WINTER & LENTE 2013

za 05/01

20u
G.C. de Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 5; Kassa: € 7

Nieuwjaarsconcert Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia
Een traditie die al jaren met succes in ere gehouden wordt: elk Nieuw Jaar wordt op feestelijke wijze
ingezet door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia met hun Nieuwjaarsconcert in G.C. de Passant.
Organisatie : Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia (011/78 25 33)

za 19 & zo 20/01 Postzegeltentoonstelling

G.C. de Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
gratis

LAMA-PARTY
EGO TROOPERS
KASTOR & DICE

za 23/02

21u
G.C. de Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 5; Kassa: € 7

WINNAAR LAMA DJ-CONTEST
SMILEY BEATS BRÜDERS

23/02
DE PASSANT
SINT-TRUIDENSESTEENWEG 1A // ZOUTLEEUW

Lama-party Sint-Leonardusscouts

De Lama-party van de Sint-Leonardusscouts is al jaren een gevestigde waarde in het fuiflandschap
van Zoutleeuw en omstreken. Dit jaar wordt de avond aan elkaar gedraaid door discobar Bloody Beatz
Brüders maar krijgt ook de winnaar van de ‘Lama-DJ-contest’ de kans om zijn ding te doen.
Verder zullen de Ego Troopers en Kastor & Dice de zaal ongetwijfeld plat spelen.
Bekomen kan in de bar, met een cava of cocktail…
in
Organisatie: Sint-Leonardusscouts (0474/83 67 54)

za 02/03

Qui?Wie-party Chiro Jeugddroom

wo 13/03

‘Leven in een krabbenmand’ door Marleen Merckx

za 18/05

Will Tura Live

21u
OC Halleman, Dungelstraat
VVK: € 4; Kassa: € 6

20u
G.C. de Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
€ 10

20u30
G.C. de Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
€ 42

© Frank Abbeloos

In 2013 viert de Leeuwse Postzegelkring haar 40-jarig bestaan en organiseert bij deze gelegenheid een postzegeltentoonstelling met eerste dag afstempeling met voorverkoop. Reden voor deze
datumkeuze is de uitgifte op 21 januari van een postzegel naar aanleiding van de 40ste verjaardag van
prinses Mathilde. Ook de Leeuwse Postzegelkring geeft tijdens deze tentoonstelling
in
twee unieke, eigen ontworpen postzegels uit met zichten van Zoutleeuw.
Organisatie: De Leeuwse Postzegelkring (José Arnauts, 011/59 70 84)

Wat de Lama-party is voor de Sint-Leonardusscouts, is de Qui?Wie-party voor Chiro Jeugddroom: een
dansevenement met optredens van zowel lokaal talent als bekende DJ’s. Voor deze editie kon DJ Redhead
opnieuw gestrikt worden. Vorig jaar kon deze party meer dan 700 mensen bekoren… Doen we dit jaar nog
beter?! Er wordt alvast gratis busvervoer ingelegd (Zoutleeuw – Halle-Booienhoven – Sint-Truiden). in
Organisatie: Chiro Jeugddroom (0496/69 27 74)

‘Mensen die in de shit zitten kunt ge vergelijken met een mand
vol krabben. Iedereen wil eruit, maar zo simpel is het niet.
Iedere keer als ge een beetje houvast vindt aan de rand van de
mand is er wel een andere krab die zich aan u vasthaakt en
uw poot als steun wil gebruiken. Dan wordt ge weer opnieuw
de dieperik ingetrokken.’
Marleen Merckx (Simonneke uit Thuis) brengt een beklijvend, soms humoristisch, soms hard relaas over
het leven in armoede in ons land. Het is ook een liefdesgeschiedenis van een koppel dat elkaar door dik
en dun blijft steunen.
Organisatie: KVLV Gewest – afdeling Budingen - Tienen (011/78 17 17)

Ook in 2013 verlengen Will Tura en RD Zoutleeuw op algemeen verzoek hun samenwerking!
Het belooft opnieuw een betoverend live concert te worden waar bij de keizer van het Vlaamse Lied
nog eens alle registers van zijn uitgebreide repertoire zal opentrekken.
Als je er bij wil zijn voor dit onvergetelijke concert is tijdig reserveren de boodschap…
Organisatie : RD Zoutleeuw (Jean Lisson, 011/78 15 82 – 0478/61 42 12)
in

Evenementen van de stad Zoutleeuw

9 mei Ons-Heer-Hemelvaart
// Bloemenmarkt en bezoek
aan de beiaard van de
Sint-Leonarduskerk

13-24 februari
// Tentoonstelling ‘Gepluimd’

Tentoonstelling met klederdracht en attributen van Carnavalprins en -prinses, ook bedoeld voor slechtzienden. Open:
tijdens openingsuren toeristische dienst en uitzonderlijk ook op
zondag 24 februari van 13 tot 17u. Locatie: historisch stadhuis
Info: toeristische dienst, 011/78 12 88

23 tot 25 februari
// Carnavalweekend / kermis

Op vrijdag 20u11 start de Kroegentocht door het centrum. Zaterdag is er in zaal
De Kring het Prinsenbal. Op zondag om 14u11 trekt de internationale carnavalstoet door de straten van Zoutleeuw. Maandag wordt het carnavalweekend
afgesloten met de Gouden Rattengooi op de Grote Markt (20u11).
Organisatie: CV De Ridders van de Greun Rat, met de steun van de stad Zoutleeuw
Info: Luc Appeltans, 011/78 10 68

21 april // Erfgoeddag

Tentoonstelling ‘Nostalgisch Zoutleeuw’
// 30 maart – 21 april, Historisch Stadhuis
Hoe zag de stad Zoutleeuw er in de 19de en 20ste eeuw uit ? De
foto’s, ansichtkaarten, literatuur van toen roepen een geïdealiseerd verleden op dat ons doet terugverlangen naar wat ooit is
geweest. Ze tonen echter nauwelijks de vaak harde werkelijkheid van het platteland.
De unieke laatgotische kunstschatten van de St.-Leonarduskerk spelen al vroeg
een centrale rol in het ontluikende toerisme. Ook het fraaie 16de eeuwse historische stadhuis is een toeristische bezienswaardigheid van hoge rang.
Kunsthistorisch en literair komt Zoutleeuw eveneens aan zijn trekken. Kunstenaarschrijver Louis Wilmet noemt Zoutleeuw nostalgisch “la ville des souvenirs”. Bij auteur
Hubert Lampo krijgt de stad “Zoetelede” dan weer een magisch-realistische aura.
Een organisatie n.a.v. het 25-jarig bestaan van de toeristische dienst en erfgoeddag.
Info: toeristische dienst: 011/78 12 88

21 april // Kinderhoogdag

Zin in eens iets anders?! Een spannende voorstelling? Een actieve workshop?
Knotsgekke animatie en allerlei onverwachte gebeurtenissen? Dat kan allemaal op de Kinderhoogdag, een ongelooflijk leuke culturele verwendag voor
kinderen van 3 tot 10 jaar, jongeren van 10 tot 12 jaar, hun ouders, grootouders en iedereen die wil feesten! Zondag 21 april worden G.C De Passant en
het stadspark omgetoverd tot een heus ‘kinder-cultuur-dorp’. Duid deze datum
alvast met stip aan in je agenda!! De Kinderhoogdag is initiatief van de provincie Vlaams-Brabant en in samenwerking met de gemeente Kortenaken.
Meer info: binnenkort op www.kinderhoogdag.be
of bij Petra Mombaerts, 011/59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be

27 april-12 mei
// Tentoonstelling Kunstkring

De F.V. Kunstkring bestaat in 2013 10 jaar. Om dit te vieren organiseren zij tijdens de Week van de Amateurkunsten en i.s.m.
de stad Zoutleeuw een grote tentoonstelling met werk van eigen
leden. In deze tentoonstelling wordt Zoutleeuw nog eens extra
in de kijker gezet, met kunst in de brede zin van het woord: olieverf op doek, aquarel,
pentekeningen, beeldhouwwerk, fotografie… Vrij te bezoeken tijdens de openingsuren van de toeristische dienst in het historisch stadhuis, Grote Markt. Toegang gratis.
Organisatie: F.V. Kunstkring Zoutleeuw i.s.m. stad Zoutleeuw
Info: 011/58 93 65

Bloemenmarkt rond de Sint-Leonarduskerk van 10u tot
16u. Dit kan u van 14 u tot 17u combineren met een geleid
bezoek met stadsbeiaardier Noël Reynders aan de beiaard van de Sint-Leonarduskerk (rondleidingen om14 u,15 u,16 u en 17 u). Vooraf inschrijven is niet
nodig. Inkom kerk: € 2,5.
Info: toeristische dienst 011/78 12 88

18-21 mei
// Sinksenkermis:
4 dolle dagen in Zoutleeuw

Zaterdag: verkiezing van het Sinksenkind 2013 (16u) en
officiële opening van de kermis door de kindergemeenteraad
(16u30)
Zondag vanaf 14u: kermisplezier voor iedereen.
Maandag: na de hoogmis van 10u trekt de Sint-Leonardusprocessie door de
straten van het centrum.
Dinsdag: ‘Den dag van de Liejevenéjer’: kermisplezier aan verminderde prijzen
vanaf 15u en afsluiting van de kermis.
Meer info: toeristische dienst, 011/78 12 88
© Gaston Pulinckx

Bibliotheek

Info: Bibliotheek, V. Betsstraat 16, 011 78 45 48
zoutleeuw@bibliotheek.be, www.zoutleeuw.be

2 tot 17 maart // Jeugdboekenweek

De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen lang kan je in de bib de mooiste jeugdboeken
ontdekken, kan je met de klas een schrijver in levende lijve ontmoeten of kan je wegdromen bij een verhaal van het verteltheater…

28 mei // Lezing:

Normale kinderen, ze bestaan!
We plakken steeds vaker labels op onze kinderen. Rekenstoornis,
leesstoornis, leerstoornis, spellingstoornis, concentratiestoornis...
Kinderen zijn niet anders dan pakweg 30 jaar geleden, toch krijgen
ze steeds vaker een ‘stoornis’ opgeplakt.
In de lezing Normale kinderen ijvert Wendy Peerlings voor een terugkeer naar de
essentie, want de over-diagnostisering dreigt uit de hand te lopen. Voor ouders,
leerkrachten en professionelen. Toegang gratis, inschrijven vereist.

PRAKTISCHE INFO
// TICKETS & RESERVATIE
•
•
•

Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de organiserende verenigingen,
G.C. de Passant (011/59 12 17), de toeristische dienst (011/78 12 88),
de bibliotheek (011/78 45 48) of per e-mail cultuur@zoutleeuw.be
Let op: gereserveerde kaarten dienen uiterlijk een kwartier voor aanvang
afgehaald en betaald te worden, zoniet worden de tickets doorverkocht.
Info: G.C. de Passant, Petra Mombaerts, cultuurbeleidscoördinator,
Sint-Truidensesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw, 011/59 12 17,
cultuur@zoutleeuw.be

ontwerp & druk:

