CULTUURPLUS
Wichelen Schellebelle Serskamp

Week van de
amateurkunsten
Ben jij creatief?
Kunstzinnig?
Wil je graag een kans om te laten
zien wat je kan?
Dan is de Week Van De
Amateurkunsten (WAK) zeker iets
voor jou!
Wichelen neemt deel aan het
initiatief van ‘het Forum voor
Amateurkunsten ’ en organiseert
een evenement met en voor zijn
lokale kunstenaars.
Is je kunst audiovisueel, beeldend,
muzikaal,… het maakt niet uit.
Iedereen is welkom.
Heb je interesse om deel te nemen?
Of wil je graag wat meer informatie?
Aarzel dan niet om contact op
te nemen met de Cultuurdienst:
cultuurdienst@wichelen.be of
kom langs tijdens de openingsuren
van het Sociaal Huis
(Oud Dorp 2, 9260 Wichelen).
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CULTUURPLUS
Nacht van de Geschiedenis: Kerkspektakel
Ter gelegenheid van de Nacht van de Geschiedenis zet het
Davidsfonds Schellebelle opnieuw een spraakmakend spektakel
met historische inslag in de steigers. Onderwerp is ditmaal de
geschiedenis van de kerk van Schellebelle en de wisselwerking
met de dorpsgemeenschap vanaf de 12de eeuw tot het
midden van de twintigste eeuw. Tegelijk worden ook een aantal
elementen van het gebouw (bijvoorbeeld de glasramen) en
kerkschatten voor het voetlicht gebracht.
Naar een idee van het Davidsfonds Schellebelle heeft Karel
De Jaeger een scenario uitgewerkt, dat hij ook zelf regisseert,
in 5 spectaculaire, zeer toegankelijke, historische scènes die
verschillende momenten uit de geschiedenis van de kerk
belichten.
De opvoeringen hebben plaats op 4 opeenvolgende dagen
(20, 21, 22 en 23 maart 2018) om 19 uur stipt in de kerk van
Schellebelle (maximale capaciteit per opvoering: 160 plaatsen).
Voor de realisatie zijn een zestigtal vrijwilligers (acteurs, belichting en geluid, decorbouw, costumering en
grime, …) actief uit velerlei toneel- en andere verenigingen en de scholen.
De toegangsprijs voor het spektakel bedraagt € 12 (€ 10 voor de houders van een Davidsfonds Cultuurkaart).
Reserveren kan via www.schellebelle.davidsfonds.be.
Met de steun van de Gemeentelijke Culturele Raad, de gemeente Wichelen en de Erfgoedcel Land van Dendermonde.

NIET TE MISSEN

Theatercursussen voor kinderen en tieners
Van bij het begin had WAT? het duidelijke doel voor ogen om ook de lokale jeugd het plezier van toneel
te laten beleven. Daarom werden de kinder- en jongerencursussen in het leven geroepen. Deze kregen
in 2013 de naam Atelier K (voor kinderen van 8 tot 12 jaar) en Atelier T (voor tieners van 12 tot 16 jaar).
Ook nu gaan we weer met een groep kinderen en een groep tieners
tien weken lang op verkenningstocht door de wereld van het theater.
De ervaren WAT?-begeleiders zorgen voor experiment, techniek
en spelplezier. De apotheose: het toonmoment met alles erop en
eraan - op het podium, in de spots! Vanaf 11 maart, toonmoment op
19 mei.
Deelname: € 35. Info en inschrijvingen: www.watwichelen.be.

Tidol: De 3 Jeannen, open!
De nieuwe komedie van de immer hilarische Jeannen is
een feit. De 3 muzikale dames hebben, sinds hun avontuur
in het verre Lourdes, eeuwige vriendschap gesloten. Na
het 1723ste telefoontje van Jeanne, de zoveelste eindeloze
achtervolging door Jeanine en de 186de smeekbrief van Janet
besluit Bernadette, de geheime dochter van de overleden
Jean-Pierre, haar goed hart te tonen. Ze schenkt onze 3
Jeannen zowaar een half procent van de hele erfenis. Ze
besluiten dit geld deftig te investeren en willen een café openen. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot.
Terwijl de Jeannen hun café klaarstomen en de nodige vergunningen proberen te verzamelen, verdiepen
ze zich ook in de geschiedenis van het imago van de vrouw. Het belooft dus weer een grappige, muzikale,
vinnige en soms (ietwat té) eerlijke voorstelling te worden.
Wil je erbij zijn? Reserveer dan nu je plaatsje via www.tidol.be of op het telefoonnummer 0468 23 98 97
en dit elke werkdag tussen 18 uur en 21 uur. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina.
Auteur en regie: Serge Elia - Regieassistent: Jo De Mol
Spelers: Jolijn Van Driessche – Michaël Casteels – Marlies Van Driessche
Pianiste: Paulien De Mol
Opgelet: de speeldata zijn anders dan normaal! De voorstelling begint telkens om 20 uur.
Galavoorstellingen (€12): vrijdag 16, zaterdag 17, maandag 19, woensdag 21 maart 2018.
Gewone voorstellingen (€8 – student €5): zondag 25 maart en maandag 26 maart 2018.

De Constleerende: Levende Doden
Levende Doden is een spannende thriller, een hoopvol relatiedrama, maar bovenal een knap geconstrueerd
mozaïekverhaal over de kunst van het leven. Laura Wade – jong, talentvol toneelschrijfster, ‘one of the
hottest properties in British theatre’ – creëerde met dit toneelstuk een knap geconstrueerde puzzel. Op
thrillerachtige wijze wordt een ijzingwekkende, schijnbaar op zichzelf staande, reeks overlijdensgevallen
aan elkaar verbonden. We dagen jullie uit om via
verrassende gebeurtenissen en meeslepende dialogen
de dader te trachten achterhalen. Spanning en de nodige
humor gegarandeerd! In een regie van Martine Werbrouck.
Galavoorstellingen: vrijdag 9, zaterdag 10, zondag 11 en
maandag 12 maart, telkens om 20 uur.
Gewone voorstellingen: vrijdag 16, zaterdag 17 maart
om 20 uur, zondag 18 maart om 16 uur.

De Jongstleerende: De Tovenaar van Oz
Naar aanleiding van hun 15-jarig bestaan speelt de Jongstleerende
“De Tovenaar van Oz”! Dit magische land is dé garantie op een fantastisch
familiespektakel met zang en dans voor jong en oud! Veer, Dorp Schellebelle,
voor slechts €7.
Meer info en reservaties vanaf 19 maart op deconstleerende.be
Speeldata: vrijdag 27 en zaterdag 28 april om 20 uur
Vrijdag 4 en zaterdag 5 mei, om 20 uur, zondag 6 mei om 16 uur.

AGENDA
D IV ER SE
VAN 9 TOT 12 MAART
(GALAVOORSTELLINGEN)
VAN 16 TOT 18 MAART
(GEWONE VOORSTELLINGEN)
De Constleerende
‘Levende doden’
De Constleerende speelt ‘levende doden’
een spannende thriller over de kunst van
het leven. Spanning en de nodige humor
gegarandeerd.
ZONDAG 11 MAART
Dederdeoever
Pastorij Schellebelle
MA10EE, vrij podium: Karolien D.& Co
zullen de pannen van het dak zingen en
ook de jonge accordeonvirtuoos Viktor
Pzal is alvast van de partij. Wil je nog
inschrijven om op het podium te klimmen?
Dat kan via www.dederdeoever.be
VAN 11 MAART T.E.M. 19 MEI
WAT?
Gemeentelijk domein Wichelen
Theatercursussen voor kinderen en
tieners. Een groep kinderen en een
groep tieners gaan tien weken lang op
verkenningstocht door de wereld van het
theater. De ervaren WAT?-begeleiders
zorgen voor experiment, techniek
en spelplezier. De apotheose: het
toonmoment met alles erop en eraan - op
het podium, in de spots! Vanaf 11 maart,
toonmoment op 19 mei.
Deelname: € 35. Info en inschrijvingen:
www.watwichelen.be.
VAN 16 MAART T.E.M. 21 MAART
(GALAVOORSTELLINGEN)
25 EN 26 MAART
(GEWONE VOORSTELLINGEN)
Tidol
3 Jeannen
brengt de hilarische Jeannen terug op het
podium.
Na de eeuwige vriendschapsband die
ze gesmeed hebben na hun avontuur
in Lourdes, slaan ze nu de handen in
elkaar om een eigen café te openen. Een
grappige, muzikale en eerlijke voorstelling.

ZONDAG 18 MAART - 20 UUR
Kerk Serskamp
NSB
Last Post voor Dominicus Delens

ZONDAG 25 MAART - 10.30 UUR
Jeugdraad
JCC ’t Ankerpunt
De zingende Prins
Deze familievoorstelling is een originele en
interactieve voorstelling waarbij ieder kind
aan bod komt. Tussen de lijntjes schuilt
een ontroerend verhaal over verborgen
talenten, stereotypen en de zoektocht
naar je plaats in de wereld.
Tickets via: www.jeugdwichelen.be/site
ZATERDAG 31 MAART - 20 UUR
Gemeentelijke sportraad
JCC ’t Ankerpunt
Lucien!
Lucien Van Impe won als laatste Belg de
Ronde van Frankrijk. Nu, veertig jaar later,
vertelt hij voor het eerst zelf zijn verhaal.
Tickets via www.muskuton.be.

naar sociale projecten in Wichelen en
Wetteren. Vernissage op zondag 15 april
om 11 uur.
DONDERDAG 3 MEI - 15 UUR
JCC ’t Ankerpunt
Ouderenadviesraad
Trap niet in de val
Dit educatief theaterstuk over valpreventie
bij ouderen wordt gespeeld door
55-plussers. Het richt zich naar ouderen
en hun omgeving en brengt op een ludieke
manier de gevaarlijke punten in een
woning onder de aandacht.
VAN 4 T.E.M. 6 MEI 2018
Heemkring Wichelen
Oud Gemeentehuis
Fototentoonstelling

ZONDAG 8 APRIL
Dederdeoever
Pastorij Schellebelle
Optreden Butterfly Empire
VRIJDAG 27 APRIL - 20 UUR
Muskuton
JCC ’t Ankerpunt
Songs From the Attic
Guy Swinnen, bekend van The Scabs,
keert terug naar zijn zolderkamer en
brengt zijn songs, zowel zijn solowerk als
zijn Scabs erfenis, ontdaan van alle franje
in hun puurste vorm: een stem en een
gitaar. Tickets via: www.muskuton.be.
VRIJDAG 27 APRIL - 20 UUR
ZONDAG 28 APRIL - 20 UUR
VRIJDAG 4 MEI - 20 UUR
ZATERDAG 5 MEI 2018 - 20 UUR
De Jongstleerende
Parochiezaal ’t Veer
De Tovenaar van Oz
Naar aanleiding van hun 15-jarig bestaan
speelt de Jongstleerende “De Tovenaar
van Oz”! Dit magische land is dé garantie
op een fantastisch familiespektakel met
zang en dans voor jong en oud!
Tickets slechts € 7. Meer info en
reservaties vanaf 19 maart op
deconstleerende.be
VAN 15 APRIL TOT EN MET 1 MEI
VAN 14 TOT 18 UUR
Agora Club Wetteren
Arte Libro, Schellebelle
Tentoonstelling Willy Segers
Agora Club Wetteren nodigt u uit op
de tentoonstelling van kunstenaar Willy
Segers in ARTE LIBRO, Hekkergemstraat 79
te Schellebelle. De opbrengst gaat integraal

Tijdens Meikermis dompelt Heemkring
Wichelen je onder in jouw misschien wel
mooiste herinnering van de kindertijd : de
basisschool. We tonen tal van groepsfoto’s
van leerlingen en leerkrachten, ook
tijdens groepsreizen, en focussen op het
schoolmateriaal van toen.
Heb je zelf ook (beeld)materiaal dat in
aanmerking kan komen?
Laat het ons weten:
rdeknijf@skynet.be of 0473 83 00 87.
VRIJDAG 25 MEI - 20 UUR
Muskuton
JCC ’t Ankerpunt
Hoe lang gaat het hier nog duren?
Door Stijn Meuris
Dit vervolg op het succes van “Stijn en
de sterren” gaat over het einde van onze
aarde en bij uitbreiding het heelal. Tickets
via: www.muskuton.be.
ZATERDAG 26 MEI - 20 UUR
ZONDAG 27 MEI - 14.30 UUR
Kapelle van de Bruinbeke
Harprecital
Josefien De Waele, studente aan het
conservatorium van Amsterdam, brengt
een harprecital. Josefien won reeds
verschillende nationale en internationale
prijzen.
Reserveren kan via 052 42 48 48.
Kaarten € 8, kinderen onder de 10 jaar
gratis.

