VOORJAAR 2009

Evenementen van de stad Zoutleeuw
1ste zondag van de maand //
Een frisse neus, een hap cultuur ?

19/04 // Boekenbeurs

29/01 // Bibliotheek: Gedichtendag

21/05 // Ons-Heer-Hemelvaart: bloemenmarkt – bezoek Sint-Leonardustoren

Combinatiebezoek Het Vinne – Sint-Leonarduskerk: start om 13u30 met
een begeleide natuurwandeling vanuit het bezoekerscentrum in het provinciedomein Het Vinne – tussenstop in Bistro Het Vinne – om 15u30 start een
geleid bezoek aan de Sint-Leonarduskerk. Prijs: € 5
Info: provinciedomein Het Vinne, 011/78 18 19 of toeristische dienst,
011/78 12 88

Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. De laatste
donderdag van januari staat poëzie een dag lang in het zonnetje, ook in
de bib van Zoutleeuw. Kom donderdag 29 januari naar de bib en krijg een
‘poëtische’ verrassing...
Info: bibliotheek, 011/78 45 48 – www.zoutleeuw.be

07-09/03 // Karnavalweekend

Zaterdag is er in zaal De Kring het Prinsenbal, 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 Appeltants, 011/78 10 68)

15-29/03 // Bibliotheek:
Jeugdboekenweek

Op 19 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

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

30/05-01/06 // Sinksenkermis:
4 dolle dagen in Zoutleeuw

Zaterdag: verkiezing van het Sinksenkind 2009
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.
Info: toeristische dienst, 011/78 12 88

Het thema van de Jeugdboekenweek 2009 is ‘Fantasie’. Twee weken lang
zetten we de mooiste kinderboeken in de kijker, en nemen we een kijkje in
de wonderlijke wereld ‘Achter de spiegel’… Ben je 6 of 7 jaar? Doe dan op
woensdag 18 maart mee aan het groot kabouterspel in de bib!
Info: Bibliotheek, 011/78 45 48 - www.zoutleeuw.be

24/05 // Kinderhoogdag

Zin in eens iets anders?! Een spannende voorstelling? Een actieve
workshop? Knotsgekke animatie en allerlei onverwachte gebeurtenissen?
Dat kan allemaal op de Kinderhoogdag, hét kindercultuurfeest bij
uitstek!
In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant wordt G.C De
Passant en het stadspark op zondag 24 mei omgetoverd tot een heus
‘kinder-cultuur-dorp’.
Info: Petra Mombaerts, 011/88 86 81 of cultuur@zoutleeuw.be

04/04-14/06 // Tentoonstelling:
‘Leonardus 1450 +’

Unieke tentoonstelling in het kader van het jubileumjaar 2008-2009 ‘Leonardus 1450 +’ : het leven en de verering van Sint-Leonardus. Deze
tentoonstelling is een initiatief van de Vrienden van Zoutleeuw, i.s.m. de
toeristische dienst en de stad Zoutleeuw.
Info: toeristische dienst, 011/78 12 88

28 & 29/01 // Cursus
‘Leer je GSM kennen en gebruiken’

Leer telefoonnummers opslaan, belgeluid luider zetten, SMS-berichten maken,
belkosten beperken enz. onder begeleiding van een professionele lesgever.
Prijs: 6 € (2 halve dagen: van 9u30-12u30)
Info & inschrijvingen: bibliotheek, 011/78 45 48 – www.zoutleeuw.be

17, 18 en 19/02 // Beginnerscursus
pc & zoeken op het internet

Samen met een professionele begeleider leer je werken met de muis en het
toetsenbord, Windows gebruiken, werken met de Verkenner en surfen op
het internet. Prijs: 10 € (3 halve dagen: van 9u30-12u30)
Info & inschrijvingen: bibliotheek, 011/78 45 48 – www.zoutleeuw.be

Praktische info //
tickets & reservatie
•

•
•

•

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.
de
passant

ontwerp & druk:

za 31/01

21u

OC Halleman, Dungelstraat 17,
Halle-Booienhoven
vvk: € 2, kassa: € 3

wo 04/02

20u

G.C. De Passant, Sint-Tuidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
vvk: € 8, kassa: € 10 (€ 6 voor
scholen en andervaliden)

za 07/02

20u

G.C. De Passant, Sint-Tuidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
vvk: € 3, kassa: € 4

za 28/02

20u

Predikherenstraat, Zoutleeuw
gratis
20u

G.C. De Passant, Sint-Tuidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
vvk: € 8, kassa: € 10

za 14/03

21u

Zaal De Kring,
Vincent Betsstraat, Zoutleeuw
kassa: € 4,5

wo 25/03

20u15

andere speeldata: 21, 27 & 28/03
G.C. De Passant Sint-Tuidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
vvk: € 7, kassa: € 8

wo 01/04

20u

G.C. De Passant, Sint-Tuidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
kaarten verkrijgbaar v.a. 15/02

za 02/05
3

namiddag en v.a. 21u
G.C. De Passant, Sint-Tuidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
vvk: € 5, kassa: € 8

za 09/05

in

The Majestical Fools is niet zomaar een coverband, het is eerder een begrip dat je moet gezien en meegemaakt
hebben! Doldwaze medleys, nummers van toen die je al lang vergeten was, of de meest recente radiohit, alles
kan je verwachten! Zij stonden al op diverse podia, waaronder Rimpelrock 2008!
Organisatie: WC Ossenwegse Sportvrienden (011/78 18 64)

‘Kroniek van een karakter’

Uit de vele brieven van Jeroen Brouwers (aan verschillende correspondenten) selecteerde Tom van Bauwel
(‘Lieven’ uit de populaire telenovelle ‘Sarah’) enkele verhaallijnen: een door het leven gelouterde dertiger vertelt
oprecht en onverbloemd over zijn leven en liefdes, obsessies en ergernissen… soms weemoedig en melancholisch, maar vaak ook humoristisch reflecteert hij op zijn bestaan en zijn persoonlijkheid.
Organisatie: Cultuurraad en dienst cultuur Zoutleeuw (011/78 12 88)

Film: ‘Aanrijding in Moskou’

in

Sint-Leonarduskoor

in

Matty knalt met haar auto tegen een vrachtwagen aan op de parking van de supermarkt, wat uitmondt in een
vlammende scheldpartij. Meteen het begin voor een romantisch verhaal vol drama en humor… De debuutfilm
van regisseur Christophe van Rompaey kaapte zowel in Cannes als in Zurich belangrijke filmprijzen weg.
Organisatie: Actief Budingen (011/78 25 61)

Wat is er nog meer nodig voor een geslaagde avond dan een lekker glaasje wijn, een heerlijke kaasschotel en
een optreden van het Sint-Leonarduskoor, met begeleiding door schitterende muzikanten en solisten?
Organisatie: Sint-Leonarduskoor (011/78 24 01)

Refter Sint-Tarciciuscollege,

za 07/03

The Majestical Fools

20u30

G.C. De Passant, Sint-Tuidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
vvk: € 40

Operettefestival

Weense en andere klanken vullen opnieuw De Passant! Marco Bakker en Katrien Gallez brengen een grandioze
Wieneravond en stellen, samen met pianist Danny Rousseau een programma voor dat iedere liefhebber van het
genre aangenaam zal verrassen! Organisatie: Cultuurraad en dienst cultuur Zoutleeuw (011/78 12 88)

U-Wish

in

Party-coverband U-wish heeft één bedoeling: mensen amuseren en doen bougeren! En hiervoor trekken ze alle
registers open: van pure Rock & Roll tot het betere Nederlandstalige werk: elk partynummer vind je terug op hun
playlist! Organisatie: Oudercomité Vrije Basisschool Zoutleeuw (011/78 51 57)

Toneel: ‘Gerard de Clochard’

Een nachtmerrie is voor zakenman Jean de aanleiding om zijn leven helemaal om te gooien, en dit tot grote
ongerustheid van zijn echtgenote. Wanneer Jean dan ook nog het leven redt van Gerard, een clochard en hem
meebrengt naar huis is het hek pas goed van de dam…Auteur: Ruud de Ridder, regie: Pascal Smeesters.
Organisatie: De Gezellen van Vliebergh (011/78 12 88)

‘Ratrace’ Bert Kruismans

In zijn nieuwe voorstelling onderneemt Bert Kruismans een expeditie naar de bronnen van onze stress. Hoe meer
vrije tijd we hebben, hoe meer tijd we te kort hebben. Werken én een gezin met twee of meer kinderen, blijkt in
tijden van overvloed een kwestie van professioneel management. Helaas heeft Bert Kruismans geen tijd om ons te
vertellen waar deze show nog over gaat! Organisatie: Cultuurraad en dienst cultuur Zoutleeuw (011/78 12 88)

Zoutrock 2009

in

Will Tura Live

in

In de namiddag wordt de parking van De Passant hét terrein van skaters: het skateterrein wordt voor de gelegenheid grondig uitgebreid en lokale bands zorgen voor de aangepaste sfeer. ’s Avonds wordt in ‘De Passant’
gezorgd voor een gevarieerd aanbod van (regionaal) rocktalent: een energierijke mix van rock en melodieuze
pop-rock, retrorock, blues …: voor elk wat wils! Organisatie: JH Paljas (jhpaljas@hotmail.com)

Al voor het 9 jaar op rij komt Will Tura in mei naar Zoutleeuw ! Dat het liedje van de koning van het Vlaamse Lied
nog lang niet uitgezongen is bewijst de telkens volledig uitverkochte zaal ! Als je er bij wil zijn is tijdig reserveren
de boodschap… Organisatie: RD Zoutleeuw (Jean Lisson, 011/78 15 82)
de

in
vr 26/06 & The Majestical Fools - Bart Kaël
za 27/06 De Ossenwegse Feesten, dat staat synoniem voor sfeer en ambiance! Op vrijdag staan de The Majestical Fools
21u

Feesttent Runkelenstraat, Ossenweg
vrijdag: vvk: € 6, kassa: € 7
zaterdag: vvk: € 4, kassa: € 5

hier garant voor. Zaterdag is het de beurt aan Bart Kaël: De Marie-Louise, La Mamadora, Zeil je voor het eerst…
Allemaal meezingers van formaat die de feesttent van de Ossenwegse Feesten ongetwijfeld op haar grondvesten zal doen daveren… Organisatie: WC Ossenwegse Sportvrienden (011/78 18 64)

