ZOMER & HERFST 2012

za 14/07 &
zo 15/07

30+ fuif / Independence Day– Country namiddag

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 14 juli geeft Mix Master DJ Berry
het startschot met de 30+-fuif. Special guests DJ Clinton en DJ Rudy van Bets zullen de feesttent ongetwijfeld
op haar grondvesten doen daveren… Zondag 15 juli, Independence Day, is de ideale datum voor een fantastische country-namiddag met optredens van dansgroep The Dancing Horses, van The Cockroach Killers en The
Takoda Dancers, maar ook voor een grote barbecue (vooraf inschrijven op 0479/94 56 52).
in
Organisatie: WC Ossenwegse sportvrienden (011/78 18 64)

wo 26/09

Volksconcert Gewestelijke Harmonie ‘50-plussers’

wo 24/10

Lezing: Rudi Vranckx

vr 26/10 20u30

‘België in z’n Blootje’ Karel Declercq

14u30
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
VVK: € 3, Kassa: € 5
20u
G.C. De Passant, Sint-Truidensesteenweg 1a, Zoutleeuw
€8

Zaal De Kring,
Vincent Betsstraat, Zoutleeuw
€ 10
(€ 1 korting voor -26 en +55)

za 27/10 20u
Andere speeldata:
26/10, 28/10, 31/10, 2/11, 3/11
P.C. Budingen, Pastorijstraat
€ 8, € 4 voor kind t.e.m. 12 jaar

za 1/12 21u
Zaal De Kring,
Vincent Betsstraat, Zoutleeuw
VVk: € 8, Kassa: € 10

za 8/12
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)
Rudi Vranckx komt vertellen over zijn ervaringen als oorlogsjournalist. Hij gaat daar waar de veranderingen in de
wereld hem roepen: het Midden-Oosten, Irak, Syrië,… In deze lezing met beeldfragmenten deelt hij zijn blik op de
recente wereldlijke ontwikkelingen met u. Zoals hij zelf zegt: ‘In mijn hoofd komt het toch allemaal samen’…
Organisatie : KVLV gewest Zuid-Hageland (KVLV Dormaal, 011/78 17 17)
in

Cabaretier Karel Declercq legt de ziel van België bloot. Hij houdt van dit land en zijn leiders, maar houdt ons
ook een spiegel voor. Het optreden is opgevat als een overzicht van de laatste 12 maanden, met ons land als
leidraad. Karel Declercq staat voor sterke jokes, treffende imitaties en prachtige muzikale persiflages.
Een aanstekelijk lachspektakel!
Organisatie : KWB Zoutleeuw (011/27 29 64) en vzw De Kring

‘Groeten uit Nice’ Ridder van de Wijertoneel

in

Pa en ma De Vries arriveren met hun dochter Els in een vakantievilla in Nice, die pa voor een bijzonder lage
prijs op de kop kon tikken. Maar zij zijn blijkbaar niet de enigen die aanspraak maken op de villa: een agressieve dame met zoon en dochter, een jonge kunstschilder, een jonge dame met filmsterallures én… tante
Germaine. Zij werden blijkbaar allemaal opgelicht door het reisbureau… Wanneer pa dan ook nog aanzien
wordt als handelaar in blanke slavinnen is de verwarring compleet!
Auteur: Dick van Maasland / Organisatie: Ridder van de Wijertoneel - Budingen (011/58 73 27)

Snakes in Exile

in

De Grote Pro Arte Lewa-quiz

in

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)
“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 8
december kan u ontdekken hoe de Grote Pro Arte Lewaquiz hier invulling aan geeft…
Organisatie: Pro Arte Lewa (011/78 07 59)

Voor meer activiteiten die de komende maanden doorgaan in Zoutleeuw kan u terecht op www.uitinzoutleeuw.be .
Als u een activiteit organiseert en deze wil bekend maken via deze website of op de activiteitenkalender van
www.zoutleeuw.be, neem dan contact op met Petra Mombaerts, 011/59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be .

PRAKTISCHE INFO // TICKETS & RESERVATIE

Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de organiserende verenigingen, G.C. De Passant (011/59 12 17), 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: Cultuurdienst Zoutleeuw, Petra Mombaerts, cultuurbeleidscoördinator, G.C. De Passant, 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.

Evenementen van de stad Zoutleeuw

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

De Vlaamse feestdag… Hoe kan je die beter vieren dan met een gezellige filmavond
in het feeërieke stadspark van Zoutleeuw?! Op 7 juli wordt het stadspark achter het
gemeentehuis omgetoverd tot een heuse openluchtbioscoop. Voor slechts € 5 zie je
eerst een Vlaamse kortfilm, gevolgd door een Vlaamse klepper van formaat: Hasta la
Vista. Ben je bij de eerste 150 personen aan de kassa, dan krijg je bovendien een gratis
fleece dekentje om je warm te houden tijdens de film.
Start van de films: 22u! Info en tickets: GC De Passant – 011/58 97 67
Organisatie: ZVC Benidorm Bastards i.s.m. stad Zoutleeuw

4 en 5 augustus // Zoutleeuwse Zomerdagen

Zaterdag: The Schlagershowband: Schlagers zijn tijdloos, hip en razend populair en
dat heeft de SSB maar al te goed begrepen! (20.30u-23u30) Garry Hagger: Met zijn
indrukwekkend stemgeluid brengt Garry Hagger zeker en vast ‘Het Allermooiste’! (21.45u)
Zondag: ‘Zomer op Straat’: Straattheaterfestival: een uniek festival voor jong en oud,
met hartverwarmende acts uit binnen- en buitenland. (14u-18u) C4: live, rock, covers
en veel ambiance: dat is het handelsmerk van C4! (18u00) The Shadoogies: een levende jukebox uit de jaren 60 met als rode draad de muziek van de legendarische
groep The Shadows (21u)
Grote Markt, toegang: GRATIS!!! Info: dienst cultuur – Zoutleeuw – 011/59 12 17

9 september // Open Monumentendag

thema Woord, muziek en beeld
“Beeldverhalen uit de middeleeuwen. Vier laatgotische retabels in de SintLeonarduskerk.” Doorlopend rondleidingen in de Sint-Leonarduskerk van 14u tot 17u.
Meer info: toeristische dienst – 011/78 12 88 of toerisme@zoutleeuw.be

15 juli & 16 september // Hagelandse Boekenbeurs

De toeristische dienst organiseert, i.s.m. het Hagelands Promotieteam een beurs met
tweedehandse boeken, strips, prentkaarten…
Zondag 15 juli, 10-17u – in openlucht, op de Grote Markt - Zoutleeuw
Zondag 16 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 – 011/78 12 88

15 augustus // Hondenwandeling

Sinds 1990 is de hondenwandeling op 15 augustus een vaste waarde geworden in
Zoutleeuw en omstreken. Vanuit het provinciaal domein “Het Vinne” (Ossenwegstraat
70) laten de 3 bewegwijzerde wandelingen de mooiste hoekjes van Zoutleeuw zien.
Sponsor Healthy Paws Belgium zorgt voor een mooie goodiebag voor elke deelnemer,
pastoor Johnny zorgt voor de hondenzegening. Demo’s : doggy dance door The Swinging Tails en demo van VZW Canisha met assistentiehonden, doorlopend hondenspelletjes onder begeleiding van The Swinging Tails.
Inschrijven: tussen 13u en 15u - € 3 per hond (€ 1 wordt afgestaan aan VZW Canisha).
Meer info: Sonja Jacobs, toeristische dienst zoutleeuw - 011/78 12 88 of
toerisme@zoutleeuw.be

2-16 september // Frans Matthee stelt tentoon
In het historisch stadhuis kunt u de tentoonstelling van Frans Matthee bezoeken. Deze Zoutleeuwse kunstenaar begon al heel jong met tekenen, schilderen en boetseren. Later kwam
hierbij ook de interesse voor het snijden van beelden in hout. Mathhee volgde verschillende
houtsnijcursussen in Duitsland en Oostenrijk en behaalde met zijn werk al internationale prijde
d
e
passant

zen. De kunstenaar is ter plaatse om een woordje uitleg te geven bij zijn werken.
Openingsuren: van dinsdag tot vrijdag van 10 – 12u en van 13u30 tot 16u en
zaterdag en zondag van 10-12u en van 13u30-17u.
Meer info: dienst cultuur, Petra Mombaerts - 011/59 12 17 of cultuur@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.

18 september - 14 oktober
// Fruitcartoonale in Zoutleeuw!

De Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie organiseert voor de laatste keer de Eurofruitcartoonale. Met dit cartoon-festival
wordt ‘fruit’, hét Haspengouwse streekproduct bij uitstek, op een ludieke maar respectvolle wijze in de kijker gezet. Voor deze sloteditie worden de topstukken uit de voorbije
10 jaar nog één keer samen tentoongesteld. Van 18 september tot 14 oktober zullen
de geselecteerde cartoons en prijswinnaars tentoongesteld worden in het historisch
stadhuis op de Grote Markt. (di-vr: 10-12u en 13u30-16u, zat en zon in september
10-12u en 13u30-17u – uitzonderlijk gesloten op 22/9)
Meer info: dienst cultuur - 011/59 12 17 of cultuur@zoutleeuw.be

25 november // Hobby- en cadeaubeurs

Een hele zondag lang wordt De Passant overspoeld door hobbyisten, geschenkartikelen, kunstambachten…
Zondag 25 november 2012, 11 – 18u, G.C. De Passant, toegang: gratis.
Info: toeristische dienst - 011/78 12 88 of toerisme@zoutleeuw.be

Bibliotheek
3 juli tot 31 augustus // Leeszomer

Lees je te pletter, lees je knetter tijdens de leeszomer van Vlieg. Rep je vanaf 3 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 1 september
sluiten we af met een keitof feestje.

20 tot 28 oktober // Bibliotheekweek

Van 15 september tot 1 november verzamelen we dromen in de bib… Hoe ziet de
bib van jouw dromen eruit, wat zijn jouw ideeën en suggesties over de toekomst
van de bib? Laat het ons weten en wie weet krijg jij wel een droomgeschenk!
Op de verwendag op zaterdag 20 oktober (10u-12u) geven we al onze bezoekers
een droombehandeling én een hapje en een drankje.

24 november // Sproken

Wie denkt dat sprookjes alleen voor kinderen zijn heeft het mis! Ook volwassenen
leunen graag behaaglijk achterover voor ontroerende en grappige sprookjes.
Tijdens de voorleesweek kunt u tijdens de vertelling ‘Sproken’ genieten van sprookjes voor volwassenen over liefde, lust en dood.
Datum: 24 november – 20u
Locatie: voormalige kapel van het Gasthuis van de Grauwzusters.
Prins Leopoldplaats 3 in Zoutleeuw (OCMW Zoutleeuw)
In samenwerking met Provincie Vlaams-Brabant en OCMW Zoutleeuw
Toegang: gratis! Plaatsen zijn beperkt.
Bibliotheek, Vincent Betsstraat 16 - 011/78 45 48
of bibliotheek@zoutleeuw.be - www.zoutleeuw.be

in Vlaams-Brabant

ontwerp & druk:

