
2 0 1 3  
2 0 1 4

GC Jan 
vander 
n o o t 
BreCht



inhoudsopgave

Muziek p. 3

Humor p. 6

Theater p. 9

Familie p. 12

Cinebrecht p. 17

Uitstap p. 19

Vorming  p. 21

Expo p. 25

Literatuur p. 27

Erfgoed  p. 28

Varia  p. 29

Info & tickets p. 31

Kalender p. 33



Jelle Cleymans 
Welk oog en hoeveel tranen?
het nieuwe album van Jelle Cleymans Welk oog en 
hoeveel tranen is een ode aan de onvolmaakte liefde. 
Cleymans laat zich inspireren door de meest schrijnende 
liefdesverhalen en zoekt gewillig de tragikomische 
kant er van op. de mooiste verhalen zijn diegene die 
zweven tussen waarheid en fictie. verhalen die door het 
enthousiasme van hun vertellers zo werden aangedikt 
dat niemand de oorspronkelijke versie nog kent.
Met: Jelle Cleymans (zang), Alano Gruarin (piano) &  
Jan Cleymans (sax, klarinet)

Wannes Cappelle solo
Zonder niemand
na de theatertournee met het album Ploegsteert 
en een bruisende festivalzomer zoekt Wannes 
Cappelle opnieuw de intimiteit van het kleine theater. 
Gewapend met een gitaar en een piano brengt de 
frontman van het Zesde Metaal uitgepuurde pareltjes 
van zijn twee eerste albums maar ook nieuwe en 
onuitgegeven nummers. Cappelle schuwt geen 
omwegen en zal je verrassen met zijn innemende 
songs en zijn eerlijke en grappige teksten. In het 
voorjaar van 2014 verschijnt zijn nieuwe eP.

www.hetzesdemetaal.be 
Zaterdag 12/10/2013 – 20.15 uur

toegang: € 12,50 – 10,50

www.jellecleymans.be 
Zaterdag 16/11/2013 – 20.15 uur

toegang: € 10,00 – 8,00
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www.anemoskwartet.be 
Zondag 16/02/2014 – 10.30 uur

toegang: € 20,00
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www.rolandvancampenhout.be 
Zaterdag 22/02/2014 – 20.15 uur

toegang: € 11,50 – 9,50

4

Anemos saxofoonkwartet
From Anemos with love
Brunchconcert i.s.m. cultuurraad

de saxofoon is romantiek bij uitstek. vier jonge 
en uiterst getalenteerde Belgische saxofonisten 
geven een vernieuwende kijk op dit instrument. het 
anemos saxofoonkwartet flirt met de wondermooiste 
melodieën. hun repertoire is divers en verrassend, 
zoals het prachtige rêverie van Claude debussy of 
zoals de zwoele tango van astor Piazzolla.
Voor en na het concert geniet u van een brunch.  
Reserveren is verplicht.

Roland Van Campenhout solo
New found, sacred ground
Blueslegende roland staat bekend als een 
getalenteerde en creatieve gitarist, een groot singer-
songwriter en een bijzonder sympathieke muzikant. 
hoewel van Campenhout al 40 jaar meedraait, weet 
hij als geen ander steeds een nieuw publiek aan 
te spreken. New found, sacred ground is zijn 25ste 
studioalbum. Mauro Pawlowski was producer van 
dienst en het resultaat is een bluesplaat die zweeft 
tussen funk, jazz en rootsgenres uit amerika.

muziekmuziek4
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www.jackobond.be 
Zaterdag 10/05/2014 – 20.15 uur

toegang: € 12,00 – 10,00

Jackobond
Ik ga op een berg wonen
Jackobond is de muziekgroep van singer-songwriter 
riet Muylaert die bekend is van haar overwinning in 
Zo is er maar één of van radiohits op radio1 en radio2. 
Jackobond zingt in het nederlands en haar songs zijn 
evenzeer kleinkunst als pop. Met het derde album 
plaats ze zich moeiteloos naast namen als eva de 
roovere en hannelore Bedert.
Met: Riet Muylaert (zang), Florejan Verschueren (piano), Tim Vandenbergh 
(contrabas), Karel De Backer (drums) & Geert De Vleesschouwer 
(projecties)

www.johanverminnen.be 
vrijdag 21/03/2014 – 20.30 uur

toegang: € 15,00 – 13,00

Johan Verminnen
En avant la muzik!
In 2011 werd Johan verminnen 60 jaar en hij viert 
dat met een swingende feesttournee die niet lijkt te 
stoppen. ook in Brecht opent verminnen zijn armen 
voor het publiek dat hem al die jaren vooruitstuwt. In 
het Brussels uitgedrukt, klinkt het: “En avant la muzik!”. 
voor dit concert put verminnen uit zijn klassiekers en 
hij brengt ook enkele nieuwe songs. 
Met: Johan Verminnen (zang), Bert Candries (gitaar), Leo Caerts (toetsen) 
& Nils De Caster (viool, lapsteel, mandoline)

5muziekmuziek 5
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www.pivhuvluv.be 
vrijdag 13/12/2013 – 20.15 uur

toegang: € 10,00 – 8,00

Piv Huvluv
Speeltijd
In Speeltijd vertelt huvluv over jeugdherinneringen en 
hilarische anekdotes met als hamvraag: stoppen we 
met spelen omdat we ouder worden of worden we 
ouder omdat we stoppen met spelen? In onnavolgbare 
stijl neemt hij het publiek mee op een enthousiaste 
trip naar zijn speeltijd waar ongebreideld en ongeremd 
spelen mogelijk was. huvluv slaagt er in je de 
romantiek van jouw jeugdjaren in perspectief te laten 
plaatsen en je te laten vaststellen dat je jezelf veel te 
ernstig neemt.

www.bartcannaerts.be 
vrijdag 25/10/2013 – 20.15 uur

toegang: € 10,00 – 8,00

Bart Cannaerts
Wanneer gaan we nog eens bowlen? (try-out)

niemand vindt bowlen echt leuk maar heel af en toe 
sta je toch op zo’n baan met zo’n gekke bal aan je 
vingers. Je probeert die schoenen heel normaal te 
vinden en je balt je vuist als je alles omgooit. Bowlen 
is als het leven: het is een belachelijk tijdverdrijf maar 
af en toe een strike gooien houdt ons recht. Cannaerts 
vertelt in zijn nieuwe show over de zinloosheid van 
het bestaan en over hoe we daar welgemutst mee om  
gaan. ondertussen begeleidt hij zichzelf aan de piano.

humor6



Jeroen Leenders
Geen idee
In enkele jaren bouwde Leenders een ijzersterke re-
putatie als comedian op. hij won het Leidse cabaret-
festival in 2010 en zijn eerste show Sorry, ik ben Jeroen 
Leenders speelde meer dan 200 keer in theaters in 
België en nederland. ‘hij is echt gek!’ hoort men vaak 
van het publiek dat voor het eerst kennismaakt met 
Leenders. Met Geen idee zoekt Leenders opnieuw naar 
een hilarische en absurdistische benadering van de 
dingen die zo voor de hand liggen dat eigenlijk nie-
mand ze nog opmerkt.

www.jeroenleenders.be 
Zaterdag 5/04/2014 – 20.15 uur

toegang: € 10,50 – 8,50
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Xander De Rycke
Zijn derde show
Xander de rycke werd bekend bij het grote publiek 
toen hij in 2007 de Comedy Casino Cup won. na zijn 
eerdere shows Uw zoete 666 en Mijn zwarte parade 
presenteert de rycke nu het einde van deze onheilige 
stand-up comedy trilogie. hoe het hierna met hem 
verder gaat, dat weet niemand. daarom rest er nu 
niets anders dan af te sluiten met een grote knal, 
veel drama, brokstukken en wat schuine moppen. 
Fasten your seatbelts en maak je klaar voor de grote 
ontknoping: Zijn derde show!

www.xanderderycke.be 
Zaterdag 11/01/2014 – 20.15 uur

toegang: € 10,00 – 8,00

humor 7
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Katinka Polderman
Polderman baart zorgen
In Polderman baart zorgen bouwt Katinka Polderman 
een vrolijk en licht absurdistisch universum waarin 
niets zomaar normaal is. In de wereld van deze 
antiheldin is ruimte voor kak-, pies- en seksgrapjes 
maar ook voor een verfijnd en ontroerend lied. 
Polderman behoort zonder meer tot een van de meest 
intrigerende cabaretières van dit moment. Zij is een 
meester in absurde gedachten. In haar liedjes brengt 
ze hulde aan de taal met gortdroge humor en rake 
observaties vol zelfspot.

www.katinkapolderman.nl 
vrijdag 25/04/2014 – 20.15 uur

toegang: € 10,00 – 8,00

koop nu tickets

humor8



Le mal du siècle
Godver…
Waar is God als je hem nodig hebt en waarom hebben 
de christenen Satan uitgevonden? Is religie eigenlijk 
niets meer of niets minder dan een wens van de 
mensheid? Waarom worden wij geboren met schuld? 
en wie zijn schuld is dat? In deze monoloog gaat de 
Groote op zoek naar God en vraagt zich af of godsdienst 
goed is voor de gezondheid. Zijn inspiratiebronnen zijn 
niet de minste: dostojewski, Sartre en Schopenhauer. In 
Godver… blijft geen enkel heilig huisje overeind.
Met: Walter De Groote

www.lemaldusiecle.be 
vrijdag 15/11/2013 – 20.15 uur

toegang: € 10,00 – 8,00

Om-armen
De straatmuzikant
i.s.m. de Kar v.z.w., Gezinsbond Brecht, Femma en KvLv

albert Loomans, ooit een succesvol zakenman, belandt 
in de goot en probeert te overleven als straatmuzikant. 
hij mijmert over vroeger en speelt melancholische 
melodieën. een voorbijganger trekt zijn bijzondere 
aandacht. hij noemt haar ‘Lady di’. Iets in de figuur en 
de ogen van de dame herinneren hem aan vroeger. 
Met: Roger Vanhoeck 

Zaterdag 26/10/2013 – 20.15 uur
toegang: € 11,00 – 9,00

theater 9
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Daan Hugaert
Een trooster
In Een trooster speelt hugaert een clown die nog bij zijn 
moeder woont en die één doel heeft: troost brengen. 
Uitgerekend op de dag dat hij zich oppept voor een 
opbeurend optreden voor het jonge grut, valt er weer 
een envelop van de vdaB op de deurmat. dat is het 
begin van een tragikomisch verhaal waarin de clown 
zelf troost moet gaan zoeken. Met Een trooster waagt 
hugaert zich voor het eerst aan een theatermonoloog. 
de tekst is van Jibbe Willems en Mieke Laureys 
regisseert.

www.daanhugaert.be 
vrijdag 24/01/2014 – 20.15 uur

toegang: € 10,50 - 8,50

Theater Stap & Tibaldus en andere hoeren
4 : 3
In 4 : 3 spelen tien Stapacteurs de goden. niet de 
goden van vergelding, schuld en boete maar wel die 
van het gebrabbel, de troost, de scheten, het dialect 
en de orthopedische schoenen. er wordt gedanst en 
gezongen. nu eens in groep en dan weer als individu.  
4 : 3 gaat over een manier van kijken waar niet 
iedereen zomaar in een vakje past. 
Met: Jason Van Laere, Seppe Fourneau, Guy Dirken, Timeau De Keyser, Ann 
Dockx, Marc Wagemans, Hans Mortelmans, Rik Van Raak, Luc Loots, Jan 
Goris, Simon De Winne & Nancy Schellekens

www.theaterstap.be – www.tibaldus.be 
Zaterdag 7/12/2013 – 20.15 uur

toegang: € 10,00 - 8,00

theater10
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www.begijnlebleu.be 
vrijdag 16/05/2014 – 20.15 uur

toegang: € 10,00 – 8,00

Begijn Le Bleu
Ontploft!
i.s.m. dienst erfgoed

Ontploft is een meeslepende vertelling over de eerste Wereld-
oorlog. Pol de Smet, een vlaamse plattelandsjongen moet 
noodgedwongen strijden tegen ‘den duitsch’. het brengt hem 
in antwerpen, Calais, Suffolk en de loopgraven in de West-
hoek. dit historisch verhaal is ontstaan in samenwerking met 
In Flanders Fields op basis van getuigenissen van overlevenden. 
de voorstelling wordt begeleid door een soundscape die je 
meevoert naar ‘14-’18. In Ontploft zie je Le Bleu als rasechte 
verteller die ontroert en die doet lachen.

www.ensembleleporello.be 
vrijdag 21/02/2014 – 20.15 uur

toegang: € 10,50 - 8,50

Ensemble Leporello
Twee meisjes en een schurk
Twee meisjes en een schurk is een 
muziektheatervoorstelling gebaseerd op de Griekse 
mythologie. Prinses Procne wordt uitgehuwelijkt 
aan de trakische koning tereus terwijl deze koning 
een geheime passie heeft voor haar zus Filomena. 
tereus verkracht Filomena en snijdt haar de tong af. 
Uiteindelijk nemen de zussen gruwelijk wraak. deze 
voorstelling gaat over liefde, onschuld, woede en lust. 
Geen wonder dat Guido Belcanto de muziek schreef.
Met: Annelore Stubbe & Mieke Laureys

theater 11



TMG Lap & Hoge Fronten
Niet Wiet, wel Nel
Niet wiet, wel Nel is een beeldende voorstelling 
geïnspireerd op het boek van Joke van Leeuwen. de 
voorstelling gaat over de liefde en over elkaar leuk 
vinden. om samen te zijn moet je elkaar begrijpen 
maar dat is niet eenvoudig. Zo kan een klein probleem 
volledig uit de hand lopen. Plots kun je daar dan 
weer samen om lachen. eigenlijk zijn er maar weinig 
woorden nodig om dat te begrijpen.
Met: Inge Liefsoens, Hans Van Cauwenberghe, Saskia Driessen & Gerrit Dragt

www.hogefronten.nl – www.tmglap.be 
Woensdag 30/10/2013 – 14.30 uur

toegang: € 8,00 – 4,00 

Stip en Vlek
Animatiefilmcompilatie, Zweden, 2011
Stip is gestipt en vlek is gevlekt. Ze buitelen van 
het ene avontuur in het andere. Ze houden van 
picknicken, de kamer behangen, stempels maken en 
piraat spelen. het universum van Stip en vlek ziet er 
precies uit zoals de wereld van een kleuter. er wordt 
gespeeld met vormen en kleuren in zeven charmante 
verhaaltjes, ondersteund door aanstekelijke muziek. 
dat maakt van Stip en vlek een amusante, originele 
film die bovendien bijzonder geschikt is als allereerste 
bioscoopervaring.

www.jekino.be/stipenvlek
dinsdag 29/10/2013 – 14.30 uur

toegang: € 5,00 – 4,00

familie12



www.demaan.be 
Zondag 24/11/2013 – 15.00 uur

toegang: € 8,00 – 4,00

De Maan
Peter en de wolf
In 1936 componeerde Prokofiev Peter en de wolf voor 
spreekstem en orkest. Sindsdien verovert het muzikale 
sprookje het ene kinderhart na het andere. het verhaal 
weet steeds opnieuw kinderen maar ook volwassenen 
te boeien. Iedereen ziet bij het horen van de hobo, de 
klarinet of de hoorn de eend waggelen, de kat sluipen 
of de wolf dreigend loeren. De Maan brengt het verhaal 
en de personages op haar eigen manier tot leven. 
Met: Paul Contryn (poppen, spel) & Bruno vanden Broecke (vertelstem)

www.jekino.be/pudding-t
donderdag 31/10/2013 – 14.30 uur

toegang: € 5,00 – 4,00 

Pudding T
Animatiefilm, Denemarken, 2012
de arme Iwan olsen wordt op school door bullebakken 
gepest en thuis gaat het al niet veel beter. Pa vindt hem 
een slappeling, een loser en alles behalve de tarzan 
waar hij altijd van gedroomd heeft. Maar dat verandert 
wanneer Iwan een vrolijke banjospelende heks 
ontmoet die hem superkrachten geeft. de pestkoppen 
krijgen meteen een koekje van eigen deeg. en nu hij de 
beste is in alles, wordt het leven vast een lolletje. Maar 
is dat wel zo?

familie 13
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Jan De Smet & Kim Duchateau
Het 2de stripconcert van Jan en Kim
de Smet brengt kinderliedjes van alle tijden (Kortjakje, 
Moriaantje, Steek Je vinger In de Lucht, alles Goed) 
op accordeon, banjo, ukelele en gitaar. Boven de 
tekentafel van duchateau hangt een camera en bij elk 
liedje maakt hij een ondeugende tekening. de beelden 
worden op een groot scherm geprojecteerd. Zo lijkt 
het alsof er een videoclip ontstaat terwijl je luidkeels 
aan het meezingen bent. op het einde worden alle 
tekeningen tentoongesteld en verloot onder de 
toeschouwers.

www.demuziekfactorij.be 

Zaterdag 8/03/2014 – 14.30 uur
toegang: € 8,00 – 4,00

Anna’s Steen
En morgen was het feest!
Bart embrechts en eric vanthillo maken ter 
gelegenheid van het 20-jarig bestaan van theater 
anna’s Steen En morgen was het feest! Beide heren 
werken voor het eerst in acht jaar weer samen 
en dat wordt feest. de voorstelling, voornamelijk 
gebaseerd op verhalen van toon tellegen, brengt op 
een beeldrijke en muzikale wijze de wereld van taart, 
beukennoten en eindeloos feesten tot leven. tellegens 
verhalen zitten vol met filosofische, humoristische en 
ongewone hersenkronkels. 

www.annassteen.com 
Woensdag 5/03/2014 – 14.30 uur

toegang: € 8,00 – 4,00

familie14



Kirikou en de mannen en de vrouwen
Animatiefilm, Frankrijk, 2012
In een dorpje in afrika vertelt een grootvader in zijn 
blauwe grot een reeks nieuwe verhalen over de kleine 
maar slimme held Kirikou. hij vertelt hoe Kirikou 
moedig een vrouw hielp van wie het dak volledig 
vernietigd was door de boze heks Karaba. of over hoe 
Kirikou de mopperende dorpsoudste terugvond die 
verdwaald was in de savanne. deze derde Kirikoufilm 
bundelt vijf verhalen over mooie herinneringen aan 
hoe Kirikou de mannen en de vrouwen van zijn dorp te 
hulp schoot.

www.jekino.be 
Woensdag 9/04/2014 – 14.30 uur

toegang: € 5,00 – 4,00

www.radio-oorwoud.be 
Zondag 16/03/2014 – 15.00 uur

toegang: € 8,00 – 4,00

Hannelore Bedert & WWF
Radio oorwoud
Grrroaaaaaar! oehoe! Piep piep! Radio oorwoud is een 
knotsgek liedjesprogramma waarin pinguïnmannen 
ongeduldig op hun vrouwtjes wachten, bonobo’s 
feesten, nijlpaarden rappen, kraanvogels kwetteren en 
veel beats uit de jungle en het Bozebomenbos knallen! 
dit initiatief van WWF maakt op een leuke manier 
thema’s als de ontbossing, de klimaatverandering en de 
ecologische voetafdruk bespreekbaar voor kinderen.
Met: Hannelore Bedert, Nele Van den Broeck, Bart Van Lierde & Thomas 
Vanelslander

familie 15



Met het hele gezin naar Het Paleis 
in Antwerpen?
Kijk op p. 19 voor twee busuitstappen naar mooie 
voorstellingen. 

Heksie (6+), op tekst van hugo Matthysen met onder 
andere tine embrechts
Lodewijk, de koningspinguïn (8+), een muzikale 
vertelling van dimitri Leue en Bejamin Boutreur

Ernest & Célestine
Animatiefilm, Frankrijk, België, 
Luxemburg, 2012
In de alledaagse wereld van de beren is vriendschap 
sluiten met een muis een groot taboe. toch biedt de 
grote marginale beer ernest die clown en muzikant 
is, onderdak aan de kleine Célestine. Zij is een 
weesmuisje dat haar ondergrondse knaagdierenmilieu 
moet ontvluchten. deze twee eenzaten vinden troost 
en soelaas bij elkaar maar verstoren bijgevolg de 
gevestigde orde. de film is gebaseerd op een aantal 
albums van de Brusselse illustratrice Gabrielle vincent.

www.ernestetcelestine-lefilm.com 
Woensdag 16/04/2014 – 14.30 uur

toegang: € 5,00 – 4,00

familie16



zaterdag 30/11/2013 – 20.15 uur
toegang: € 5,00 – 4,00

The Angels’ Share
Speelfilm, Engeland, 2012
i.s.m. de Kar en Gezinsbond

Bij de geboorte van zijn zoon Luke zweert 
jeugddelinquent robbie dat zijn zoon nooit het tragische 
leven zal kennen dat hij heeft geleid. Maar met de vader 
van zijn vriendin en lokale gangster Clancy op de hielen, 
kan hij geen kant meer op. op het nippertje kan robbie 
ontsnappen aan een gevangenisstraf en krijgt hij een 
allerlaatste kans. de reclasseringsambtenaar henri 
wijdt hem stiekem in in de wereld van de whisky! dat 
verandert zijn leven voor goed.
Met: Roger Allam, John Henshaw, William Ruane e.a. 
Regie: Ken Loachwww.foxsearchlight.com/thetreeoflife 

vrijdag 8/11/2013 – 20.15 uur
toegang: € 5,00 – 4,00

The tree of life
Speelfilm, VS, 2011
de elfjarige Jack heeft twee broers en woont bij zijn 
ouders. Zijn moeder is lief en vergevingsgezind en zijn 
vader probeert hem klaar te stomen voor de harde 
wereld. dat de wereld inderdaad geen prettige plaats 
is, leert Jack als hij in aanraking komt met ziekte, 
lijden en de dood. als volwassen man wordt Jack 
een verdwaalde ziel in een moderne wereld die op 
bijzondere wijze zijn weg probeert te vinden.
Met: Sean Penn, Brad Pitt & Jessica Chastain 
Regie: Terrence Malick

cinebrecht 17



vrijdag 4/04/2014 – 20.15 uur
toegang: € 5,00 – 4,00

The scent of green papaya
Speelfilm, Vietnam-Frankrijk, 1992
i.s.m. GroS 

Saigon, 1951. de twaalfjarige Mùi, een stil en verlegen 
meisje, vindt een baan als huishoudster bij een 
welvarende vietnamese familie. Ze werkt hard en neemt 
zo de plaats in van de overleden dochter. de vrouw des 
huizes hoopt dat haar zoon met Mùi zal trouwen zodat 
ze nog langer bij elkaar kunnen blijven. Maar de liefde 
laat zich niet zo maar leiden. The scent of green papaya 
is een visueel verbluffende film die duidelijk maakt dat 
echte rijkdom niets te maken heeft met geld.
Met: : Tran Nu Yên-Khê, Man San Lu & Thi Loc Truong  
Regie: Tran Anh Hung

koop nu tickets

cinebrecht18
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Met de bus naar… Het Paleis
Lodewijk, de koningspinguïn
Lodewijk, de koningspinguïn is een muzikale vertelling 
van dimitri Leue, Benjamin Boutreur en een 13-koppige 
band. het verhaal speelt zich af in het koudste zuiden. 
de pinguïn Lodewijk gaat niet met de stroom mee 
maar gaat zijn eigen weg volgens zijn logica: “een 
pinguïn is een vogel. en vogels kunnen vliegen. dus ik 
kan vliegen.” Plots krijgt Lodewijk te kampen met voor- 
en tegenstanders. Zelfs koningspinguïn Frederik de 
derde krijgt interesse voor deze vreemde pinguïn.

www.hetpaleis.be 
Zaterdag 22/03/2014 

vertrek: 14.00 uur
deelname: € 5,00

www.hetpaleis.be 
Zaterdag 28/12/2013 

vertrek: 14.00 uur
deelname: € 5,00

Met de bus naar… Het Paleis
Heksie
Heksie is een bizarre, grappige en spannende voorstelling 
over een kleine heks die ruzie maken niet leuk vindt. Ze 
ontmoet een draak die graag voetbalt en rare rappers. Ze 
komt in een land waar de baby’s uit de bloemkolen komen 
en ze moet vechten met een vreselijk beest: roger, het 
rottige rund. en natuurlijk wordt er veel gezongen! hugo 
Matthysen schreef de tekst en Frans van der aa regisseert.
Met: Tine Embrechts, Bert Haelvoet, Liesa Naert, Karlijn Sileghem, Louis van 
der Waal, Verona Verbakel, Katelijne Verbeke & Tom Vermeir

uitstap 19



Thema-uitstappen
antwerpen staat bekend om haar tolerantie ten 
opzichte van de diversiteit aan religies en levens-
beschouwingen. 
In het MaS krijg je een geleid bezoek aan de afdeling 
‘leven en dood’  en je bezoekt een Joodse gebedsplaats 
(zie ook p.22)

Zondag 17/11/2013 - vertrek: 9.00 uur 

Met een bezoek aan het In Flanders Fields museum en 
de tentoonstelling oorlog en trauma sta je stil bij de 
herdenking van Wereldoorlog I.

Zondag 18/05/2014 - vertrek: 8.00 uur

Met de bus naar… De Warande
Vlaams Muziektheater | De lustige weduwe
Met deze operette van de oostenrijks-hongaarse 
componist Franz Lehár brengt het vlaams Muziek theater 
een klassieker op de planken. Graaf danilo ontmoet zijn 
oude liefde hanna. danilo is secretaris aan de ambassade 
van de Balkanstaat Pontevedro. de ambassadeur wil 
danilo en hanna terug bij elkaar brengen omdat hanna’s 
fortuin anders naar een Parijzenaar zou gaan en niet naar 
het economisch wankele Pontevedro! dat is het startschot 
voor een dolle komedie met tal van verwikkelingen.
www.vmt.be  

Zaterdag 3/05/2014
vertrek: 18.40 uur

deelname: € 25,00
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20 dinsdagen vanaf 10/09/2013
deelname: € 40,00

Dansworkshops
Salsa
Kenmerkend voor deze immens populaire dansvorm 
zijn de snelle voetbewegingen, het zwoele bewegen 
van het lichaam, de expliciete lichaamstaal en de 
interactie met de partner. In groep leer je in een 
ontspannen sfeer de basistechniek of ga je als 
gevorderde al een stapje verder. een partner is niet 
vereist.
18.45 uur: beginners
19.45 uur: gevorderden 1
20.45 uur: gevorderden 2

30 woensdagen vanaf 11/09/2013
deelname: € 40,00

Theaterworkshops
Toneel voor kinderen en volwassenen
volg iedere week theaterlessen onder leiding van 
actrice Liliane dorekens (thuis, Familie). In deze 
lessen leer je hoe je theater en musical maakt en wat 
daar allemaal bij hoort. ervaring moet je hier niet 
voor hebben, wel veel zin om jezelf uit te leven op de 
scène. de workshop wordt in het voorjaar van 2014 
afgesloten met een presentatie voor publiek. 
Kinderen 10 – 12 jaar: 13.30 uur
Kinderen 6 – 9 jaar: 14.30 uur
Kinderen 12 – 14 jaar: 15.30 uur
Jongeren 14 – 16 jaar: 16.30 uur
Volwassenen: 19.30 uur
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Cursus wereldbeschouwing
Eén wereld, vele religies
Leiden alle religies tot hetzelfde punt of zijn ze toch 
fundamenteel verschillend? Is echte interreligieuze 
dialoog mogelijk en zo ja op welke manier moet die 
dan gevoerd worden? In een reeks van vier lessen 
wordt telkens een grote godsdienstige stroming 
belicht. het boeddhisme, het hindoeïsme, het 
christendom en de islam komen aan bod. de lessen 
zijn erg interactief en er is veel ruimte voor discussie. 
Lesgever: Jonas Slaets

dinsdag 24/09, 1/10, 8/10 & 15/10/2013 – 19.00 uur 
deelname: € 20,00

Kamishibai
In deze workshop maken voorlezers kennis met de 
kamishibai. Kamishibai is een traditionele Japanse 
vertelvorm. Kami betekent papier en shibai betekent 
drama, letterlijk papieren drama dus. het vertellen 
met dit houten kastje met papieren prenten kent in 
azië een geschiedenis van eeuwen. We gaan in op 
de bijzondere eigenschappen van het vertelkastje en 
leren ook vertellen aan de hand van kamishibai-platen. 
voorkennis is niet vereist.

donderdag 19/09/2013 – 19.30 uur
deelname: gratis
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Maandag 18/11/2013 – 19.30 uur
deelname: gratis

Locatie: Bibliotheek Brecht 

Kom maar dichterbij
Voorlezen aan je (klein)kind
voorlezen is veel meer dan hardop lezen wat er 
zich tussen de voor- en de achterflap van een boek 
bevindt. het is samen met je kind een nieuwe wereld 
vol wonderen binnenstappen en ook als het boek 
uitgelezen is nog verder genieten van deze prachtige 
ontdekkingen. deze workshop is voor een breed 
publiek en na het volgen ervan heb je geen enkele 
reden meer om niet voor te lezen aan je kind. excuses 
om niet voor te lezen zijn niet meer aan de orde. 

Zaterdag 26/10/2013 – 13.30 uur
deelname: gratis

Locatie: Bibliotheek Brecht 

Voorleesanimaties
Voor peuters en kleuters samen met hun ouders
een kind van jonger dan drie jaar boeien met een 
boekje is voor veel ouders een moeilijke opgave. 
deze voorleesanimatie voor kleuters laat ouders 
kennismaken met verschillende technieken van 
voorlezen. hoe wekken we bij een kind de interesse  
voor een boekje? op welke manier stimuleren we de 
taalontwikkeling van kinderen? Welke trucjes zijn er 
om hun aandacht vast te houden? ouders steken heel 
wat op over voorlezen door te observeren terwijl de 
kinderen genieten van de mooiste verhalen.
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10 maandagen vanaf 20/01/2014 – 19.30 uur
deelname: € 50,00

Locatie: Kapel oude Klooster

Cursus zingen
A Capella
Je ontdekt op een speelse manier de mogelijkheden 
en grenzen van je stem. Je leert samen zingen en zelfs 
improviseren. elke sessie begint met een opwarming. 
voor deze cursus is geen zangervaring vereist.
Lesgever: Katrien Vandekerckhove

vrijdag 4/10, 11/10, 18/10 & 25/10/2013 – 14.00 uur
deelname: € 20,00

Cursus kunstgeschiedenis
De wegbereiders en grondleggers van de 
moderne kunst
de 20ste eeuw werd gekenmerkt door een snelle 
evolutie in de artistieke opvattingen. Sterke 
persoonlijkheden stuwden die met baanbrekende 
werken vooruit. aan de hand van een aantal 
voorbeelden belichten we die evolutie. Zo komen 
ondermeer de beeldhouwers rodin en Barlach, de 
schilders Courbet, delvaux, Cézanne, Kadinsky, 
Mondriaan en dali aan bod.
Lesgever: Sonja Busselen

vorming24



Kunstbiënnale
Water
om de twee jaar laten de 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 keer is het thema water. elke 
deelnemende kunstenaar maakt een nieuw kunstwerk 
dat hij associeert met het thema. en wie weet wint 
hij daarmee wel een prijs, want een deskundige jury 
zal zich over de werken buigen om nieuw talent te 
ontdekken.

Zaterdag en zondag 7/09 & 8/09/2013 
10.00 uur tot 17.00 uur

toegang: gratis

7/09/2013 - 27/09/2013
tijdens openingsuren bibliotheek

toegang: gratis
Locatie: Bibliotheek Brecht

Fototentoonstelling Simon Mertens
De straatmuzikant
i.s.m. de Kar, Gezinsbond, KvLv, Femma en de bibliotheek

deze expo is gekoppeld aan de theatervoorstelling De straat-
muzikant (zie p. 9). Straatmuzikanten kiezen bewust hun plaats 
uit. Waar veel mensen samenkomen om op de bus te stappen 
of om te shoppen, leggen ze hun hinderlaag met melodieën. Ze 
proberen de mensen te verrassen en hen even terug te halen 
tot de realiteit van de straat. ondanks de moeilijke omstan-
digheden waar straatmuzikanten vaak mee te maken hebben, 
stralen zij ook geluk uit. Precies dat probeert Simon Mertens in 
fotografie vast te leggen.
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Beeldend op stal
Beeldend op stal is een groep van zes kunstenaars. 
Cil Buscher, renild Fonteyn, Leonie Moerkamp, 
renée Pegel, annick timmermans en Marleen 
vansteenvoort. 12 jaar geleden richtten zij in een stal in 
Brecht hun atelier op om op regelmatige basis samen 
te werken. elke kunstenaar heeft zijn eigen benadering 
van materialen, thema’s, vormgeving en beeldentaal. 
naast individuele realisaties werkt Beeldend op stal ook 
groepsprojecten uit.

22/03/2014 - 13/04/2014
Zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur

toegang: gratis
Locatie: Kapel oude Klooster

reserveer
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2013, jaar van het voorlezen
2013 werd in heel europa uitgeroepen 
tot jaar van het voorlezen. de bibliotheek 
van Brecht draagt ook haar steentje bij en 
wil iedereen laten ervaren dat voorlezen 
plezierig en waardevol is.

Kies het beste voorleesboek
tot de startdag van de voorleesweek op 16 november 
nodigt de bibliotheek alle ouders, grootouders, tantes 
en nonkels, babysitters en juffen uit om de mooiste 
voorleesverhalen uit de bib mee te nemen. Schrijf je 
mening neer op een invulstrookje en maak kans op een 
mooie prijs.
www.voorlezen.be

Startdag voorleesweek 
Bekende Brechtenaren trappen de voorleesweek 2013 
af met het voorlezen van hun lievelingsverhaal aan de 
jongste lezertjes van de bib. Laat jezelf en de kleintjes 
verrassen!

Zaterdag 16/11/2013 – vanaf 10.00 uur
toegang: gratis

Locatie: Bibliotheek Brecht

donderdag 12/09, 24/10, 12/12/2013, 16/01, 13/03 &
8/05/2014 – 20.00 uur

deelname: € 20,00
Locatie: Kapel oude Klooster

Leesgroep
In de beslotenheid van de kapel van het oude Klooster 
komen we zes keer samen om een meesterwerk uit 
de literatuur te bespreken. daarbij gaat het zowel om 
nederlandstalige werken als om een selectie uit de 
wereldliteratuur. de deelnemers hebben uiteraard 
inspraak in deze selectie, die tijdens de eerste sessie 
besproken wordt. 
Begeleiding: Bert Cruysweegs
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Erfgoeddag
Grenzeloos
In deze editie van de erfgoeddag vlaanderen worden 
de grenzen van erfgoed opgezocht. Welke voorwerpen 
of verhalen worden getoond of verteld aan het 
publiek en welke precies niet? Waar ligt de grens om 
te bepalen of iets belangrijk is? en hoe zit het met 
erfgoed dat letterlijk grenzen oversteekt? Kortom, een 
grenzeloos boeiende editie van de erfgoeddag.

www.erfgoeddag.be – www.brecht.be 

Zondag 27/04/2014
10.00 uur – 18.00 uur

toegang: gratis
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Open Monumentendag
25 jaar Open Monumentendag Vlaanderen
de open Monumentendag heeft in 2013 geen vast 
thema. naar aanleiding van haar 25ste verjaardag staat 
‘het beste van open Monumentendag’ centraal. In 
Sint-Job-in-‘t-Goor zal de watertoren in de kijker staan. 
deze 35,5 m hoge toren zal gedeeltelijk te bezichtigen 
zijn en zal er uitgebreid worden ingegaan op de 
werking ervan.

Zondag 8/09/2013
10.00 uur – 18. 00 uur

toegang: gratis
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vrijdag 18/10/2013 - 20.00 uur
toegang: gratis

Dag van het verzet tegen armoede
1ste Brechtse armwoedequiz
i.s.m. de Kar, Femma, KvLv en Gezinsbond Brecht

op een aangename manier staan we stil bij actuele 
thema’s zoals armoede ‘op den buiten’, welzijn en 
armoedebestrijding in de lokale politiek. Je kan 
inschrijven met een ploeg van vijf personen. voor de 
quiz is  geen voorkennis vereist en er zijn fantastische 
prijzen te winnen: meer solidariteitsgevoel en gezellig 
nabuurten. 

Meer info en inschrijvingen: raf.janssen@skynet.be  
03 313 88 15

ATV-vertelling
Warre Borgmans
i.s.m. atv

al op school speelde Warre Borgmans liever toneeltjes 
en droeg hij liever gedichtjes voor dan te rekenen, te 
turnen of aardrijkskunde te doen. en zo is het gebleven. 
atv nodigt in het kader van haar zomervertellingen 
meester-verteller Borgmans uit in het gemeentepark 
van Brecht. vergeet niet om een stoeltje mee te 
brengen! Bij slecht weer verhuist de vertelling naar het 
gemeenschapscentrum. dit wordt echter pas de dag 
zelf beslist. 

Maandag 19/08/2013 – 20.00 uur
toegang: gratis

Locatie: gemeentepark
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Antiekevenement
Kunst of kamelot?
i.s.m. GC Malle en v.z.w de renesse

Kunstkenner Paul verbraeken situeert uw 
antieke schilderijen en beeldhouwwerkjes in hun 
kunsthistorische context. de mensen in het publiek 
brengen zelf de objecten mee. Gelieve deze vooraf aan 
te melden: 03 312 33 75 of luc.van.roy@malle.be  

Maandag 11/11/2013 – 13.30 uur
toegang: € 3,00

Locatie: Kasteel de renesse, Lierselei 30, 2390 Malle

reserveer
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GC JAN VANDER NOOT Ticketprijzen
de ticketprijzen staan vermeld. het reductietarief is 
geldig voor  -25 en +65 jarigen. 

Abonnement
een abonnement is alleen geldig voor het 
podiumprogramma. het is het hele seizoen te 
verkrijgen zolang volgende regel geldt: kies minimaal 
vier verschillende voorstellingen. tickets krijgt u dan 
aan reductietarief.

tenzij anders vermeld, hebben alle activiteiten plaats 
in Gemeenschapscentrum Jan vander noot. de 
voorstellingen beginnen stipt. tickets worden niet 
terugbetaald of omgewisseld.

Wij aanvaarden de Sport- & Culture Pass.

Mudaeusstraat 9 
2960 Brecht

PLAATSBESPREKING
Dienst vrije tijd - Gemeenteplaats 1
03 660 28 32
www.gcbrecht.be 
geen reservaties via e-mail

INFO
Gemeenteplaats 1
03 660 28 30
cultuurdienst@brecht.be 
www.gcbrecht.be
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80% korting iets voor u?!
•	 gerechtigden op een verhoogde 

tegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsuitkering

•	 gezinnen met een laag inkomen 
•	 personen met schuldenoverlast

Uw korting wordt meteen bij de aankoop van 
tickets toegekend. 

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

Bent u minder mobiel?
vermeld dit bij de reservatie. Wij brengen de 
traplift in gereedheid en voorzien een goede, 
toegankelijke plek op de tribune.

info & tickets32



kalender

BEGIN ACTIVITEIT AARD P.

19.08.13 ATV-vertelling | Warre Borgmans varia 29

07.09.13 Kunstbiënnale | Water expo 25

07.09.13 Fototentoonstelling Simon Mertens | De straatmuzikant expo 25

08.09.13 Open monumentendag erfgoed 28

10.09.13 Start dansworkshops | Salsa vorming 21

11.09.13 Start theaterworkshops | Toneel voor kinderen en volwassenen vorming 21

12.09.13 Start leesgroep literatuur 27

19.09.13 Workshop kamishibai vorming 22

24.09.13 Start cursus wereldbeschouwing | Eén wereld, vele religies vorming 22

04.10.13 Start cursus kunstgeschiedenis | De wegbereiders van de moderne kunst vorming 24

12.10.13 Wannes Cappelle | Zonder niemand muziek 3

18.10.13 Dag van het verzet tegen armoede | 1ste Brechtse armoedequiz varia 29

25.10.13 Bart Cannaerts | Wanneer gaan we nog eens bowlen? (try-out) humor 6

26.10.13 Om-armen | De straatmuzikant theater 9

26.10.13 Voorleesanimaties | Voor peuters en kleuters samen met hun ouders vorming 23

29.10.13 Stip en Vlek (3+) familie 12

30.10.13 TMG Lap & Hoge Fronten | Niet wiet, wel Nel (6+) familie 12

31.10.13 Pudding T (8+) familie 13

BEGIN ACTIVITEIT AARD P.
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kalender

BEGIN ACTIVITEIT AARD P.

08.11.13 The tree of life cinebrecht 17

11.11.13 Kunst of kamelot? varia 30

15.11.13 Le mal du siècle | Godver… theater 9

16.11.13 Jelle Cleymans | Welk oog en hoeveel tranen? muziek 3

16.11.13 Startdag voorleesweek literatuur 27

17.11.13 Thema-uitstap | Eén stad, vele religies uitstap 20

18.11.13 Workshop voorlezen | Kom maar dichterbij vorming 23

24.11.13 De Maan | Peter en de wolf (4+) familie 13

30.11.13 The Angels’ Share cinebrecht 17

07.12.13 Theater Stap & Tibaldus en andere hoeren | 4:3 theater 10

13.12.13 Piv Huvluv | Speeltijd humor 6

28.12.13 Met de bus naar… Het Paleis | Heksie (6+) uitstap 19

11.01.14 Xander De Rycke | Zijn derde show humor 7

20.01.14 Start cursus zingen | A Capella vorming 24

24.01.14 Daan Hugaert | Een trooster theater 10

16.02.14 Anemos Saxofoonkwartet | From Anemos with love (brunchconcert) muziek 4

21.02.14 Ensemble Leporello |Twee meisjes en een schurk theater 11
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kalender

BEGIN ACTIVITEIT AARD P.

22.02.14 Roland Van Campenhout | New found, sacred ground muziek 4

05.03.14 Anna’s Steen | En morgen was het feest (5+) familie 14

08.03.14 Jan De Smet & Kim Duchateau | Het 2de stripconcert van Jan en Kim (4+) familie 14

16.03.14 Hannelore Bedert & WWF | Radio oorwoud (6+) familie 15

21.03.14 Johan Verminnen | En avant la muzik! muziek 5

22.03.14 Met de bus naar… Het Paleis | Lodewijk, de koningspinguin (8+) uitstap 19

22.03.14 Beeldend op stal expo 26

04.04.14 The scent of green papaya cinebrecht 18

05.04.14 Jeroen Leenders | Geen idee humor 7

09.04.14 Kirikou en de mannen en de vrouwen (5+) familie 15

16.04.14 Ernest & Célestine (6+) familie 16

25.04.14 Katinka Polderman | Polderman baart zorgen humor 8

27.04.14 Erfgoeddag | Grenzeloos erfgoed 28

03.05.14 Met de bus naar... De Warande | De lustige weduwe uitstap 20

10.05.14 Jackobond | Ik ga op een berg wonen muziek 5

16.05.14 Begijn Le Bleu | Ontploft! theater 11

18.05.14 Thema-uitstap | In Flanders Fields uitstap 20
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v.u. Kris Kenis

P. Wabbeslaan 19

2960 BRECHT

Drukwerk: Vanden Broele Group

Oplage: 4.500 ex. 


