ZOMER & HERFST 2014

Evenementen verenigingen en cultuurraad

za 12/07 &
zo 13/07

30+ fuif / familie-namiddag met rommelmarkt en barbeque

za: 21u, zo: v.a. 12u
Feesttent Runkelenstraat, Ossenweg
za: kassa: € 8, VVK: € 5
zo: gratis

De Ossenwegse Feesten zijn synoniem voor sfeer en ambiance!
Op zaterdag 12 juli geeft Mix Master DJ Berry het startschot met de 30+-fuif. Special guests FESTEYN LIVE
zullen de feesttent ongetwijfeld op haar grondvesten doen daveren…
Zondag 13 juli wordt een gezellige familienamiddag (gratis inkom!) met rommelmarkt en barbecue. De Stevie D’s Band
en zanger Omer tekenen voor de muzikale omlijsting. Vooraf inschrijven voor de barbecue kan op 0495/47 93 53.
in
Organisatie: WC Ossenwegse sportvrienden (011/78 18 64)

do 25/09 14u30

Volksconcert Gewestelijke Harmonie ‘50-plussers’

G.C.De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
€5

za 11/10 20u
G.C.De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 10, Kassa: € 12

za 25/10 20u
Andere speeldata:
24/10, 26/10, 29/10, 31/10, 1/11
O.C. De Bungeneer, Pastorijstraat 4
€ 8, € 4 voor kind -13 jaar

za 6/12 21u
G.C.De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 10, Kassa: € 12

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 (011/78 25 33)

‘Onsterfelijke melodieën’

Hoogtepunten uit vier eeuwen muziekgeschiedenis. Van Bach tot Andrew Lloyd Webber. De grootste hits van Verdi,
Puccini en de meezingers uit onder meer West Side Story, Phantom of the Opera, Les Misérables, Cats en The Sound
of Music. Een avond om nooit te vergeten in het gezelschap van Glenn Desmedt (tenor) en Ann Lauwereins (sopraan),
begeleid door Dirk Baert (piano). Organisatie: Cultuurraad Zoutleeuw (011/59 12 17)

‘Hoera! ’t Is een jongen!’ Ridder van de Wijertoneel

in

Snakes in Exile

in

Prof. Walter Desmet en zijn vrouw Riet zijn één jaar gehuwd en willen dit rustig met zijn tweetjes vieren. Onverwachts
– en wat aan de late kant- ontvangen zij van de ouders van Riet een telegram dat ze op bezoek komen. Als net op dat
moment ook de zoon uit het vorig huwelijk van Walter (waarvan Riet het bestaan niet eens wist) komt opdagen, zorgt
dit voor een aaneenschakeling van gekke en verwarrende situaties, de nodige spanningen en een verrassend einde!
Auteurs: Arnold en Bach. Organisatie: Ridder van de Wijertoneel - Budingen (011/58 10 17)
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: De Kring (0495/23 52 67)

Altijd Geslaagd – Zuid-Hageland

De gemeenten Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Landen, Linter en Zoutleeuw hebben samen met Vormingplus
de handen in elkaar geslagen om ‘Altijd Geslaagd – Zuid-Hageland’ uit te werken. Dit project biedt aan de inwoners van Zoutleeuw en van Zuid-Hageland een bijzonder gevarieerd opleidingsaanbod, en dit in de eigen regio:
workshops, lessenreeksen, uitstappen, lezingen…

Het volledige programma voor Zuid-Hageland vind je op
www.zoutleeuw.be en op www.vormingplusob.be .
Hier kan je ook inschrijven voor alle activiteiten.
Meer info: cultuurdienst (Petra Mombaerts – 011 59 12 17)
en de bibliotheek (Elke Lambilotte - 011 78 45 48)
Dit initiatief is mede mogelijk dankzij de steun van het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

In Zoutleeuw zijn voor dit najaar alvast de volgende activiteiten gepland:
• 23/9: Lifesavers voor spitsuurouders – Zolder Lakenhalle – 20u
• 24/9: Eerste hulp bij huis-, tuin- en keukenongevallen
(i.s.m. Het Rode Kruis Zoutleeuw – Linter - Geetbets) – lokaal Rode Kruis – Budingenweg 2 – 19u30
• 15/10: Sporen van de Groote Oorlog – GC De Passant – 20u
• 12 en 14/11: Facebook voor beginners – Bibliotheek – 9u30-12u30
• 14/11: Landschap van betekenis: lezing over de toekomst van het natuurbehoud
(i.s.m. Natuurpunt) – Zolder Lakenhalle – 19u
• 25/11: Blijvend geluk vind je in jezelf – Zolder Lakenhalle – 19u30

PRAKTISCHE INFO // TICKETS & RESERVATIE

Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de organiserende verenigingen.
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.
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Activiteiten van de stad Zoutleeuw

Tentoonstellingen

1 juli - 31 augustus
// Leeszomer

5 - 8 juli
// OC De Bungeneer
// Nostalgisch Budingen

Lees-, zoek- en puzzelwedstijd in de bib, voor kinderen van
het 1ste tot het 6de leerjaar. Afsluitend feestje en bekendmaking
van de winnaars op zaterdag 6 september in de bib.
Info: bibliotheek, 011/78 45 48

zaterdag 12 juli
// Vlaanderen feest ! open lucht
cinema in het stadspark!

De Vlaamse feestdag... ook in het stadspark van Zoutleeuw!
Vanaf 14u: Cava lounge en gratis springkastelen voor de kids.
Open lucht cinema start om 21u30 met een Vlaams kortfilm
– om 22u15 kruipt Matteo Simoni in de huid Rocco Granata
in ‘Marina’. Inkom: € 5 (vanaf 21u).
Organisatie: ZVC Benidorm Bastards i.s.m. stad Zoutleeuw.
Info: De Passant – 011/58 97 67

vrijdag 15 augustus
// Hondenwandeling

Bewegwijzerde wandelingen, infostanden, demonstraties en een
hondenzegening, in provinciedomein ‘Het Vinne’. Inschrijven kan
tussen 13 en 15 uur en kost € 3 per hond (€ 1,50 wordt geschonken aan Limburgse reddings- en therapiehonden).
Info: toeristische dienst, 011/78 12 88.

zondag 14 september
// Open Monumentendag

Thema: ‘Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst’. Divers aanbod met rondleidingen in de Sint-Leonarduskerk, de tentoonstelling in de Sint-Laurentiuskerk in Helen, geleide stadswandeling en picknick op de OCMW-campus.
Info: toeristische dienst, 011/78 12 88.

27 - 30 november
// het historisch stadhuis wordt
‘Het Buitenhuis van de Sint’

Sinterklaas heeft het Historisch Stadhuis van Zoutleeuw dit jaar
uitgekozen als zijn buitenverblijf voor de periode dat hij in ons
land verblijft. De Sint en zijn Pieten pakken hun koffers uit in
Zoutleeuw en stellen de deuren van hun buitenverblijf open voor
het grote publiek. Donderdag en vrijdag worden gereserveerd
voor schoolbezoeken, zaterdag en zondag is iedereen welkom!
Meer info: toeristische dienst, 011/78 12 88

13 en 14 december
// Kerstmarkt aan de Kleine Gete

Tientallen standen, randanimatie en optredens zorgen voor een
ideale kerststemming voor deze jubileumeditie (10 jaar!).
Organisatie: Kerstmarktcomité De Kleine Gete
i.s.m. stad Zoutleeuw.
Info en inschrijvingen: De Cleyne Taefel, 011/78 43 43

Hoe zag Budingen er in de 19de en de 20ste eeuw uit? De
foto’s en ansichtkaarten van toen roepen een geïdealiseerd
verleden op dat ons soms doet terugverlangen naar wat ooit
geweest is.
Gratis!
Info: toeristische dienst, 011/78 12 88

10 juli – 24 augustus
// Historisch Stadhuis
// Piet Van Aken

Piet Van Aken is een aquarellist en docent aquareltechnieken.
Hij is organisator van workshops in binnen- en buitenland en
stelt zijn eigen werk tentoon in Zoutleeuw.
Gratis!
Info: toeristische dienst, 011/78 12 88

1 - 31 augustus
// Bibliotheek
// Tentoonstelling graphic novel

Reizende tentoonstelling Graphic Novel (romans in stripvorm).
Je vindt dan in de bib ook een aanbod van de vijftig belangrijkste Graphic Novels.
Gratis!
Info: bibliotheek, 011/78 45 48

11 augustus – 11 november
// Sint-Laurentiuskerk Helen
// ‘Een kleine stad in de Groote
Oorlog’

De tentoonstelling vertelt het verhaal van alle dorpen van GrootZoutleeuw die getroffen werden door de gebeurtenissen van
augustus 1914. Budingen, Helen en Bos lagen aan de Getelinie
en hebben zwaar geleden onder de Duitse represailles.
Gratis!
Organisatie: toeristische dienst
i.s.m. vzw De Vrienden van Zoutleeuw en parochie Helen.
Info: toeristische dienst, 011/78 12 88

7 – 21 september
// Historisch Stadhuis
// Frans Matthee

Deze Zoutleeuwse kunstenaar begon al heel jong met tekenen, schilderen en boetseren en later ook met het snijden van
beelden in hout. Matthee behaalde met zijn werk al verschillende internationale prijzen.
Gratis!
Info: toeristische dienst, 011/78 12 88
de
passant

ontwerp & druk:

