VOORJAAR 2010

za 09/01

v.a. 19u
Oude Spoorweg, t.h.v. VBS De
Bron, Linterseweg 10, Budingen
gratis

Kerstboomverbranding
met live muziek en kinderanimatie

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Chiro Jocus bij de start van het nieuwe jaar een kerstboomverbranding.
Iedereen is welkom v.a. 19u. De knotsgekke chiro-leiding zorgt voor kinderanimatie: schminken, kerstspelletjes,
swingen en vooral heel veel fun maken! Vanaf 21u is er een live optreden van zanger Angelo D’Exelle. Dikke
in ambiance verzekerd! Uiteraard zullen glüwein en jenevers, hot-dogs, spekfakkels en heerlijke champignons niet
ontbreken! Organisatie: Chiro Jocus - Budingen (Lien Verhemeldonck, 0494/58 61 67)

za 30/01

v.a. 21u
OC Halleman, Dungelstraat 17,
Halle-Booienhoven
VVK: € 5; Kassa: € 6

De traditionele scoutsfuif krijgt dit jaar een heel nieuw kleedje: in OC Halleman kunnen een aantal locale en bekende DJ’s zich helemaal laten gaan voor een fantastische electro-fuif. Namen als Nielsfisk (Geetbets), Lizz (Niels
Lisson – Zoutleeuw), Klitza (Bregt Dillen – Zoutleew) en Bodyspasm (internationaal gekend DJ-duo uit Leuven)
doen bij de kenners ongetwijfeld een (electro-)belletje rinkelen…
in
Organisatie: Sint-Leonardusscouts (Pieter Degeneffe, 0479/63 60 25)

wo 03/03

Alex Agnew More human than human

za 06/03

‘La Vie – De Roos’ Tejater Feminis

20u
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
Prijs: € 15 (€ 12 scholen,
andersvaliden, 55+)
!!! Deze voorstelling is
UITVERKOCHT !!!
20u
Zaal De Kring, Vincent Betsstraat,
Zoutleeuw
VVK: € 7; Kassa: € 8

Na het debuutprogramma ‘Kaboom!’ en de snoeiharde bevestiging met ‘Morimos Solamente’ is Alex Agnew toe
aan zijn derde stand-up-comedy-theaterprogramma ‘More Human Than Human’. Agnew is uniek. Grover, gewaagder en vooral grappiger dan alle andere stand-uppers samen. Geen enkel onderwerp is veilig. Lichtgeraakte
mensen wezen gewaarschuwd: Agnew balanceert altijd op het randje.
Organisatie: Cultuurraad en dienst cultuur Zoutleeuw

In 2010 staat toneel- en muziekensemble Tejater Feminis uit Kortenaken 10 jaar op de planken. Waar zij in het
verleden al volle zalen trokken met de voorstelling ‘Edith en Simone’, gaan zij nu voor een intieme muzikale avond
met een combinatie van Franse en Nederlandstalige chansons van Edith Piaf en Ann Christy. Kippenvelmomenin ten gegarandeerd! Organisatie: KWB Zoutleeuw en Katholieke Kring (011/78 01 22)

wo 10/03

Two for the Road met praatcafé

za 13/03

Film: Vidange Perdue

20u
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
€1

20u
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 4; Kassa: € 5

Twee gitaren en hun stembanden, meer hebben de ervaren muzikanten van Two for the Road niet nodig om een
gezellige en ontspannen sfeer te scheppen. Hiermee is meteen ook is hét ideale kader gecreëerd voor een praatcafé met gastspreker. Op woensdag 10 maart vinden ouders en opvoeders mekaar rond het thema ‘Neen zeggen
aan verleidingen’, waar zowel kleuters als kinderen, tieners en ook volwassenen dagelijks mee geconfronteerd
worden. Organisatie: Oudercomité Sint-Leonardus - Korzo (Annick Declercq, 011/78 51 57)

Lucien (Nand Buyl) is een alerte tachtiger en bijzonder koppig. Na de dood van zijn vrouw weigert hij nog langer bij
zijn dochter Gerda in te wonen. Hij wil terug naar zijn eigen huis. Maar het alleen wonen loopt niet van een leien
dakje en Lucien voelt zich eenzaam. Net dan meldt zich een nieuwe buurvrouw. Al snel is Lucien in de ban van
in
de 46-jarige Sylvia. Zij helpt hem een nieuw leven op te bouwen... Organisatie : Actief Budingen

wo 24/03

Blijspel: De Gezellen van Vliebergh

za 24/04

Zoutrock 5 jaar!

20u15
Andere speeldata: 20, 26 & 27/03
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 7; Kassa: € 8
v.a. 21u
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 5; Kassa: € 8

za 08/05

Al meer dan 40 jaar brengen de Gezellen van Vliebergh 2 keer per jaar het betere amateurtoneel in Zoutleeuw.
De productie van het voorjaar 2010 is opnieuw een spetterend blijspel waarbij de hilarische situaties elkaar in
sneltreinvaart opvolgen… Organisatie: De Gezellen van Vliebergh (Toeristische Dienst, 011 78 12 88)

Zoutrock is dit jaar al aan de vijfde editie toe. De eerste editie met vooral lokale bands lokte iets minder dan 200
bezoekers. In vijf jaar is er heel wat veranderd: niet alleen meer dan dubbel zoveel toeschouwers, maar vooral ook
bekende namen, die je ook wel kan terug vinden op de affiche van Pinkpop of Pukkelpop! Onder andere Drive like
in Maria en DJ Macphisto sieren de playlist van deze jubileumeditie…Organisatie: JH Paljas (www.zoutrock.be)

20u30
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
€ 40
Foto: Frank Abbeloos

Electric Shock Sound of Scouts

Will Tura Live

In 2010 wordt Will Tura 70 jaar. Bovendien komt hij al voor het 10de jaar op rij naar Zoutleeuw. Een dubbel jubileum dus! Dit wordt passend gevierd met een betoverend live concert waarbij de keizer van het Vlaamse Lied nog
eens alle registers van zijn uitgebreide repertoire zal opentrekken. Als je er bij wil zijn voor dit unieke concert is
in
tijdig reserveren de boodschap… Organisatie: RD Zoutleeuw (Jean Lisson, 011/78 15 82)

EVENEMENTEN VAN DE STAD ZOUTLEEUW
1ste zondag
van januari, februari, maart en april
// Combinatiebezoek kapstokkenfabriek
Arnauts – Sint-Leonarduskerk1

9 mei // Kinderhoogdag KORTENAKEN

28 januari // Bibliotheek: Gedichtendag

13 mei5 // Ons-Heer-Hemelvaart: Bloemenmarkt – Bezoek Sint-Leonardustoren

Achter de statige villa op de hoek van de Stationsstraat en de Sint-Truidensesteenweg ligt, verdoken achter een grote poort, de kapstokkenfabriek van de familie
Arnauts. Dit fabriekje is een pareltje van industriële archeologie, vrijwel alle machines zijn nog intact en operationeel. Dat is net wat een bezoek (13u30 – 15u) zo
interessant maakt.
Nadien kan u, onder leiding van een stadsgids, kennis maken met al de schatten
in de Sint-Leonarduskerk (15u30 – 16u30). Kostprijs voor dit combinatiebezoek is
€ 4,50 per persoon.
Tickets verkrijgbaar aan de balie van de toeristische dienst of de dag van het
bezoek in het kapstokkenfabriek. Reservatie is niet nodig.
Meer info: toeristische dienst
Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. De laatste donderdag van januari staat poëzie een dag lang in het zonnetjes, ook in de bib van
Zoutleeuw. Het thema van de editie 2010 is ‘Over de grens’. Kom donderdag
28 januari naar de bib en krijg een ‘poëtische’ verrassing...
Info: Bibliotheek, 011/78 45 48 – www.zoutleeuw.be

De kinderhoogdag, hét kindercultuurfeest is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant en
de gemeentes Kortenaken en Zoutleeuw. In 2009 was
de kinderhoogdag te gast in Zoutleeuw, op zondag 9
mei 2010 is Kortenaken aan de beurt. In en rond G.C. Den Hoek kan je
terecht voor knotsgekke animaties, een spannende voorstelling, actieve
workshops en nog zoveel meer!
Meer info: Cultuurdienst Kortenaken: 011/58 62 72.
In 2011 zal deze kindercultuurkaravaan opnieuw neerstrijken in het
stadspark en GC De Passant in Zoutleeuw.

Bloemenmarkt rond de Sint-Leonarduskerk, naar aanleiding van de bebloemingswedstrijd. Dit kan u combineren met een uniek geleid bezoek aan de eeuwenoude
beiaard in de toren van de Sint-Leonarduskerk.
Bloemenmarkt Grote Markt: 10 – 16u
Bezoek beiaard: 14 – 17u
Meer info: toeristische dienst, 011/78 12 88

22, 23, 24 en 25 mei
// Sinksenkermis: 4 dolle dagen in Zoutleeuw6

27, 28 februari en 1 2maart
// Karnavalweekend

Zaterdag is er in zaal De Kring het Prinsenbal. Op zondag trekt vanaf 14u11 de internationale karnavalstoet door de straten van Zoutleeuw. Maandag wordt het karnavalweekend 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

Zaterdag: verkiezing van het Sinksenkind 2010
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.
Meer info: Toeristische Dienst, 011/78 12 88

13 tot 28 maart
// Bibliotheek: Jeugdboekenweek3

CURSUSAANBOD
IN DE BIBLIOTHEEK
3 tot 14 mei
// Bibliotheek: beginnerscursus pc en
zoeken op het internet

De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen lang zet de bibliotheek de mooiste jeugdboeken in de
kijker. Het thema van de Jeugdboekenweek 2010 is ‘kinderrechten’, met
als slogan ‘Recht op boeken!’. Kijk binnenkort op www.zoutleeuw.be aan
welke activiteiten je kan meedoen.
Info: Bibliotheek, 011/78 45 48

Leer onder begeleiding van een professionele lesgever werken met de
muis en het toetsenbord, Windows gebruiken en surfen op het internet.
Kijk op www.zoutleeuw.be voor de juiste data en inschrijving.
Info: Bibliotheek, 011/78 45 48

18 april // Boekenbeurs

Op 18 april organiseert de toeristische dienst, in samenwerking
met het Hagelands promotieteam, de Hagelandse Boekenbeurs in
G.C. De Passant, een beurs voor tweedehandse en antieke boeken, oude documenten, zichtkaarten, gravures, strips….
Info: toeristische dienst: Annemie Raes, 011/78 12 88
Inschrijvingen: Fons Elst, 013/33 36 32

25 april // Erfgoeddag: ‘Fake’4

Het jaarthema ‘Fake’ wordt in de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw ‘Alles kan
beter?! Restauratie of vervalsing?’. Door de eeuwen heen werden heel wat restauraties uitgevoerd aan en in de Sint-Leonarduskerk. Maar hoe nauwkeurig zijn
deze ten op opzichte van het origineel? Gaat het hier om een onnauwkeurigheidje
of eerder een wel heel vrije interpretatie door een creatieve restaurateur? Tijdens
twee rondleidingen (15u en 16u) komt de waarheid aan het licht…
Info: dienst cultuur, Petra Mombaerts, 011/88 86 81

PRAKTISCHE INFO //
TICKETS & RESERVATIE
•
•
•
•

d
passan

ontwerp & druk:

Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de organiserende
verenigingen, 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: Cultuurdienst Zoutleeuw, Petra Mombaerts, cultuurbeleidscoördinator, Historisch Stadhuis, Grote Markt z/n, 3440 Zoutleeuw,
011/ 88 86 81, cultuur@zoutleeuw.be
“Kultuurkuur in Zoutleeuw” is een halfjaarlijkse uitgave van de stad
Zoutleeuw dienst cultuur, cultuurraad Zoutleeuw en verschillende
culturele verenigingen van Zoutleeuw.

