VOORJAAR 2017

Christoff & Lindsay LIVE on TOUR

in

in

G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 5; Kassa: € 7

Lama-party Sint-Leonardusscouts

Ook in 2017 staan er weer heel wat topacts op de affiche van de Lama-party: Rewind Productions, een
veelbelovend collectief van 3 MC’s dat in 2016 een verdiende 2de plaats behaalde op Humo’s Rock Rally
en Laston & Geo, twee vrienden met ondertussen al heel wat ervaring op o.a. Pukkelpop, Rock Werchter,
Tomorrowland… Tussendoor vult discobar MOD de avond op met muziek voor jong en oud.
Organisatie: Sint-Leonardusscouts (0473 41 84 75)

za 25/02 20u

Marco Cirone Quintet plays Sting

in

za 04/02 20u
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
Tickets: € 37,
via www.teleticketservice.com of
070 345 345

za 11/02 21u

O.C. De Kring,
Vincent Betsstraat, Zoutleeuw
VVK € 10; Kassa, € 12

do 23/03 20u15
Andere speeldata: 18, 24 en 25/03
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
€9

do 27/04 19u30
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 1; Kassa: € 2

do 11/05 20u
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
€8

Voor het tweede jaar op rij staan Christoff & Lindsay op het podium in GC De Passant. Samen met hun
schitterende live band hebben ze ondertussen een stevige reputatie opgebouwd die ze in Zoutleeuw
ongetwijfeld opnieuw zullen waarmaken.
Organisatie: RD Zoutleeuw

Sting & The Police is muziek die blijft inspireren! Het Marco Cirone Quintet grasduint in het immense
repertoire van deze topartiest/band en brengt avontuurlijke versies van popklassiekers!
Marco Cirone (gitaar/zang), Lennert Baerts (saxofoon), David Demuynck (keys), Rob Vanspauwen (bas),
David La Mela (drums).
Organisatie: Pro Arte Lewa (0497/23 17 17)

‘Code rood! Wat nu?’ De Gezellen van Vliebergh

Als over enkele dagen de wereld vergaat… Wat doe je dan? In het huis van een schatrijke zakenman
breekt paniek los als men het bericht verneemt dat over twaalf dagen een meteoriet op de aarde zal
neerstorten en al het leven vernietigen. Een opeenvolging van knotsgekke voorvallen. Lachen geblazen!
Organisatie: De Gezellen van Vliebergh (011 78 12 88)

Debatavond ‘Bestaat zoiets als internetopvoeding?’

‘Internet is een fantastisch medium en de mogelijkheden zijn/lijken onbegrensd…zeker voor jongeren
die nog alles moeten ontdekken.’ Pedro De Bruyckere schetst het belang van ouders, leerkrachten
en leidinggevenden in het leven van jongeren. Hij gaat hierover in debat, want opvoeden, leren leren,
leren in sociale omgang veranderen o zo snel!
Organisatie : Gezinsbond Zoutleeuw – OKSOZ – Oudercomité KOL (0470 58 56 24)

Donderdag Dansdag met een Decap-orgel

Curieus Zoutleeuw maakt van donderdag Dansdag! Op de tonen van een echt Decap-orgel kan je de
benen losgooien en genieten van een avond onvervalst vertier.
Organisatie : Curieus Zoutleeuw (0477 29 59 40)

Meer info over dit aanbod en over een brede waaier van andere activiteiten in Zoutleeuw vind je op www.UitinZoutleeuw.be

Koekeloere
Ook in 2016-2017 kunnen kinderen elke maand komen
‘Koekeloere in de Passant’.
Voor het voorjaar staan volgende familievoorstellingen op
het programma:
• 15/01 – 15u: De Sneeuwman – voor 5-10 jaar
• 12/02 – 15u: Deesje – voor 8+
• 01/03 – 14u: Nellie & Cezar – voor 2-5 jaar
• 21/05 – 16u: De Maan in het Zand
– voor 1-3 jaar
Tickets zijn te koop in de webshop via www.zoutleeuw.be
Dienst Cultuur, 011/59 12 17 – cultuur@zoutleeuw.be

‘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:
• 01/02 – 19u-22u: Invoeren in de UIT-databank – Biblitoheek
• 07 & 14/02 – 19.30u-22.30u: Vlug en goed poetsen, het kan – GC De Passant
• 15 & 29/03 – 19u-22u: Make-up voor 50+ – GC De Passant
• 23 & 30/05 – 20u-23u: Haal meer uit je Android smartphone – Bibliotheek
• 29/05 – 9.30u-12.30u: @pptijd! Apps voor smartphones en tablets – Bibliotheek
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 (Elke Lambilotte – 011/78 45 48)

Activiteiten Stad Zoutleeuw

Elke eerste zondag van de maand om 15.30u
// Geleid bezoek aan de Sint-Leonarduskerk
Inkom kerk: €2,50

Vr 06/01 om 17u // Stak-het-Oep / Driekoningen

Uitgeholde bieten, een levende kerststal, warme wijn
en chocolademelk, straattheaterartiesten, het optreden van de kinderfanfare en gedoofde lichten …
zorgen voor de traditionele Stak–het–Oep sfeer.
Ook dit jaar wordt elke groep gratis gefotografeerd.
Organisatie: het Stak–het–Oep comité met de hulp
van vele sympathisanten

Op woensdag 4 januari zal er in de Scholierenhoeve, Tiensestraat 26,
tussen 14u en 16u een demonstratie plaatsvinden “Uithollen van een
biet”. Er zullen gratis bieten ter beschikking gesteld worden met dank
aan de Landbouwraad.

Zo 08/01 van 16u tot 18u // Nieuwjaarsdrink
voor de inwoners op de Grote Markt

Het college van burgemeester en schepenen nodigt alle inwoners uit voor een
drankje. Zo krijgt iedereen de gelegenheid om elkaar nieuwjaarswensen over te
maken en 2017 feestelijk in te zetten.
Grote Markt, Zoutleeuw

Za 28/01 om 19u30 // Poëzieavond

Gedichtendag op de laatste donderdag van januari is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Nicole Smets en Nicky Vanwinkel nodigen ook dit jaar elke
poëzieminnaar uit. Samen met jeugdig talent o.l.v. Erwin Swinnen zorgen zij voor
een aangename poëtische avond. Onze speciale gast Jan Goffa van Sint-Truiden,
brengt fruitige gedichten. Benédicte Lemmelijn geeft al een voorsmaakje als nieuwe
stadsdichter. Ria Struyven en Bart Ipers zorgen voor de muzikale noot.
Zolderverdieping Lakenhalle, Grote Markt 11, Zoutleeuw
Gratis Nicole Smets 0475/38 24 35
Poëziewandeling
In januari kun je in de stad van mooie gedichten genieten. Maak een wandeling
en vind ze achter de ramen van huizen en winkels in de meeste straten.
Toeristische Dienst 011/78 12 88 of Nicole Smets 0475/38 24 35

11-13/03
// Carnaval in het centrum van Zoutleeuw

De festiviteiten van ‘De Ridders van de Greun Rat’ starten al op vrijdag 10/03 met een
kroegentocht en op zaterdag met het Prinsenbal. Op zondag 12/03 barst de carnavalpret los met de internationale carnavalstoet en kermis om 14.11u en het verkleed
bal om 17u. Carnaval wordt op maandag 13/03 afgerond met de kermis vanaf 15u.
Organisatie: Ridders van de Greun Rat - Luc Appeltants 011/78 10 68

Za 15/04 // B(l)oeiend Hageland

Schitterende nocturnewandelingen met vuurspektakel te midden van de bloesems.
Exclusieve avondwandelingen langs de sfeervol verlichte plantages van Healthy
Fruit en in het provinciaal domein Het Vinne.
011/78 12 88 of toerisme@zoutleeuw.be

Zo 23/04 // Erfgoeddag
Thema: Zorg

Ma 01/05 van 14u tot 17u // Meiboomplanting,
schieting liggende wip, volksdans en
oude volksspelen

i.s.m. de schuttersgilden van Zoutleeuw en volksdansgroep De Vrindschap.
Grote Markt, Zoutleeuw
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Do 25/05 // O.L.H.-Hemelvaart

10u - 17u: Bloemenmarkt op de Grote Markt
Niet bang om te klimmen? Breng dan een bezoek aan de beiaard van
de Sint-Leonarduskerk met gratis rondleidingen aan de beiaardtoren om het uur
(14u,15u en 16u).

Pinksterweekend // 4 dolle kermisdagen

Zaterdag 3 juni: Sinksenkind vanaf 16u in het Historisch Stadhuis
Zaterdag 3 juni: om 16.15u officiële opening van de kermis door de gemeenteraad.
Muzikale omlijsting door de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia
Zondag 4 juni: kermisplezier van 14u tot …
Maandag 5 juni: openluchtmis om 10u op campus OCMW en om 11u Sint-Leonardusprocessie. Na deze processie is er volop kermisplezier voor iedereen.
Dinsdag 6 juni: De dag van de Liejevenéjer vanaf 15u: kermisplezier aan verminderde
prijs

04-05/06 // Dag van de Open Kerken

‘Zet de stenen in beweging’
Toeristische dienst, Grote Markt 11, 3440 Zoutleeuw, 011/78 12 88
Bibliotheek Zoutleeuw
V. Betsstraat 16 – 011/78 45 48
bibliotheek@zoutleeuw.be - zoutleeuw.bibliotheek.be
Openingsuren:
di + do 15u-20u, wo 14u-17u, vr 15u-17u en za 10u-12u

11/01 om 14u // Voorlezen
Andere data voorjaar: 08/02, 08/03, 12/04, 10/05 en 14/06.

Elke 2de woensdag van de maand om 14u leest een van onze topvrijwilligers voor
aan kinderen van 4 tot 7 jaar. Iedereen welkom!

26/01-01/02 // Poëzieweek 2017
Dit jaar is het lachen geblazen tijdens de
Poëzieweek 2017, want het thema is ‘Humor’.
De Bib laat je graag kennismaken met die
misschien wat onverwachte poëzie. Voor elke
lener ligt er bovendien een poëtisch én grappig
geschenkje klaar.

01-31/03 // Jeugdboekenmaand 2017

Jeugdboekenweek wordt Jeugdboekenmaand in 2017!
Van 1 tot 31 maart 2017 zullen boeken en leesplezier
meer dan ooit in de kijker staan. Het thema is intussen bekend: onder de noemer ‘M/V/X’ zullen we het hebben over
jongens en meisjes, gender, rolpatronen en stereotypen.
Bestaan er typische jongens en meisjes? En bestaan er
dan ook ‘echte’ jongens- en meisjesboeken? Dat, en veel
meer, in boeken natuurlijk. Hou de blog in de gaten voor
meer info! zoutleeuw.bibliotheek.be

Praktische info // Tickets en reservatie
Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de organiserende verenigingen, G.C. De Passant
(011/59 12 17), 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.
Petra Mombaerts, cultuurbeleidscoördinator
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw
011/59 12 17, cultuur@zoutleeuw.be .
de
passant

ontwerp & druk:

