Kultuurkuur
in Zoutleeuw
najaar 2008

“Kultuurkuur in Zoutleeuw” is een halfjaarlijkse uitgave van de stad Zoutleeuw dienst cultuur, cultuurraad
Zoutleeuw en verschillende culturele verenigingen van Zoutleeuw.
DE
PASSANT

EJ

za 12/07

MilK inC. - leenHaaGSe FeeSten

woe 09/07

eDDY en De SCHelleKenS - Vlaanderen feest!

vr 05/09
en za 06/09 21u

HeroPeninGSweeKenD jH PaljaS

21u
Feesttent
Leenhaagstraat-Dennebosstraat
Kassa: € 12, VVK: € 10
Info: 011/58 88 10

20u30
G.C. De Passant
bij mooi weer in open lucht
bij slecht weer in de cultuurzaal !
GRATIS !
Info: 011/88 86 81

EJ

Een housewarming-party van een heel weekend! Feestelijke inhuldiging van de nieuwe
locatie van JH Paljas: op vrijdag zijn optredens en een DJ-set gepland; zaterdag wordt
zwoel met de ‘Nuit Tropical’!
Organisatie: JH Paljas

woe 24/09 14u30

VolKSConCert

woe 15/10

20u
G.C. De Passant
€ 10, € 8 voor 55+ en CJP,
€ 6 voor scholen en andersvaliden
Info: 011/78 12 88

EJ

De stad Zoutleeuw viert zijn ‘Vlaamse Feestdag’ op woensdag 9 juli…En hoe kan je die
beter vieren dan met een avond vol Vlaamse smartlapklassiekers! ‘Zeven anjers, zeven
rozen’, ‘Zo mooi, zo blond en zo alleen’, ‘Cherie’,… Eddy en De Schellekens brengen ze
allemaal, met heel veel liefde en toch ook wel een beetje smart…
Organisatie: Stad Zoutleeuw

JH Paljas
nieuwe locatie Grote Markt
GRATIS !

G.C. De Passant
€3

EJ

Milk Inc., de eurodance formatie rond Regi Penxten is hét Belgische dance export-product! Zij zullen de Leenhaagse Feesten ongetwijfeld in vuur en vlam zetten. Vrijdag 11 juli
is er in de feesttent een jeugdfuif; zondag is een gezinsdag met de 3-kastelenwandeling,
een ﬁetstocht en kinderanimatie.
Organisatie: De moedige pedaaltrappers Leenhaag vzw

za 18/10

21u
Zaal ‘De Kring’
Kassa: € 7, VVK: € 5
Info: 011/78 01 22

za 25/10

20u
Andere speeldata:
24, 26, 31/10 en 01/11
P.C. Budingen, Pastorijstraat
€ 7, € 3,5 voor kind -13 jaar
Info: 011/58 73 27

woe 19/11 20u15
G.C. De Passant
Kassa: € 8, VVK: € 7
Info: 011/78 12 88

Gewestelijke Harmonie ‘50-plussers’

De Gewestelijke Harmonie ’50-plussers’ vullen de cultuurzaal van ‘De Passant’ een hele
namiddag met heerlijke populaire fanfaremuziek. Mét talent van eigen bodem: een aantal
50-plussers van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia maken deel uit van deze Harmonie.
Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia

een ontGooCHelinG

tekst: willem elsschot // Spel: Herman en Vincent Verbeeck

Dit minder bekende werk van Willem Elsschot vertelt de tragikomische lotgevallen van vader
Louis en zoon Kareltje De Keizer. Als voorzitter van de kaartvereniging wordt hij gedwongen
af te treden en de grootse droom die hij koestert voor zijn zoon wordt evenmin ingelost…
Organisatie: Cultuurraad i.s.m. Dienst Cultuur

DoCK en tarCo roCK:
Point 45 en Mr. linoleum licker

Point 45 (met Leeuwenaar Ronny Smeesters) en Mr. Linoleum Licker: een hele avond
pure rock-covers! Van Nickelback tot Golden Earing en U2, van Motorhead tot Ramones,
maar even goed CCR en zelfs Abba…
Organisatie: DockRock en Tarco

‘De ooieVaar VerGiSt ZiCH.’
auteur: Hans nesna // regie: Michel ruymen

Tja, hoe raakte die baby verzeild in het huis van Elly, de studente?! ‘De ooievaar zal zich vergist hebben’, is de mening van het dienstmeisje. Maar deze simpele oplossing is uiteraard
niet voldoende voor de strenge vader met principes… Wie is dan wel ‘de eigenaar’?!
Organisatie: Ridder van de Wijertoneel - Budingen

arSeniCuM en ouDe Kant

Met ‘Arsenicum en Oude Kant’ brengen de Gezellen van Vliebergh een hilarische parodie
op het thriller genre: een geplande huwelijksreis krijgt een onverwachte wending wanneer
de kersverse bruidegom ontdekt dat zijn twee lieve tantes er een wel heel eigenaardige
hobby blijken op na te houden…
Organisatie: De Gezellen van Vliebergh

woe 26/11 19u30
G.C. De Passant
GRATIS !
Info: 011/78 14 18

za 8/11 20u30
Zaal ‘De Kring’
Kassa: € 10, VVK: € 8
Info: 011/78 07 59

za 6/12 21u
Zaal ‘De Kring’
Kassa: € 8, VVK: € 6
Info: 011/78 14 90

Mannen Van 85

Vergeten is niet dementeren

Een theaterstuk over dementie. Over ontreddering, verdriet, twijfel, ontroering, moeten
loslaten en afscheid nemen. Niet confronterend, wel herkenbaar, geen verhaal maar een
werkelijke belevenis. Nadien een forumgesprek met acteurs en deskundigen.
Organisatie: CM-Ziekenzorgkernen Budingen, Halle en Zoutleeuw

CoMeDY SHow: roel Steeno en joost Van Hyfte

EJ

SnaKeS in eXile

EJ

Joost Van Hyfte, nu al wereldberoemd in Zelzate en binnenkort ook in Zoutleeuw: een
‘sprekende kop’, een tempel van een lichaam en maar één missie: u doen lachen!
Roel Steeno, een begenadigd verteller die de meest waanzinnige verhalen aan elkaar breit…
Deze 2 heren bezorgen u ongetwijfeld een onvergetelijke avond!
Organisatie: PAL

Met accordeon, gitaar en bas brengt Snakes in Exile sinds 1993 een repertoire dat bestaat
uit Ierse en Schotse folk, rijkelijk aangevuld met eigen werk en klassiekers uit andere
genres. Geen klassieke folkgroep dus, maar een gezelschap met een eigen geluid dat voornamelijk gekenmerkt wordt door driestemmige vocale harmonieën en ambiance…
Organisatie: Katholieke Kring

woe 10/12

uitGewiSt: Pol Goossen

za 20/12 20u30

Het eerSte MiraKel van kindeke jezus…

EJ

KerStConCert

EJ

20u
G.C. De Passant
€ 12, € 10 voor KVLV-leden
Info: 011/78 07 57

O.C. Halleman, Dungelstraat 15,
Halle-Booienhoven
GRATIS !
Info: 0478/22 73 53

za 20/12 20u
Sint-Leonarduskerk Zoutleeuw
Kassa: € 9, VVK: € 8
Info: 011/78 24 01

za 03/01/09 20u
G.C. De Passant
Kassa: € 5, VVK: € 3

Pol Goossen brengt een verscheurend portret van een zoon wiens moeder leed aan de
ziekte van Alzheimer: een ijzingwekkende monoloog over verval en eenzaamheid, afdalend in de diepste spelonken van de wanhoop. Gelukkig zorgt pianiste Gill Masson er voor
dat de spanning geregeld onderbroken wordt…
Organisatie: KVLV Zoutleeuw

Wat was het eerste mirakel van kindeke Jezus? En waarom? Een verhaal over drie koningen en de ster van Bethlehem, over de slachtpartij van alle eerstgeborenen door een
wantrouwige koning, over de vlucht naar Egypte, over een nieuw leven beginnen ver van
huis en over een afgunstige koningszoon…
Organisatie: JH De Zwam en Chiro Jeugddroom

Het Sint-Leonarduskoor brengt een sfeervol kerstconcert in de Sint-Leonarduskerk.
Naast de eigen leden van het koor worden ook gastmuzikanten en solisten uitgenodigd.
Deze combinatie zorgt voor een uitgebreid en gevarieerd repertoire van kerstmuziek: een
lichtpunt in de donkere dagen voor Kerstmis…
Organisatie: Sint-Leonarduskoor

nieuwjaarSConCert

Een traditie die al jaren in ere gehouden wordt: elk Nieuw Jaar wordt op feestelijke wijze
ingezet door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia met hun Nieuwjaarsconcert.
Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia

te verwachten voorjaar 2009:
04/02/2009 // Kroniek van een karakter - tom Van Bauwel speelt jeroen Brouwers

Een dertiger vertelt oprecht en onverbloemd over zijn leven en liefdes, obsessies en ergernissen… soms weemoedig en melancholisch, maar vaak ook een
humoristische reﬂectie op het bestaan en op zijn eigen persoonlijkheid…

07/03/2009 // operettefestival
01/04/2009 // ratrace – Bert Kruismans

Bert Kruismans onderneemt een expeditie naar de bronnen van de onophoudelijke stress-stroom die ons meevoert door de 21ste eeuw.

eVeneMenten Van De StaD Zoutleeuw
20/07 & 21/09 // HaGelanDSe BoeKenBeurS

Zondag 20 juli 2008, 10-17u // in openlucht, op de Grote Markt - Zoutleeuw
Zondag 21 september 2008, 10-17u // in openlucht, op de Groenplaats - Zoutleeuw
De toeristische dienst organiseert, i.s.m. het Hagelands Promotieteam een beurs met tweedehandse boeken, strips, prentkaarten…
Meer info: toeristische dienst, 011/78 12 88 of toerisme@zoutleeuw.be

elKe ZonDaG in SePteMBer // BeiaarDBeSPelinGen
(behalve Kapelkermis – 21/9), van 16u tot 17u
Stadsbeiaardier Noël Reynders en zijn zonen concerteren op de beiaard van de Sint-Leonarduskerk.
Meer info: toeristische dienst, 011/78 12 88 of toerisme@zoutleeuw.be

14/09 // oPen MonuMentenDaG thema: 20

eeuw
Sint-Leonarduskerk: De 20ste eeuw was voor de St.-Leonarduskerk dé eeuw van de grote restauratiedossiers. Speciale aandacht gaat hierbij naar de
pas gerestaureerde sacramentstoren en de gerestaureerde ontwerptekeningen van de neogotische kruisweg, van Arthur Van Gramberen.
Themawandeling: 20ste eeuwse ingrepen in een middeleeuwse stad: deze wandeling schets een beeld van de ﬂagrante bouwkundige ingrepen uit de 20ste
eeuw, die het middeleeuwse straatbeeld van de stad voorgoed gewijzigd hebben.
Meer info: Dienst Cultuur, Petra Mombaerts, 011/88 86 81 of cultuur@zoutleeuw.be
ste

11-19/10 // BiBliotHeeKweeK

‘De Bib. Het leven van a tot Z’…
Vincent Betsstraat 16
Tijd te kort?! De bib kan je tijd schenken! Het hele gezin vindt er iets naar zijn gading, niemand verdoet er zijn tijd, je blijft er zo lang je wil, je gaat er zo
vaak je wil, je neemt mee wat je wil en leest, luistert of kijkt wanneer jou dat uitkomt. Samen met de kinderen, of gezellig alleen in bed of bad.
Bibtijd is kwaliteitsvolle tijd om samen met het hele gezin van te genieten.
Meer info: bibliotheek, 011 78 45 48 of zoutleeuw@bibliotheek.be

07/12 // HoBBY- en CaDeauBeurS

11 – 18u // Locatie: G.C. De Passant // Toegang: gratis
Een hele zondag lang wordt de Passant overspoeld door hobbyisten, geschenkartikelen, kunstambachten…
Meer info: toeristische dienst, 011 78 12 88 of toerisme@zoutleeuw.be

06/01/09 // StaK-Het-oeP

18u // Locatie: Historisch Stadhuis, Grote Markt // Organisatie: Stad Zoutleeuw, i.s.m. Stak-het-oep-comité // Deelname is gratis
Kinderen verkleden zich om ter mooist als de drie koningen en trekken met een uitgeholde biet als lantaarntje door de donkere straten van Zoutleeuw:
de uitgeholde bieten, een levende kerststal en warme chocolademelk voor iedereen zorgen voor een heel bijzondere sfeer…
Meer info: toeristische dienst, 011/78 12 88 of toerisme@zoutleeuw.be

PraKtiSCHe inFo: tiCKetS en 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

ontwerp & druk:

01-03/08 // ZoutleeuwSe ZoMerDaGen:

3 dagen zomer in de stad...
Het hele programma van de Zoutleeuwse Zomerdagen is gratis !!!
Vrijdag 1 augustus: v.a. 20u30: • Boogie WonderBand: Glamour & Glitter: Disco is back!
• DJ Klitza en DJ Redhead: ‘The after-party’ met Zoutleeuws DJ-talent
Zaterdag 2 augustus: v.a. 20u30: Vlaamse klassiekers en Nederlandstalige smartlappen boven!
• Christoff
• Wim Leys & @ Fundum
Zondag 3 augustus: v.a. 11u:
Familiedag
• 11u: Aperitiefconcert: Tátake! – Japanse percussie
• v.a. 14u: Straatheaterfestival ‘Zomer op Straat’ - verenigingenbeurs - kinderanimatie
• 19u: Frans’ Connection: coverband
• 20u30: Festeyn: ambiance gegarandeerd
Meer info: dienst cultuur, 011/88 86 81 of cultuur@zoutleeuw.be

