ZOMER & HERFST 2011

za 09/07 &
zo 10/07

30+ fuif met Festeyn Live / Independence Day

in

za: 21u, zo: v.a. 13u
Feesttent Runkelenstraat, Ossenweg
za: kassa: € 8, VVK: € 5
zo: gratis

De Ossenwegse Feesten zijn synoniem voor sfeer en ambiance! Op zaterdag 9 juli geeft Mix Master DJ Berry
het startschot met de 30+-fuif. Special guest Festeyn zal de feesttent ongetwijfeld op zijn grondvesten doen
daveren…(VVK: € 5, Kassa, € 8). Zondag 10 juli, Independence Day (inkom gratis), is de ideale datum voor
een fantastische country-namiddag met optredens van dansgroep The Footloose, van The Cockroach Killers en
Texas Twixy, maar ook voor een grote barbecue (vooraf inschrijven op 0479/94 56 52).
Organisatie: Ossenwegse sportvrienden (011/78 18 64)

wo 28/09 14u30

Volksconcert Gewestelijke Harmonie 50+

G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 3, Kassa: € 5

vr 14/10 20u30
Zaal De Kring,
Vincent Betsstraat, Zoutleeuw
VVK: € 8, Kassa: € 10

za 29/10 20u
Andere speeldata:
28/10, 30/10, 2/11, 4/11, 5/11
P.C. Budingen, Pastorijstraat
€ 7, € 4 voor kind –13 jaar

za 3/12 21u
Zaal De Kring,
Vincent Betsstraat, Zoutleeuw
VVk: € 10, Kassa: € 12

za 3/12 20u
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 10, Kassa: € 12

za 10/12
Zaal De Kring,
Vincent Betsstraat, Zoutleeuw
€ 15 per ploeg

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)

Love Cocktail Live Theater Feminis

in

Pompen of verzuipen Ridder van de Wijertoneel

in

Snakes in Exile

in

Tejater Feminis uit Kortenaken is een theatergezelschap met hoofdzakelijk vrouwelijk actrices. Bovendien hebben zij ook op muzikaal vlak hun strepen al meer dan verdiend. Met Love Cocktail Live brengen zij een liefdevol
recitel van de mooiste Nederlands- en Engelstalige liefdesliedjes.. Valentijnsdag in oktober…
Organisatie: KWB Zoutleeuw en vzw De kring (011/78 19 94)
De barbecue die Herwig en Geselle elk jaar voor twee bevriende koppels organiseren belooft dit jaar ‘anders
dan anders’ te worden. Dat heeft te maken met de vervallen chalet die Herwig gekocht heeft om te gaan
wonen, zodra hij van Giselle gescheiden is. Maar het heeft vooral te maken met het feit dat Fanny, de vrouw die
door Herwig tot zijn nieuwe levenspartner werd uitgekozen, op die barbecue aanwezig zal zijn. Er is maar één
probleem: Fanny weet nog niet dat ze uitverkoren werd en zal dus die avond het ‘heuglijke nieuws’ vernemen.
Auteur: Paul Coppens en Guy Didelez.
Organisatie: Ridder van de Wijertoneel - Budingen (011/58 73 27)
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 eigen geluid dat voornamelijk
gekenmerkt wordt door driestemmige vocale harmonieën en ambiance… Ze zijn ondertussen een vaste
waarde geworden in Zoutleeuw. Organisatie: Katholieke Kring (011/78 25 33)

Operettefestival met Francis Guntler en Marc Meersman

Francis Guntler weet zijn publiek reeds jarenlang te boeien met gevarieerde liederen en in het bijzonder zijn
Duitse schlagers en ballades. Wanneer Guntler zijn krachten dan nog eens bundelt met collega-bariton Marc
Meersman en sopraan Carla Schroyen staan zij met Due Voci garant voor een spetterend operette- en musicalfestival. Pianist Dirk Peeters zorgt voor de muzikale begeleiding, het gekende zangkoor ‘De Ganse Zaal’ (het
publiek!) voor een unieke sfeer.
Organisatie: Cultuurraad en dienst cultuur Zoutleeuw (011/59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be)

De Grote Pro Arte Lewa-quiz

in

“Een quiz is een voornamelijk op kennis gebaseerd spel waarbij spelers binnen een bepaald tijdsbestek vragen
moeten beantwoorden, eventueel gecombineerd met andere opdrachten. Naast het oproepen van feitenkennis
is soms ook logisch of lateraal denken vereist”. Dit is althans de omschrijving volgens Wikipedia. Op zaterdag
10 december kan u ontdekken hoe de Grote Pro Arte Lewaquiz hier invulling aan geeft…
Organisatie: Pro Arte Lewa (011/78 07 59)

Wordt verwacht!
za 10/03/2012 Soirée Française met optreden van Eddy et Les Vedettes
20u30
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw

Uitgesteld is … NIET verloren. Na de onverwachte afgelasting in februari 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.
Organisatie: G.C. De Passant i.sm. cultuurraad Zoutleeuw (011/59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be)

Evenementen van de stad Zoutleeuw

1 juli // Vlaanderen feest !
en Zoutleeuw feest mee…

De Vlaamse feestdag... Hoe kan je die beter vieren dan met een gezellige avond met fijne muziek? Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia zet de avond op passende wijze in (20u30).
Gastspreker van dienst is Vlaams volksvergenwoordiger dhr. Eric Van Rompuy (20u45).
Frans’ Connection zorgt tenslotte voor een aangename muzikale afsluiter (21u).
vrijdag 1 juli 2011, 20u30, G.C. De Passant, inkom: GRATIS !
Info: Petra Mombaerts, cultuurbeleidscoördinator, 011.59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be

5, 6 en 7 augustus
// Zoutleeuwse Zomerdagen

Vrijdag: Free Podium met talent van Zoutleeuw en omstreken (i.s.m. jeugdraad) (20u),
Afterparty in JH Paljas!
Zaterdag: Vlaamse avond: Paul Severs (20.30u), Luc Steeno (21u), Danny Fabry
(22u), Jo Vally (22u45)
Zondag: Familiedag met springkastelen (v.a. 14u), De Coverband – Akoestische coverband met een uitgebreid repertoire dat iedereen weet te bekoren (18u30), Festeyn
i.s.m. Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia – Ambiance verzekerd! (21u30)
Grote Markt, toegang: GRATIS!!! Info: dienst cultuur – Zoutleeuw – tel 011/59 12 17

11 september // Open Monumentendag

Thema: Conflict
Vestenwandeling langs de restanten van middeleeuwse stadsmuren, de
gereconstrueerde waterpoort en de 17de-18de eeuwse citadel van Zoutleeuw o.m. via kleine voetwegen
Praktisch: vertrek aan het historisch stadhuis om 14u en 16u.
Sint-Leonarduskerk: Heiligen in conflict met de maatschappij
Rondleiding met het thema:‘conflictheiligen’. Deze bloedgetuigen kwamen in de strijd
voor hun geloof in conflict met de maatschappij waarin ze leefden en lieten hierbij
vaak op een gruwelijke manier het leven.
Doorlopend in de Sint-Leonarduskerk van 14u tot 17u.
Het vredegerecht (Prins Leopoldplaats 6)
Reeds onder het Franse bewind was er een vredegerecht ondergebracht in het stadhuis. Wegens plaatsgebrek werd rond 1900 besloten om een school aan de Kleine Gete
om te bouwen tot vredegerecht. Het interieur werd versierd met muurschilderingen in
art nouveaustijl met wapenschilden van oude families en dorpen in en rond Zoutleeuw.
Praktisch: geleid bezoek om 15u - gratis maar inschrijving verplicht 011/781288
Meer info: toeristische dienst – 011/78 12 88 of toerisme@zoutleeuw.be

17 juli & 18 september
// Hagelandse Boekenbeurs

De toeristische dienst organiseert, i.s.m. het Hagelands Promotieteam een beurs met
tweedehandse boeken, strips, prentkaarten…
Zondag 17 juli, 10-17u – in openlucht, op de Grote Markt - Zoutleeuw
Zondag 18 september, 10-17u – in openlucht, op de Grote Markt - Zoutleeuw
Meer info: toeristische dienst - 011/78 12 88

Elke zondag in september
// Beiaardbespelingen

Stadsbeiaardier Noël Reynders en zijn zonen concerteren op de beiaard van de SintLeonarduskerk.
Elke zondag in september (behalve Kapelkermis – 18/9), van 16u tot 17u
Meer info: toeristische dienst – tel 011/78 12 88

langsheen de mooiste plekjes van Zoutleeuw. Voor elke deelnemer is er een mooi
verrassingspakket. Pastoor Johnny zorgt voor de hondenzegening. Inschrijven: tussen
13u en 15u - € 3 per hond (€ 1 wordt afgestaan aan Hart tegen Hart).
Meer info: Sonja Jacobs, toeristische dienst zoutleeuw, tel. 011/78 12 88,
sonja.jacobs@zoutleeuw.be

20 november // Hobby- en cadeaubeurs

Een hele zondag lang wordt de Passant overspoeld door hobbyisten, geschenkartikelen, kunstambachten…
Zondag 20 november, 11 – 18u, G.C. De Passant, inkom: GRATIS !
Info: toeristische dienst, tel 011 78 12 88 of toerisme@zoutleeuw.be

Elke zondag in juli & augustus
// Geleide bezoeken Sint-Leonarduskerk

Elke zondag om 15u30 in de maanden juli en augustus en de eerste zondag van september, oktober, november en december: geleid bezoek in de Sint-Leonarduskerk. De
toegang is € 2 per persoon, de gidsbeurt is gratis.

5 tot 30 september
// Fruitcartoonale in Zoutleeuw!

De Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie organiseert voor de 10de keer de Eurofruitcartoonale. Met dit cartoon-festival
wordt ‘fruit’, hét Haspengouwse streekproduct bij uitstek, op een ludieke maar respectvolle wijze in de kijker gezet. Meer dan 500 inzendingen uit de hele wereld dingen
mee naar de mooie geldprijzen. Het thema van dit jaar is ‘Met fruit spring je er uit!’.
Van 5 tot 30 september zullen de geselecteerde cartoons en prijswinnaars tentoongesteld worden in het Historisch Stadhuis op de Grote Markt. (di-vr: 10-12u en
13-16u, zat en zon 10-12u en 13-17u)
Meer info: Petra Mombaerts, 011/59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be

1 juli tot 31 augustus // Leeszomer

Lees je te pletter, lees je knetter tijdens de leeszomer van Vlieg. Rep je vanaf 1 juli
naar de bib en vraag je bundeltje aan de balie. Er is een tof gadget voor iedere deelnemer en misschien ga jij wel aan de haal met een leuke prijs. Zaterdag 3 september
sluiten we af met een keitof feestje.

15 tot 23 oktober // Bibliotheekweek

Dankzij de bib … vond deze meneer zijn lief! Wat heb jij te danken aan de bib? Laat
het ons weten en krijg een fijn gadget in ruil. Getuigenissen worden op voorhand
verzameld in de bib en getoond op zaterdag 15 oktober. Dan is het meteen ook
verwendag, het traditionele startschot van de bibweek. Onze lezers, groot en klein
worden dan gezellig ontvangen met een hapje en een drankje. Tot dan!
Info: Bibliotheek, Vincent Betsstraat 16, 011/78 45 48 – www.zoutleeuw.be

PRAKTISCHE INFO
// TICKETS & RESERVATIE
•
•

15 augustus // Hondenwandeling

Sinds 1990 is de hondenwandeling op 15 augustus een vaste waarde geworden
in Zoutleeuw en omstreken. Dit jaar is het vertrekpunt het provinciaal domein ‘Het
Vinne’, Ossenwegstraat - Zoutleeuw. Er is keuze uit 3 bewegwijzerde wandelingen,

•
•

de
passant

in Vlaams-Brabant

ontwerp & druk:

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.

