ZOMER & HERFST 2015

Evenementen verenigingen

za 11/07 &
zo 12/07

30+ fuif / familie-namiddag met rommelmarkt en barbeque

za: 21u, zo: v.a. 12u
Feesttent Runkelenstraat, Ossenweg
za: VVK: € 5, kassa: € 7
zo: gratis

De Ossenwegse Feesten zijn synoniem voor sfeer en ambiance! Op zaterdag 11 juli geeft Mix Master DJ Berry
het startschot met de 30+-fuif. Special guests ‘Covers on the Rocks’ (VVK: € 5, Kassa, € 7).
Zondag 12 juli wordt een gezellige familienamiddag (gratis inkom!) met rommelmarkt en barbecue.
Live orkest ‘Sound Wave’ tekent voor de muzikale omlijsting. Inschrijvingen barbecue: 0495/47 93 53 .
in
Organisatie: WC Ossenwegse sportvrienden (011/78 18 64)

vr 18/09 20u

Fiesta Española

in

Schlagerparade

in

OC Halleman
€ 20
(incl. 1 glas cava en tapas als amuse)

za 19/09 19u30
(deuren open: 18u)
G.C.De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 12, kassa: € 15

do 24/09 14u30
G.C.De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 5, kassa: € 7

do 22/10 20u

Het vakantiegevoel blijft duren tot in september dankzij deze Spaanse avond met alles er op en er aan: Flamenco
met Federico Ordoñez en Samina (Flamenco-dansschool ‘La Juana’), optreden van Mauricio Villanueva, Spaanse
wijn, tapas van ‘Beste Hobbykok’ Johan Engelen… De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar Levensloop,
t.v.v. de strijd tegen kanker. Organisatie: Femma Halle-Booienhoven (inge.rene@telenet.be of 0478/38 29 47)
Al voor de 6de keer komt de Schlagerparade naar Zoutleeuw. En ook nu weer is de line-up meer dan de moeite:
Faith, Robby, Sammy Baker, Patrick Mievis, Phill Kevin, Yves Seghers, Matthias Lens, Luc Steeno en Willy Sommers…
De festiviteiten gaan dit jaar voor het eerst door in GC De Passant!
Organisatie: Five-Events vzw (Koen Toelen – 0493/19 67 84)

Volksconcert 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 (011/78 25 33)

Gespreksavond Walter Van Steenbrugge: ‘De Affaire Justitie’

G.C.De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
€2

Topadvocaat Walter Van Steenbrugge pleit al jaren voor een hervorming van justitie. Als strafpleiter kent hij als
geen ander het Belgisch rechtssysteem. Vanuit zijn eigen ervaringen uit hij kritiek op de hedendaagse rechtspraak maar geeft ook zijn visie op alternatieven om het systeem te verbeteren.
Organisatie: S-Plus Seniorenbond Vooruit (011/78 01 60 of 0474/99 13 85)

zo 25/10 11u

’14-’18 Concert met Evi Roelen en Pierre Anckaert

in

‘Martha en Mathilda’ Ridder van de Wijertoneel

in

Snakes in Exile

in

plaats nog te bepalen
VVK: € 7, kassa: € 10

za 31/10 20u
Andere speeldata:
30/10, 1, 4, 6, 7/11
O.C. De Bungeneer, Pastorijstraat 4
€8

za 28/11 21u
G.C.De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 10, Kassa: € 12

do 10/12 20u
Andere speeldata: 5, 6, 11, 12/12
G.C.De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
€8

Geïnspireerd door de muziek die ontstond tijdens WO I, namen Evi Roelen (zang) en Pierre Anckaert (piano) het
initiatief om een aantal muzikale pareltjes uit die periode in een nieuw kleedje te steken. Ze nemen je mee naar
de sfeer van toen die, ondanks de harde tijden, ook doordrongen is van verlangen, hoop en liefde…
Organisatie: Pro Arte Lewa (0497/23 17 17)
Martha en Mathilda zijn twee zussen op leeftijd die samen een oudbollig hotelletje runnen. Wat niemand echter
weet is dat de dames ook illegale en duistere zaakjes doen om op korte tijd een kapitaal te verdienen waarmee
ze een rustige oude dag kunnen slijten op een zonnige bestemming. Maar dat verloopt niet echt zoals voorzien…
Auteur: Pol Anrys. 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 heel eigen geluid …
Organisatie: De Kring (0495/23 52 67)

Toneel: ‘De nonnen zijn weer begonnen’

De Gezellen van Vliebergh bestaan dit najaar 50 jaar. Dit wordt op een passende wijze gevierd met de herneming
van één van hun topstukken: ‘De nonnen zijn weer begonnen!!!’. Als Moeder Overste van het Bisdom verneemt dat
haar klooster moet sluiten slaan alle stoppen door. Hoe gaan ze dat oplossen? Misschien door hulp te vragen aan
hun boezemvrienden ‘De Paters van de Bruin Trappisten’? Of aan de zus van Vader Abt die in het cabaretwereldje
in Brussel vertoeft? Organisatie : De Gezellen van Vliebergh (Tickets en info: Toeristische Dienst, 011 78 12 88)

Meer info over dit aanbod en over een brede waaier van andere
activiteiten in Zoutleeuw vind je op www.UitinZoutleeuw.be .
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Meer info: dienst cultuur
011/59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be

Info en reservatie: dienst cultuur
011/59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be

Za 22/08 v.a. 19u30// Zoutleeuw Zomert
ZOU T

LEEUW

ZOMERT

22 AUG 2015
GROTE MARKT

T

KINDERCONCER

19U

RED DE WERELD

20U30

BUURMAN
22U

ZINGELONG
BAUWENS,
ZING MEE MET NELEHAUTEKIET...
AXL PELEMAN, JAN SE
FEAT. CHRIS MAZARE

Verantwoordelijke uitgever: Viki Tweepenninckx,

• 19u: Kinderconcert ‘Red de wereld’: Red is een superheld die
de wereld wil redden, maar de wereld is groot… Kan Red het alleen? Of moeten alle kinderen hem helpen?
• 20u30: ‘Buurman’: in april nog de centrale gast van Nekka Nacht
2015, en nu op de Grote Markt van Zoutleeuw.
• 22u: ‘Zingelong’ : niets zo ontladend als samen zingen! Laat je
helemaal gaan en zing mee met Axl Peleman, Nele Bauwens, Jan
Hautekiet en special guest Chris Mazarese!

Koekeloere is een initiatief van de stad Zoutleeuw en bundelt het cultuuraanbod voor kinderen en families. Vanaf april 2015 kunnen kinderen in Zoutleeuw minstens 1 keer per maand ‘Koekeloere’ naar cultuur op kindermaat.
Voor het najaar zijn de volgende activiteiten gepland in GC De Passant:
• 13/9, 15u: Joris en de geheimzinnige toverdrank – voor 7-12 jaar
• 18/10, 15u: De Koning zonder schoenen – voor 3+
• 1/11, 16u: Hans en Grietje – voor 5-8 jaar
• 20/12, 15u: De Koningin is verdwenen – 5-8 jaar

Toeristische dienst

p/a Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw

Zo 13/09 v.a. 14u // Zoutleeuw leeft !

Streekbierenproeverij, verenigingenbeurs, streekproducten en ‘Cirk Publiek’ (workshops,
doorlopende animatie en circustheater die ‘Cirkus’ in al zijn vormen in de kijker zetten): een
ideale cocktail voor een leuke en gezellige namiddag. Op initiaitief van de cultuurraad wordt
het grasveld aan de OCMW-campus op 13 september van 14u tot 18u omgetoverd tot een
bruisende plek waar Zoutleeuwse verenigingen hun werking voorstellen, bezoekers kunnen
genieten van een lekker streekbier of –produkt en klein en minder klein helemaal kan opgaan
in verschillende circusactiviteiten.

15/08 // Hondenwandeling
25ste editie – start in het stadspark

5-27/09 // Tentoonstelling: ‘Michan’
van kunstenaar André Michiels

13/09 // Open Monumentendag
•

CIRK

PUBLIEK
Een jaar lang circus in Vlaams-Brabant

za 17/10 20u // Onsterfelijke melodieën

Na de positieve reacties op de eerste editie kan een vervolg
niet uitblijven. 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: kortom, de ‘schlagers’ uit het genre!
Een avond om nooit te vergeten in het gezelschap van
Glenn Desmedt (tenor) en An Lauwereins (sopraan) , begeleid door Dirk Baert (piano).
Organisatie: Cultuurraad Zoutleeuw / GC De Passant / Kaarten: VVK: € 10, Kassa: € 12

za 28/11 & zo 29/11 // Buitenhuis van de Sint

Het Historisch Stadhuis wordt ‘Het Buitenhuis van de Sint’.
Sinterklaas heeft het Historisch Stadhuis van Zoutleeuw ook dit jaar opnieuw 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 op
zaterdag 28 en zondag 29 november.

011/78 12 88

•

Wandelingen:
10u30: ‘Inhuldiging Wandelnetwerk Getevallei’ (start: Prins LeopoldCIRK
plaats) P U B L I E K
14u: ‘Verdwenen kroegen en brouwerijen’ (start: toeristische dienst)
Rondleidingen Sint-Leonarduskerk, 14u, 15u en 16u.
Een jaar lang circus in Vlaams-Brabant

20-21/09 // Kapelkermis
Bibliotheek

011/78 45 48

1/07-29/08 // Leeszomer

Deze zomervakantie kunnen kinderen van
het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar ‘Koekeloere’
in de bibliotheek tijdens de Leeszomer. Kom
vanaf 1 juli je wedstrijdformulier halen, maak
je keuze uit onze fijne selectie boeken en krijg een leuk gadget bij het indienen van je formulier. Zaterdag 5 september worden de winnaars geloot.

10-18/10 // Bibliotheekweek

20 jaar Bib Zoutleeuw!
20 jaar geleden werd de eerste steen van de huidige bibliotheek gelegd en
dat moet gevierd worden. Daarom wordt de Bibliotheekweek dit jaar net iets
specialer. Hou onze blog en facebookpagina zeker in het oog voor meer info.

Altijd Geslaagd Zuid-Hageland – Vormingplus

‘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…
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 (Lise Hoebrechtse - 011 78 45 48)

In Zoutleeuw zijn voor dit najaar de volgende activiteiten gepland:
• 29/9: De eerste dagen van WOII, Roger Moria vertelt – GC De Passant – 20u–21u
• 21/10: EHBO: reanimeren met een AED-toestel – Lokaal Rode Kruis – 19u30-22u30
• 28/10: 3D-printen: een fantastische toekomst – Bibliotheek – 19u30-22u
• 12/11: Onze kinderen veilig online – Zolderverdieping Lakenhalle – 20u-22u
• 13-20-27/11: Natuurlijk! Gezonde voeding – GC De Passant – 19u-21u
• 18/11, 2-9-12/12: Portretfotografie – Zolderverdieping Lakenhalle – 19u-22u/13u30-16u30
de
passant

ontwerp & druk:

