WINTER & LENTE 2015

dinsdag 3 maart 20u

// Lezing Jelle Lisson

Activiteiten januari – februari – maart

zaterdag 3 januari 20u

// Nieuwjaarsconcert
Koninklijke fanfare Sint-Cecilia

Een traditie die al jaren met succes in ere gehouden wordt: elk
Nieuw Jaar wordt op feestelijke wijze ingezet door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia met hun Nieuwjaarsconcert.
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
Kassa: € 7, VVK: € 5
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia 011/78 25 33

‘Zoutleeuw in de middeleeuwen: van platteland tot stad’
Zoutleeuw is een stad met een rijke geschiedenis. Jelle Lisson, doctoraatsonderzoeker aan de Onderzoeksgroep Middeleeuwen van de KU Leuven en inwoner van onze stad, heeft
deze boeiende ontstaansgeschiedenis in een boek gegoten en
komt hiervan een voorproefje geven.
Bij inschrijving kan je jouw exemplaar van ‘Zoutleeuw in de
middeleeuwen: van platteland tot stad’ alvast reserveren.
Zolderverdieping Lakenhalle, Grote Markt 11, Zoutleeuw
Gratis inschrijven vereist via bibliotheek@zoutleeuw.be
of 011/78 45 48

donderdag 12 maart 20u

// Lezing Jan Leyers ‘Arm en Rijk’
KVLV Gewest Budingen

Uitgeholde bieten, een levende kerststal, straattheaterartiesten, warme wijn en chocolademelk, optreden van de kinderfanfare, gedoofde lichten op en rondom de Grote Markt: ingrediënten genoeg voor een unieke Driekoningfolklore.
Historisch Stadhuis toeristische dienst, 011/78 12 88.

In de tv-serie “Arm & rijk” onderzocht Jan Leyers hoe arm en
rijk wereldwijd omgaan met de groeiende ongelijkheid. In tachtig
dagen reisde hij met een filmploeg de wereld rond. Acht wereldsteden, tien draaidagen per stad, op zoek naar groeiende kloof
tussen de “haves and have-nots”. Voor deze lezing herbeleeft
Jan Leyers zijn verrijkende reis.
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
€ 10 011/69 85 63 of 0496/80 52 05

donderdag 29 januari 18u

zaterdag 21 maart 21u

dinsdag 6 januari 18u

// Stak-het-Oep / Driekoningen

// Gedichtendag: Poëzieconcert

De Poëzieweek gaat van start onder het motto ‘Met zingen is
de liefde begonnen’. Muziek en (liefdes)poëzie gaan immers
hand in hand. Op Gedichtendag kan je daarom vanaf 18u komen genieten van de mooiste gedichten, met veel liefde voor u
voorgelezen en onder muzikale begeleiding van de leerlingen
van de muziekacademie van Zoutleeuw.
Bibliotheek, V. Betsstraat 16, Zoutleeuw
Gratis 011/78 45 48

zaterdag 7 februari 21u
// Lama-Party
Sint-Leonardusscouts

in

Ook in 2015 staan er weer heel wat bekende dj’s op de affiche
van de Lama-party: Modek is bekend in binnen- en buitenland
en heeft al heel wat internationale tournees achter de rug.
De Leuvense dj Poldoore speelde onder andere al op Dour
Festival 2014 en heeft enkele albums op zijn naam staan. Tussendoor speelt discobar MOD muziek voor jong en oud.
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 5, Kassa: € 7
Sint-Leonardusscouts, 0474/83 67 54

donderdag 19 februari 20u

// Filmavond ‘So Little Time’
S-Plus Senioren Vooruit

België tijdens WOII. Nicole en haar moeder zijn de enige overlevenden van haar familie. Hun landgoed wordt gedeeltelijk
overgenomen door een Duitse commandant. De jonge vrouw
heeft een bloedhekel aan Duitsers en laat dat de commandant
weten. Hun gezamenlijke liefde voor muziek brengt hen toch
dichter bij elkaar… Voor deze film uit 1952 werden grote delen in opgenomen in Zoutleeuw: een aanrader dus voor wie de
Grote Markt anno 1950 wil zien!
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 5, Kassa: € 7
S-Plus Seniorenbond Vooruit, 011/78 01 60

// Qui?wie-party
Chiro Jeugddroom

in

Wat vroeger een klein Chiro-fuifje was is inmiddels uitgegroeid
tot een muziek- en dansevenement voor jongeren uit Zoutleeuw
en omstreken met optredens van zowel lokaal talent als bekende
DJ’s. Vorig jaar kon deze party meer dan 1.000 mensen bekoren… Doen we dit jaar nog beter?! Er wordt gratis busvervoer
ingelegd (Zoutleeuw – Halle-Booienhoven – Sint-Truiden).
O.C. Halleman, Dungelstraat
VVK: € 5, Kassa: € 7 (onder voorbehoud)
Chiro Jeugddroom 0492/63 44 44

woensdag 25 maart 20u

in

// Lezing Hans Ausloos:
‘In den beginne’ – Neos Zoutleeuw

Geen enkel boek heeft zo intens onze cultuur beïnvloed als de
Bijbel. Talloze werken uit de West-Europese muziek, beeldende
kunsten en literatuur zijn door de Bijbel geïnspireerd. Ook nu nog
blijft de Bijbel de hedendaagse kunstenaars intrigeren.
In zijn lezing gaat prof. Hans Ausloos, doctor in de Godgeleerdheid én Zoutleeuwenaar op zoek naar de oorsprong en de historische achtergrond van het scheppingsverhaal..
Kostershuis, Kerkplein Dormaal
Neos-leden: € 7, niet-leden: € 10 0485/37 16 93

donderdag 26 maart 20u15

// ‘Liefde half om half’
Toneel Gezellen van Vliebergh

Frank is getrouwd met Rosa. Bob is getrouwd met Sandra.
William is getrouwd met Mariette.
Maar Bob en Rosa hebben samen iets waar Frank en Sandra
niets van weten. Prima situatie, tot plotseling al die verhalen bij
elkaar en door elkaar lopen. Een leuk verhaal over hoe je leven er
plotseling heel anders uit kan zien op één avond tijd.
Andere speeldata: 21, 27 en 28 maart
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 8, Kassa: € 9 Toeristische Dienst, 011/78 12 88
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Activiteiten april – mei – juni

vrijdag 24 april 19u
// Lezing Pascale Naessens:
‘Puur Genieten’

Organisatie: Dienst Welzijn stad Zoutleeuw
Pascale Naessens gelooft in puurheid. Voor haar begint alles
met voelen. Van daaruit creëert ze haar pure wereld: boeken,
keramiek en sinds kort ook meubelen. Na deze lezing is er
ruimte voor vragen, een signeersessie en een hapje en een
drankje, geïnspireerd op de ‘Pure Keuken’ van Pascale…
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
€ 5 (incl. afsluitend hapje en drankje)
GC De Passant, 011/59 12 17 of
Hilda Vandevelde, 0476/66 65 19

zondag 26 april // Kinderhoogdag
terug in Zoutleeuw!

Zin in eens iets anders?! Een spannende voorstelling? Een
sportieve uitdaging? Een actieve workshop? Knotsgekke animatie en allerlei onverwachte gebeurtenissen?
Dat kan allemaal op de Kinderhoogdag, een ongelooflijk leuke
verwendag voor kinderen van 3 tot 10 jaar, jongeren van 10
tot 12 jaar, hun ouders, grootouders en iedereen die wil genieten en feesten!
Zondag 26 april 2015 worden G.C De Passant en het stadspark omgetoverd tot een heus ‘kinderdorp’. Duid deze datum
alvast met stip aan in je agenda!!
Petra Mombaerts, 011/59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be

Aanbod ‘Altijd Geslaagd Zuid-Hageland’
‘Altijd Geslaagd – Zuid-Hageland’ biedt aan de inwoners van Zoutleeuw en van
Zuid-Hageland een bijzonder gevarieerd opleidingsaanbod in de eigen regio: workshops, lessenreeksen, uitstappen, lezingen…
In Zoutleeuw zijn voor dit voorjaar de volgende activiteiten gepland:
• 03/02, 10/02, 24/02, 03/03 en 10/03: Is naaien iets voor mij?
G.C. De Passant – 19u30-22u30
• 09/02: Tieners op vrijersvoeten – Bibliotheek – 20u
• 19/2, 26/2 en 5/3: Vluggertjes in de keuken – O.C. De Bungeneer – 19u-22u
• 23/04: Vul je belastingen in via internet – Bibliotheek – 9u30-12u30
• 21/5 en 28/5: Haal meer uit je iPad of iPhone – Bibliotheek – 9u30-12u30
• 31/5: Wilde bijen wandeling – Het Vinne – 14u-16u30
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.
cultuurdienst (Petra Mombaerts – 011/59 12 17) en
de bibliotheek (Lise Hoebrechts – 011/78 45 48)
Dit initiatief is mede mogelijk dankzij de steun van het “Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Aanbod (i.s.m.) toeristische dienst
woensdag 29 april // Lezing &
praatcafé met Pedro De Bruyckere
in
1-2 maart // Carnaval
‘Tieners, feiten en mythen’
Organisatie: Oudercomité Katholiek Secundair Onderwijs Zoutleeuw (OKSOZ) i.s.m. Gezinsbond
De mythes over de nieuwe generatie jongeren ontkracht. Pedro De Bruyckere, auteur van het boek ‘De Jeugd is tegenwoordig’, heeft vastgesteld dat de nieuwe jongeren anders
zijn. Maar zijn ze slimmer en sneller? Of zijn ze liever lui dan
moe? Zijn ze traditioneler of net weer niet?
Praatcafé met muzikale omlijsting.
Zolderverdieping Lakenhalle, Grote Markt 11, Zoutleeuw
Gratis 0470/58 56 24

in het centrum van Zoutleeuw

4-19 april // Fototentoonstelling
‘Gete in Beeld’

24-25 april // Fameus Fruitweekend
26 april // Erfgoeddag
1 mei // Meiboomplanting en

vrijdag, zaterdag, zondag 1-3 mei oude volksspelen, bloemenmarkt
// Tentoonstelling Kunstkring in
F.V. Kunstkring Zoutleeuw bestaat al meer dan 10 jaar en or- 23 mei-28 juni // Fototentoonstelling
ganiseert 2-jaarlijks een grote tentoonstelling van kunst in de
brede zin van het woord: olieverf op doek, aquarel, pentekeningen, beeldhouwwerk, fotografie…
G.C. De Passant gratis F.V. Kunstkring, 011/58 93 65

zaterdag 16 mei 20u30
// Will Tura Live

in

Organisatie: RD Zoutleeuw en De Kring vzw
Ook in 2015 verlengen Will Tura en RD Zoutleeuw op algemeen verzoek hun samenwerking! Het belooft opnieuw een
betoverend live concert te worden waar bij 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 (misschien wel voor het laatst in Zoutleeuw!) is
tijdig reserveren de boodschap…
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
€ 48 Jean Lisson, 011/78 15 82, 0478/61 42 12

‘De weg naar Compostella’

Praktische info // Tickets en 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.
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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