD – VRIENDINNEN
ROBRECHT VANDEN THOREN – DE HOOGSTE BERG
JOJO RABBIT

SLOW PILOT PLAYS JEFF BUCKLEY – 25 YEARS OF GRACE
JOHAN DE RYCK

DIRK MUSSCHOOTS

BRUNO VANDEN BROECKE EN MT DE KOLONIE
– DE WOORDENAAR
NIC BALTHAZAR, BERT HUYSENTRUYT
EN ANNEBELLE DEWITTE – BADABOEM
LITTLE WOMEN
ANNICK RUYTS

DE SPELERIJ – KUNST
VEERLE MALSCHAERT – DEEL MIJ
LIEN VAN DE KELDER, MAURO PAWLOWSKI… - SMARTSCHADE
ROMA

MEVROUW DE POES – DIERENPLEZIER AAN ZEE
THE BOOTLEG SIXTIES
MARRIAGE STORY

22/10/20
30/10/20
22/11/20
25/11/20
03/12/20
10/12/20
17/12/20
14/01/21
16/01/21
		
17/01/21
		
09/02/21
11/02/21
12/02/21
06/03/21
19/03/21
29/04/21
02/05/21
22/05/21
10/06/21

FILM

LADY LINN & HER MAGNIFICENT BIGBAND – BLACK SWAN

01/10/20

FILM

LEZING

FILM

LEZING

LEZING

FILM

LEZING

THE FAVOURITE

24/09/20
FILM

FRANK GALAN – 30 JAAR OP DE PLANKEN

05/09/20

KALENDER
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