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GC JAN VANDER NOOT
Mudaeusstraat 9 
2960 Brecht

Tickets & info via de ticketbalie:
Dienst vrije tijd - Gemeenteplaats 1 - 
03 660 28 32
of op onze website:
www.gcbrecht.be (geen reservaties via 
e-mail)

Nieuw verkoopsysteem 
We schakelen dit seizoen over op een 
nieuw verkoopsysteem. Hierdoor moet je 
je eenmalig opnieuw registreren op onze 
website. De tickets worden ook niet meer 
met de post opgestuurd, maar via e-mail. 
Kan je deze niet thuis afprinten of heb je 
geen e-mailadres? Dan kan je nog steeds 
terecht bij de ticketbalie.

Ticketprijzen
Per voorstelling is er een basis- en een 
kortingstarief. Er is korting voor -25 en 
+65 jarigen, en voor abonnementen (zie 
hieronder).

Abonnement
Een abonnement is enkel geldig voor het 
podiumprogramma en  is heel het seizoen te 
verkrijgen bij reservatie voor minimaal vier 
verschillende voorstellingen. De tickets 
krijg je dan aan reductietarief.

Tickets
Tenzij anders vermeld, vinden 
alle activiteiten plaats in het 
Gemeenschapscentrum Jan vander Noot. 
De voorstellingen beginnen stipt, wees dus 
op tijd. Tickets worden niet terugbetaald 
of omgewisseld. Wij aanvaarden ook 
cadeaubonnen van de gemeente Brecht en 
de Sport- & Culture Pass.

Start verkoop
Abonnementen:  zaterdag 30 mei 2015 om  
10.00 uur (dienst vrije tijd + online)
Losse tickets, cursussen en uitstappen:   
zaterdag 13 juni 2015 om 10.00 uur (dienst 
vrije tijd + online)

Wie heeft er recht op 80% korting?
-  Gerechtigden op een verhoogde 

tegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsuitkering;

-  gezinnen met een laag inkomen;
-  personen met een schuldenlast.

Jouw korting wordt meteen bij de aankoop 
van tickets toegekend.

Meer info: dienst welzijn - 03 660 25 88
kris.vandijck@brecht.be

Ben je minder mobiel?
Vermeld dit dan zeker bij de reservatie. 
Wij brengen de traplift in gereedheid en 
voorzien een goede, toegankelijke plek op 
de tribune.
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FILM 21
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WILLIAM BOEVA: MEGALOMAAN
Zaterdag  17/10/2015 - 20.15 uur - € 12/10

Met zijn volle 1m37 aan linkerzijde en 1m42 aan 
de rechterkant is William Boeva de grappigste 
dwerg der Lage Landen. Met zijn eerste 
avondvullende comedyshow ‘Megalomaan’ 
geeft hij zijn eigen klare kijk op de wereld. 
Hilarisch in zijn bevindingen én messcherp voor 
zowel de aanstarende medemens als zichzelf. 
Met een mond groter dan ‘s mans gestalte wil 
hij de mensen zijn ’soort‘ leren kennen. 

“Boeva overtuigt met debuut ‘megalomaan’. Een 
straf komisch talent: de juiste balans tussen grap 
en ernst maar steeds keihard op de werkelijkheid geënt.”  ***1/2 De Morgen

MICHAEL VAN PEEL OVERLEEFT 2015 
(TRY-OUT) + SUPPORT: KAMAL KHARMACH
Zaterdag 28/11/2015 - 20.15 uur - € 11/9

2015: Zeventig jaar vrede in Europa. De 
Zweedse coalitie steekt eindelijk in elkaar, 
iedereen is Charlie, de Islamitische Staat 
zit met een serieus begrotingstekort en de 
Vlaamse Leeuw ligt te spinnen in zijn mand. 
Maar schijn bedriegt. Een ding is zeker: er gaan 
koppen rollen. Met of zonder hulp van mannen 
met baarden…

De eindejaarsconferences van Michael Van 
Peel zijn intussen een vaste waarde, zowel in 
de theaterzalen als op radio en TV. Hij speelt 
zijn laatste try-out in Brecht.

“Een magistrale conference!” ***** De Standaard

“Een pijnlijk grappig statement.” ***** De Morgen

“De streken van een standupper, de theatraliteit van een conferencier, de wereldbeschouwing van 
een columnist en de fluwelen durf van een rebel in kostuum.” ***** Cobra.be

Als support komt Antwerpenaar Kamal Kharmach mee. Hij haalde de finale van Humo’s Comedy 
Cup en staat op de radar van iedereen die de comedy in Vlaanderen een beetje volgt. Kamal verrast 
het publiek telkens weer met zijn unieke kijk op de samenleving; althans, dat denkt hij toch. Hij 
omschrijft zichzelf als een hedendaagse Sartre met het retorisch talent van de sofistische filosofen. 
Maar als je hem vraagt wat Sofisten zijn, zal hij zeggen dat die vooral lekker zijn met ketchup.

XANDER DE RYCKE:  
10 JAAR BEZIG, TWEE UUR GRAPPIG
Zaterdag 9/1/2016 - 20.15 uur - € 11/9

De trilogie is ten einde. De voorstellingen zijn 
gespeeld en het stof is gaan liggen. Tijd om 
samen terug te blikken op de favoriete stukken 
uit ‘Uw Zoete 666’, ‘Mijn Zwarte Parade’ en 
‘Zijn Derde Show’. Deze ‘Best of’ voorstelling 
van Xander DeRycke is een viering van zijn 
eerste trilogie voor de fans van het eerste 
uur en een instapmodel voor nieuwe fans die 
Xander De Rycke nog maar onlangs mochten 
ontdekken.

“Veel meer dan een greatest hits is deze 
voorstelling een openhartige biopic, met grappig commentaar van de artiest zelf.” - De Standaard

BAS BIRKER: SOWIESO
+ SUPPORT: JENS DENDONCKER 
Zaterdag 20/2/2016 - 20.15 uur - € 11/9

Er zijn eigenlijk twee soorten mensen op deze 
wereld: fans van Bas Birker en mensen die hem 
nog niet live hebben gezien. Birker is een stand-
up comedian pur sang. In de afgelopen 10 jaar 
speelde hij meer dan 1500 shows in Nederland 
& België. Je zou hem dan ook de bekendste 
onbekende comedian van Vlaanderen kunnen 
noemen. Zijn stijl: een man, een microfoon 
en heel veel grappen. ‘Sowieso’ is de tweede 
avondvullende voorstelling van Bas Birker en 
ontstond in een intensieve samenwerking met 
coach Wim Helsen.

Het voorprogramma wordt verzorgd door Jens 
Dendoncker, een van de grootste comedy 
talenten van Vlaanderen. Hij won in 2015 
verschillende comedywedstrijden en is nu 
helemaal klaar om ook het grote publiek te 
overtuigen.
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JEROEN LEENDERS: PAGLIACCI
Vrijdag 11/3/2016 - 20.15 uur - € 11/9

Jeroen Leenders, in 2010 winnaar van het prestigieuze Leids Cabaret Festival, is een vaste gast 
in Brecht en kon ook dit seizoen niet ontbreken. Laat je verrassen door de cynisch-positieve 
hersenkronkels van deze sympathieke comedian.

“Man goes to doctor. Says he’s depressed. Says life seems harsh and cruel. Says he feels all alone in a 
threatening world where what lies ahead is vague and uncertain. Doctor says, “Treatment is simple. Great 
clown Pagliacci is in town tonight. Go and see him. That should pick you up.” Man bursts into tears. Says, 
“But doctor...I am Pagliacci.”

Goeie stand-up comedy doet je nadenken over het leven. Wat je voelt, maar niet wil voelen. 
Wat je weet, maar liever niet zou weten. Daarom dat Jeroen momenteel achtervolgd wordt door 
bovenstaande grap: “the tears of clown”. Een mop die voor hem samenvat wat stand-up comedy is. 

Iedere voorstelling is dan ook anders. Het weer is anders, het publiek is anders, de zaal is anders, 
Jeroen is anders. Het enige wat Leenders steevast meeheeft, is een hoofd vol ideeën en verhalen. 
Op het moment zelf beslist hij wat er exact verteld wordt en hoe. Is dat niet gevaarlijk? Wel, dat is 
het leven nu eenmaal ook.

PETER DE GRAEF & DE KOLONIE MT: RUDY!
THEATER / MUZIEK
Vrijdag 2/10/2015 - 20.15 uur - € 11/9

Deze voorstelling is de derde samenwerking 
tussen Peter De Graef en Bo Spaenc. Eerder 
speelden ze samen ook al ‘Zoals de dingen 
gaan’ en ‘Stanley’, twee door pers en publiek 
fel gesmaakte muziektheatervoorstellingen. 
‘RUDY’ is het verhaal van een therapeut die zich 
tot het publiek richt om zijn maatschappijkritiek 
af te vuren. Peter De Graef weet moeiteloos het 
persoonlijke op te tillen tot op het niveau van 
het universele.

“En zo is Rudy alweer een piekfijn gestructureerde, 
typische ‘De Graef-vertelling’ die fluks balanceert 
tussen filosofie, maatschappijkritiek en onbezoedelde romantiek. (…)Slechts al zingend, perfect begeleid 
door het in wolkenkostuums gehulde tweekoppige bandje op de scène dat de hele monoloog van een 
sfeervolle soundscape voorziet, kan hij zijn echte verhaal starten.”  *** Knack

TUUR FLORIZOONE & JESSA WILDEMEERSCH: 
DE KLEINE EVA UIT DE KROMME BIJLSTRAAT 
THEATER / MUZIEK
Zaterdag 24/10/2015 - 20.15 uur - € 11/9

Eind 1953 schreef Louis Paul Boon een 
poëtisch relaas over de moord op een klein 
meisje, gebaseerd op krantenknipsels uit 1937. 
Accordeonist Tuur Florizoone en actrice Jessa 
Wildemeersch brengen een ontroerende, 
muzikale interpretatie van dit literaire 
meesterwerk.

Jessa Wildemeersch kreeg in 2005 het lifetime 
membership aan de gerenomeerde Actors 
Studio in New York. Ze tourde door Noord-
Amerika, België en Irak met de monoloog 
‘Margaret’s Awakening’, een tekst van Kamiel 
Vanhole over de landvoogdes Margaretha van 
Oostenrijk.

Tuur Florizoone bewijst dat hij met zijn ongewone instrument tot meer in staat is dan de gebruikelijke 
hoempapa op de straathoek. In 2008 kreeg hij op het Filmfestival van Gent de World Soundtrack 
Award voor zijn passionele score van de Vlaamse film ‘Aanrijding in Moscou’.
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JANNE DESMET & VILLANELLA: HIER WAAK IK!
HUMOR / THEATER
Zaterdag 21/11/2015 - 20.15 uur - € 11/9

‘Hier waak ik’ is de hilarische en 
hartverscheurende solovoorstelling van actrice 
en komisch talent Janne Desmet. Diefstal loopt 
als een rode draad door Jannes leven. Een 
inbraak leidt tot oprechte verontwaardiging, 
geestige verhalen en pijnlijke conclusies. 
Op zoek naar de dief fileert ze haar jeugd in 
Zwevegem, foute schooljuffen, Vlaanderens 
angst voor de stad en het verschil tussen 
ASO, TSO en BSO. Rasverteller Johan Petit en 
kunstenaar Bruno Herzeele begeleidden Janne 
bij het maken van deze grappige en schurende 
voorstelling over diefstal.

“Een geslaagde solo met venijnig maatschappij- 
kritisch randje waar Desmet geregeld lachsalvo’s 
uitlokt, vooral wanneer ze de (herkenbare) feiten 
tot even herkenbare, groteske en hilarische scènes 
opblaast.”  *** Knack

NELE GOOSSENS: ‘T ZAL WEL ZIJN
CABARET / HUMOR
Zaterdag 16/1/2016 - 20.15 uur - € 11/9

Deze volbloed Kempische dame stelt in ‘‘t zal wel zijn’ de echt 
belangrijke vragen: “hoe laad je jouw boodschappentas in? Wat 
doe je als je één van je sokken kwijt bent? Waar speelde je mee toen 
je 8 jaar was? Waar koop je jouw ondergoed?” Op deze en andere 
vragen geeft iedereen een totaal ander antwoord.

In ‘’t Zal wel zijn’ krijg je de antwoorden van Nele vanuit haar 
kijk op de wereld! Geïnspireerd door haar eigen leven stapt 
Nele het podium op. Nele praat, zingt, fluistert en roept met 
maar één bedoeling: dat je lacht…. Lacht om de wereld, om 
kleinmenselijke dingen en vooral om haar! Een voorstelling die 
als een sneltrein vertrekt en pas stopt als het doek valt.

“Als actrice en podiumverschijning hoeft ze van niemand nog lessen 
te krijgen. Ze beweegt soepel en naturel, beschikt over een groot 
arsenaal expressieve gezichtsuitdrukkingen en onderhoudt een ontspannen interactie met het publiek.” 
– De Standaard

IVAN PECNIK: BOOTSMAN
THEATER / MUZIEK
Zaterdag 30/1/2016 - 20.15 uur - € 11/9  
Inleiding: 19.15 uur - i.s.m. dienst erfgoed

Ivan Pecnik, bekend van het razend populaire 
‘Tegen de sterren op’, vertelt het aangrijpende 
verhaal van zijn eigen grootvader Frans Lissens. 
Als kind bewonderde hij de imposante en 
zwijgzame ‘Bompa’. Bompa Bootsman werd 
in Boom geboren in 1905, maakte als kind 
WO I mee, werkte in de binnenscheepvaart, 
werd in WO II verzetsheld, spion en zelfs 
krijgsgevangene van de Gestapo. 

De vertelling wordt muzikaal doorspekt met de beste R&B, jazz en blues van de vorige eeuw, van 
ingetogen ballads zoals ‘My Funny Valentine’ (Chet Baker) tot uitbundige dansmuziek ‘Oh what a 
Beautiful Morning’ (Count Basie en Ray Charles) en zelfgeschreven nummers. 

“Het levensverhaal van zijn grootvader Frans Lissens. Een historie die rijp is voor een Hollywoodfilm. (…) 
Het lange, enthousiaste applaus na de voorstelling was verdiend. Ivan brengt met Bootsman ergens ook 
een ode aan elke verzetsheld die Europa hielp bevrijden van het nazisme.”  - Gazet van Antwerpen

Voor de voorstelling geeft historicus Bruno De Wever een inleiding over het verzet in Vlaanderen 
tijdens de 2e Wereldoorlog.

MAUD VANHAUWAERT: HET IS DE MOEITE
CABARET / POËZIE
Vrijdag 5/2/2016 - 20.15 uur - € 11/9 - i.s.m. Bib Brecht

Maud Vanhauwaert, winnares van de Herman De Coninck 
Publieksprijs, kan je misschien nog het best omschrijven 
als een poëzie-cabaretière. Ze treedt al jaren op met eigen 
teksten, in binnen- en buitenland, maar brengt nu haar 
eerste avondvullende programma. ‘Het is de moeite’ is een 
intieme en eigenzinnige one-woman-show, die de draak 
steekt met de traditionele poëzievoordracht.
 
Maud vertrekt vanuit gedichten, die soms uitmonden in 
komische anekdotiek en soms samenkrimpen tot een 
broze filosofie. De voorstelling is poëtisch van aard, speels 
van toon, en warm van kleur. En de ambitie is niet gering: 
alles, de hele wereld omhelzen.

“In haar eerste voorstelling mixt ze poëzie, tekstperformance 
en cabaret, maar het geheel klopt.”  *** De Standaard
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THEATERGROEP NUNC:  
BORGIA: TUTTI, DE MARATHON
Zondag 13/3/2016 - 14.00 tot 20.00 uur - € 30/28  
CC Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten

Toneelgroep Nunc brengt het verhaal van de decadente paus Rodrigo Borgia in drie delen. Tussen 
de voorstellingen door serveren we hapjes en een volledig Italiaans buffet met bijpassende wijn.

“Zo geil als de paus - een nieuwe klassieke tragedie is geschreven. NUNC-regisseur Van Tourhout 
doopte zijn pen in het vergoten bloed en schreef een welhaast Shakespeariaans aandoende tragedie.”   
- De Morgen

Het verhaal begint als Rodrigo Borgia door truc en spel het conclaaf wint en zichzelf als Alexander 
VI mag kronen op de heilige stoel. Van dan af begint de strijd om te overleven als paus, vader, 
minnaar en zoon van God. Dat deze strijd gepaard gaat met de nodige handigheid, winst en verlies 
en gevaarlijk opportunisme is voor Rodrigo Borgia een noodzakelijk kwaad.

We ontmoeten de vrouw van de paus en zijn kinderen, maken mee hoe ze elkaar afmaken en meer 
willen dan ze hebben. De strijd van de Borgia tegen de buitenwereld wordt steeds meer een strijd 
van de Borgia tegen de Borgia. Een familie zo gefocust op het krijgen van meer dat ze uit het oog 
verliezen dat ze alles kwijt raken.

“Vijf uur lang verleidt de Gentse toneelgroep Nunc zijn publiek in de zwijnse wereld rond paus Rodrigo 
Borgia. …Vitaliteit plus smeuïgheid: Het geslacht Borgia biedt heerlijk toneel.”  *** De standaard

“Knetterend, zorgvuldig vormgegeven en met joie de vivre geregisseerd spelerstoneel over het 
hartveroverende monster Rodrigo Borgia” *** Knack

We voorzien busvervoer vanuit Brecht. Bij aankoop van een ticket kan je vermelden of je hier 
gebruik van wil maken.

RAF WALSCHAERTS: JONGEN TOCH
THEATER / CABARET
Zaterdag 26/3/2016 - 20.15 uur - € 15/13

Raf Walschaerts over leven, liefde en andere trivialiteiten. 

Hij vertelt dit keer ZIJN versie van de feiten. Schaamteloos gekleurd door zijn eigen bril, dat wel. 
Met oogkleppen om u tegen te zeggen, dat ook. Lachwekkend, pathetisch en grotesk, dat zeker, 
maar wél uit het hart gegrepen.

Jongen toch. (een persoonlijk relaas van een persoonlijk leven)
Raf walschaerts maakt al jaren lang unieke voorstellingen met Kommil Foo, ook deze solo situeert 
zich weer op het kruispunt van cabaret, toneel en concert. Een piano, een gitaar, een lijf dat gemaakt 
lijkt om te vertellen.

“...sociaal engagement, psychologisch doorzicht, filosofische 
hoogstandjes, goede grappen en tere liedjes... Raf Walschaerts is 
een ras-verteller” ****  De Standaard

“Raf Walschaerts beklijft en ontroert met ‘Jongen toch’ ...nu eens 
met een aai, dan weer verrassend brutaal.” ****  De Morgen
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DUBBELCONCERT:  
ONZE RIJKDOM + JONGERENKOOR AKKOORD
Zaterdag 14/11/2015 - 19.00 uur - € 5  
Kerk Klein Veerle, Klein Veerle 84 B - 2960 Brecht

Onze Rijkdom
Een dozijn mensen, allemaal met ervaring in het 
leven in armoede, brengt liedjes geïnspireerd door 
hun bestaan. Eenvoudig, ontroerend, herkenbaar 
maar ook met een flinke dosis humor zingen 
ze over eenzaamheid en geluk, de eindjes aan 
mekaar knopen, geaccepteerd worden…
Er wordt gezongen, gerapt en verteld over 
vriendschap, de kinderen, kassa’s die gevaarlijk 
dichterbij komen, moeders die topkes van de 
worsten snijden... Het gaat over hoe mensen 
in armoede zijn en in de wereld staan. Wat ze 
vertellen, raakt diep.
Ze schreven hun liedjes zelf, begeleid door zanger en acteur Hans van Cauwenberghe. Hij coacht 
de groep, dirigeert en stimuleert. 

Jongerenkoor Akkoord
Jongerenkoor Akkoord, onder leiding van dirigent Wim Anthonissen, heeft zijn naam niet gestolen. 
Het koor bestaat uit een vrolijke bende jongeren tussen tien en een heel eind in de twintig onder 
de deskundige leiding van Wim Anthonissen. Elke uitvoering of repetitie gaan ze weer akkoord met 
elkaar en zingen ze samen de mooiste akkoorden.

i.s.m. De Kar, De Schakel, Davidsfonds, KWB, Gezinsbond en jongerenkoor Akkoord.

MIRA SOLO: ZONDER WIELTJES 
(TRY-OUT) + LUCY AND THE BIRDS
Zaterdag 12/12/2015 - 20.15 uur - € 11/9

In het voorjaar van 2016 komt er na meer dan 4 jaar een nieuwe 
plaat van Mira uit. Op deze try-out: Mira met niets meer dan 
een piano en een reeks nagelnieuwe songs. Ze test haar nieuwe 
muzikale bespiegelingen op jou uit: breekbaar én krachtig, soms 
speels en cabaretesk, altijd indringend en oprecht. Verwacht 
nieuwe songs in de lijn van Mira’s gekende en geprezen bitterzoete 
stijl, maar uiteraard ook verrassende nieuwe wendingen in haar 
repertoire...

Het voorprogramma wordt verzorgd door 
Lucy and the birds, de nieuwe groep van De 
La Vega zangers Elke Bruyneel.  Hun eerste 
EP was meteen goed voor een half dozijn 
prachtige liedjes. De single ‘Strongest Girl’ is 
ook regelmatig op de radio te horen.

BRASSERIE CROQUE-NOTES:  
RENDEZ-VOUS MET GEORGE BRASSENS
Zondag 13/12/2015 - 15.00 uur - € 11/9

Brasserie Croque-Notes brengt een mix van klassiekers en onbekende juweeltjes uit het repertoire 
van Georges Brassens, de vader van het Franse chanson. Een ontspannende namiddag – en u hoeft 
zelfs geen Frans te kennen: zanger Jo Vermeulen vertelt over nummers en leven van Brassens, en de 
gezellige muziek spreekt voor zich – met musette, swing, een walske en een jazzke…

Voor de oudere generaties een zalige 
herinnering, voor de jongere een 
verrassende kennismaking - want de 
chansons van Brassens blijven fris 
en actueel … Hij bezong de liefde, 
de vriendschap, de hypocrisie, de 
samenleving en de pikante dingen des 
levens. Een tedere anarchist die hield van 
het gezelschap van vrienden, vriendinnen 
– en straatmuzikanten (croque-notes) ...

FILIP JORDENS: HOMMAGE À BREL INTIME
Vrijdag 25/9/2015 - 20.15 uur - € 11/9

Voor wie te laat geboren is om Jacques Brel 
nog in levende lijve aan het werk te zien, biedt 
Filip Jordens een tweede kans. In ‘Hommage à 
Brel’ brengt hij met zijn pianist een meesterlijke 
ode aan de grootmeester van het Franse 
chanson. Klassiekers als ‘Ne me quitte pas’ of 
‘Amsterdam’ ontbreken niet op het programma, 
maar Jordens en zijn pianist beperken het 
repertoire niet tot de gebruikelijke hits. Ook 
minder bekende liedjes worden weer tot leven 
gebracht. Geen imitatie, maar een authentieke 
hommage!

“Jordens betoont zich met “hommage à Brel” de zoon te zijn van zijn geestelijke vader.” - Het Nieuwsblad
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TOM VAN STIPHOUT 
(TRY-OUT)
Zaterdag 23/1/2016 - 20.15 uur - € 11/9

Tom Van Stiphout is een van de beste gitaristen 
van België. Hij is de vaste gitarist van Clouseau, 
Milow en Soulsister, om er maar enkelen te 
noemen. Intussen heeft hij ook zijn eigen stem 
gevonden: die van een liedjesschrijvende, 
unieke zanger én een vaak grappige muzikant.
Zijn prachtige songs combineren verhalen 
over het leven, gitaarwerk van de bovenste 
plank en een heldere stem.  

Met een nieuw album onder de arm, ergens 
opgenomen tussen Nashville, Tennessee en 
Antwerpen,  en in een vertrouwde trio-bezetting brengt hij  ouder en nieuw werk. Zijn prachtige 
songs combineren verhalen over het leven, een niet te missen kans om deze topmuzikant te leren 
kennen.

MARBLE SOUNDS 
+ LEONORE
Zaterdag 5/3/2016 - 20.15 uur - € 14/12

In al zijn bescheidenheid ontpopte Marble 
Sounds, het geesteskind van Pieter Van 
Dessel, zich in 2010 tot de ruwe parel van de 
Belpop. De melancholische indierock op hun 
debuutalbum ‘Nice Is Good’ (Zealrecords) 
werd zeer enthousiast onthaald door pers, 
publiek en concertorganisatoren. De Morgen 
doopte het album al snel tot ‘cd van de week’. 
Intussen scoorden ze ook een stevige hit met 
‘Leave a light on’ en zijn ze een vaste waarde in 
het Vlaamse muzieklandschap.

Begin 2016 brengen ze een nieuw album uit, en 
dat komen ze ook voorstellen in Brecht.

Leonore, de band van de Brusselse zangeres 
Chloë Nols, won in 2015 de Cutting Edge award voor Talent van het jaar. Op haar eerste plaat krijgt 
ze de hulp van enkele mooie namen: Hannelore Bedert, Thomas Vanelslander (Gorki en Arno) en 
FilipTanghe (Balthazar). 

JONAS WINTERLAND 
+ JOEP CONJAERTS
Vrijdag 15/4/2016 - 20.15 uur - € 11/9

Met zijn eerste album ‘Mensen zijn gemaakt 
van dun papier’ kwam Jonas Winterland 
helemaal uit het niets, maar dat hield hem niet 
tegen om in sneltempo pers en publiek in te 
pakken met singles als ‘Altijd halverwege’ en 
‘Naar het licht’. Vorig jaar was er zijn tweede 
album: ‘Zwaartekracht en andere verzinsels’. 
De voorzichtige debutant van twee jaar 
geleden is een zelfbewuste zoeker geworden. 
Met wellicht meer vragen dan antwoorden in 
de aanbieding.

En dan is er ook nog ‘Het meisje uit het lied’, 
een lied dat bedoeld was als een warm eerbetoon aan de drie Nederlandstalige rockgroepen die 
Winterlands jeugd kleurden (Gorki, Noordkaap en De Mens), maar dat door het plotse overlijden 
van Luc De Vos plots een andere lading kreeg.

De Nederlandse singer-songwriter Joep Conjaerts studeerde in 2010 af aan de Studio Herman 
Teirlinck. Hij maakte muziek voor verschillende theatervoorstellingen. Hij brengt intieme nummers 
over reizen, vertrekken en aankomen. Zijn mooie liedjes duren gelukkig wel lang.

HANS & HANNELORE PRIMUSZ:  
VERGETEN GELUK: CONCERT + BINGO
Zondag 24/4/2016 - 15.00 uur - € 11/9 i.s.m. O.C.M.W.

“Terug naar de tijd van de Nederlandstalige foxtrot of wals, met verhaallijnen over de melkboer of zondagse 
kleding. Charmante nostalgie.”

‘Vergeten geluk’ is een muziekprogramma 
vol chansons uit de tijd van toen. Hans en 
Hannelore Primusz halen Nederlandstalige 
pareltjes van onder het stof en herstellen ze in 
hun glorie van weleer.

Een Bingo-spel bepaalt het ritme van de 
voorstelling en omdat geluksformules steeds wisselen is gelukkig geen enkel optreden hetzelfde... 
Klein en écht, van bij ons. Elke melodie die weerklinkt is minstens 50 jaar oud en van Vlaamse 
of Nederlandse oorsprong, het resultaat van een zoektocht doorheen heel wat zolders en 
rommelmarkten. Noem het pure nostalgie of pure retro, in elk geval een niet te missen voorstelling.
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KINDERCONCERT: DE PIEPKES BETOGEN (5+) 
ROLAND VAN CAMPENHOUT, SIOEN, PIETER-JAN DE SMET
Zondag 20/12/2015 - 14.30 uur - € 8/4

Een feestelijk kinderconcert met Roland, Sioen en Pieter-
Jan. Goed betogen is een kunst! In Afrika dansen de mensen 
tijdens de betoging. Soms is het een optocht, feestelijk en 
luid, maar ook een bijeenkomst met toespraken en liedjes 
en lawaai.  Een soort van carnaval voor het goede doel. Er 
zijn heel veel redenen om te betogen, zoals bijvoorbeeld het 
recht om raar te zijn. En toevallig zijn de Piepkes fervente 
betogers. Doe mee met de Piepkes, maak spandoeken, 
breng megafoons mee en zet natuurlijk een rare hoed op.

FILM: SOLAN & LUDWIG (4+)
Woensdag 10/2/2016 - 14.30 uur - € 5/4

In Noorwegen zijn Ludwig en Solan een waar begrip en hun 
films echte kaskrakers. Door de authentieke stop-motion 
animatie heeft de film een oergezellige Noorse sfeer, met 
een spannend avontuur voor de kleintjes en originele 
knipogen voor de volwassenen.

ANNA’S STEEN: IK BEN EEN HELD! (5+)
Zondag 6/3/2016 - 14.30 uur - € 8/4

Vier  straffe verhalen over een bijzondere vader-kindrelatie 
waarin het kind altijd slimmer en moediger is dan zijn vader. 
Gekleurd met vertedering en deugnieterij en onverbloemde 
gruwel. Dit alles voortgestuwd door ritmische jazzmuziek 
zoals in een stomme film. Over een monster zonder kop, 
een vis met scherpe tanden, een geheim…dat geheim is én 
een spook onder het bed! Durf jij te komen kijken? 

“Hun verfrissende fantasie gekoppeld aan fijne, 
relativerend humor maakt van ‘ Ik ben een held’ zonder 
meer hoogstaand theater”.  - Gazet van Antwerpen

FILM: HET LIED VAN DE ZEE (8+)
Woensdag 4/11/2015 - 14.30 uur - € 5/4

Ben en zijn zusje Saoirse wonen in een vuurtoren. Hun 
grootmoeder beslist echter dat ze maar beter bij haar in 
de stad komen wonen. Maar daar leggen ze zich niet bij 
neer. Met behulp van een magische schelp gaan ze op 
zoek naar hun echte thuis. 

“Regisseur Tomm Moore put in zijn nieuwe animatieparel alweer gretig uit de Keltische 
mythologie. Het resultaat is even pakkend als adembenemend. Geef de man een Oscar!”  
****  cobra.be

SPROOKJES ENZO: KLEIN DUIMPJE (5+) 
Zaterdag 7/11/2015 - 14.30 uur - € 8/4

Met zijn vogels van dansende pluimpjes, een schrikaanjagend 
reuzenhoofd, een vliegend huisje en draagbaar bos is deze prachtige 
visuele voorstelling een klein wonder! 

Klein Duimpje blijft steeds een minuscuul stapje voor om zijn broers van 
hun moeder, vader en het monster te redden. Het hele verhaal speelt 
zich af op, onder en naast een houten keukentafel.
Een verhaal over bang zijn, een verhaal over hongerig zijn. Een verhaal 
over spelen en plezier maken, iets wat Klein Duimpje beter kan dan wie 
ook...

KINDEREN VAN DE VILLA:  
WACHTEN OP SINTERKLAAS (4+)
Zondag 29/11/2015 - 14.30 uur - € 8/4

De broertjes Roel en Koen wachten samen met hun opa 
op de komst van de Sint. Hoelang ze moeten wachten, 
weten ze niet. En wachten kan soms heel lang duren. 
Voor opa is dat geen probleem, maar Roel en Koen 
vinden dat best wel moeilijk want wachten gaat al gauw 
vervelen. Ze doen alles wat broers doen om de tijd zo 
snel mogelijk te laten gaan. Maar zou Sinterklaas wel 
komen?

Breng ook zeker een extra schoen mee naar de 
voorstelling!
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MET DE BUS NAAR... HETPALEIS 
ZOO DOEN ZE DE DINGEN (6+)
Zondag 4/10/2015 - 14.00 uur - € 8 (incl. bus)

Een dansvoorstelling die voorbij gaat aan dieren 
uitbeelden, maar waar iedereen de dieren- en 
insectenwereld in zal herkennen.

“Zoo doen ze de dingen is schitterend. Een 
voorstelling die u dit jaar absoluut gezien moet 
hebben. Meer nog: als er ergens te lande nog 
een kind of ouder overtuigd moet worden van 
jeugddans, lok hem of haar dan mee naar deze 
voorstelling.”  ***** De Standaard

I SOLISTI DEL VENTO, OPERA VLAANDEREN EN HETPALEIS: 

BABEL (6+)
Woensdag 30/12/2015 - 14.00 uur - € 8 (incl. bus)

Een ontroerende familievoorstelling met het 
kinderkoor van Opera Vlaanderen, acht live 
muzikanten en drie operazangers. Er wordt 
gezongen in een taal die niet bestaat, maar die 
iedereen begrijpt. Vol volle woorden en lege 
zinnen, vol lege woorden en volle verhalen. Vol 
muziek en humor.

MET DE BUS NAAR... DE ROMA
GELEID BEZOEK AAN DE ROMA  

+ ENSOR STRIJKKWARTET EN JAN DECLEIR
Zondag 18/10/2015 - 11.00 uur - € 15 (incl. bus en gids)

Deze zomer wordt de historische cinema- en 
concertzaal De Roma grondig gerenoveerd. 
Een nieuw dak, isolatie, stoelen, alles wordt 
vernieuwd. Een ideale gelegenheid dus om de 
zaal te bezoeken! Verschillende vrijwilligers, die 
vaak zelf mee puin hebben geruimd om de zaal 
tien jaar geleden opnieuw in gebruik te kunnen 
nemen, laten je de verborgen hoekjes en kamers 
van De Roma zien. Aansluitend is er een concert 
van het Ensor Strijkkwartet & Jan Decleir. 

FILM: PIEPKUIKENS (6+) 
Woensdag 30/3/2016 - 14.30 uur - € 5/4

Wanneer eendenkuikens uit het ei kruipen, 
gaan ze meteen op zoek naar hun moeder. Pech 
voor Cathy! Ze krijgt voor haar 10de verjaardag 
een eendenei cadeau, maar het is haar beste 
vriendin Margaux die door het kuiken als 
moeder wordt uitgekozen. 
Maar Margaux kan niet voor het diertje zorgen. 
Ze zit in een rolstoel, en bovendien willen haar 
ouders het schattige beestje niet in huis. Wat 
nu? Als niemand het kuiken wil verzorgen, 
dreigt het binnenkort in een blik kattenvoer te 
eindigen. 
Voor Cathy en Margaux betekent dit het begin van een groot avontuur: stiekem vertrekken ze op een 
tocht naar de riviermonding, waar ze het kuiken willen uitzetten bij zijn soortgenoten. Ondertussen 
zitten hun ongeruste ouders en zelfs de politie hen op de hielen…

THEATER FROEFROE: FOETSHI (5+)
Zaterdag 9/4/2016 - 14.30 uur - € 8/4

Een voorstelling vol goocheltrucs, muziek en 
oosterse magie. Je gelooft niet wat je ziet, 
maar je gelooft vooral niet wat je niet ziet… 
Met behulp van hun bekende poppen maakt 
FroeFroe een superproductie voor gewoon 
iedereen. Een voorstelling waar sprookje 
en werkelijkheid elkaar ontmoeten op een 
relativerende, humorvolle, maar daarom niet 
minder pakkende manier. FoeTSHI wordt een 
fata-morgana van humor en toverij!

Regisseur Tim Oelbrandt is een toptalent in de 
goochelwereld. Hij is meermaals kampioen van Vlaanderen maar ook Europees gooit hij hoge ogen. 
Hij werkte o.a. mee aan het programma van Nicholas Arnst voor VTM.

Nieuw! Workshops ouder en kind. Elke tweede zondag van de maand. Kijk op pagina 
30 voor alle info.
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BRUSSEL DOOR DE OGEN VAN EEN KENNER
Zondag 27/9/2015 - 08.00 uur - € 16 (incl. trein en gids)

Wil je meer weten over een gevangenis in de kathedraal 
of wil je de 'halve verdieping' op het Martlaarsplein 
zien, waar Karl Marx ' Das Kapital' geschreven heeft? 
En ben je benieuwd naar de ondergrondse straat aan 
het Koninklijk Paleis? Dan moet je je zeker inschrijven 
voor deze ontdekkingstocht door Brussel!

André Van Grimbergen, geboren en getogen 
Brusselaar én ingeweken Brechtenaar is onze gids  
van dienst.

FILM
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OFFLINE - PETER MONSAERT
Donderdag 1/10/2015 - 19.00 uur - gratis   
Basisschool Maria Middelares, Sint-Job-in-'t-Goor

Met vooraf een inleiding door Fred Sels, voormalig gevangenisaalmoezenier  van  
‘De Begijnenstraat’ in Antwerpen. Na een gevangenisstraf van 7 jaar heeft Rudy Vandekerckhove 
een duidelijk doel voor ogen: hij wil opnieuw aan de slag als hersteller van wasmachines en 
- belangrijker nog - hij hoopt op een verzoening met het gezin dat hij achterliet. De film is een 
mix van humor, ontroering en oprechte emoties, met als extra troef de fantastische soundtrack 
van Triggerfinger. De voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met De Kar, De Schakel, 
Davidsfonds, KWB en de Gezinsbond.

IMAGE - ADIL EL ARBI EN BILALL FALLAH
Vrijdag 23/10/2015 - 20.15 uur - € 5/4

De debuutfilm van ‘Slimste Mens’ Adil el Arbi. Eva, een ambitieuze 
journaliste wil een reportage maken over de probleemwijken van Brussel. 
Dat is niet naar de zin van haar grote bazen, die enkel oppervlakkige 
verslaggeving willen.

DEUX JOURS, UNE NUIT  
JEAN PIERRE EN LUC DARDENNE
Vrijdag 29/1/2016 - 20.15 uur - € 5/4

“Het reeds bijzonder rijke oeuvre van de Dardennes wordt uitgebreid 
met nòg een meesterwerk, over een arbeidster die het opneemt tegen 
een harteloze ploegbaas, en tegen zichzelf. De Franse superster Marion 
Cotillard speelt in dit Belgische drama de sterren van de hemel.”  
***** Cobra.Be

CINE HORIZON
THE AMAZING CATFISH - CLAUDIA SAINTE-LUCE
Donderdag 17/9/2015 - 20.00 uur - € 2

Mexicaans drama waarin muurbloempje Claudia helemaal opbloeit wanneer ze wordt uitgenodigd 
om te komen wonen bij het gezin van haar vriendin Martha The Amazing Catfish is een ontroerend 
en energiek drama van de Mexicaanse regisseur Claudia Sainte-Luce. De film werd bekroond met 
onder andere een International Film Critics Award.
De films van Cine Horizon worden georganiseerd door de GROS (Gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking).

MET DE BUS NAAR... DE WARANDE
VLAAMS MUZIEK THEATER: VIKTORIA EN HAAR HUZAAR
Zaterdag 2/4/2016 - 14.00 - € 23 (incl. bus)

Deze populaire operette vertelt het verhaal van de 
Hongaarse ritmeester der Huzaren die ontsnapt uit 
een krijgsgevangenkamp in Siberië. Bij een bezoek aan 
Tokyo herkent hij zijn vroegere verloofde, die intussen 
getrouwd is met de Amerikaanse ambassadeur in 
Japan. Het vuur laait onmiddellijk weer op maar 
Victoria is trouw aan haar nieuwe echtgenoot. De 
Amerikaanse ambassadeur merkt wel dat zijn vrouw 
ongelukkig is en via allerlei verwikkelingen komt de 
ontknoping ...

CULTURELE STADSBEZOEKEN
BERGEN VERZETTEN IN MONS
Zondag 20/9/2015 - 08.00 uur - € 20 (incl. bus en gids)

Mons is in 2015 culturele hoofdstad van Europa. Een 
uitstekende gelegenheid om de pittoreske hoofdstad 
van Henegouwen te bezoeken. In de voormiddag 
starten we met een wandeling door het historisch hart 
van de stad. In de namiddag volgen we de voetsporen 
van Vincent van Gogh. We gaan op ontdekking in de 
streek van Mons en op verschillende locaties die de 
artiest heeft bezocht.
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KOBE VAN LOOVEREN
Vrijdag 27/11/2015 - 20.00 uur - gratis, mits reservatie  
Kapel Oude Klooster

Kobe Van Looveren (33) groeide op in het groene Wuustwezel en is gepassioneerd door 
landschapsfotografie. Hij neemt je mee naar de verborgen groene parels van de Noorderkempen 
en Brechtse heide. Zijn enorme fascinatie voor bomen en planten brengt ons ook naar de grillige 
natuur van het buitenland. Herfst- en winterbeelden van IJsland, Patagonië en de Vogezen brengen 
ons helemaal in een winterse sfeer. Kobe werd voor zijn werk meermaals internationaal bekroond.  
www.creativenature.be

NERGENS BETER DAN THUIS
Donderdag 15/10/2015 – 20.00 uur - gratis, mits reservatie

Sla er de kijkcijfers op na en het valt 
onmiddellijk op: tv-fictie scoort goed, Vlaamse 
tv-fictie scoort beter en helemaal bovenaan het 
lijstje staat ‘Thuis’. Deze serie loopt nu al bijna 
twintig jaar loopt en boeit dagelijks nog steeds 
meer dan 1,2 miljoen kijkers.
Wat maakt ‘Thuis’ zo attractief? Hoe wordt 
‘Thuis’ – en een tv-serie in het algemeen - 
gemaakt? Wat komt er allemaal kijken bij 
de productie? Dit zijn maar enkele van de 
vele vragen die Guy Bernaert in deze lezing 
zal proberen te beantwoorden. Hij heeft 
meegewerkt aan series zoals ‘Langs de Kade’, 
‘Alfa Papa Tango’ en ‘Windkracht 10’ en is al 
jaren één van de dialoogschrijvers van ‘Thuis’.

JEUGDHUIS DEN DIJK: 
DJ WORKSHOP
Woensdag 4/11/2015 - € 10  
Jeugdhuis Den Dijk, Houtstraat 4G, 2960 Sint Lenaarts

14.00 tot 17.00 uur (13-16 j), 18.00 tot 
21.00 uur (16+)
Tijdens deze workshop leer je een perfecte 
mix maken met professioneel DJ-materiaal. 
Door het in groepslessen te organiseren krijgen 
deelnemers de kans om van elkaars talent en 
stijl te leren, want mixen is meer dan techniek. 
Hierbij werken we met controllers en DJ-
software. Wie het aandurft leert in no time de 
geheimen van het scratchen en het beatmixen 
en draait op het einde van de cursus een hele 
set in elkaar. De workshops worden begeleid door een DJ met veel ervaring en met de kwaliteiten 
om op een fijne manier het beste uit jongeren naar boven te halen.

JEUGDHUIS ‘T JOP:
COMEDY AVOND MET JERON DEWULF & MC JAN LINSSEN
Zaterdag 3/10/2015 - 20.00 uur - € 5  
Jeugdhuis ‘t Jop, Kattenhoflaan 102d, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor

Een comedy avond met verschillende 
beginnende stand-up comedians en Foute 
Vriend Jeron Dewulf. Jeron Dewulf is al jaren 
bekend als acteur en improvisator. Bij het 
grote publiek werd hij vooral bekend via het tv-
programma Foute Vrienden.  

Als improvisator won hij de gouden medaille 
op het “Officiële wereldkampioenschap impro” 
in Berlijn. Op dit moment is hij artistiek leider 
van “De Improfeten” en drijvende kracht achter 
het “Joker comedy impro” collectief waarin hij samen aantreed met Bart Cannaerts en Joost Van 
hyfte, telkens aangevuld met een bekende gast.

Enkele jaren geleden begon Jeron ook te standuppen. Hij combineert impro met stand up en 
speelde in Vlaanderen en Nederland reeds op diverse podia. Verwacht je aan originele cliché’s en 
hoe je de wereld verbetert met een microfoon.

Als opwarming spelen ook vier aanstormende comedians: Sander Vanderveeren, Dennis Vansant, 
Nathan Hallemans en Edouard Deprez. MC van de avond is de sympathieke limburger Jan Linssen.©
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CAFÉ CONGÉ
Welkom in ons praatcafé ! Ken je het gevoel inspiratieloos te zijn voor de hapjes op je leuk tuinfeest 
of voor je nieuwe decoratie tijdens de kerstdagen? Dan is dit zeker iets voor jou! Wissel recepten uit 
en deel je ideeën. Wij zorgen voor koffie, thee en inspirerende moodboards. Wel vragen we om zelf 
één proevertje te maken (of te laten maken). Dus vergeet de stress en kom gewoon even relaxen 
bij ‘Café Congé’…

KERSTDECORATIE EN DESSERTEN
Maandag 14/12/2015 - 19.30 uur - gratis - Kapel Oude Klooster

ZOMERSE HAPJES EN FEESTJES
Maandag 13/6/2016 - 19.30 uur - gratis - Gemeentepark

ATV-VERTELLING
Maandag 17/8/2015 - 20.00 uur - gratis

De ATV zomervertelling is een gekende 
formule: een meesterverteller met een boeiend 
verhaal op een prachtige locatie in de buurt. 
Wie dit jaar ons podium inpalmt, is nog 
een goed bewaard geheim maar ambiance 
garanderen we je nu al. De vertelavond gaat 
door in het Gemeentepark. Typisch voor de 
ATV-vertelling is het comfort dat je krijgt door 
in je eigen stoel te kunnen zitten. Vergeet deze 
dus niet mee te nemen, er zijn verder geen 
stoelen voorzien.
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EX
PO BIËNNALE

Zaterdag 10 en zondag 11/10/2015  - 10.00 tot 17.00 uur - gratis

Om de twee jaar laten Brechtse kunstenaars 
zien wat ze in hun mars hebben. De cultuurraad 
stelt een thema voor en iedere inwoner van 
Brecht mag de uitdaging aangaan om daar zijn 
of haar ding mee te doen. Dit jaar is het thema 
VLIEGEN. Elke deelnemende kunstenaar maakt 
een kunstwerk dat hij associeert met dit thema 
en wie weet wint hij daarmee wel een leuke 
prijs. Een deskundige jury zal zich over de 
werken buigen om nieuw talent te ontdekken.

EXPO: KAROLY EFFENBERGER
Van 20/3 tot en met 10/4/2016 - gratis - Kapel Oude Klooster 
Zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur - Paasmaandag van 10.00 tot 17.00 uur

Zijn liefde voor de fotografie bracht de Nederlandse fotograaf Karoly Effenberger een jaar geleden 
van het drukke Amsterdam naar de rust van Brecht. Een hele omschakeling, maar eentje die hij 
bewust zocht. De komende periode zal hij een ontdekkingstocht ondernemen doorheen de 
gemeente Brecht. Op zoek naar mensen, landschappen en details die zijn aandacht zullen trekken. 
Met als doel een fotodocument te maken vanuit Nederlands perspectief, maar met een grote 
fascinatie voor het Belgische leven. Karoly Effenberger is als freelance fotograaf o.a. werkzaam 
voor het Belgische dagblad De Morgen. Zijn werk werd in Nederland meerdere malen bekroond 
met de Zilveren Camera en in april 2015 won hij de Nikon Press Photo Award voor beste portret.

IKO - DE KUNSTACADEMIE
Zaterdag 11 en zondag 12/6/2016 - 14.00 tot 18.00 uur 
Woensdag 15/6/2015 - 14.00 tot 17.00 uur 
gratis - Kapel Oude Klooster

Het wordt een gouden feestjaar voor onze 
kunstacademie. De ‘grote broer’ in  Hoogstraten 
wordt 50 jaar! Een heel jaar lang wordt er hard 
gewerkt door onze kunstenaars van het eerste 
leerjaar tot het zesde middelbaar… Knutselen, 
schilderen, boetseren, tekenen, knippen, 
plakken, drukken… Deze tentoonstelling is de 
kers op de taart.

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
Zondag 15/11/2015 

Stip deze dag alvast aan in je agenda want het gaat heel leuk worden. Hou onze website en 
Facebookpagina in de gaten en ontdek de verschillende activiteiten op deze dag.

“Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is 
er één te blijven als je groot wordt.” - Picasso
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WORKSHOPS
GOED BELEGD
Woensdag 7/10/2015 - 19.30 uur - € 6

Ben je uitgekeken op de eeuwige boterham 
met kaas? Geef je brood een vegetarische 
boost met veel kleur, boordevol smaak en 
een schep gezondheid krijg je er gewoon bij! 
Kom gemakkelijke, snelle ideetjes opdoen, 
klaarmaken en proeven, zodat je brooddoos 
een vernieuwende make-over kan ondergaan! 

Meebrengen: schort, schilmesje, snijmesje, lepel, 
plank
Deze cursus wordt in samenwerking met 
Vormingplus georganiseerd.

STEMPELS MAKEN
Maandag 12/10/2015 - 19.30 uur - € 15 

Een stempel om je inpakpapier te versieren, als cadeautje of eentje om eigen kaartjes te maken, 
de mogelijkheden zijn onbeperkt! Ontdek tijdens deze workshop hoe snel en gemakkelijk het is 
om je eigen ontwerp te realiseren tot een eigen stempel. Je maakt in de workshop één stempel. 
Karen zal je begeleiden doorheen het proces en geeft je tips en tricks. Na de workshop krijg je een 
zelfgemaakte, unieke stempel en al je materiaal (handleiding, gutsen en inkt) mee naar huis, zodat 
je zelf nog aan de slag kan! 

Meebrengen: een eenvoudige illustratie, een logo of een naam van maximum 6x4cm
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Dinsdag 24/11, 1/12 en 8/12/2015 - 19.30 tot 22.00 uur - € 15

Vind het ideale evenwicht tussen werk en gezin. 
Deze interactieve en praktische workshop 
toont je hoe je meer kan leven in plaats van 
geleefd te worden en hoe te genieten zonder 
schuldgevoel. Timemanagement en me-time, 
de zegen en vloek van multitasken en aandacht 
voor je ambities komen aan bod.

Deze cursus wordt in samenwerking met 
Vormingplus georganiseerd.

GIN TONIC TASTING
Vrijdag 11/12/2015 - 20.00 uur - € 15 - Kapel Oude Klooster

Gin en Gin-Tonic zijn hot. Met een blik op de 
boeiende geschiedenis van gin krijg je tijdens 
deze tasting een antwoord op al je vragen. 
Samen met Frédéric Du Bois, spirit-connaisseur 
en eigenaar van Miraflor, leer je gin proeven en 
ontdek je de verschillende stijlen, smaken en 
aroma’s. Je gaat ook op zoek naar de gepaste 
tonic. Daarna ga je zelf aan de slag en maak je 
een 'perfectly served gin-tonic'. 
Voortaan ontvang je je gasten in stijl! 

IMPROVISATIETHEATER VOOR BEGINNERS
Donderdag 8, 15, 22, 29/10 en 12/11/2015 - 19.30 tot 22.30 uur  
€ 30 (-26j) of € 45 (+26j)

In deze korte cursus maak je kennis met het 
improvisatietheater. Aan de hand van allerlei 
oefeningen en spelopdrachten werken we aan 
spontaniteit, durf, fantasie en speltechniek 
met als doel de scène vol vertrouwen al 
improviserend te betreden. Er is geen ervaring 
nodig om het plezier van improvisatietheater 
te ervaren en, in tegenstelling tot wat velen 
denken, is grappig zijn geen must.

Deze cursus wordt in samenwerking met  
Open Doek georganiseerd.
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KEMPISCH MUSEUM
Zondag 30/8/2015 - 14.00 tot 16.00 uur - € 3 
Kempisch Museum, Mudaeusstraat 2, Brecht

Het Kempisch Museum wordt de komende twee jaar in een nieuw kleedje gestoken. Op 30 
augustus kan je terecht voor een bezoek aan het Kempisch Museum. Na je bezoek kan je gratis 
oude volksspelen proberen, plezier voor groot en klein!

Je kan ook een van onderstaande workshops volgen in het historische gebouw.

AMBACHTEN 
Woensdag 26/8/2015 - 10.00 tot 12.00 uur of 13.00 tot 15.00 uur - € 5 
6-8 jaar met begeleider of 8-12 jaar

Wil je ook eens je eigen houten voorwerp 
vlechten? Kom dan meedoen met deze leuke 
workshop vol met tips en ga zelf aan de slag.

WAT WIL JIJ? 
Zondag 18/10/2015 - 14.00 tot 17.00 uur - € 4/2 (-12 jaar)

Het Kempisch Museum zal de komende twee jaar een modernisering ondergaan. Gericht op het 
bezoek van jonge gezinnen zijn we op zoek naar ‘denkers en doeners’. Wat vindt jij belangrijk in een 
museum als ouder of wat vindt je kind leuk om te doen of te ontdekken? Een workshop geleid door 
MOOSS vzw helpt je te fantaseren over een ideaal museum voor jonge gezinnen. 

OUD EN HOUT?!
Zaterdag 7/11/2015 - 09.00 tot 12.00 uur - € 5

Een workshop vol algemene ‘tips and tricks’ 
over herkenning en behandeling van houtworm. 
Je kan zelf ook voorwerpen meebrengen om 
deze te laten behandelen. Op deze manier kan 
je het op de juiste manier aan de slag.

WORKSHOPS OUDER EN KIND
Voel jij je soms ook meer taxi-chauffeur dan ouder? Door al de drukte op en na het werk 
en de school blijft er vaak niet zoveel tijd over voor de leuke dingen. Elke tweede zondag 
van de maand organiseren we daarom een gezellige voormiddag samen met je (klein)zoon, 
(klein)dochter. Leuke spelletjes, prikkelende babbeltjes of creatieve werkjes. Elke maand 
iets nieuw, elke maand iets anders… 

IK BEN DE STERKSTE 
Zondag 11/10/2015 - 10.00 tot 12.00 uur - € 10 (kind 4-7 jaar + ouder)

Hoe sterk ben jij? Heb jij de sterkste spieren van de hele wereld? Daag je mama of papa 
uit en ontdek wie van jullie de sterkste is. Deze workshop-vertelling is ontstaan uit het 
prentenboek Ik ben de sterkste, een vrolijk verhaal over een kleine opschepper en zijn grote 
vriend. Voor iedereen die gek is op samen bewegen, circus, vertellen, muziek en tekeningen. 

POI POINK
Zondag 8/11/2015 - 10.00 tot 12.00 uur - € 10 (kind 4-6 jaar + ouder)

Dansen met reuzenballonnnen, poi’s en springballen. Op supergrote ballen gaan we 
springen, rollen, zitten en hangen, maar we kunnen er ook mee botsen, gooien en terug 
opvangen. We dansen met een reuzenballon in de lucht en met de Poi’s (een sok gevuld 
met een waterballon), leren we ‘the butterfly’ en ‘the wave’! Kom mee springen en dansen! 
Poink, poink!

KRISKRASKRONKEL
Zondag 13/12/2015 - 10.00 tot 12.00 uur - € 10 (kind 4-6 jaar + ouder)

Gaan we al dansend tekenen of al tekenend dansen? We krassen, kringelen en kronkelen in 
de lucht, op de grond en op muziek. We experimenteren met lijnen en vormen. We dansen 
en tekenen met ons lichaam, maar ook met krijt, wasco, spons, zand en klei. Daarna maken 
we al dansend alles weer schoon.

Drankje en koek zijn telkens inbegrepen.
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ERFGOED ANDERS BEKEKEN 
TOT DE TOP VAN DE SINT-LEONARDUSKERK
Vrijdag 5/7/2015 - 10.00 uur - € 2 
Sint-Leonarduskerk, Dorpsstraat, Sint-Lenaarts 

Wil je graag eens tot boven in de toren van de Sint-Leonarduskerk wandelen? Een mooi zicht 
hebben op Sint-Lenaarts vanuit de kerktoren? Dat kan! Kerken zijn zeer mooi binnenin, maar ook 
het uitzicht vanuit de toren kan magnifiek zijn!

VAN KLOOSTER TOT KINDEROPVANG
Zondag 4/10/2015 - 10.00 uur - € 2 
Hogebaan 4, Sint-Job-in-'t-Goor

Wat ooit het ‘witte klooster’ was in Sint-
Job-in-‘t-Goor, is nu sinds een paar jaar een 
kinderopvang. Het herbestemmen van oude 
waardevolle gebouwen zit in de lift, maar 
hoe verloopt dit praktisch? Welke problemen 
komen er bij kijken? Hoe kan je de ruimten het 
best benutten zonder het karakter verloren te 
laten gaan? Ontdek de nieuwe functie van het 
voormalige  ‘witte klooster’!  

MILITAIR ERFGOED
DE GROOTE OORLOG IN BOEKEN 
Maandag 9/11/2015 - 19.00 uur - gratis 
Bibliotheek Brecht

Naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van WO I verschijnen er vele nieuwe boeken. Soms 
zien we door het bos de bomen niet meer. Ontdek het literaire aanbod rond de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog. Welke boeken zijn wetenschappelijk onderbouwd en welke zijn verhalend? Kom 
luisteren welke boeken zeker niet te missen literatuur zijn over dit onderwerp! 

UITSTAP ‘LOOPGRAVENPAD’
Zaterdag 26/9/2015 - 10.00 tot 12.00 uur - € 4/2 (-12jaar) 
Inclusief busvervoer

Al 100 jaar ligt een nooit gebruikte Duitse verdedigingslinie verstopt in het Kapelse
Mastenbos. Natuur en erfgoed gaan hier hand in hand. Om alle sporen in het landschap
te kunnen lezen en begrijpen werd er een ‘loopgravenpad’ aangelegd. De infoborden en
een gids leert ons de historische context van deze linie te begrijpen.

ERFGOED OP KINDERMAAT 
SAFARI
Zaterdag 22/8/2015 - 14.00 tot 17.00 uur - gratis 
Vertrek aan Cuveehoeve, Boudewijnstraat 20

Dit wordt een ware ontdekkingstocht door de Brechtse heide voor jong en oud. Ga mee op 
speurtocht en vind de sporen van de verschillende bewoners van de heide. Leuke opdrachtjes en 
uitleg van natuurgids (Natuurpunt) dompelen je onder in de wereld van dit prachtige natuurgebied. 

SPROOKJESWANDELING
Zaterdag 10/10/2015 - vanaf 17.00 uur - gratis voor kinderen van 3-10 jaar 
Domein De Leeuwerk, Groenstraat

Kom met je familie sprookjes ontdekken op 
het betoverende domein De Leeuwerk tijdens 
de nacht van de duisternis. Naast een leuke 
wandeling met opdrachtjes en een zoektocht 
voor de allerkleinsten, gaan we ook op 
zoek naar antwoorden. Waarom bestaan er 
sprookjes en waar komen ze vandaan? 
Kom verkleed om de wandeling nog leuker 
te maken.

ZOEKTOCHT KIK EN EEK    
NIEUW in ons vast aanbod voor 2015! 
Brecht-centrum, € 1, te verkrijgen op de dienst vrije tijd

Een nieuwe wandeling door Brecht-centrum voor groot en klein! Maak kennis met de vergeten 
parels en ontdek de verborgen verhalen van Brecht. Leuke weetjes voor de (iets) ouderen onder 
ons en een spannende zoektocht voor de jongere bezoekers. Hebben de kinderen de code van 
Kik en Eek gekraakt? Ontdek dan snel het cadeautje dat je gewonnen hebt op de dienst vrije tijd, 
gemeentehuis of bibliotheek van Brecht! 

OPEN MONUMENTENDAG 
Zondag 13/9/2015 - 10.00-18.00 uur - gratis  
Sint-Theobalduskapel, Tilburgbaan

Eén van de verborgen parels van Brecht is de Sint-Theobalduskapel. ‘Het Lochts kapelleke’ en haar 
decor van groen, bos en mystieke lichtinval bracht de mensen van de kunstkring r’Auw! op het idee 
om de kapel in al haar facetten weer te geven. Het resultaat wordt tentoongesteld in en rond de 
kapel. Ook de kinderen kunnen genieten van deze beschermde kapel en haar omgeving.  Een leuke 
Kik en Eek zoektocht maakt van deze Open Monumentendag een dag voor groot en klein. 
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BEREIKBAARHEID

Info & tickets
gc Jan Vander Noot
Mudaeusstraat 9
2960 Brecht

Tickets & info via de ticketbalie:
Dienst vrije tijd - Gemeenteplaats 1 
03 660 28 32
of op de website:
www.gcbrecht.be 
(geen reservaties via e-mail)

v.u. Kris Kenis
P. Wabbeslaan 19
2960 Brecht

Drukwerk: Vanden Broele Productions
Oplage: 14000 ex.

CULTUUR MET CUSTOS IN 2015
LEZING: CUSTOS IN 2015
Vrijdag 20/11/2015 - 19.30 uur - gratis

In 1515 werd de Latijnse school in Brecht 
opgericht door Jan De Coster, alias Johannes 
Custos. Hij streefde naar de verbetering van 
het Latijnonderwijs. Custos’ grammatica werd 
in 1546 opgenomen in de officiële lijst van 
toegelaten leerboeken, een stimulans voor de 
verspreiding ervan. Zijn verwezenlijking gaf 
hem een plaats in de geschiedenisboeken. 

Allemaal geschiedenis denk je? Niet helemaal… 
Wie was Custos en wat is zijn belang voor ons 
vandaag? Wat is nog steeds het nut van het 
Latijnonderwijs? En kent Latijn een heropleving 
met de quotes van Bart De Wever? Ontdek 
het tijdens deze lezing en/of  in de boeiende 
lessenreeks!
Wil je meer weten van Custos, de humanisten en het Latijn?
Dan is de lessenreeks van het Davidsfonds zeker iets voor jou!
4 donderdagnamiddagen van 26/11 tot 17/12/2015, telkens van 14.00 tot 16.00 uur

OPEN KERKEN
Vaak komen we enkel in een kerk voor een doop, trouw of begrafenis. Maar kerken staan boordevol 
kunstschatten en houden talrijke verhalen en historische feiten verscholen. Daarom openen de 
Sint-Leonarduskerk in Sint-Lenaarts en de Sint-Michielskerk in Brecht hun deuren in het kader van 
‘Open Kerken’ voor iedereen die een kijkje wil nemen. Ter plaatse kan je een gratis boekje krijgen 
met tekst en fotomateriaal.

SINT-LEONARDUSKERK:
Open van 6 juli tot 30 augustus 2015  
Donderdag van 9.00 tot 13.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur

Ontdek hier tot september 2015 ook de Slinger van Foucault!

SINT-MICHIELSKERK:
Open in juni en juli 2015  
Dinsdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur  




