CULTUURPLUS
Wichelen Schellebelle Serskamp

Op dertien jaar tijd is Steven Mahieu uitgegroeid tot een vaste waarde: volle zalen,
lovende recensies en een steeds maar groeiend publiek. Zijn debuut ‘MAHIEUSTUEUS’
won de jury- en publiekprijs op Humorologie. Zijn volgende, ‘Maniak’, werd bevestigd
met vier sterren in alle pers. Drie jaar later leverde hij ‘Zonder Filter’ af en ook die
voorstelling werd lovend onthaald. VRT NWS sprak zelfs van “het beste wat hij al
gemaakt heeft”.
De ‘Full Contact Tour’ is de vierde zaalshow van Steven Mahieu en toont de comedian
op zijn best: heftig.
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CULTUURPLUS
Nieuw cultureel seizoen
Beste cultuurliefhebber,
Op 13 september geven we het startschot voor het 5de cultureel seizoen. Onze cultuurzaal
’t Ankerpunt treedt op de voorgrond en schenkt zijn naam aan de culturele werking en het
programmaboekje.
De organisatie Muskuton als dusdanig blijft wel bestaan om de gemeentelijke programmatie
inhoudelijk te verzorgen en om je de avond van de door de Muskuton georganiseerde
voorstellingen te ontvangen.
Een nieuwe naam dus, maar dezelfde democratische prijzen, de vertrouwde warme, gezellige
sfeer en dezelfde uitstekende kwaliteit van het aanbod.
Meer info en tickets via www.tankerpunt.be

NIET TE MISSEN

Het is een ander jaar
In de lente van 2016 krijgt Marjan Meganck te horen dat ze
borstkanker heeft. In haar boek HET IS EEN ANDER JAAR vertelt ze
hoe ze de vier seizoenen na die eerste lentedag heeft ervaren. In
deze literaire voorstelling leest Marjan voor uit haar boek. Céline
Broeckaert brengt de entourage tot leven en vervlecht haar verhaal
met dat van Marjan.
HET IS EEN ANDER JAAR is een alternatief voor foldertjes. Op een
aangrijpende manier pogen de makers met deze literaire voorstelling
de ‘keizer der ziekten’ te vatten – en het leven tout court.
Deze voorstelling gaat door in zaal Parochiehuis ’t Veer, Hoogstraat
2 te Schellebelle, op vrijdag 11 oktober om 20 uur. De inkom
bedraagt 10 euro (8 euro met de Davidsfonds Cultuurkaart).

Red Star Line: 50 jaar Tidol

Dromen van een beter leven, dromen van weggaan en nooit meer
omkijken, van rijk en gelukkig worden, van het paradijs... Rond de jaren 1900
koesterden mensen van heel Europa dromen over een mooie toekomst
in Amerika. Massaal vertrokken ze vanuit Antwerpen met de schepen
van de Red Star Line over de grote oceaan het avontuur tegemoet. Hoe
het een aantal van hen verging, vertelt Tidol in op 15, 16, 18, 22, 23 en
25 november 2019 in het Gildenhuis. Menselijke verhalen over vroeger
maar tevens brandend actueel. Ter gelegenheid van 50 jaar Tidol wordt
dit stuk gebracht door een uitzonderlijk groot aantal spelers, figuranten en
muzikanten.

AGENDA
D IV ER SE
VRIJDAG 13 SEPTEMBER - 20 UUR
’t Ankerpunt
Steven Mahieu – Full Contact tour
Tickets: www.tankerpunt.be
ZONDAG 22 SEPTEMBER
9.30 TOT 12.30 UUR
GIBO De Rozelaar Serskamp
Davidsfonds Serskamp
“Vers geperst Serskamp”
Davidsfonds Serskamp stelt het
jaarprogramma 2019-2020 voor, en
de boeken en cd’s uit de Davidsfonds
Cultuurgids. Er is de mogelijkheid tot
hernieuwing van het lidmaatschap.
Vrije toegang.
www.serskamp.davidsfonds.be of
dfserskamp@skynet.be
DONDERDAG 4 OKTOBER - 19.30 UUR
’t Ankerpunt
Lezing: 10 klimaatacties die werken
Gratis toegang
ZONDAG 6 OKTOBER
10 TOT 12.30 UUR
Parochiehuis t veer Schellebelle
Davidsfonds Schellebelle
“Vers geperst Schellebelle”
www.schellebelle.davidsfonds.be of
dfschellebelle@skynet.be.
VRIJDAG 11 OKTOBER - 20 UUR
Davidsfonds Schellebelle
Parochiehuis ’t Veer
“Het is een ander jaar”
In de lente van 2016 krijgt Marjan
Meganck te horen dat ze borstkanker
heeft. In HET IS EEN ANDER JAAR vertelt
ze hoe ze de vier seizoenen na die eerste
lentedag heeft ervaren.

Toegang: 10 euro (8 euro met
Davidsfonds Cultuurkaart). Meer info
op www.schellebelle.davidsfonds.be of
dfschellebelle@skynet.be
ZATERDAG 12 OKTOBER - 20 UUR
’t Ankerpunt
Festival Van Vlaanderen – Crossbones
Jong geweld! Er is geen betere manier om
het trombonecollectief Crossbones te
omschrijven.
Met een merkwaardige bezetting van
maar liefst vijf trombones, blazen deze
jonge muzikanten je letterlijk van je
sokken. Van barok tot popmuziek: geen
enkel repertoire is hen vreemd. Het
ensemble is bovendien op en top Belgisch
en daar zijn ze duidelijk fier op.
Tickets: www.tankerpunt.be

ZATERDAG 2 NOVEMBER - 19 UUR
Gezinsbond Wichelen
Sprookjestocht “Roza, wil je spelen?”
Een muzikale wandel- en theatertocht
voor en door kinderen.
Info en inschrijving op
www.gezinsbond-wichelen.be
10 NOVEMBER - 15 UUR
’t Ankerpunt
Lezing: Sweethearts
Honderden Vlaamse vrouwen werden
na de bevrijding in 1944 verliefd op een
Britse militair. Soms leidde dat tot een
flirt of een kortstondige relatie, maar
even vaak beloofden ze elkaar eeuwige
trouw. Sommige koppels vestigden zich
in ons land, andere zochten hun geluk in
Groot-Brittannië. Dirk Musschoot reisde
jarenlang door België en Groot-Brittannië
en vond tientallen love stories van BritsBelgische bevrijdingskoppels. Verhalen
vol ontroering, maar vaak ook van
eenzaamheid en gemis.
Met muzikale omkadering door Miss Elise.
Tickets: www.tankerpunt.be

15, 16, 18, 22, 23 EN 25 NOVEMBER
Tidol
“Red Star Line”
Dromen van een beter leven, van rijk
en gelukkig worden, van het paradijs...
Rond de jaren 1900 koesterden mensen
van over heel Europa dromen over een
mooie toekomst in Amerika. Massaal
vertrokken ze vanuit Antwerpen met de
rederij Red Star Line.
Hoe het een aantal van hen verging,
vertelt Tidol in een massaspektakel.
Verhalen van vroeger maar nog steeds
brandend actueel.
ZATERDAG 16 NOVEMBER
14.30 UUR EN 20 UUR
ZONDAG 17 NOVEMBER
14.30 UUR EN 19 UUR
AV- en fotoclub Scaldis
Najaarsprojectie
Zaal De Stenen Linde
Dorp 28, Schellebelle

VRIJDAG 22 EN VRIJDAG 29 NOVEMBER
20 UUR
Davidsfonds Schellebelle
Parochiehuis ‘t veer
“Van Scherf tot sculptuur”
Peter Jonnaert geeft een tweedelige cursus over de (kunst)geschiedenis van de
keramiek. Toegang: 15 euro (13 euro
met Davidsfonds Cultuurkaart).
Inschrijven: tom.verhoeven4@gmail.com
of 0473/96 25 23. Wie tegelijk inschrijft
voor de praktische lessen “keramiek
maken” krijgt 5 euro korting op het
totaalbedrag.

Jouw activiteit in UiT in Wichelen?
Dat kan! Registreer je op www.uitdatabank.be. Als je iets organiseert, wil je zoveel
mogelijk mensen bereiken en zo goed mogelijk de aankondiging verspreiden.
Het kan als je ze invoert in de UiTdatabank. De gemeente Wichelen is lid van het
UiTnetwerk van Cultuurnet Vlaanderen. Dankzij deze samenwerking verschijnen
alle activiteiten (sport, cultuur, vrije tijd, toerisme, jeugd,…) in onze gemeente die
ingevoerd zijn in de UiTdatabank op de gemeentelijke website (www.wichelen.be/
UiTagenda). Wie invoert, haalt er veel UIT!

