VOORJAAR 2018

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

za 03/02

20u
OC De Kring, Vincent Betsstraat 8B,
Zoutleeuw
VVK € 10, kassa: € 12

Rhythm and Blues Party

The Bluesbones en Madcats Roughriders komen naar Zoutleeuw voor een avondje onvervalste
Rhythm and Blues. Het wordt ongetwijfeld een niet te missen evenement!
Organisatie: Pro Arte Lewa (Tickets en info: 0497/23 17 17)

in

za 24/02

Violet String Orchestra

za 03/03

Lama-party - Sint-Leonardusscouts

do 22/03

Donderdag Dansdag met een Decap-orgel

19u30
G.C. De Passant, Aen den Hoorn 12,
Zoutleeuw
€ 12

21u
G.C. De Passant, Aen den Hoorn 12,
Zoutleeuw
VVK: € 5, kassa: € 7

G.C. De Passant, Aen den Hoorn 12,
Zoutleeuw
€ 10

do 29/03

20.15u
Andere speeldata: 24, 30 en 31/03
G.C. De Passant, Aen den Hoorn 12,
Zoutleeuw
€9

Een unieke Syrisch-Vlaamse Ontmoeting: Het bekende Vlaamse strijkersorkest Violet versterkt door
Syrische gastmuzikanten met nummers die een mix zijn van klassiek en folk, uit oost en west. De
unieke sound van Violet combineert moeiteloos met typische Arabische instrumenten. De opbrengst
van dit optreden gaat naar ‘Life Skills project’.
in
Organisatie: Welzijnsraad Zoutleeuw. (Kaarten bestellen via cultuurdienst)
De Lama-party van de Sint-Leonardusscouts is al jaren een gevestigde waarde in het fuiflandschap
van Zoutleeuw en omstreken. Op zaterdag 3 maart om 21u in de Passant staan er weer heel wat acts
op de affiche: The Illegalz, Dj Masai, Tweedehands… Tussendoor vult discobar MOD de avond op met
muziek voor jong en oud.
in
Organisatie: Sint-Leonardusscouts (Tickets en info: 0491 13 82 46)
Curieus Zoutleeuw organiseert een gezellige dansnamiddag voor jong en oud met het originele
DECAP-orgel uit de voormalige Leeuwse dancing Bristol. Meer dan 500 klassieke danshits kan dit
DECAP-orgel uitvoeren. Een zeer originele dansgelegenheid en uniek in de streek! Kom er zeker heen!
Ambiance is verzekerd!
Organisatie: Curieus Zoutleeuw (Tickets en info: 0477 29 59 40)

Toneel: ‘Madame Zimbra’

In 2018 staan de Gezellen van Vliebergh opnieuw op de planken met een voorstelling waarbij de
hilarische situaties elkaar in sneltreinvaart opvolgen. Benieuwd naar wie die mysterieuze Madame
Zimbra wel mag zijn? Reserveer dan zeker je kaartje!
Organisatie: De Gezellen van Vliebergh (Tickets en info: Toeristische Dienst, 011 94 90 40)

vr & za 27-28/04 Lokale
(vrijdag vanaf 19u,
zaterdag vanaf 21u)
Weide aan Zoutleeuwse Steenweg
VVK: € 6, kassa: € 8

Helden & 30+-fuif / Qui?Wie!-party

De jaarlijkse Qui?Wie!-party breidt uit! De avond ervoor wordt lokaal talent in de verf gezet dankzij
Lokale Helden en kan het iets oudere publiek zich laten gaan op de 30+-fuif. Voor de Qui?Wie!-party
tekenen enkele bekende namen zoals Yves Deruyter en artiesten van AFTR present. Het belooft dus
opnieuw een mooie editie te worden!
in
Organisatie: vzw QWP (Tickets en info: 0494/34 53 28 of 0497/71 80 86)

Tickets kosten € 5 p.p. of € 4 p.p. voor
groepen vanaf 10 personen en zijn
verkrijgbaar in de webshop via
Voor seizoen 2017-2018 werd opnieuw een mooi en www.zoutleeuw.be .
gevarieerd aanbod aan Koekeloerevoorstellingen samengesteld. Van januari tot mei staat maandelijks een
Dienst Cultuur,
voorstelling gepland voor kinderen van alle leeftijden. 011/94 90 51 – cultuur@zoutleeuw.be

zo 14/01 14u
Richarken - Blauwhuis

zo 11/03 14u
Het nachtduiveltje –
Salibonani
Voor kinderen van 6 tot 10 jaar.

zo 15/04 16u
In de wolken –
Sprookjes enzo

Voor kinderen van 1 tot 3 jaar.

Voor kinderen van 4 tot 7 jaar.

woe 14/02
Woesj – 4Hoog
16u

Voor kinderen vanaf 3 jaar.

zo 06/05 14u
Bambolé –
Theater Froefroe
Voor kinderen vanaf 4 jaar.

Activiteiten Stad Zoutleeuw

Za 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.
Historisch Stadhuis, Grote Markt, Zoutleeuw
Organisatie: het Stak–het–Oep comité met de hulp van vele sympathisanten
Opgelet !!! Op vrijdag 5 januari zal er in de Scholierenhoeve, Tiensestraat
26, tussen 14.00 uur en 16.00 uur een demonstratie plaatsvinden
“Uithollen van een biet”. Er zullen gratis bieten ter beschikking gesteld
worden met dank aan de Landbouwraad.

Zo 07/01 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 2018 feestelijk in te zetten.
Grote Markt, Zoutleeuw

24-26/02 // Carnaval

za 24/02: tussen 15u en 16u krijgt elk kind dat verkleed is, op het Historisch
Stadhuis een geschenkje. Om 17u wordt het Prinsenkind gekozen.
zo 25/02: carnavalstoet en kermis om 14.11u
ma 26/02: kermis-familiedag; 19.11u : afsluiting carnavalsweekend
Zoutleeuw centrum
Organisatie: Ridders van de Greun Rat - Luc Appeltants 011/78 10 68

Di 13/03 20u // Lezing door August Thiry:
Koning Albert’s helden

Reizigers door de Grote Oorlog, de odyssee van een Belgisch pantserkorps 1915-1918.
GC De Passant, Aen den Hoorn 12, Zoutleeuw

Za 14/04 // B(l)oeiend Hageland

Schitterende nocturnewandelingen te midden van de bloesems. Exclusieve avondwandelingen langs de sfeervol verlichte plantages van Healthy Fruit en in het provinciaal domein Het Vinne.
011/94 90 40 of toerisme@zoutleeuw.be

Zo 22/04 // Erfgoeddag
Thema: Kiezen

Di 01/05 van 14u tot 17u // Meiboomplanting
met schieting liggende wip en volksdans

i.s.m. de schuttersgilden van Zoutleeuw en volksdansgroep De Vrindschap.
Grote Markt, Zoutleeuw

Do 10/05 // O.L.H.-Hemelvaart
14u - 17u: Bloemenmarkt
plein Aen den Hoorn, Zoutleeuw

Pinksterweekend // 4 dolle kermisdagen

za 19/05: Sinksenkind vanaf 16u in het Historisch Stadhuis
za 19/05: om 16.15u officiële opening van de kermis door de gemeenteraad.
Muzikale omlijsting door de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia
zo 20/05: kermisplezier van 14u tot …
ma 21/05: openluchtmis om 10u op campus OCMW en om 11u Sint-Leonardusprocessie. Na deze processie is er volop kermisplezier voor iedereen. Beiaardbespeling om 11u door de familie Reynders
di 22/05: De dag van de Liejevenéjer vanaf 15u: kermisplezier aan verminderde prijs

Zo 03/06 // Dag van de Open Kerken

Toeristische dienst, Aen den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw, 011/94 90 40
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Altijd Geslaagd
Zuid-Hageland
‘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…
In Zoutleeuw zijn voor dit voorjaar de volgende activiteiten gepland:
• 26/02: Theeworkshop
– Lakenhalle – 19.30u-22u
• 27/02: Maak je Android-tablet kindvriendelijk
– AC Aen den Hoorn – 19.30u-22.30u
• 28/04: Digitale natuurfotografie in het Vinne
– Het Vinne – 13.30u-17u
• 8-15- 22/05: Klussen voor beginners
– GC De Passant – 19.30u-22.30u
• 22, 29/05 & 5, 12/06: Spaans op reis voor beginners
– AC Aen den Hoorn – 20u-20.30u
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 94 90 51)
en de bibliotheek (Elke Lambilotte – 011 94 90 60)
Bibliotheek Zoutleeuw
Aen den Hoorn 16 – 011 94 90 60
bibliotheek@zoutleeuw.be - zoutleeuw.bibliotheek.be
Openingsuren:
di + do 15u-20u, wo 14u-17u, vr 15u-17u en za 10u-12u

25/01-31/01 // Poëzieweek

Met het centrale thema Theater en het motto
‘Uitstromend, in het pluche van de zaal’ dompelt
de Poëzieweek je dit keer helemaal onder in de theaterwereld. De bib doet graag mee en zet poëzie die
week extra in de kijker. Leners krijgen bovendien een
kleine poëtische attentie.

01-31/03 // Jeugdboekenmaand

In 2018 gaat de Jeugdboekenmaand over de evolutietheorie, over fleece truien, en over gesmeerde fietsen. Maar dat
is niet alles. Dat is eigenlijk pas het laatste. Eerst is er de
jonge Charles Darwin die kevers verzamelt. De PMD-zak.
Eerst zijn er twee wielen, een zadel, te veel bouten, en vragen in de kop. Eerst is er nieuwsgierig zijn. Willen weten.
Zoeken. Kijken. Iets proberen. Uitvinden. Ontwerpen. Mislukken. Opnieuw proberen. Eureka is het feestje dat daarbij
hoort. 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
(011/94 90 51), de bibliotheek (011/94 90 60) 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, Aen den Hoorn 12, 3440 Zoutleeuw
011/94 90 51, cultuur@zoutleeuw.be .
de
passant

ontwerp & druk:

