ZOMER & HERFST 2017

Evenementen verenigingen

za 08/07 21u &
zo 09/07 v.a. 12u
Feesttent Runkelenstraat, Ossenweg
za: VVK: € 5, kassa: € 7
zo: inkom gratis

za 09/09
zo 10/09

30+-fuif met Dj Berry & orkest & straatbarbecue

in

Tentoonstelling schilderijen en beelden

in

De Ossenwegse Feesten zijn synoniem voor sfeer en ambiance! Op zaterdag 8 juli geeft Mix Master DJ Berry
het startschot van de 30+-fuif. Special guest ‘De Party Band’. Zondag 9 juli wordt een gezellige familienamiddag
(gratis inkom!) met barbecue. Dj Tim tekent voor de muzikale omlijsting.
Organisatie: WC Ossenwegse Sportvrienden (011/78 18 64) (inschrijvingen barbecue: 0495/47 93 53)

O.C. De Bungeneer, Pastorijstraat 4
inkom gratis

Al meer dan 10 jaar organiseert F.V. Kunstkring Zoutleeuw tweejaarlijks een tentoonstelling met werk van eigen
leden in een van de deelgemeenten van Zoutleeuw. Dit jaar kan u in Budingen terecht om kennis te maken met
hun uiteenlopend werk dat gaat van fotografie tot beeldhouwwerk, van aquarellen tot pentekeningen…
Organisatie: F.V. Kunstkring Zoutleeuw (info: 011/58 93 65)

do 14/09 v.a. 19u

Luisteravond met operettemuziek

G.C. De Passant, Sint-Truidensestw. 1a
€ 7 leden, € 10 niet-leden

do 28/09 14u30
G.C. De Passant, Sint-Truidensestw. 1a
VVK: € 5 – Kassa: € 7

do 12/10 14u-18u
O.C. De Kring, V. Betsstraat, Zoutleeuw
€5

do 26/10 20u
G.C. De Passant, Sint-Truidensestw. 1a
€3

za 28/10 v.a. 20u
Andere speeldata:
27/10 en 1, 3 en 4/11
O.C. De Bungeneer, Pastorijstraat 4
€8

za 28/10 20u
Sporting Budingen
VVK € 6, Kassa € 8

do 02/11
G.C. De Passant, Sint-Truidensestw. 1a
€ 5/persoon, max. 5 personen/ploeg

za 02/12 21u
O.C. De Kring, V. Betsstraat, Zoutleeuw
VVk: € 10 Kassa: € 12

do 07/12 20u15

Laat u onderdompelen in de speciale sfeer van deze avond en geniet met volle teugen van de mooiste melodieën
uit de operettewereld. Heel wat bekende fragmenten zullen de revue passeren en worden op deskundige wijze
van commentaar en van anekdotes over componist en uitvoerders voorzien.
Organisatie: KVLV Dormaal en Neos Zoutleeuw (tickets en info: 0486/91 38 79)

Volksconcert 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 SintCecilia maken deel uit van deze harmonie. Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia, 011/78 25 33

Seniorennamiddag met Win & Syl

in

Alle senioren zijn meer dan welkom voor een namiddag muzikaal plezier. Win & Syl zullen met hun variétéoptreden voor de nodige ambiance zorgen. Organisatie: Vzw De Kring (info: 0495/23 52 67)

Theater: ‘Mistig landschap’

Lies Vandeburie en Stefaan Daems brengen een theatermonoloog met live saxofoonmuziek gebaseerd op het boek
‘Hersenschimmen’ van Bernlef. Met emotionele teksten en bijpassende muziekfragmenten verkennen ze het thema
‘dementie’. Organisatie: S-plus Senioren Vooruit en Curieus (tickets en info: 0474/99 13 85)

Toneel ‘Soep met frikadellekes’

in

Halloweentocht

in

Auteur: Willy Gilis. Het is volop zomer. Camping LOULOU ligt er nog rustig bij, zo aan het begin van de vakantie. Fred,
vaste klant van de camping, is er al en heeft zich, samen met zijn vrouwtje Magda, op zijn gemak geïnstalleerd. Hij maakt
graag kennis met de andere campinggasten. Het gewone leven kabbelt voort, met al de voorkomende campingperikelen.
Totdat… Jacky, de zoon van Fred en Magda, arriveert met zijn lief. Vanaf dat moment beginnen de geheimzinnige gebeurtenissen zich op te stapelen… Organisatie: Ridder van de Wijertoneel - Budingen (tickets en info: 011/58 10 17)
Naar jaarlijkse gewoonte kun je een grote Halloweentocht maken doorheen de velden van Budingen.
Iedereen, van jong tot oud, is welkom voor een avond griezelplezier. Durf jij?
Organisatie: Chiro Budingen i.s.m. Sporting Budingen en CV ‘t Kliekske (tickets en info: 0499/32 11 48)

Curieus quizavond

Kom mee quizzen met Curieus Zoutleeuw! Tijdens deze quizavond gaan verschillende ploegen de uitdaging aan en komen
zij te weten wie de slimste van de avond is. Organisatie: Curieus Zoutleeuw (tickets en info: 0477/29 59 40)

‘Snakes in exile’

in

Snakes in Exile is geen klassieke folkgroep, maar een gezelschap met een heel eigen geluid. Met een basisinstrumentarium van accordeon, gitaar en bas brengen ze sinds 1993 een repertoire dat bestaat uit Ierse en Schotse folk, rijkelijk
aangevuld met eigen werk en klassiekers uit andere genres. … Organisatie: De Kring (tickets & info: 0495/23 52 67)

Toneel ‘Foei, minister!’

Andere speeldata: 2, 8 en 9/12 Een staatssecretaris wil samen met de typiste van een lid van de oppositie een avondje doorbrengen in een hotel.
G.C. De Passant, Sint-Truidensestw 1a Maar van de geplande romantiek komt weinig terecht als ze in de hotelkamer het dode lichaam van een man ont€9
dekken. Gelukkig is er nog de assistent van de staatssecretaris, die zal alles wel oplossen. De arme man gaat in op

het voorstel van zijn baas, maar zal daar eeuwig spijt van krijgen…
Organisatie: De Gezellen van Vliebergh (tickets en info: 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 .

ZOMER & HERFST 2017

dienst cultuur

Za 19/08 v.a. 19u30// Zoutleeuw Zomert

• 19.30u: Bandits: Een unieke live-beleving waarin de eigen (Nederlandstalige) singles afgewisseld worden met leuke covers en
medleys.
• 21u: Straffen Toebak: Uw gastvrouw en zangeres Sarah,
vorig jaar nog samen met Roel Vanderstukken en De Corsari’s te gast in Zoutleeuw, gaat opnieuw voluit voor een hoge
dosis feestgehalte!
• 22.30u: Meskens in Motown: Samen met haar topmuzikanten neemt Nathalie Meskens je op haar vrolijke en aanstekelijke manier mee in een show waardoor je zelf zingend
en swingend terug naar huis gaat.

Toeristische dienst

Tickets zijn verkrijgbaar in de webshop,
via www.zoutleeuw.be. Info: dienst cultuur,
011/59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be

Meer info: 011/59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be

Meer info: 011/78 12 88 of toerisme@zoutleeuw.be

Elke eerste zondag van de maand 15.30u
// Geleid bezoek aan de Sint-Leonarduskerk
Vr 7/07 // Herdenking gesneuvelde Canadese piloten
Herdenkingsplechtigheid in de kapel van het oud gasthuis om 9.30u.
Om 10.45u bloemenhulde en optocht.

Ma 15/08 // Hondenwandeling

Inschrijven tussen 13u en 15u, vertrek in Het Vinne. € 3 per hond

Zo 10/09 // Open Monumentendag
Meer info over de activiteiten via de toeristische dienst

17-18/09 // Kapelkermis
Wo 20/09 – 14u // Hagelandse streekwandeling
Vertrek aan de Sint-Martinuskerk van Dormaal. € 1, gratis voor -12-jarigen.
Info: Hagelandse gidsenbond, 016/44 64 64

Tijdens seizoen 2017-2018 kunnen kinderen opnieuw naar cultuur komen
‘Koekeloere in de Passant’. Voor het najaar staan alvast enkele hele
leuke familievoorstellingen op het programma:
• 8/10 om 16u: Molletje en de Maan –
Enna-Dien Blink – voor 2-5 jaar
• 3/11 om 14u: Nellie & Cezar: geheimen
op zolder – Banann – voor 2-5 jaar
• 17/12 om 14u: Japapa – Cools & Zoon
– voor 6+

Bibliotheek

Vincent Betsstraat 16, Zoutleeuw
011/78 45 48 of bibliotheek@zoutleeuw.be

01/07-31/08 // Zomer in de Bib

De bibliotheek van Zoutleeuw geeft je zin in de zomer. Van 1 juli tot en
met 31 augustus kunnen alle leesbeesten en schattenjagers tussen zes
en twaalf jaar er terecht. Vanaf dit jaar kan je niet enkel meedoen met de
Leeszomer, maar ook met de Schatten van Vlieg. Meer info via de bib.

ma 16/10 20u // Lezing Stefan Hertmans

Auteur Stefan Hertmans geniet faam in binnen- en buitenland. Met ‘Oorlog
en terpentijn’, een roman gebaseerd op het leven van zijn grootvader, brak
Hertmans door bij het grote publiek. Tijdens de lezing gaat hij vooral dieper
in op zijn recente boek ‘De bekeerlinge’ (2016). Achteraf is er nog tijd voor
vragen.
i.s.m. Cultuurraad Zoutleeuw en
Vormingplus Oost-Brabant
GC De Passant, St-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
€ 5, gratis voor studenten
inschrijven vereist via www.vormingplusob.be

20/10-5/11 // Bibliotheekweek
21/10 10u-12u: Verwendag
25/10 14u-17u: Spelletjesnamiddag

Meer info: dienst cultuur & de Bib
Petra Mombaerts – 011 59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be
Elke Lambilotte - 011/78 45 48 of bibliotheek@zoutleeuw.be 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 .

Praktische info // tickets en info

Altijd Geslaagd Zuid-Hageland Vormingplus

‘Altijd Geslaagd – Zuid-Hageland’ biedt aan de inwoners van Zoutleeuw en van ZuidHageland 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.
In Zoutleeuw zijn voor dit najaar de volgende activiteiten gepland:
• 25/10 en 8/11: Grafisch design? Doe het zelf met Canva!
– Bibliotheek – 19u-21.30u
• 15/11: Workshop Mindfulness – Lakenhalle – 19.30u-22.30u
• 22 en 29/11: Aan de slag met Windows 10 – Bibliotheek – 19u-22u

Let op: gereserveerde kaarten dienen uiterlijk een kwartier voor aanvang
afgehaald en betaald te worden, zoniet worden de tickets doorverkocht.
Info: G.C. De Passant
Petra Mombaerts - cultuurbeleidscoördinator
Sint-Truidensesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw
011/ 59 12 17of cultuur@zoutleeuw.be

Wordt verwacht:
za 24/02/2018 // Violet String Orchestra
G.C. De Passant

de
passant

ontwerp & druk:

