WINTER & LENTE 2012

za 07/01

20u
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestw 1a, Zoutleeuw
VVK: € 5; Kassa: € 7

LAMA-PARTY
De Passant

za 11/02

21u
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestwg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 5; Kassa: € 6

St.-Truidensesteenweg 1A // Zoutleeuw

Winnaar Lama dj-contest
db MOD
Affiche vrij van zegel
Met steun van
de Culturele Raad
en het stadsbestuur van zoutleeuw
V.U.: Jelle Lisson
Solveld 28, 3440 Zoutleeuw

zo 26/02

Nieuwjaarsconcert Koninklijk 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 in G.C. De Passant.
Organisatie : Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia (011/78 25 33)

Lama-party Sint-Leonardusscouts

De Lama-party van de Sint-Leonardusscouts is al jaren een gevestigde waarde in het fuiflandschap
van Zoutleeuw en omstreken. Dit jaar wordt de avond opnieuw aan elkaar gedraaid door discobar
MOD maar krijgt ook de winnaar van de ‘Lama-DJ-contest’ de kans om zijn ding te doen. Verder zal
Murdock, de bekendste Drum’n’ Bass dj van België en dé hype van dit moment de zaal ongetwijfeld
plat spelen. Bekomen kan in de bar, met een cava of cocktail…
in
Organisatie: Sint-Leonardusscouts (0474/83 67 54)

Gents poppentheater Pedrolino met ‘Pierke’

deuren open vanaf 14u
zaal De Kring, Vincent Betsstraat,
Zoutleeuw
VVK: 3 Euro; Kassa: 5 Euro

Op zondag 26 februari komt het bekende poppentheater Pedrolino met het Gentse ‘Pierke’ naar
Zoutleeuw met een verrassende en grappige familievoorstelling voor kinderen (vanaf 5 jaar) en hun
(groot)ouders.
in
Organisatie: Jong-KWB Zoutleeuw (011/27 29 64 of info@kwbzoutleeuw.be)

za 10/03

Soirée Française met optreden van Eddy et Les Vedettes

20u30
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestw. 1a, Zoutleeuw
VVK: € 8 (€ 7 voor 55+ , -25 en
andersvaliden)
Kassa: € 10 (€ 9 voor 55+ , -25 en
andersvaliden)

Uitgesteld is … NIET verloren. Na de onverwachte afgelasting in februari 2011 komen Eddy et les Vedettes toch nog naar Zoutleeuw!
Qu’est-ce que c’est: Eddy et les Vedettes? Zij brengen chansons van o.a. Serge Gainsbourg, Plastic Bertrand, Françoise Hardy, Gilbert Bécaud, Dalida, Joe Dassin, Claude François…; de Franse ‘vedetten’ uit
vervlogen tijden, enfin. Zanger Frank Mercelis (de oorspronkelijke frontman van Eddy en De Schellekens)
blaast samen met zijn Vedettes het chanson van weleer nieuw leven in en zij doen dat uiteraard in hun
gekende Eddy-stijl: speels, strak in het pak, vol overgave en met zin voor poëzie en sexy danspasjes.
Bij een Franse Avond horen natuurlijk heerlijke Franse wijnen en een kaasschotel. Deze dient u wel
vooraf te reserveren (€ 8)!
Info, tickets en reservatie van kaasschotel: Toeristische Dienst, 011/78 12 88, De Passant, 011/59 12 17
Organisatie: G.C. De Passant i.sm. cultuurraad Zoutleeuw

© Eddy et les Vedettes

za 24 & zo 25/03 Tentoonstelling

Naar goede gewoonte organiseert de F.V. Kunstkring Zoutleeuw een grote tentoonstelling met werk
van eigen leden. Dit staat garant voor kunst in de brede zin van het woord: olieverf op doek, aquarel,
pentekeningen, beeldhouwwerk, fotografie…
in
Organisatie: F.V. Kunstkring Zoutleeuw (011/58 93 65)

za 19/05

Will Tura Live

20u30
G.C. De Passant,
Sint-Truidensestw. 1a, Zoutleeuw
€ 42

© Frank Abbeloos

Kunstkring

14u – 19u
P.C. Budingen, Pastorijstraat
gratis

Ook in 2012 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 is tijdig reserveren de boodschap…
Organisatie : RD Zoutleeuw (Jean Lisson, 011/78 15 82 – 0478/61 42 12)
in

Evenementen van de stad Zoutleeuw

elke eerste zondag
van de maand om 15u30
// Geleid bezoek aan
de Sint-Leonarduskerk van
Zoutleeuw

Ons-Heer-Hemelvaart
donderdag 17 mei
// Bloemenmarkt en bezoek
aan de beiaard van de SintLeonarduskerk

Inkom kerk: € 2, gidsbeurt is gratis.
Info: toeristische dienst, 011/78 12 88

Bloemenmarkt rond de Sint-Leonarduskerk van 10u tot
16u. Van 14u tot 17u kan u bovendien de beiaard van de
Sint-Leoanrduskerk bezoeken, onder leiding van stadsbeiaardier Noël Reynders (rondleidingen om 14u, 15u, 16u
en 17u). Vooraf inschrijven is niet nodig. Inkom kerk: € 2.
Info: Toeristische dienst 011/781288

2 tot 5 maart
// Carnavalweekend

De festiviteiten starten op vrijdag om 20u11 met een Kroegentocht door het centrum. Om 20u11 start de Kroegentocht door het centrum. Zaterdag is er in zaal De Kring het
Prinsenbal. Op zondag om 14u11 trekt de internationale
karnavalstoet door de straten van Zoutleeuw.
Maandag wordt het Carnavalweekend afgesloten met de
Gouden Rattengooi op de Grote Markt (20u11).
Organisatie: CV De Ridders van de Greun Rat,
met de steun van de stad Zoutleeuw
Info: Luc Appeltans, 011/78 10 68

26, 27, 28 en 29 mei
// Sinksenkermis:
4 dolle dagen in Zoutleeuw
© Gaston Pulinckx

Bibliotheek: 10 tot 25 maart
// Jeugdboekenweek

Tijdens de jeugdboekenweek duiken we recht de wereld
en de verhalen van de dieren in. Ga op vier poten zitten en
wordt dier met de dieren. Kijk eens diep in de ogen van je
kat. Voer gesprekken met de hond. Leer dieren kennen in
boeken. En … ontmoet echte schrijvers in de bib of doe
mee aan het te gekke boekenrupsspel!
Alle info binnenkort op www.zoutleeuw.be
en in de bib, 011/78 45 48

22 april // Erfgoeddag

Het thema voor 2012 is ‘Helden’. Voor Zoutleeuw en voor
de Sint-Leonarduskerk in het bijzonder, is Maarten Van Wilre
een held: hij is het immers die samen met zijn echtgenote
de sacramentstoren, hét pronkstuk van de Sint-Leonarduskerk geschonken heeft.
Rondleidingen om 14u15 en 15u30 (gratis!).
Info: toeristische dienst: 011/78 12 88

Zaterdag: verkiezing van het Sinksenkind 2012 (16u) en
officiële opening van de kermis door de kindergemeenteraad (17u30)
Zondag vanaf 14u: kermisplezier voor iedereen.
Maandag: na de hoogmis van 10u trekt de Sint-Leonardusprocessie door de straten van het centrum.
Dinsdag: ‘Den dag van de Liejevenéjer’: kermisplezier aan
verminderde prijzen vanaf 15u.
Meer info: Toeristische Dienst, 011/78 12 88

PRAKTISCHE INFO
// TICKETS & RESERVATIE
•
•
•
•

Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de organiserende verenigingen,
G.C. De Passant (011/59 12 17), de toeristische dienst (011/78 12 88),
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.
Info: G.C. De Passant, Petra Mombaerts, cultuurbeleidscoördinator,
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, cultuurraad Zoutleeuw en verschillende
culturele verenigingen van Zoutleeuw.

ontwerp & druk:

