AGENDA
DIVERSE

THEATER & WOORD
Vrijdag, zaterdag, zondag
en maandag 12, 13, 14 en
15 maart 2010 om 20.00 uur
(galavoorstellingen)
Vrijdag en zaterdag
19 en 20 maart 2010
(zaalvoorstellingen
om 20.00 uur)
Zondag 21 maart 2010
om 16.00 uur.
De Constleerende
“ Thuis “
Parochiehuis ’t Veer
Schellebelle
Inkom (gala’s) 13 euro,
(zaalvoorstellingen) 7 euro.
Reservaties vanaf 15.02.2010
bij Jaak Van den Bogaerd op
tel. 09-369 7247.
Info www.deconstleerende.be
Vrijdag 12, zaterdag 13 en
maandag 15 maart om 20u
(galavoorstellingen)
Zaterdag 20 en maandag
22 maart om 20u
Toneelkring TIDOL
“Oud ja, maar nog niet
versleten”
zaal Gildenhuis, Wichelen
Inkom 13 euro (gala’s),
7 euro (zaalvoorstellingen),
5 euro (-12 jaar en 60+)
Reservatie: elke werkdag
tussen 18 en 21 uur op
0486 37 39 71 of www.tidol.be
zaterdag 3 april 2010
om 20 uur
Toonmoment kinder- en
jongerencursussen, een
voorstelling gebaseerd op de
kinder- en jongerencursus die
WAT? (Wichels Atelier voor
Toneel?) organiseert.
zaal Gildenhuis, Wichelen.
Inkom: 2 euro

laatste weekend april eerste weekend mei 2010
op locatie
WAT?
Productie 2010 “Katja”
Dinsdag 23 maart
om 20 uur
Davidsfonds Schellebelle
Nacht van de geschiedenis:
“Zorg voor de doden, vroeger
en nu” Algemeenheden en
rituelen. Een lezing door
H. Keuppens.
Parochiehuis ‘t Veer,
Schellebelle
Prijs: 5 euro (3 euro leden)
info: Marc Moens,
09-369 63 25 of 0475-95 62 14
Vrijdag 30 april om 20u
Vrijdag, zaterdag
1 - 7 - 8 mei om 20u
zondag 9 mei om 16u
Jeugdtoneel De Jongstleerende
“Het Ware Verhaal van
Calamity Jane”
Parochiehuis ’t Veer
Schellebelle
kaarten: 7 euro
Reservatie: 09 369 72 47

Vrijdag 16 april
om 20 UUR
Oude pastorij, Dorp 19 te
Schellebelle
Wijnavond: “De betere nieuwe
wereldwijnen” door
H. Van Der Stricht.
Davidsfonds Schellebelle
info: Marc Moens,
09-369 63 25 of 0475-95 62 14

CONCERT
Zondag 18 april
om 15.00 uur
Koffieconcert door Arabeska
Kleuterschool, Serskamp.
Inkom gratis
Reservatie 09 369 72 55
of arabeska@telenet.be.
Reservatie GEWENST
Donderdag 22 april (20u),
vrijdag 23 april (20u),
zaterdag 24 april (20u),
zondag 25 april (17u)
kloosterkapel St. Vincentius,
Margote 110 te 9260 Wichelen
Plaatsen via 0488 88 28 33 of
www.wichelenfestival.be
Prijs: 15 euro per plaats of een
abonnement aan 50 euro voor
de 4 concerten.

EXPOSITIE
Vrijdag 23 april tot
zondag 2 mei
MA-VR: van 8u tot 12u
OP 1 en 2 mei
van 14u tot 18u
Week van de Amateurkunsten,
thema “GOESTING”
Tentoonstelling van plaatselijke
kunstenaars in het Sociaal Huis

CULTUURPLUS

Wichelen Schellebelle Serskamp

foto Stephan Muysers

Festival van Vlaanderen 2009

Concertband Da Capo werd op 6 december
2009 “kampioen van Vlaanderen-2de afd.
Harmonie” in de nationale orkestwedstrijd
georganiseerd door VLAMO.
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2009 was een muzikaal
voor Concertband
Festivaltopjaar
van Vlaanderen
2008Da Capo.
Op 11 oktober 2009 namen ze deel aan de provinciale
orkestwedstrijd van VLAMO waar ze eerste werden in hun
categorie. Als winnaar namen ze deel aan de nationale
orkestwedstrijd op 6 december 2009 in het Lemmens
Instituut te Leuven en werden er gepromoveerd tot
“Kampioen van Vlaanderen - 2de afdeling Harmonie”.
Dirigent Tom Coessens, muzikale duizendpoot,
is de man die hen de voorbije jaren
tot dit resultaat bracht!

CULTUURPLUS
WEEK VAN DE Amateurkunsten
De Week van de Amateurkunsten met als thema
“GOESTING” vindt plaats van 23 april tot 2 mei 2010 onder
de vorm van een tentoonstelling in het Sociaal Huis.
Maar liefst 21 plaatselijke kunstenaars zullen
enkele van hun werken tentoonstellen: Djef
Blok, Monique Van Cauter, Jeannine De Coninck,
Lucien Coppens, Jacqueline De Lathouwer, Rita
Verhofstadt, Lisette De Wilde, François Carael, Riet
Bracke, Bea Meuleman, Karlien Vereecken, Guido
Flobert, Iwona Medinska, Simonne Troch, Marcel
De Grauwe, Agnes Vernimmen, Danielle Houtman,
Karla Houtman, Karine De Both, Hedwig Adriaens,
Marrigje De Jong, Scaldis. Schilderkunst, keramiek,
beeldhouwkunst, mozaïek, bloemsierkunst, fotografie en sieraden zullen te bewonderen zijn in het
Sociaal Huis, op weekdagen van 8u tot 12 u en in
het weekend van 1 mei van 14u tot 18u. Onder
de deelnemende kunstenaars zijn er 2 kunstenaars
bereid gevonden om een workshop te geven:
Karlien Vereecken: workshop schilderen
op dinsdag 27 april en donderdag 29 april van 13u30

tot 16u30 in de Verhoogstraat 54 te Schellebelle.
Aanleren van een techniek naar keuze: aquarel,
olie of acryl. Ervaring is niet vereist en de
initiatieles is gratis. Inschrijven via 0497 36 75 75 of
www.penseel.be
Marrigje de Jong:
workshop juwelen in zilverklei - hanger
op maandag 26 april en donderdag 29 april van
19u tot 22u30 (bij voldoende inschrijvingen) in het
lokaaltje achter het grafmakershuisje. Er wordt de
mogelijkheid geboden om een hanger te maken
voor 50 euro per persoon, alles inbegrepen.
Inschrijven via 0477 42 72 29 of www.zilver-steen.be

De tentoonstelling zal geopend worden op vrijdag
23 april om 19u30 en afgesloten worden op zondag
2 mei om 16u met een digitale projectie van Scaldis.

NIET TE MISSEN

Het Wichelen Festival 2010
Het Wichelen Festival 2010 is de tweede editie van een klassiek kamermuziek
festival. Het programma draait dit jaar rond de componist Johannes Brahms
(1833-1897). Wichelen festival is een initiatief van VZW Tussenbeke en de
VZW MuziekKompagnie met als bedoeling het klooster en de bijhorende
kapel nieuw leven in te blazen met culturele activiteiten. De uitvoerders
zijn allen solisten op internationaal niveau en komen uit diverse landen van
de Europese Unie. Het Wichelen festival vindt plaats in de kloosterkapel
St. -Vincentius, Margote 110 te 9260 Wichelen van donderdag 22 april 2010
tot en met zondag 25 april 2010.
• 	Donderdag 22 april 2010 om 20u:
altviool recital BRAHMS & SCHUMANN
met Diederik Suys (altviool) en Pascal Mantin (piano)
• Vrijdag 23 april 201 om 20u:
vioolrecital SONATES & TRIO met Véronique Bogaerts (viool),
Jean-Claude Vanden Eynden (piano), Jeroen Billiet (natuurhoorn)
• 	Zaterdag 24 april 2010 om 20u:
Kamermuziek TALWEG TRIO met Alexander Gurning (piano), Sébastien
Surel (viool), Sébastien Walnier (cello) en Diederik Suys (altviool)
• 	Zondag 25 april 2010 om 17u:
Liedrecital MEZZO ANNA WALL
met mezzo-sopraan Anna Wall en Alexander Gurning (piano)

Plaatsen voor de concerten
zijn te koop via telefoon
bij Trees Veeckman op
0488 88 28 33 of online
op de website:
www.wichelenfestival.be
Prijs: 15 euro per plaats of
een abonnement aan 50
euro voor de 4 concerten.

toneel toneel en nog eens toneel...
WAT ?
Toonmoment
kinder- en jongerencursussen
een voorstelling gebaseerd op de kinder- en jongerencursus die WAT? (Wichels Atelier voor Toneel?)
organiseert in januari, februari en maart 2010. Tijdens
de kindercursus met als titel ‘Kids in Space’, leren
leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar de knepen van
het vak acteren. Ze komen tot de vaststelling dat er wel
degelijk verschillen zijn tussen de bewoners van Mars en
Venus. De jongerencursus ‘N’IMPROrte quoi’ richt zich
naar jongeren van 12 tot 16 jaar. De jongeren werken
onder professionele begeleiding rond manieren om
genante situaties op een creatieve manier op te lossen.
Aan de hand van opdrachten en spel willen ze zich
‘tonen’ en trachten het schaamrood op de wangen te
overwinnen.
zaterdag 3 april 2010 om 20u - Inkom: 2 euro

De Constleerende
“ Thuis “
Toneelvereniging De Constleerende uit
Schellebelle legt voor haar nieuwste
productie de lat opnieuw wat hoger.
Van auteur Hugo Claus wordt “ Thuis
“ als target gekozen. Bovendien gaat
de Constleerende scheep met een,
voor de vereniging, totaal onbekende
regisseur, Griet Desutter.
De schijn wordt opgehouden, er
wordt
gezwanst,
verwachtingen
worden gefnuikt, frustraties hopen
zich op, begeerte zoekt zijn uitweg,
oude koeien worden uit de sloot
gehaald. En toch zien ze mekaar
graag! “ Thuis “ is een toneelstuk uit 1975 van Hugo Claus (19292008), nu eens komisch, dan weer tragisch maar oh zo oervlaams.
Nergens beter dan “ Thuis “ ! !

Gildenhuis op de Margote te Wichelen
op locatie
Productie 2010 “Katja” (werktitel)
Een dialoog met een openhartig interview tussen een
journalist en een actrice met verrassende wendingen.
regie: Joost Roggeman
acteurs: Joost Roggeman, Marlies Van den Bogaert
laatste weekend april - eerste weekend mei 2010
Gildenhuis op de Margote te Wichelen

De Jongstleerende
“Het Ware Verhaal van Calamity Jane”
De Jongstleerende nodigt u allen uit om te komen
genieten van hun volgende productie. Een stuk waar
jong en oud van zal genieten ! Hoe ongelooflijk het ook
lijkt, deze “western-musical” is gebaseerd op historische
documenten. “Het Ware Verhaal van Calamity Jane”
wordt gebracht met een ferme snuif absurde humor en
een fikse dosis opzwepende muziek. U hoeft echt geen
cowboyhoed op te zetten, om je in het echte Wilde
Westen te voelen! Met hun vorige productie ‘Heksen’
won De Jongstleerende trouwens een belangrijke
amateurtheaterprijs. Ze waren, naast De Gulden
Spot- laureaat voor ‘beste vormgeving in zijn totaliteit’
ook genomineerd voor de categorie ‘verdienstelijke
groepsprestatie’ en ‘beste mannelijke bijrol’.

Voorstellingen: Vrijdag, zaterdag, zondag en maandag
12, 13, 14 en 15 maart 2010 om 20.00 uur
(galavoorstellingen)
Vrijdag en zaterdag 19 en 20 maart 2010
(zaalvoorstellingen om 20.00 uur)
Zondag 21 maart 2010 om 16.00 uur.
Inkom (gala’s) 13 euro, (zaalvoorstellingen) 7 euro.
Reservaties vanaf 15.02.2010 op tel. 09-369 7247.
Alle info op www.deconstleerende.be
Parochiehuis ’t Veer te Schellebelle

Tidol
“Oud ja, maar nog niet
versleten”
Een komische detective van Hilda
Vleugels. De vroegere grootsheid
van het Zwitsers hotel “Im Weissen
Nudel” lijkt verdwenen te zijn.
Alles lijkt er oud en versleten: het
meubilair, de lift, ja zelfs de liftboy.
Schatrijke gasten logeren er niet meer, enkel nog eenvoudige
toeristen. Tot de exentrieke Spaanse barones Nana Dollores
terug komt. Samen met haar fortuin Zwitserse franken brengt
ze ook speurderswerk mee. Zal de politie verwittigd worden??...

Reserveren kan vanaf 12 april
Via 09 369 72 47 van 13- 19 u
www.deconstleerende.be/jongstleerende.php

Vrijdag 12, zaterdag 13 en maandag 15 maart om 20u
(galavoorstellingen)
Zaterdag 20 en maandag 22 maart om 20u
Inkom 13 euro (gala’s), 7 euro (zaalvoorstellingen), 5 euro
(zaalvoorstelling -12 jaar en 60+)
Reservatie: elke werkdag tussen 18 en 21 uur
op 0486 37 39 71 of via www.tidol.be

Parochiehuis ’t Veer te Schellebelle

Gildenhuis op de Margote te Wichelen

