WINTER & LENTE 2011

za 05/02 20u30

Soirée Française met Eddy et les Vedettes

G.C. De Passant,
Sint-Truidensesteenweg 1a,
Zoutleeuw
VVK: € 8
(€ 7 voor -25 jaar en +55jaar)
Kassa: € 10
(€ 9 voor -25 jaar en +55jaar)
Kaasschotel: € 8
(vooraf te reserveren)

Qu’est-ce que c’est: Eddy et les Vedettes? Eddy et les Vedettes brengen chansons van o.a. Serge
Gainsbourg, Plastic Bertrand, Françoise Hardy, Gilbert Bécaud, Dalida, Joe Dassin, Claude François…; de
Franse ‘vedetten’ uit vervlogen tijden, enfin. Zanger Frank Mercelis (de oorspronkelijke frontman van Eddy
en De Schellekens) blaast samen met zijn Vedettes het chanson van weleer nieuw leven in en zij doen dat
uiteraard in hun gekende Eddy-stijl: speels, strak in het pak, vol overgave en met zin voor poëzie en sexy
danspasjes. Een concert van Eddy et les Vedettes; c’est fou, qoui!
Extra: Geniet van deze ‘Franse Avond’: fantastische muziek, gezellige sfeer, heerlijk Franse wijnen, kaasschotel aan democratische prijs (vooraf te reserveren!)…
Organisatie: G.C. De Passant i.sm. cultuurraad Zoutleeuw (011/58 97 67 of cultuur@zoutleeuw.be)

za 19/02 21u

Sound of Scouts

G.C. De Passant,

VVK: € 4; Kassa: € 6

Na het succes van de vorige editie van ‘Sound of Scouts’ gaan de Sint-Leonardusscouts door, maar dan
‘bigger and better’! Waar vorig jaar de nadruk lag op lokaal talent, presenteren zij u nu ook enkele internationale namen: Danny Da Funk, gekend van de Nederlandse rappersgroep ‘De Jeugd van Tegenwoordig’
zorgt voor een DJ-set van 90 min; ook The Whatevers, die al op Werchter en Pukkelpop te gast waren zullen van de partij zijn. Daarnaast blijven de Scouts ook oog hebben voor regionaal talent: Discobar M.O.D.
en DJ Klitza van Zoutleeuw zullen ongetwijfeld heel de zaal aan het dansen krijgen!
Organisatie: Sint-Leonardusscouts (Pieter Degeneffe, 0479/63 60 25)

za 12/03 v.a. 21u

Rock Rally @ Zaal De Kring

Sint-Truidensesteenweg 1a,
Zoutleeuw

3

EJ

EJ

Zaal De Kring,
Vincent Betsstraat, Zoutleeuw
VVK: € 2; Kassa: € 4

JH Paljas schuimt opnieuw het spectrum van onbekend talent af voor hun 2de Rock Rally @ Zaal De Kring.
Speelt u elk podium plat dat u beklimt? Bent u nog op zoek naar een podium om plat te spelen? Of houdt
u er van om onbekend talent te ontdekken? Dit is uw kans. 6 groepen krijgen de kans om het beste van
zichzelf te geven. Het publiek bepaalt wie wint! De laureaat krijgt een volledige dag opnametijd bij een professionele studio cadeau én de eer om Zoutrock 2011 te openen! Iedereen en elk genre is welkom! Voelt
u het al een beetje kriebelen? Surf dan voor meer info naar www.zoutrock.be (inschrijven vóór 1/2/11).
Organisatie: JH Paljas (www.zoutrock.be of info@jhpaljas.be)

za 07/05 v.a. 21u

Zoutrock

G.C. De Passant,

VVK: € 5; Kassa: € 7

Zoutrock, het muziekfestival van JH Paljas is al aan zijn zesde editie toe. Drive like Maria en The Mojo
Filters tekenen in GC De Passant voor een bijzonder fijne avond voor alle liefhebbers van Rock en Blues.
De Rattlekings zorgen met een 50’s Rockabilly feest voor een spetterende afsluiter waarbij iedereen uit
zijn dak gaat. Maar er is meer! Naast De Passant wordt een grote Bluestent neer geplant waar ondermeer
The John North Blues Band het beste van zichzelf geeft. Hier kan bovendien de innerlijke mens versterkt
worden met lokale streekbieren als Dorre en Walsberger en een smakelijke barbecue.
Organisatie: JH Paljas (www.zoutrock.be of info@jhpaljas.be)

za 14/05 20u30

Will Tura Live

G.C. De Passant,
Sint-Truidensesteenweg 1a,
Zoutleeuw
€40

Na de jubileumeditie van vorig jaar (10 jaar Will Tura in Zoutleeuw) verlengen Will Tura en RD Zoutleeuw
op algemeen verzoek hun samenwerking ook in 2011! Het belooft opnieuw een betoverend live concert te
worden 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 onvergetelijke concert is tijdig reserveren de boodschap…
Organisatie: RD Zoutleeuw (Jean Lisson, 011/78 15 82 – 0478/61 42 12)

wo 21/09

Wordt verwacht:
Philippe Geubels - Hoe moet het nu verder

Sint-Truidensesteenweg 1a,
Zoutleeuw

EJ

EJ

Foto: Frank Abbeloos

G.C. De Passant,
Sint-Truidensesteenweg 1a,
Zoutleeuw
Reservatie en voorverkoop start
v.a. 1/2/2011

Wat de Chinese kalender er ook over mag zeggen, 2009 en 2010 waren dé jaren van Philippe Geubels.
Na het succes van zijn zaalshow ‘Droog’, nadat hij de Pop-Poll en de Slimste Mens op hun kop zette en
nadat hij zowat half bekend vrouwelijk Vlaanderen mocht kussen, blijft Philippe achter met twee levensgrote vragen. Wie ben ik en wat doe ik hier? En hoe moet het nu verder? De eerste is werk voor specialisten, de tweede wordt de rode draad ‘en meteen ook de titel’ van Philippes nieuwe show.
Organisatie: G.C. De Passant i.sm. cultuurraad Zoutleeuw (011/58 97 67 of cultuur@zoutleeuw.be)

Evenementen van de stad Zoutleeuw

elke eerste zondag
van de maand
// Geleid bezoek aan
de Sint-Leonarduskerk van
Zoutleeuw

Bibliotheek
27 januari
// Gedichtendag
Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. De laatste donderdag van januari staat poëzie een dag/
nacht lang in het zonnetjes, ook in de bib van Zoutleeuw.
Het thema van de editie 2011 is ‘Nacht’. Kom donderdag
27 januari naar de bib en krijg een ‘poëtische’ verrassing...
Info: Bibliotheek, 011/78 45 48 – www.zoutleeuw.be

Inkom kerk: € 2, gidsbeurt om 15u30 (gratis).
Meer info: toeristische dienst, 011/78 12 88

18 tot 21 maart
// Carnavalweekend

19 maart tot 3 april
// Jeugdboekenweek

Organisatie: CV De Ridders van de Greun Rat, met de steun van
de stad Zoutleeuw
Op vrijdagnamiddag wordt, i.s.m. de scholen, om 13u11 het
startschot gegeven voor de kindercarnavalstoet door de straten
van Zoutleeuw. Om 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)
Info: Luc Appeltans, 011/78 10 68

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 2011 is ‘Geheimen’. Elke boek is een geheim,
elke lezer is een ontdekkingsreiziger.
Kijk binnenkort op www.zoutleeuw.be aan welke activiteiten
je kan meedoen.
Info: Bibliotheek, 011/78 45 48.

17 april
// Boekenbeurs
Op 17 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

zondag 15 mei
// Kinderhoogdag in Zoutleeuw!
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!
Kinderhoogdagen zijn al jaren een vaste waarde in steden als Tienen en
Aarschot. Dit initiatief van de provincie Vlaams-Brabant streek in 2009
voor het eerst ook neer in Zoutleeuw en na het grote succes van de eerste
editie kon een vervolg niet uitblijven!
Zondag 15 mei 2011 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!!
Meer info: Petra Mombaerts, 011/88 86 81 of cultuur@zoutleeuw.be

paasmaandag 26 april
// Bloemenmarkt en
bezoek aan de beiaard van de
Sint-Leonarduskerk
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.
Info: Toeristische dienst 011/781288

11, 12, 13 en 14 juni
// Sinksenkermis:
4 dolle dagen in Zoutleeuw
Foto: Gaston Pulinckx

Zaterdag: verkiezing van het Sinksenkind 2011 (16u) en
officiële opening van de kermis door de kindergemeenteraad
(17u30)
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 vuurwerk in het stadspark
om 22u.
Meer info: Toeristische Dienst, 011/78 12 88

PRAKTISCHE INFO
// TICKETS & RESERVATIE
t
t
t
t

DE
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PASSANT

in Vlaams-Brabant

ontwerp & druk:

Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de organiserende verenigingen,
G.C. De Passant (011/58 97 67), 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/ 58 97 67,
cultuur@zoutleeuw.be
“Kultuurkuur in Zoutleeuw” is een halfjaarlijkse uitgave van de stad
Zoutleeuw dienst cultuur, cultuurraad Zoutleeuw en verschillende
culturele verenigingen van Zoutleeuw.

