CULTUURPLUS

Wichelen Schellebelle Serskamp

Wichelen
Festival 2013
van 9 mei tot en met 11 mei

Op 9, 10 en 11 mei 2013 organiseren VZW
MuziekKompagnie en VZW Tussenbeke
het vijfde
“Wichelen Festival”. Dit kamermuziekgebeuren vindt plaats in de kloosterkapel St.
Vincentius, Margote 110 te 9260 Wichelen
en heeft als doel het klooster en de bijhorende kapel een nieuw leven in te blazen
met culturele activiteiten.
De uitvoerders zijn allen solisten van hoog
niveau, docenten aan gerenommeerde
conservatoria en aanvoerders in belangrijke binnenlandse en buitenlandse orkesten
zoals de het Nationaal Orkest van België,
Opéra van Parijs, Frankfurter Opern- und
Museumorchester...

Programma:

Vokaal kwartet
DONDERDAG 9 MEI OM 20.30u
● Griet De Geyter, sopraan
● Gunther Vandeven, contratenor
● Kevin Skelton, tenor
● Tiemo Wang, bariton
werken van Saariaho - J. Des Prez - Sisask
Strijkkwartet
VRIJDAG 10 MEI OM 20.00u
● Filip Suys, viool
● Jeroen Suys, viool
● Diederik Suys, altviool
● Frauke Suys, cello
werken van Haydn - Webern - Beethoven
Beethoven Septet
ZATERDAG 11 MEI OM 20.00u
● Véronique Bogaerts, viool
● Diederik Suys, altviool
● Sarah Dupriez, cello
● Bruno Suys, contrabas
● Geert Baekelandt, klarinet
● Anette Pulheim, fagot
● Jeroen Billiet, hoorn
werken van L. v. Beethoven - R. Strauss
Tickets aan 15 euro per plaats of een
abonnement aan 40 euro voor de drie
concerten zijn te koop via telefoon bij
Trees Veeckman op 04 88 88 28 33 of via
email: info@wichelenfestival.be
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Poëziewedstrijd voor de jeugd 2013 (3de t/m 6de leerjaar)
Vzw dederdeoever richt een poëziewedstrijd in voor alle kinderen uit de
lagere scholen in Schellebelle vanaf het derde tot en met het zesde leerjaar.
Het onderwerp is : “Een leuk moment”.
Poëzie, dat gaat over wat je voelt. Hoe je iets ervaart. Je beschrijft iets wat je
interesse gewekt heeft, iets wat emoties bij je oproept. Dat kan iets/iemand
zijn waar je blij mee was, of waarmee je erg moest lachen. Of iets/iemand
waar je van houdt, iets dat je mist,… Of gewoon een herinnering aan een
prettig moment… Je kan hierover een gedicht maken, of een kort tekstje
waarin je beschrijft hoe je dat moment beleefde. Het mag dus op rijm zijn, maar dat hoeft niet. Er wordt vooral gekeken
naar de inhoud, hoe je dat beschrijft. Gebruik beeldende taal! Gebruik maximum 200 woorden, maar je mag het ook heel
kort houden. Je hebt tijd tot 25/03/2013 –dan moet je tekst binnen zijn. Vermeld: Poëziewedstrijd Dederdeoever. Vergeet
ook niet je naam, adres en klas te vermelden. Bezorg het blad dan aan je leerkracht, die het aan VZW dederdeoever zal
doorgeven. Per leerjaar (over alle scholen heen) worden er 2 prijzen uitgereikt in de vorm van boekenbons. Daarnaast
kunnen per leerjaar nog enkele verdienstelijke teksten een vermelding als “laureaat” krijgen.
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 12/05/2013 rond 11 uur in “Den Oever”, het cultuurcafé van dederdeoever vzw in
de oude pastorij van Schellebelle. Op deze dag zullen de gedichten van de winnaars voorgedragen worden. De winnaars
krijgen ook hun gedicht mooi gedrukt op groot formaat mee. En de winnende werken krijgen een mooi plaatsje in de bibliotheek van Schellebelle! Alle laureaten worden door ons tijdig verwittigd.
We wensen je veel inspiratie!

niet te m issen

Tentoonstellingen
Tentoonstelling Heemkring Schellebelle

Tentoonstelling in het Sociaal Huis

In 2013 bestaat Heemkring Schellebelle veertig jaar en ook
de berenlopers van de heemkring houden dan voor de
40ste maal hun berenloop door de straten van Schellebelle.
Om deze verjaardag passend te vieren heeft kunstschilder
Marcel De Grauwe, zelf ook actief bestuurslid en berenloper
een boek samengesteld met als titel “Schellebelle, getekend
verleden”. Na zowat zestig jaar lang het leven in het dorp
te hebben vastgelegd met tekeningen en schilderijen was
de oogst bijzonder groot en kon hij uit al dit materiaal een
prachtig kunstboek samenstellen. In het boek bespreken
we zowel het verleden als het heden van Schellebelle aan
de hand van 242 illustraties in kleur en zwart-wit. Je kan het
boek aankopen tijdens de tentoonstelling of door storting
van 39€ op rekeningnummer: BE28 4475 5851 6120 / BIC
KRED BEBB met vermelding “Schellebelle getekend verleden”.
De tentoonstelling loopt van 7 tot 15 april 2013 in de Oude
pastorij te Schellebelle van 10u tot 18u (weekend) en van
14u tot 18u (weekdagen). Op zaterdag 13 april is de tentoonstelling extra lang geopend (nocturne) tot 22u.
Toegang gratis

Momenteel en tot met 22 maart
2013 zijn de werken van Amedé
Vera uit de Bruinbekestraat 14 te
Schellebelle te bezichtigen in het
Sociaal Huis te Wichelen.
Alhoewel Amedé Vera zich pas
laat volledig aan zijn passie schilderen kon wijden, hanteerde hij
als tiener al potlood en kwast om
zijn ontluikende artistieke drang
gestalte te geven op papier en doek.
In zijn eerste vruchtbare periode (jaren ’50) getuigden zijn
stillevens in olieverf van een ongewone kleurenpalet en eigenzinnige, ruwe penseelstreken. Het is dan dat zijn neef
Georges Teugels ook in de ban raakt van schilderen.
Na een stille artistieke productie penseelt Amedé eerst
kleurrijke en stemmige landschappen maar later schildert
hij instinctief traumatische droombeelden van zich af. Via
lessen leerde hij zijn technieken beter te beheersen. Contacten met uiteenlopende leraars en schilders zoals Paul
Vermeir en André van Schuylenberg, hebben zijn inspiratie gescherpt waardoor een symbiose ontstaat tussen zijn
onwezenlijke droombeelden en zijn hang naar experiment
die uitmondden in een draaikolk van kleuren, opgevuld met
flarden onverteerde herinneringen.

De Constleerende

De belofte

WAT?

Gala: 8, 9, 10, 11 maart 2013 - 20 uur
Zaalvoorstellingen: 15,16 maart - 20 uur • 17 maart - 16 uur

In het 2de en 3de weekend van maart 2013 brengt de Constleerende
haar nieuwste toneelproductie in parochiehuis ’t Veer te Schellebelle.
Het verhaal gaat over Louis, die een neus heeft voor wat vrouwen
denken, voelen en mooi vinden. Hiermee is hij rijk geworden, want
zijn geurlijn, sportbh’s en serreplanten vinden bij de dames gretig
aftrek. Wanneer zijn tweede, veel jongere vrouw na een slepende
ziekte overlijdt, neemt zijn leven een onverwachte wending. Zij heeft
hem op haar sterfbed laten beloven opnieuw gelukkig te worden. De
dames om hem heen doen hun uiterste best hem te troosten, maar
daar komt ook veel zelfbelang bij kijken. Een rijke, alleenstaande man
laat je natuurlijk niet zomaar voorbij wandelen... Of hij uiteindelijk de
belofte kan nakomen, zal blijken. Een humoristisch maar tegelijk ook
ontroerend liefdesverhaal dat u niet mag missen!
De galavoorstellingen hebben plaats op vrijdag 08/03, zaterdag 09/03,
zondag 10/03 en maandag 11/03, telkens om 20u. De toegang bedraagt 15 €. De zaalvoorstellingen kunt u bijwonen op vrijdag 15/03
en zaterdag 16/03 om 20u en op zondag 17/03 om 16u. De toegang
voor deze voorstellingen bedraagt 8 €.
Reservatie kan bij Jaak en Liliane Van den Bogaerd op tel. 09-369 7247.
Meer informatie op de website van de Constleerende via deze link
www.deconstleerende.be .

De Jongstleerende
26 en 27 april - 20 uur
4 mei - 20 uur en 5 mei - 15 uur

De Bremerstadsmuzikanten
De Jongstleerende brengt zijn tiende productie. Aan de rand van een
dorp, met zicht op de horizon, komen vier muzikale verstotelingen
elkaar tegen. Een zoekende ezel die de stal en zijn grijze bestaan ontvlucht. Een hond die te weinig liefde van haar bazinnetje krijgt en gefrustreerd het hazenpad kiest. Een keicoole kat die weer eens op de
loop moet gaan voor jaloerse katers. En een uitgevochten vechthaan
die de keuze heeft tussen de bouillon in of het afbollen.
Samen brengen ze uitbuiting, verzet en vriendschap in kaart.
De ezel, de hond, de kat en de haan vormen een hechte groep en
gaan op zoek naar eeuwige, muzikale roem.
Als eindpunt kiezen ze Bremen….. Hun leven maakt echter een reuze
ommezwaai wanneer ze in het bos op een hut stoten, waar ‘n stel
vraatzuchtige rovers één en ander gegijzeld houden… Muzikaliteit en
acteerprestaties worden gemengeld in een sprookjesachtige cocktail!
De regisseur, Roxane Sirejacob, heeft het sprookje van Grimm bewerkt tot een stuk op maat!
Iedere toeschouwer, jong en minder jong, zal zeker kunnen genieten
van deze, met de nodige humor gebrachte, voorstelling!
Reserveren kan vanaf 8 april: 09 369 72 47 van 15 – 19 u

WAK 2013

Zomeravond
15, 16, 18, 22 en 23 maart 2013 – 20u

Maria is samen met haar man, haar beste vriendin en haar dochtertje op reis in Spanje. Een stormachtig onweer noodzaakt hen
te schuilen in een overvol hotel in een klein stadje. Er heerst een
broeierige chaos: iedereen is er op zoek naar de voortvluchtige Rodrigo Paestra, die die dag zijn vrouw en haar minnaar
vermoord heeft. Maria raakt meer en meer in de ban van deze
mythische figuur, terwijl ze in de schemer van de alcohol haar
huwelijk ten onder ziet gaan.
Regie: Peter Cnops – Spel: Karolien Drieghe, Siegbert Van
Wichelen, Evy Lekens, Tom De pagie – Muziek: Jan Van den Abbeele, Tijl Van Wesepoel – Tekstbewerking: Peter Cnops, naar
de theaterbewerking “ Half elf zomeravond” van Bart Meuleman
– Tekst: marguerite Duras. ’t Ankerpunt Serskamp.
Reserveren via www.watwichelen.be vanaf 18 februari.
Deze voorstelling kadert in AmateurTONEELhuis, een project
van Toneelhuis en OPENDOEK

Tidol
8, 9 en 10 maart 2013

Kannibalen, jagers en
Hollanders zijn goedgekeurd voor het rusthuis
Toneelvoorstelling door onze JOTI’s (Jong Tidollers) in de kapel
van het voormalige klooster op de Margote 110A te Wichelen. De
JOTI’s brengen 5 sketches met een verrassend, hilarisch of absurd
einde... Samen vormen ze een volwaardige productie.
Toegangsprijs: 7€, studenten 5€. Er kan gereserveerd worden
vanaf 4 februari 2013. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt.
5 april 2013: Filmvoorstelling

3 Jeannen
Filmvoorstelling van onze productie 3 Jeannen in het Gildenhuis te
Wichelen. De voorstelling start om 20 uur. Een must voor wie de
opvoeringen in 2011 gemist heeft en wil kennismaken met onze
3 Jeannen of gewoon een perfect moment om deze voorstelling nogmaals te bekijken. Een ideale voorbereiding dus op onze
voorstellingen van “3 Jeannen naar Lourdes” in mei aanstaande.
De toegangsprijs bedraagt 3 euro, drankje inbegrepen.
9, 10, 11, 13, 17(optie), 18 en 20 mei 2013 :

3 Jeannen naar Lourdes
Toneelvoorstelling van en in een regie van Serge Elia in het Gildenhuis, Margote 86. Na het succesrijke “3 jeannen” brengen we
graag het vervolg van dit hilarische trio. Na een rouwperiode van
2 jaar besluiten de Jeannen op zoek te gaan naar een nieuwe man.
Ondanks een benepen financiële situatie nemen ze de bus naar
het overbekende bedevaartsoord ‘Lourdes’ waar ze één, of desnoods, drie Romeo’s hopen te vinden... De reservaties starten op
1 april 2013. Galavoorstellingen: 11€, gewone voorstellingen 7€.
Reservatiegegevens: www.tidol.be of 0486 37 39 71, elke
weekdag tussen 18 en 21 uur.

Voor de week van de Amateurkunsten sluiten we dit jaar aan bij de activiteit die wordt opgezet met Beeldenstroom. Op
5 mei 2013 worden er in de hoeve van Natuurpunt, gelegen tegenover Salicetum aan Aard Schellebelle en op het terrein
van het Salicetum een aantal workshops gegeven van o.a. Will Beckers (kunstenaar Salicetum) en natuurfotografie (Vilda
photo). Bedoeling is een continuïteit te behouden, Beeldenstroom levendig te houden in de jaren dat er geen tentoonstelling is.
Bovendien past het thema van WAK , nl ‘Natuurtalent’ volledig binnen dit kader. Amateurkunstenaars die zich geroepen voelen
om een workshop te geven die dag (werken met natuurlijke materialen, natuurschilderen, ….) mogen altijd contact opnemen
met de cultuurdienst, 052 43 24 09, cultuurdienst@wichelen.be

AGENDA
DIVER S E
Vrijdag 8, zaterdag 9 maart
om 20u en zondag 10 maart
om 14.30 en 18u
kapel van het voormalige klooster op
de Margote 110A te Wichelen
JOTI’s (Jong Tidollers)
“Kannibalen, jagers en
Hollanders zijn goedgekeurd
voor het rusthuis”
Zie p.
Vrijdag 8, zaterdag 9,
zondag 10 en maandag
11 maart – 20u
(galavoorstellingen)
Vrijdag 15, Zaterdag 16
(20u), zondag 17 maart
om 16u
parochiehuis ’t Veer Schellebelle
De Constleerende
“De Belofte”
Zie p. 3
Zondag 10 maart – 11u
Oude Pastorij, Dorp Schellebelle,
Schellebelle
VZW Dederdeoever
Cultuurcafé “Den Oever”
Een plek voor Talent
Praat- en luistercafé van
vzw dederdeoever, iedere 2e zondag
van de maand van 11u tot (ongeveer) 15u. Deze maand : Flamenco
Meer info? www.dederdeoever.be
Woensdag 13 maart
Jeugdboekenweek
Workshops
Zie INstroom p. 15

Vrijdag 15, zaterdag 16,
maandag 18, vrijdag 22 en
zaterdag 23 maart – 20u
‘t Ankerpunt
Wat?
Zomeravond
Zie p. 3
Dinsdag 19 maart - 20u
Parochiehuis ’ t Veer
DF Schellebelle
De Nacht van de Geschiedenis
Boeiende Lezing door de
Gebroeders Van Doorselaer over de
Schoennijverheid te Schellebelle
Inkom: 6 euro met cultuurkaart;
8 euro zonder cultuurkaart

Zondag 7 april tem 15 april
Heemkring Schellebelle
Tentoonstelling
Zie p. 2
Zondag 14 april – 11u
Oude Pastorij, Dorp Schellebelle,
Schellebelle
VZW Dederdeoever
Cultuurcafé “Den Oever”
Een plek voor Talent
Praat- en luistercafé van vzw
dederdeoever, iedere 2e zondag van
de maand van 11u tot (ongeveer)
15u. Deze maand : Vijgen na Pasen
Meer info? www.dederdeoever.be

vrijdag 29 en zaterdag
30 maart - 20u
zaal ‘t Veer, Hoogstraat 2
te Schellebelle
Foto- en AVclub Scaldis Schellebelle
Jaarlijkse digitale projectie
info: www.scaldisschellebelle.be

Vrijdag 26, zaterdag
27 april en 4 mei – 20u
Zondag 5 mei – 15u
Parochiezaal ’t Veer Schellebelle
De Jongstleerende

Maandag 1 april – 10u
scheldeveer, Schellebelle
Scheldehappening Schellebelle
dorp van de Scheldehappening
Info: www.scheldehappening.be

Donderdag 9, vrijdag 10,
17 (optie), zaterdag 11, 18,

Vrijdag 5 april – 20u
Gildenhuis te Wichelen
TIDOL
Filmvoorstelling “3 Jeannen”
Zie p. 3

“De Bremerstadsmuzikanten”
Zie p. 3

maandag 13, 20 mei
Gildenhuis Wichelen
TIDOL
“3 Jeannen naar Lourdes”
Zie p. 3
Donderdag 9 mei tem 11 mei
Wichelen Festival
zie p. 1

Donderdag 6 april
Ontspanningsnamiddag
Seniorenraad

Zondag 12 mei – 11u
Oude Pastorij, Dorp Schellebelle,
Schellebelle

VZW Dederdeoever
Cultuurcafé “Den Oever”
Een plek voor Talent
Praat- en luistercafé van vzw
dederdeoever, iedere 2e zondag van
de maand van 11u tot (ongeveer)
15u. Deze maand : Prijsuitreiking
poëziewedstrijd Lagere Scholen.
Meer info? www.dederdeoever.be
Lokaal heemkring Schellebelle
“wijziging openingsuren”
Telkens de eerste zondag
van de maand
Van 9u30 tot 13u00
Voor meer activiteiten:
www.uitinwichelen.be

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 invoert
in 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
(http://www.wichelen.be/UiTagenda)
Wie invoert, haalt er veel UIT!

Cultuurcafé ‘Den Oever’ in de pastorij van Schellebelle
‘Den Oever’ is iedere tweede zondag van de maand toegankelijk
vanaf 11 uur. Met ‘Den Oever’ wil de vereniging ‘dederdeoever
vzw’ zich verder profileren als een drijvende culturele kracht die
met laagdrempelige en gratis toegankelijke evenementen verder
wil bouwen aan haar doelstellingen.
Tegelijk is het de bedoeling een vinger te houden aan de pols van
het culturele leven door in het café geregeld een podium te bieden aan het talent dat zich, in diverse disciplines, op onze gemeente en elders ontwikkelt.
Indien u als artiest wil optreden of tentoonstellen op zondagvoormiddag neem dan contact op met dederdeoever@gmail.com
of via de website: http://dederdeoever.grootwichelen.be/html/
ddo_contact.html

Programma van ‘Den Oever’
voor de komende maanden:
- MAART : Flamenco
- APRIL : VIJGEN NA PASEN
- MEI : Prijsuitreiking Poëziewedstrijd Lagere Scholen
- JUNI : De ACHTSTE dag : een kermisbeleving
In ‘Den Oever’ kan u proeven van de streekproducten
van dederdeoever vzw:
- Schellebellebier, een bier van hoge gisting met extra hop
- Dauwdruppel, een zachte genever
- Lorejas en lichte aperitief met dauwdruppel en fruitsappen
- Schellebelse Kaffee, op basis van sterke koffie en dauwdruppel

