ZOMER & HERFST 2013

zo 07/07 v.a. 10u
Terrein VK Halewijn,
Dungelstraat 15
gratis

za 13/07 &
zo 14/07

Groot Brabants Gildenfeest

in

De festiviteiten starten om 10u met de ontvangst van de gilden en gastgilden en een maaltijd in de feesttent.
Om 12u is er een eucharistieviering in de parochiekerk van Halle-Booienhoven, gevolgd door een optocht der
deelnemende gilden in hun traditionele klederdracht. De namiddagactiviteiten starten vanaf 14u met een huldiging van de Koning der Koningen van Brabant, boogschieten, volksdans, vendelzwaaien en andere volksspelen.
De vrijdag voordien is het groot bal i.s.m. de verenigingen van Halle-Booienhoven, zaterdag rommelmarkt en
eetfestijn. Organisatie : Sint-Sebastiaansgilde Halle-Booienhoven (011/78 53 27)

30+ fuif / Independence Day - Country namiddag

za: 21u, zo: v.a. 13u
Feesttent Runkelenstraat, Ossenweg
za: kassa: € 8, VVK: € 5
zo: gratis

De Ossenwegse Feesten zijn synoniem voor sfeer en ambiance! Op zaterdag 13 juli geeft Mix Master DJ Berry
het startschot met de 30+-fuif. Special guests DJ Raf Theunis en DJ Pascy zullen de feesttent ongetwijfeld op
haar grondvesten doen daveren… Zondag 14 juli, Independence Day, is de ideale datum voor een fantastische
country-namiddag met optredens van dansgroep The Blackboots en van The Cockroach Killers, maar ook voor
oldtimers, een westernshop en een grote barbecue (vooraf inschrijven op 0479/94 56 52).
in
Organisatie: WC Ossenwegse sportvrienden (011/78 18 64)

za 20/07 21u

Leenhaagse Feesten

Feesttent Leenhaagstraat 38
€5

in

Vanaf 17u30 kan je in de feesttent terecht voor de wijkbarbecue (€9), vanaf 21u voor een groot bal met discobar Music Line en DJ Bert. Er zijn ook optredens voorzien: Pat Robbins (Leeuwenaar Patrick Jordens) voorziet
het voorprogramma. Hoofdact van de avond is Mathias Lens, die in 2009 nog samen met Annelies Winten het
accordeonduo ‘The Sunsets’ vormde maar die zich sinds 2011 volledig richt op zijn solocarrière, hierbij sterk
gesteund door zijn partner Laura Lynn. Organisatie: De Moedige Pedaaltrappers Leenhaag vzw (011/58 88 10)

wo 25/09

Volksconcert Gewestelijke Harmonie ‘50-plussers’

zo 06/10 14u30

‘Stand-up 4 Kids’ Piv Huvluv

in

‘De Koffiezuipers’ Ridder van de Wijertoneel

in

14u30
G.C.de Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
€5

G.C.de Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 5, Kassa: € 7

za 26/10 20u
Andere speeldata:
25/10, 27/10, 30/10, 1/11, 2/11
P.C. Budingen, Pastorijstraat 4
€ 8, € 4 voor kind -13 jaar

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 SintCecilia maken deel uit van deze harmonie. Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia (011/78 25 33)
Piv Huvluv is één van de pioniers die het genre stand-up lanceerde én tot een begrip maakte in Vlaanderen.
De humor van Piv heeft altijd al kinderlijke trekjes vertoond: levensechte verhalen, gelardeerd met visuele onzin
en primaire muziekjes. Hoog tijd om alle pijlen op de kids zelf te richten en hen te confronteren met hun eigen
onhebbelijkheden en kleine kantjes. Een uur lang speelt Piv tegen een strak tempo, spreekt hij de kinderen aan
en daagt hen uit. Onderbroekenlol mag, maar vindt tegengewicht in heuse doordenkers, creatieve vondsten en
geslaagde improvisaties. Organisatie: KWB Zoutleeuw (0474/74 02 56)
In een bejaardentehuis brengen de bewoners de tijd door met ruziemaken en mokken, omdat er anders helemaal
niets gebeurt. Wanneer op een dag iemand sterft, lijkt dit op het eerste gezicht niet ongewoon in een bejaardentehuis, ware het niet dat het hier weleens om een moord zou kunnen gaan. Of ligt het aan de koffie? Iedereen verdenkt
iedereen. Geleidelijk komen we te weten dat de verledens van de bewoners raakpunten hebben en wordt de puzzel
opgelost... Auteur: Eddy Van Ginckel. Organisatie: Ridder van de Wijertoneel - Budingen (011/58 10 17)

wo 06/11

Filmavond: The Hunger Games

za 7/12 21u

Snakes in Exile

in

De Grote Pro Arte Lewa-quiz

in

20u
G.C.de Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
€ 5 (€ 4 met studentenkaart)

G.C.de Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 8, Kassa: € 10

za 14/12
OC Halleman, Dungelstraat 15,
Halle-Booienhoven
€ 15 per ploeg

In de nabije toekomst wordt Noord-Amerika geteisterd door droogte, brand en oorlog. Het land is verdeeld in
de ‘Hoofdstad’ en twaalf regio’s. Elk jaar worden twee jonge deelnemers van elk district uitgeloot om in een
competitie de andere deelnemers uit te schakelen. Het volk wordt gedwongen om deze ‘wedstrijden’ te kijken,
voor vermaak, maar vooral ter intimidatie. Katniss en Peeta zijn 2 van de uitverkorenen. Samen moeten ze het
opnemen tegen veel sterkere en beter getrainde deelnemers... Amerikaanse science fiction film uit 2012, in een
regie van Gary Ross en met Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson en Elizabeth Banks.
Organisatie: Curieus - afdeling Zoutleeuw (0476/67 94 20)
Met een basisinstrumentarium van 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. Snakes in
Exile is dus geen klassieke folkgroep, maar een gezelschap met een eigen geluid dat voornamelijk gekenmerkt
wordt door driestemmige vocale harmonieën en ambiance… Ze zijn ondertussen een vaste waarde geworden
in Zoutleeuw. Organisatie: Katholieke Kring (0495/23 52 67)
“Een quiz is een voornamelijk op kennis gebaseerd spel, waarbij spelers binnen een bepaald tijdsbestek vragen
moeten beantwoorden, eventueel gecombineerd met andere opdrachten. Naast het oproepen van feitenkennis
is soms ook logisch of lateraal denken vereist”. Dit is althans de omschrijving volgens Wikipedia. Op zaterdag
14 december kan u ontdekken hoe de Grote Pro Arte Lewaquiz hier invulling aan geeft…
Organisatie: Pro Arte Lewa (011/78 07 59)

Evenementen van de stad Zoutleeuw

Elke zondag in juli & augustus en de
eerste zondag van september en oktober
// Geleid bezoek aan de Sint-Leonarduskerk
Telkens om 15.30u. Reservatie is niet nodig.

13 juli // Vlaanderen feest ! en Zoutleeuw
feest mee… in het stadspark!

De Vlaamse feestdag... Hoe kan je die beter vieren dan
met een filmavond in het stadspark?! Op het programma
staan, uiteraard, Vlaamse topfilms! Om 13u wordt al gestart met een Cava lounge
en gratis springkastelen voor de kids. Voor het filmgebeuren is het wachten tot
het donker wordt: om 21u30 schittert Matthias Schoenaerts in de kortfilm ‘Dood
van een schaduw’ en om 22u15 is het de beurt aan Veerle Baetens en Johan
Heldenberg in ‘The Broken Circle Breakdown’. Inkom: € 5.
Info en tickets: Yves Desard, depassant@zoutleeuw.be - 011/58 97 67
Organisatie: ZVC Benidorm Bastards i.s.m. stad Zoutleeuw

21 juli tot 8 september // Beiaardconcerten
Elke zondag op de beiaard van de Sint-Leonarduskerk.
Beiaardiers: Noël Reynders en zonen Hendrik en Frederik.

8 september // Open Monumentendag
met beiaardconcert en -picknick

thema Het beste van
Open Monumentendag
n.a.v. de 25ste editie.
Van 14u tot 18u: doorlopend rondleidingen in de Sint-Leonarduskerk
14u: wandeling Langs Leeuwse
kerken en kapellen (duur 2 uur)
i.s.m. Leeuwse Gidsenbond.
Vertrek aan de toeristische dienst.
16u tot 17u: beiaardconcert n.a.v. 50
jaar restauratie van de beiaardklokken en 10 jaar beiaardconcerten. In
de rustige omgeving van WZC De
Vesten kan je bij een picknick genieten van zomerse klanken.
Info: toeristische dienst
011/78 12 88 of
toerisme@zoutleeuw.be

11 augustus // Ketnet Cup

Deze zomer doorkruist Ketnet Vlaanderen opnieuw met De Ketnet Cup, een programma waarin ploegen van telkens drie kinderen
het tegen elkaar opnemen in de meest uiteenlopende spelletjes op grote opblaasbare
games. Naast de wedstrijd is er ook telkens een publieksevent waarbij de bezoekers de
spelletjes uit het programma en tal van andere spelletjes en activiteiten kunnen uitproberen. Voor de presentatie zorgen de wrappers Sien en Sander. De opname en het event
vinden telkens op zondag plaats, de uitzending is het weekend en de week daarna.
Meer info: Dienst cultuur - Petra Mombaerts - 011/59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be

15 augustus // Hondenwandeling

Sinds 1990 is de hondenwandeling op 15 augustus een vaste waarde
geworden in Zoutleeuw en omstreken. De 23ste editie wordt georganiseerd in het
provinciaal domein “Het Vinne”, Bewegwijzerde wandelingen laten de mooiste
hoekjes van Zoutleeuw zien. Er zijn een aantal standen en een hondenzegening.
Inschrijven kan tussen 13 en 15 uur en kost € 3 per hond.
Info en tickets: toeristische dienst, 011/78 12 88
Evenementen in Het Vinne

22-26 juli en 26-30 augustus // Zomerkamp
23 augustus // Nacht van de vleermuis

1 juli tot 31 augustus // Leeszomer

Bzzzz!! Daar is hij weer! Vlieg laat je ook deze zomervakantie weer lezen,
zoeken en puzzelen. Rep je vanaf 1 juli naar de bib en vraag je bundeltje aan
de balie. Er is een tof gadget voor iedere deelnemer en misschien ga jij wel
aan de haal met een leuke prijs. Zaterdag 7 september sluiten we de wedstrijd af met
een keitof feestje. Zorg dat je er zeker bent want dan worden ook de winnaars geloot.
Voor kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar.

12 oktober 10-12u // Verwendag

Kom binnen en zet u. Vertel eens. Hoe gaat het ermee? Wat kan ik voor jou doen?
Wat lees je graag? Welke films zie je graag? Kopje koffie? Of liever iets lekkers?
Het kan allemaal op de jaarlijkse verwendag tijdens de bibliotheekweek.
Inschrijven is niet nodig.

16 oktober 20u // Lezing: Leven zoals het was.
Zoutleeuw in de jaren ‘30

8 september // Knabbel en Babbel-wandeling

Duik even terug in de tijd: Zoutleeuw in de late jaren ‘30. Zoutleeuw had nog een
station en mijnheer pastoor was heer en meester. Hoe zag het dagelijkse leven
van de gewone Leeuwenaar er toen uit? Roger Moria vertelt over deze bijzonder
boeiende periode aan de hand van uniek fotomateriaal. In samenwerking met de
Vrienden van Zoutleeuw. Lezing gratis, inschrijven verplicht.

Info: provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be of 011 78 18 19

Bibliotheek, Vincent Betsstraat 16 - 011/78 45 48
of bibliotheek@zoutleeuw.be - www.zoutleeuw.be

avond i.s.m. Natuurpunt Zoutleeuw.

Bijdrage voor proevertjes: €3 per persoon. Graag vooraf inschrijven.

PRAKTISCHE INFO // TICKETS & RESERVATIE

Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de organiserende verenigingen, G.C. De Passant (011/59 12 17), 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, G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw, 011/59 12 17, cultuur@zoutleeuw.be .
“Kultuurkuur in Zoutleeuw” is een halfjaarlijkse uitgave van de stad Zoutleeuw - dienst cultuur.
ontwerp & druk:

