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“Ik kom graag 

naar GC Brecht. 

De sfeer is er -net als 

ik- onbetaalbaar en de 

programmator blijft een sexy 

kerel.”

Begijn Le Bleu  

(op de planken van  

GC Brecht)
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Zaterdag 

24/01/2015 
20.15 uur

Toegang: 
€ 10,00 – 8,00

nigel Williams
Nigels Williams bekend(t)
In zijn zesde zaalshow neemt nigel Williams je mee 
op de hilarische railway die dagelijks door het hoofd 
van een comedian raast. Is hij een provocateur, een 
idealist of een goed bedoelende hypocriet? Sta je als 
comedian altijd op scherp en welke bochten maakt 
een idee voor het een mening wordt? Moet alles om 
te lachen zijn? Gemeen of gemeend? Waar gaat het 
naartoe en hoe zorg je ervoor dat je niet uit de bocht 
gaat en je geweten te grabbel gooit?

Vrijdag 

7/11/2014 
20.15 uur

Toegang: 
€ 10,00 – 8,00

www.nigelwilliams.be www.begijnlebleu.be 

begijn le bleu
Speciaal voor u
Begijn Le Bleu is een cabaretier met een geweldige 
mimiek waarmee hij allerlei typetjes, ook kippen (!) 
verbeeldt. hij startte op zijn 30ste met comedy en 
is ondertussen bij het grote publiek bekend door het 
2Be-programma Foute vrienden. In Brecht ken je 
hem van zijn vorige shows: De prins op het witte paard, 
Flamingo’s in de polder, Een beschaafde jongen of van 
zijn WoI-vertelling Ontploft! Speciaal voor u is een 
typische Le Bleu-voorstelling waar humor en tragedie 
hand in hand gaan. 

© Micha Dreesen
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www.henkrijckaert.be  

Vrijdag 

17/04/2015 
20.15 uur

Toegang: 
€ 10,00 – 8,00

Henk rijCkaert
De fun, de hits!
rijckaert kiest in deze nieuwe show resoluut 
voor de grap en de muziek. hij blinkt uit in 
geluidsimitaties, grappige stemmetjes en zijn 
gebruik van geprogrammeerde geluidssamples. 
Sommige liedjes en grappen blijven in je hoofd 
plakken. Wie hoorde van Afrika tot in Amerika 
niet tot vervelens toe galmen in zijn hoofd of wie 
kent Joske vermeulen niet? rijckaert bundelt de 
krachten van de muzikale oorwurm en de tijdloze 
grap en gaat op zoek naar de hit, de ultieme 
oorwurm.

www.veerlemalschaert.be  

Veerle malsCHaert
Ecodiva
In haar derde show wil Malschaert een voorbeeld 
stellen voor haar man, haar schoonmoeder, 
haar facebookvrienden en zeven miljard andere 
mensen. Malschaert recycleert daarom bijna alles. 
Ze is slachtoffer van de consumptiemaatschappij 
en recycleert behalve haar stofzuigers zelfs 
haar partner. het voorbeeld van Malschaert is 
misschien niet het beste, maar wel het leukste. na 
de voorstelling ben je een beter mens: biologisch 
afbreekbaar, duurzaam, ambachtelijk en je rookt 
graag passief.

Vrijdag 

13/02/2015 
20.15 uur

Toegang: 
€ 10,00 – 8,00
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www.nelebauwens.bewww.michwalschaerts.be 

nele bauWens
Ik moet beter luisteren
In Ik moet beter luisteren staat Bauwens alleen 
op het podium. nostalgische verhalen uit haar 
kindertijd in het Pajottenland verweeft ze met 
hartstochtelijke uitlatingen, grappige observaties 
en veel zelfspot over haar complexe liefdesleven 
in de grootstad. In deze autobiografische 
solovoorstelling baant Bauwens zich een 
weg recht naar het hart en de lachspieren. 
opzwepende theatrale scènes wisselt ze af met 
gevoelige chansons waarbij ze zichzelf begeleidt 
op Wurlitzer piano.

miCH WalsCHaerts
Duizend man sterk (try-out)
In Duizend man sterk zingt Mich Walschaerts 
(Kommil Foo) zijn favoriete songs in het 
nederlands, Frans en engels. hij vertelt 
schrijnende en hilarische verhalen. Walschaerts 
speelt de meest kwetsbare en pijnlijk herkenbare 
personages. Duizend man sterk gaat over het 
leven en de liefde. de voorstelling is zeker 
autobiografisch maar ook uit de duim gezogen.

Met: Mich Walschaerts (spel, zang & viool), Egon 
Kracht (contrabas), Alano Gruarin (piano & fender 
rhodes)

Vrijdag 

8/05/2015 
20.15 uur

Toegang: 
€ 10,00 – 8,00

Vrijdag 

26/09/2014 
20.15 uur

Toegang: 
€ 14,00 – 12,00
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www.nelemennes.com

Vrijdag 

12/12/2014 
20.15 uur

Toegang: 
€ 10,50 – 8,50

nele mennes en band
Naakt
In Naakt brengt nele Mennes poëtische 
herhalingen van Jacques Brel naast eigen vlaamse 
liedjes. Wat Mennes vertelt en zingt is grappig, 
intiem en ontroerend. Met af en toe een gekke 
noot tussendoor vindt haar programma het 
midden tussen kleinkunst en vertelkunst. In 2013 
won Mennes het Utrechts Kleinkunst Festival 
waar de jury haar loofde voor haar prachtige stem, 
virtuoos pianospel en teksten van een uitzonderlijk 
hoog niveau.’

Met: Nele Mennes (piano & zang), Dan van den Hurk 
(toetsen) en Guus Bakker (bas)

Vrijdag 

10/10/2014 
20.15 uur

Toegang: 
€ 13,00 - 11,00

www.erikssondelcroix.com

eriksson delCroix
For ever
In 2012 vraagt Felix van Groeningen aan Bjorn 
eriksson de soundtrack te schrijven voor The 
broken circle breakdown. Meer uitleg was er niet 
nodig om eriksson filmmuziekgeschiedenis te 
laten schrijven. nu is het tijd om weer samen 
met nathalie delcroix op de planken te staan. 
Ze maakten een album dat de vakpers met 
superlatieven onthaalde. eriksson en delcroix 
brengen eigen, engelstalige songs waarin hun 
muzikale werelden mooi samensmelten met 
americana, country en folk.

Met: Nathalie Delcroix, Bjorn Eriksson, Karl Eriksson, 
Peter Pask, Tim Coenen, Elko Blyweert en Alain Rylant
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Zaterdag 

25/04/2015 
20.15 uur

Toegang: 
€ 10,00 – 8,00

m
u

ziek

Zaterdag 

14/03/2015 
20.15 uur

Toegang: 
€ 24,00 – 22,00

www.raymondvanhetgroenewoud.be www.senneguns.be 

senne guns
Retro
In februari 2014 bracht Senne Guns zijn tweede 
album Zon uit. hij liet zich inspireren door een 
melodie uit Dreams (Fleetwood Mac,1977) en 
een zin uit Johnny & Mary (robert Palmer, 1980). 
nieuwe muziek is immers beïnvloed door het 
verleden. In Retro draait Guns die rollen om. hoe 
zou Zon geklonken hebben in 1977? Welke kleren 
zouden de muzikanten dragen, hoe zou hun haar 
geknipt zijn en welk bier zouden ze drinken? 

Met: Senne Guns (zang), Wouter Vlaeminck (gitaar 
& toetsen), Simon Casier (bas) en Laurens Billiet 
(drums)

raymond  
Van Het groeneWoud
Bijna volwassen
raymond zingt als jonge zestiger over wat hij 
geworden is: altijd wijzer en altijd jong. de zanger 
gaat er liefst van al flink tegen aan en hij doet dat 
bijgestaan door een straffe band. deze band beheerst 
het repertoire zo goed dat raymond zich elke avond 
naar eigen goesting een nieuwe setlist kan dromen. 
raymond van het Groenewoud toont met geweldige 
teksten zijn woeste meerderjarigheid. hij leeft zich 
uit want hij is bijna volwassen.

met: Raymond van het Groenewoud (zang, gitaar & 
keyboard), Leander van het Groenewoud (zang, keyboard 
& percussie), Cesar Janssens (drums), Mich Verbelen 
(bas), Pieter van Bogaert (hammond)
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Donderdag 

27/11/2014
20.15 uur

Toegang: 
€ 11,00 – 9,00

www.planeetkoers.be 

geert Vandenbon en  
miCHel Wuyts
Planeet koers 
I.s.m. sportraad Brecht

Michel Wuyts vertelt een bijzonder koersverhaal. 
dat is geen relaas van een of andere 
wielerwedstrijd maar dat zijn wel fijne histories, 
gevoelige verhalen en spitse anekdotes. de 
grens tussen realiteit en fictie is vaak flinterdun. 
Waar de camera niet draait legt Wuyts laagje 
voor laagje de ziel van de sterren uit planeet 
koers bloot. Liedjesmaker vandenbon speelt 
passende wielersongs terwijl de beste foto’s 
van wielerfotograaf tim de Waele op een groot 
scherm te zien zijn.

Zaterdag 

25/10/2014 
20.15 uur

Toegang: 
€ 10,00 – 8,00

Hans Van CauWenbergHe
Brodeck
Brodeck is door zijn dorpsgenoten uitgekozen om 
uit te zoeken waarom de Anderer, een vreemdeling 
die enkele maanden eerder in het dorp was 
komen wonen, op een dag door de bewoners is 
vermoord. Brodeck zelf is ook een buitenbeentje in 
het dorp want de bewoners leverden hem tijdens 
de voorbije oorlog uit om hun eigen vel te redden. 
haarscherp toont deze monoloog, naar het boek 
van Philippe Claudel, tot welke gruwel mensen in 
staat zijn om zichzelf te redden maar ook hoe de 
liefde kracht geeft om te volharden.
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Zaterdag 

10/01/2015 
20.15 uur 
Inleiding om 19.15 uur

Toegang: 
€ 10,00 – 8,00

www.hetgevolg.be 

Het geVolg
Petrus en den doodendraad
I.s.m. dienst erfgoed

tijdens de eerste Wereldoorlog sloten de duitsers 
de grens tussen België en nederland af met een 
elektrische draad. de oude Petrus blikt terug op 
zijn leven tijdens deze oorlog. Zijn passionele 
liefde voor Marie werd gedwarsboomd door 
toeval, een reeks verschrikkelijke gebeurtenissen 
en de dodelijke draad. Petrus en den Doodendraad 
is een tragische love story op de grens waar ooit 
den draad stond, die dorpen in tweeën sneed en 
waaraan smokkelaars bleven plakken.

Met: Jo De Meyere en Sofie Palmers

Zaterdag 

13/12/2014 
20.15 uur 
Inleiding om 19.15 uur

Toegang:
€ 10,00 – 8,00

maaike tubex &  
leen braspenning
Camille
de Franse beeldhouwster Camille Claudel leidt 
haar leven op het ritme van de klei maar is een 
buitenbeentje en wordt niet geaccepteerd. Met 
een onverwoestbare kracht blijft ze beeldhouwen 
in een maatschappij die de ogen voor haar sluit. 
deze afwijzing zorgt ervoor dat ze het contact 
met de realiteit kwijtraakt. Camille is een muzikale 
theatervoorstelling waarin Leen Braspenning met 
veel overtuiging en met een sobere speelstijl deze 
vrouw die op zoek is naar liefde en warmte vertolkt. 

Met: Leen Braspenning (spel) en Emmanuelle 
Schotsaert (zang & samples)
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Vrijdag 

20/03/2015 
20.15 uur

Toegang: 
€ 11,50 – 9,50 

www.daanhugaert.be

daan Hugaert &  
marC stroobants
The duck variations
twee mannen zitten elke dag op een bank 
aan de oever van een meer. hun schijnbaar 
banale conversaties gaan over het leven van 
de eenden. Ze speculeren over de levenscyclus 
van eenden, hun natuurlijke vijanden en zelfs de 
paargewoontes van boerderijeenden. In veertien 
variaties meten deze twee zondagsfilosofen zich 
als prijsboksers in een komisch duel. het levert 
hilarische dialogen op waarin ze elkaar met 
tenenkrullende theorieën proberen af te troeven.

Met: Daan Hugaert en Marc Stroobants

www.nachtkrab.com

Vrijdag 

6/03/2015 
20.15 uur

Toegang: 
€ 10,00 – 8,00

naCHtkrab
De botanische tuinen van Antarctica
De botanische tuinen is een hilarische 
theaterperformance van drie jonge theatermakers 
met engagement. We leven in een tijdperk 
waarin een ecologische, een economische en 
een energiecrisis samenkomen. nachtkrab 
gelooft dat een andere toekomst mogelijk is. Ze 
zoeken daarom naar creatieve oplossingen en ze 
stellen een nieuw project voor: mosdorp. In deze 
voorbeeldstad gaan ecologie en economie hand in 
hand en wordt geld eerlijk verdeeld.

Met: Pieter-Jan De Wyngaert, Joachim Gys en  
Sofie Joan Wouters
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“Als de dienst vrije tijd van mijn gemeente zo’n 
moeite doet om een knap programma samen te 
stellen: een variatie van muziek, humor, theater en 
film, dan ben ik er als de kippen bij om kaarten te 
bestellen. Zo kan ik me nu al verkneukelen om de 
komende winter een aantal toffe voorstellingen bij te 
wonen. Alles tegen democratische prijzen, dicht bij 
huis en geen reservatiekosten. Vooraf een drankje in 
de cafetaria en achteraf een slaapmutsje, de avond 
is perfect. Waar vind je dit nog in deze tijd? In GC 
Brecht natuurlijk!”

Daniëlla De Craene (trouwe klant)

“Het 
is een eindje 

rijden, maar ik ga altijd met 
grave goesting spelen in het GC van 

Brecht. De mensen zijn er alleraardigst 
en het zaaltje knus en intiem. Om je decor 

binnen te krijgen mag je zelfs op je tenen door de 
bloemperken. Alles voor de kunst! Alleen spijtig dat de 

programmator geen vrouw is.”

Daan Hugaert (op de planken van GC Brecht) 13
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Zaterdag 

31/01/2015 
20.15 uur

Toegang: 
€ 5,00 – 4,00

www.intouchables.nl 

intouCHables
Speelfilm, Frankrijk, 2011
I.s.m. De Kar, KVLV, Gezinsbond & Femma Brecht

de schatrijke Philippe is na een ongeluk helemaal 
verlamd en zoekt daarom iemand die voor hem 
kan zorgen. driss, een ex-gevangene, solliciteert 
bij Philippe enkel voor een handtekening als 
bewijs dat hij gesolliciteerd heeft, zodat hij verder 
kan genieten van zijn uitkering. Maar plots zit 
driss opgescheept met een baan als persoonlijke 
verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie 
zet hij het stijve huishouden van Philippe op zijn 
kop, maar ook voor driss zal het leven nooit meer 
hetzelfde zijn.

Zaterdag 

29/11/2014 
20.15 uur

Toegang: 
€ 5,00 – 4,00 

unCle boonmee WHo Can 
reCall His past liVes
Speelfilm, Thailand, 2010
Uncle Boonmee is nierpatiënt en wacht tevergeefs 
op een operatie. Zijn laatste dagen wil hij 
doorbrengen op zijn boerderij in de thaise jungle, 
waar zijn lieve maar kordate schoonzus Jen hem 
verzorgt. op een tropische nacht verschijnen 
de geesten van zijn overleden vrouw huay en 
zijn vermiste zoon Boonsong. In dit bijzondere 
gezelschap vertelt Boonmee over zijn vorige levens 
vol magische ontmoetingen. Uncle Boonmee is een 
grappig en mysterieus drama over reïncarnatie.

14
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www.facebook.com/laviedadele.lefilm

Zaterdag 

18/04/2015 
20.15 uur

Toegang: 
€ 5,00 – 4,00 

la Vie d’adèle
Drama, Frankrijk, 2013
de vijftienjarige adèle wil lerares worden en ze is 
van twee dingen zeker: ze is een meisje en meisjes 
gaan uit met jongens. Ze droomt van de knappe 
thomas. Wanneer ze emma, een mysterieuze 
jonge vrouw met blauw haar ontmoet, staat haar 
hele leven op z’n kop. emma geeft adèle de kans 
om haar echte verlangens te ontdekken. nu kan 
ze het niet langer negeren: ze valt op meisjes. dit 
is het begin van een passioneel maar chaotisch 
liefdesverhaal.

Een 
aanstekelijk 

bulderende lach, een 
enkele traan, concentratie, 

verwondering, (gespeelde?) 
verontwaardiging, maar vooral veel 

geamuseerd glimlachende gezichten -  
een mens ziet wat, al rondkijkend tussen  

het genietende publiek van ons GC.

 Annemie Gevaerts  
(voorzitter beheersorgaan)

15



www.luxemburgvzw.be www.monnart.info 

luxemburg
Kun je fluiten Johanna?
het dj-duo the Marvelous Magpies licht onschuldige 
oudjes in bejaardentehuizen en dienstencentra op. 
alles verloopt volgens plan tot een oude vrouw in het 
duo Berra en meneer nils meent te herkennen. Berra 
wilde zo graag een grootvader dat hij er een kwam 
zoeken in het rusthuis en vond er Meneer nils. the 
Marvelous Magpies worden langzaam meegezogen in 
de herinneringen van de oude vrouw. 

een voorstelling op maat van kinderen én hun 
(over)grootouders.
Locatie: dC het Sluisken, Gasthuisstraat 11, 
2960 Brecht
Met: Joep Conjaerts, Geert Chatrou & 
Vanessa Broes 

gilles monnart & Co un oeuF is 
un oeuF
Schommelstoel
Juliettes zolder staat vol met allerhande rommel, 
snuisterijen en een geheimzinnige schommelstoel. 
Wanneer zij op een nacht een vreemd geluid 
hoort, besluit ze op onderzoek uit te gaan. er 
lijkt niets aan de hand maar dan beweegt de 
schommelstoel en begint het meest fantastische, 

onwerkelijke avontuur. Schommelstoel gaat 
over angst en verwondering, vriendschap 

en afscheid nemen. het is een 
woordenloze en visueel prikkelende 

voorstelling, waarin de grenzen 
tussen film en realiteit vervagen.

Dinsdag 

28/10/2014 
& Vrijdag 

31/10/2014 
13.30 uur

Toegang:  
€ 8,00 – 4,00 

Woensdag 

29/10/2014 
14.30 uur

Toegang: 
€ 8,00 – 4,00 
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© Gilles Monnart

Wist je dat
alle voorstellingen in het 
familieaanbod bij uitstek 

geschikt zijn voor kinderen én 
volwassenen? toch zorgen wij 

steeds voor ervaren monitoren om 
niet-begeleide kinderen op te 

vangen.
16
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www.jekino.be/deverenkoning www.idavandril.nl

Zaterdag 

22/11/2014 
14.30 uur

Toegang: 
€ 8,00 – 4,00 

de Verenkoning
Animatiefilm, Zweden, 2014
Johan woont met papa op een boot. ver weg op 
zee houden ze zich schuil voor de verenkoning, 
een vreselijk monster dat Johans moeder heeft 
meegenomen. op een dag is Johan alleen op 
het schip wanneer hij op de boordradio een 
noodoproep hoort: de verenkoning is in de 
buurt! Johan grijpt zijn kans. Kan hij eindelijk zijn 
moeder op het spoor komen? het begin van een 
spannende reis naar het rijk van de verenkoning, 
een magische en onbeschrijflijke plek.

ida Van dril
Oma’s oma
de oma van Merel is zo oud dat je door haar heen 
kunt kijken. de laatste tijd doet ze ook een beetje 
raar en Merel begrijpt er niets meer van. Boos zit 
Merel op de zolder van oma. daar woont Meneer 
andré. hij kent alle verhalen van de oma’s. Bij 
andré hoeft Merel zich niet te vervelen. Oma’s 
oma gaat over ouder worden, herinneren, vergeten 
en accepteren. van dril speelt, zingt en blaast 
leven in de poppen die ze gebruikt. Fred delfgaauw 
stond in voor de regie.

Donderdag 

30/10/2014 
14.30 uur

Toegang: 
€ 5,00 – 4,00 
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Woensdag 

18/02/2015 
14.30 uur

Toegang: 
€ 5,00 – 4,00

www.jekino.be/desneeuwkoningin 

de sneeuWkoningin
Animatiefilm, Rusland, 2013 
de Sneeuwkoningin droomt van een koude en 
kille wereld zonder gevoelens. Ze wil dat de 
hele planeet verdwijnt onder een dikke ijslaag. 
Baby Kai en zijn grote zus Gerda proberen dit te 
verhinderen maar de Sneeuwkoningin ontvoert 
Kai. de dappere Gerda trekt eropuit om haar 
broertje te redden. Ze ontmoet nieuwe vrienden 
die haar helpen tijdens de gevaarlijke tocht. Kan 
zij samen met de grappige trol de Sneeuwkoningin 
verslaan en de harten van de mensen weer 
verwarmen?

Zondag 

8/02/2015 
15.00 uur

Toegang: 
€ 8,00 – 4,00

red
kinderconcert
noem hem geen reddy maar noem hem red! 
red is een superheld. tenminste, dat vindt hij 
zelf. er valt ook heel wat te redden. de koning 
van Luilekkerland heeft zich klem gegeten in 
zijn stoel en het mannetje van de maan kan niet 
meer slapen. red wil de hele wereld redden 
maar misschien is die wereld wel te groot. Red is 
een kinderconcert met een live band en met de 
heerlijke speelse vormgeving van tom Schamp.

Met: Red & Lily (tekst, muziek & spel), Roeland 
Vandemoortele (gitaar), Axl Peleman (bas) en Ron 
Reuman (drums)
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Zaterdag 

21/02/2015 
14.30 uur

Toegang: 
€ 8,00 – 4,00 

Zaterdag 

28/03/2015 
14.30 uur

Toegang: 
€ 8,00 – 4,00 

www.meneermonster.com www.primitives.be

meneer monster
De Gruffalo
Kleine muis weet zich met een sluwe list te redden 
uit de handen en de bek van vos, uil en slang. 
daarvoor verzint hij een niet bestaand griezelbeest 
met oranje ogen, een tong zo zwart als drop en 
paarse stekels van zijn staart tot aan zijn enge kop: 
de Gruffalo. de dieren schrikken zich een hoedje 
en druipen af. Maar dan komt muis een echte 
Gruffalo tegen en die heeft helaas trek in 
een hartig hapje muis! De Gruffalo is 
een spannende slapstickvoorstelling 
waarbij je je midden in het grote bos 
waant.

tHe primitiVes
The wood
twee mannen staan in een speeltuin vol 
timmergerief met een bouwplan voor een tafel 
en een stoel. Ze meten en ze kloppen en het 
zaagsel vliegt in het rond. Maar het eindresultaat 
lijkt eerder een boom! een boom om onder te 
picknicken, een plek om te schuilen. In deze 
woordenloze voorstelling nemen the Primitives  je 

mee op een onvoorspelbare expeditie. een 
vrolijke tocht die gaat over vriendschap 

en die je doet nadenken over het 
evenwicht tussen mens en natuur.

Met: Craig Weston en  
Gordon Wilson
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“verrassend 
en gevarieerd, 

grappig en soms ook 
ontroerend, boeiend maar 
vooral ontspannend: dat is  

GC Brecht voor ons!” 
Annelise Vermeulen (met haar kinderen 

fan van het familieaanbod) 19



www.jekino.be/antboy 

Woensdag 

15/04/2015 
14.30 uur

Toegang: 
€ 5,00 – 4,00

antboy
Avonturenfilm, Denemarken, 2013
de 12-jarige Pelle is gebeten door een mier en 
krijgt daardoor onvoorspelbare superkrachten. 
Met de hulp van zijn vriend, de stripboekennerd 
Wilhelm creëert Pelle een geheime identiteit 
als lokale misdaadbestrijder. Wanneer The Flea 
verschijnt moet antboy de uitdaging aangaan om 
deze superschurk te bestrijden. Pelle moet kiezen 
wat het belangrijkste is: kracht of vriendschap? 
Antboy is een spannende en charmante film 
gebaseerd op het populaire kinderboek van de 
deense schrijver Kenneth Bøgh andersen.

Woensdag 

8/04/2015 
14.30 uur

Toegang: 
€ 5,00 – 4,00 

www.jekino.be/ottoiseenneushoorn 

otto is een neusHoorn
Animatiefilm, Denemarken, 2013
toppers zomervakantie belooft een saaie boel te 
worden tot hij op een dag een magisch potlood 
vindt. daarmee tekent hij een prachtige neushoorn 
op de muur. Plotseling verdwijnt die tekening en 
staat topper oog in oog met een briesend beest 
dat aan de gordijnen knabbelt. hoe hou je een 
hongerige neushoorn tevreden en wat geef je hem 
als al het meubilair op is? Otto is een neushoorn is 
het derde en laatste deel in een reeks verfilmingen 
van de deense auteur ole Lund Kirkegaard over 
tengere jongetjes die zichzelf overstijgen.
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Zaterdag 

21/03/2015 
14.00 uur

Deelname: 
€ 5,00 

met de bus naar…  
Het paleis
Ans en Wilma op een onbewoond eiland
ans en Wilma zijn toe aan vakantie. Ze schepen 
in op een cruiseschip naar zonnige oorden. 
onderweg gaat er iets mis en ze stranden op 
een onbewoond eiland. al snel blijkt het mooie 
en idyllische eiland niet zo mooi als ze denken. 
Bestaan kannibalen en hoe vind je water dat 
drinkbaar is? Kan je vlees van jezelf roosteren en 
wie zou dan het lekkerst zijn? ans of toch een 
stukje van Wilma? een muzikale voorstelling vol 
humor.

Met: Alice Reijs, Ariane van Vliet, Geert Hellings, Jonas 
Van den Bossche en Stoffel Verlackt

www.hetpaleis.be www.hetpaleis.be 

Zaterdag 

27/12/2014 
14.00 uur

Deelname: 
€ 5,00 

met de bus naar… Het paleis
Het vertrek van de mier
niet ver van de rand van het bos staat het huis van de 
mier. het huis is verlaten, de kast staat open en alle 
planken zijn leeg. er hangt een oud omgekruld briefje 
aan de muur waarop staat: “de mier, dat ben ik.” Guy 
Cassiers (het toneelhuis) baseert zich voor deze 
voorstelling op het gelijknamige boek van toon tellegen. 
hij maakt dankbaar gebruik van tellegens favoriete 
onderwerpen zoals reizen, het verlangen naar een 
andere omgeving, weggaan, missen en gemist worden. 

Met: Aminata Demba, Rania Gaaloul, Yves-Marina 
Gnahoua, Meryem Kiliç, Khalid Koujili, Giulia Marini, Jovial 
Mbenga, Adams Mensah, Zukisa Nante, e.a.
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www.echtantwaarpsteater.be 

Zondag 

26/04/2015 
14.00 uur

Deelname: 
€ 25,00

met de bus naar… Het eCHt 
antWaarps tHeater
Mijn paasei staat op springen
Mijn paasei staat op springen is een muzikaal 
sprookje, zonder muziek! alleen in het echt 
antwaarps theater kan je zoiets beleven. de 
acteurs en vermoedelijk ook het publiek zingen 
onvervalste antwerpse evergreens zoals Keske 
in de lanteern, De Weuste van de bakker en Gij 
appelsienendief zonder muzikale begeleiding.

Met: Ruud De Ridder, Nicole Laurent, Sven De Ridder, 
Luc Verhoeven, Brik Van Dyck en Anke Frédérick

www.rijksmuseum.nl  

Zondag 

23/11/2014 
08.00 uur

Deelname: 
€ 20,00 (incl. bus, 
toegangsticket & gids)

Culturele uitstap
Het Rijksmuseum, Amsterdam
na de grootste renovatiewerken in zijn 
geschiedenis behoort het rijksmuseum sinds de 
heropening in 2013 weer tot de internationale 
top van toonaangevende musea. na een gegidst 
bezoek aan de hoogtepunten van de collectie, 
bezoek je zelf de rest van het museum of verken je 
amsterdam.
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Donderdag 
11/09, 23/10, 11/12/2014, 
29/01, 26/03, 
21/05/2015 
20.00 uur
Deelname: 
€ 5,00 per sessie
Locatie: de bib

V
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www.monnart.info  www.salsamor.be 

20 dinsdagen vanaf 

9/09/2014

Deelname: 
€ 100,00

danslessen
Salsa
Kenmerkend voor deze immens populaire 
dansvorm zijn de snelle voetbewegingen, het 
zwoele bewegen van het lichaam, de lichaamstaal 
die naar voor wordt geplaatst en de interactie met 
de partner. In groep en in een ontspannen sfeer 
leer je 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

leesgroep

Zes keer komt de leesgroep in de bib van Brecht 
samen onder leiding van Bert Cruysweegs. Je leert 
nieuwe auteurs kennen of je benadert je favoriete 
boek eens op een andere manier. Met de andere 
deelnemers deel je leeservaringen. De Passie van 
Jeanette Winterson is het onderwerp van de eerste 
sessie op 11 september en op 23 oktober is het 
de beurt aan De Geruchten van hugo Claus. de 
deelnemers kiezen in overleg de vier overige titels.
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www.opendoek.be 

Donderdag 

29/01, 05/02, 12/02, 
26/02, 5/03/2015 
19.30 uur

Deelname: 
€ 25,00

Cursus liCHaamstaal  
en beWeging

Wat als acteurs eens zouden zwijgen? In deze 
workshop focus je op houding, beweeglijkheid, 
kracht, spanningen, tempo en motoriek. vanuit 
improvisatie laat je jouw verbeelding spreken 
zodat een fysieke beeldtaal kan ontstaan. 

Gwendalyne Van erp  studeerde af aan de 
toneelacademie van Maastricht als regisseuse 
en docent drama en behaalde het diploma voor 
mode-stylist. naast regisseren en doceren, speelt 
en schrijft ze voor verschillende professionele en 
amateurtheatergezelschappen.

www.opendoek.be 

Dinsdag 

23/09, 30/09, 7/10, 
14/10, 21/10/2014 
19.30 uur

Deelname: 
€ 25,00 

Cursus basisteCHnieken 
CloWnerie

In deze cursus leer je met je zintuigen wijd open, 
vrij en onbevangen op een podium te staan. Zowel 
verbale en fysieke humor, situatiehumor als de 
onverwachte wending komen aan bod. een stevige 
dosis improvisatie en samenspel staan centraal in 
de zoektocht naar je eigen personage. vanuit de 
verbazing ontdek je de clown in jezelf.

Saartje hendrickx studeerde voor theatermaker 
en dramadocent aan de toneelacademie 
van Maastricht. naast haar werk binnen het 
amateurtheater en professioneel theater is ze al 
vijf jaar actief als Cliniclown. 
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Woensdag

24/09, 1/10, 8/10, 
15/10, 22/10, 5/11, 
12/11, 19/11, 26/11, 
3/12/2014
14.00 uur 
Deelname: € 60,00 

tHeater  
Voor kinderen

Ben je gebeten door de toneelmicrobe? In deze cur-
sus leer je samen met leeftijdsgenoten op een speelse 
manier in de huid van een personage te kruipen. Je 
verzint verhalen, bedenkt rollen en beeldt blije, bange 
of boze gevoelens. als kers op de taart toon je op een 
podium dat voor je familie en je vrienden.

Joost Leroy studeerde drama aan de 
toneelacademie Maastricht. hij werkt als docent 
voor ntGent,  opendoek en voor diverse scholen. 
als theatermaker heeft hij veel ervaring met 
spellessen en voorstellingen met kinderen en 
jongeren. 

Cursus  
kunstgesCHiedenis

De Nachtwacht van rembrandt is een topper, 
maar ken je ook De bedreigde zwaan van Jan 
asselijn? als voorbereiding op je bezoek aan het 
rijksmuseum op 23 november (zie p. 22) geeft 
Sonia busselen je in drie lessen een introductie in 
de kunstgeschiedenis. 

www.monnart.info  

Donderdag 

6/11, 13/11, 
20/11/2014
19.30 uur

Deelname: 
€ 15,00
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erik VlaminCk
De schande en de keerzijde
I.s.m. De Kar

In 2014 staat de welzijnszorgcampagne in het 
teken van sociale bescherming. auteur erik 
vlaminck, Dikke Freddy en zijn vijf onvergetelijke 
gastacteurs brengen schrijnende, beklijvende 
en hartverwarmende verhalen van de gewone 
mensen waarover vlaminck al 30 jaar schrijft.

Vrijdag 

21/11/2014 
20.15 uur

Toegang: 
€ 5,00

antiekeVenement
Bronzen beelden van voor 1950
I.s.m. GC Malle en vzw de Renesse

Kunstkenner Paul verbraeken situeert bronzen 
beelden van voor 1950 in hun kunsthistorische 
context. de mensen in het publiek brengen zelf de 
beelden mee. Gelieve deze vooraf aan te melden: 
03 312 33 75 of luc.van.roy@malle.be  

Dinsdag 

11/11/2014 
13.30 uur
Toegang: 
€ 3,00
Locatie: Kasteel De 
Renesse, Lierselei 30, 
2390 Malle
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Willy Van de Velde
Brug 11
Willy van de velde is een veelzijdig kunstenaar. 
olieverfschilderijen, houtskooltekeningen, 
sculpturen en aquarellen zijn de technieken 
waarmee hij zijn eigen directe, kleurrijke en 
nerveuze stijl ontwikkelde. naast werk over 
antwerpen, boten, landschappen en portretten 
heeft van de velde een groot deel van zijn 
oeuvre gewijd aan de omgeving van Brug 11. Zijn 
fascinatie voor de vervallen fabriek, de oude 
ophaalbrug en voor café de vissersvriend, alias 
Bertha heeft hij vaak op doek vastgelegd. deze 
expo geeft een overzicht van van de veldes werk 
op deze bijzondere plek.

www.willyvandevelde.be 

13/03/2015 – 
29/03/2015
Zaterdag en zondag
11.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Kapel Oude 
Klooster

nanCy luyCkx
Arm in arm
I.s.m. De Kar

voor mensen met een kleine portemonnee is het 
leven niet vanzelfsprekend. Leden van de Kar 
schreven teksten bij de portretten van kunstenares 
nancy Luyckx om deze thematiek de nodige 
aandacht te geven. Zowel personen met een klein 
als met een gemiddeld inkomen namen deel want 
zelfs als je financieel niets te kort komt, heb je in 
het leven al eens moeilijke momenten. Iedereen 
probeert een manier te vinden om deze periode te 
boven te komen en met nieuw optimisme in het 
leven te staan.

20/09/2014 - 
28/09/2014
Zaterdag en zondag 
11.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Kapel Oude 
Klooster
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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 
krijg je 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 cadeaubonnen van de gemeente 
Brecht en 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

28
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Start verkoop
Abonnementen: 
Zaterdag 31/05/2014 – 10.00 uur

Losse tickets: 
Zaterdag 14/06/2014 – 10.00 uur

Cursussen en uitstappen: 
Zaterdag 14/06/2014 – 10.00 uur

80% korting iets voor jou?!
•	 gerechtigden op een verhoogde 

tegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsuitkering

•	 gezinnen met een laag inkomen 
•	 personen met schuldenoverlast

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 bij de reservatie. Wij brengen 
de traplift in gereedheid en voorzien een 
goede, toegankelijke plek op de tribune.
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09.09.14 Start salsa vorming 23

11.09.14 Start leesgroep vorming 23

23.09.14 Start clownerie vorming 24

24.09.14 Start theater voor kinderen vorming 25

30.09.14 - 
28.09.14 Arm in arm expo 27

26.09.14 Mich Walschaerts | Duizend man sterk (try-out) cabaret 7

10.10.14 Eriksson Delcroix | For ever muziek 8

25.10.14 Hans Van Cauwenberghe | Brodeck theater 10

28.10.14 Luxemburg | Kun je fluiten Joanna (6+) familie 16

29.10.14 Gilles Monart | De schommelstoel (4+) familie 16

30.10.14 De Verenkoning (7+) familie 17

31.10.14 Luxemburg | Kun je fluiten Joanna (6+) familie 16

06.11.14 Start kunstgeschiedenis vorming 25

07.11.14 Begijn Le Bleu | Speciaal voor u humor 5
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11.11.14 Antiekevenement varia 26

21.11.14 Erik Vlaminck | De schande en de keerzijde varia 26

22.11.14 Ida Van Dril | Oma’s oma (6+) familie 17

23.11.14 Uitstap | Het Rijksmuseum uitstap 22

27.11.14 Geert Vandebon & Michel Wuyts | Planeet koers theater 10

29.11.14 Uncle Boonmee who can recall his past lives cinebrecht 14

12.12.14 Nele Mennes | Naakt muziek 8

13.12.14 Maaike Tubex & Leen Braspenning | Camille theater 11

27.12.14 Met de bus naar… Het Paleis | Het vertrek van de mier (9+) uitstap 21

10.01.15 Het Gevolg | Petrus en den doodendraad theater 11

24.01.15 Nigel Williams | Nigel Williams bekend(t) humor 5

29.01.15 Start improvisatietheater vorming 24

31.01.15 Intouchables cinebrecht 14

08.02.15 Red kinderconcert (4+) familie 18

13.02.15 Veerle Malschaert | Ecodiva humor 6
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18.02.15 De Sneeuwkoningin (6+) familie 18

21.02.15 Meneer monster | De gruffalo (4+) familie 19

06.03.15 Nachtkrab | De botanische tuinen van Antarctica theater 12

13.03.15 - 
29.03.15 Willy Van de Velde | Brug 11 expo 27

14.03.15 Raymond van het Groenewoud | Bijna volwassen muziek 9

20.03.15 Daan Hugaert & Marc Stroobants | The duck variations theater 12

21.03.15 Met de bus naar… Het Paleis | Ans & Wilm op een onbewoond eiland (6+) uitstap 21

28.03.15 The Primitives | The wood (6+) familie 19

08.04.15 Otto is een neushoorn (4+) familie 20

15.04.15 Antboy (7+) familie 20

17.04.15 Henk Rijckaert | De fun, de hits humor 6

18.04.15 La vie d’Adèle cinebrecht 15

25.04.15 Senne Guns | Retro muziek 9

26.04.15 Met de bus naar… EAT | Mijn paasei staat op springen uitstap 22

08.05.15 Nele Bauwens | Ik moet beter luisteren cabaret 7

beGin actiViteit aarD P.
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uitstap

Op bezoek bij de 
geitenboerderij
zondag 6/07/2014 – 10.00 uur
Bezoek de boerderij van Ton 
Jansen waar de aaibaarheids-
factor van 400 geiten groot is.

Waar: Westmallebaan 43
Deelname: € 2,00 

●i  Inschrijven:  
www.gcbrecht.be   
03 660 28 32

  www.toerismebrecht.be 

tentoonstelling

Karel en Kaatje zijn jarig
1/08/2014 – 20/09/2014

In deze expo met illustraties, 
etsen en vertaalde boeken 
krijgen we een blik achter de 
schermen van Liesbet Slegers’ 
Karel en Kaatje. Felle kleuren, 
zwarte contouren en vrolijke 
figuurtjes zijn haar handelsmerk.

Waar: op reis in de bib van 
Brecht (1/08-6/09),  
Sint-Lenaarts (10/09-13/09) 
en Sint-Job-in-‘t-Goor (15/09-
20/09)

●i  www.bibliotheekbrecht.be

uitstap

Om nooit te vergeten
zaterdag 02/08/2014 – 10.00 uur
Maak in deze bustoer kennis 
met de militaire geschiedenis 
van de gemeente. De gids vertelt 
anekdotes en verhalen die zich 
afspeelden tijdens de beide 
wereldoorlogen. 

Vertrek: Dienst vrije tijd, 
Gemeenteplaats 1

Deelname: € 2,00

●i  Inschrijven:  
www.gcbrecht.be  
03 660 28 32

in brechtin brecht
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uitstap

Op bezoek bij het 
tuinbouwbedrijf
zaterdag 2/08/2014 – 14.00 uur
De familie Joosen leert je op 
welke unieke en hypermoderne 
manier ze braambessen en 
komkommers teelt.

Waar: Luycksestraat 3b
Deelname: € 1,50 

●i  Inschrijven:  
www.gcbrecht.be  
03 660 28 32

  www.toerismebrecht.be 

uitstap

Brechtse safaritocht
zaterdag 9/08/2014 – 13.30 uur
De Brechtse Heide krioelt van 
het leven. Met de huifkar ontdek 
je dit beschermde landschap 
van 1 726 hectare. Maak kennis 
met de prachtige fauna en flora, 
neem insecten onder de loep of 
bestudeer enkele van de 290(!) 
verschillende paddenstoelen. Een 
aanrader voor natuurliefhebbers 
en toekomstige biologen.

Vertrek: Cuvéehoeve, 
Boudewijnstraat 20
Deelname: € 15,00 

●i  Inschrijven:  
www.gcbrecht.be  
03 660 28 32

  www.toerismebrecht.be 

uitstap

Op bezoek bij de 
Steenhovense boshoeve
zondag 24/08/2014 – 10.00 uur
Tijdens het bezoek aan dit melk-
veebedrijf leer je al ruikend, proe-
vend, voelend en spelend wat 
het boerenleven inhoudt.

Waar: Molenheiken 61
Deelname: € 10,00 – 8,00 

●i  Inschrijven:  
www.gcbrecht.be  
03 660 28 32

  www.toerismebrecht.be
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uitstap

Marie Antoinette, Westerlo
Donderdag 28/08/2014 – 18.00 uur
Bezoek aan een openluchtspektakel aan het kasteel 
de Merode in Westerlo. Vooraf eet je van een 
feestmaaltijd die bereid is door chef-kok Felix Alen. 

Vertrek: Gemeentelijke basisschool De 
Sleutelbloem Brecht, Schoolstraat
Deelname: € 75,00

●i  www.neosvzw.be/brecht 

Lezing

Karel en Kaatje zijn jarig
Vrijdag 11/09/2014 – 20.00 uur
Naar aanleiding van de gelijknamige expo vertelt Liesbet Slegers 
aan de hand van foto’s, schetsen, illustraties en boeken over Karel en 
Kaatje en over haar andere werk.

Waar: GC Brecht, Mudaeusstraat 9

●i  info@bibliotheekbrecht.be 03 330 12 80

open monumentendag

Erfgoed vroeger, nu en 
in de toekomst
zondag 14/09/2014 –  
10.00 tot 18.00 uur
Deze editie van Open 
Monumentendag in Brecht 
belicht het domein de Merel 
met een verrassende geschie-
denis en een beloftevolle 
toekomst. Gegidste rondlei-
dingen starten om 11.00 en 
15.00 uur aan De Groene 
Linden.

www.openmonumenten.be

●i  cultuurdienst@brecht.be  
03 660 28 30
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Gezinsuitstap

Het huis van Alijn, Gent
zaterdag 4/10/2014 – 10.00 uur
Het huis van Alijn is het geknipte museum om met 
kinderen te bezoeken. Dit historisch museum geeft een 
beeld over de alledaagse cultuur van de 20ste eeuw. Er 
is een kleuterparcours, een rondleiding met audiogids en 
als afsluiter van de dag een leuke kindervoorstelling.

Vertrek: GC Brecht, Mudaeusstraat 9
Deelname: € 14,00 – 8,00
●i  Inschrijven: www.gcbrecht - 03 660 28 32
  www.huisvanalijn.be 

Workshop 

Oud en hout?
zaterdag 11/10/2014 – 09.30 uur
Liefhebbers van antieke, houten voorwerpen kennen het 
probleem van aantasting door houtworm. Het hoeven 
niet altijd grote objecten en stukken meubilair zoals in de 
Leonarduskerk te zijn waarin deze beestjes toeslaan. Na de 
algemene info krijg je in deze workshop tips en tricks voor 
de juiste behandeling van je eigen meegebrachte voorwerp. 

Waar: GC Brecht, Mudaeusstraat 9
Deelname: € 4,00
●i  Inschrijven: www.gcbrecht.be – 03 660 28 32

bibliotheekweek

11/10/2014 – 19/10/2014
In deze week staan de bib en de lezer centraal. Tik 
een goedkoop boek, cd of dvd op de kop tijdens de 
boekenverkoop. Neem deel aan de bib-zoektocht 
en vind als eerste de bib-tas! Leuke prijzen gega-
randeerd.

Waar: GC Brecht, Mudaeusstraat 9
●i  www.bibliotheekbrecht.be

archeologische lezing

De Ring
4/05/2015 - 20.00 uur
Tijdens de archeologische opgravingen in 2013 zijn 
unieke vondsten gedaan. In deze lezing ontdek je de 
ware reconstructie van de opeenvolgende Brechtse 
dorpen.

Waar: GC Brecht, Mudaeusstraat 9

●i  kim.decombes@brecht.be – 03 660 28 30
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uitstap

Sprookjeswandeling
zaterdag 11/10/2014 – 17.30 uur
Kom met je familie sprookjes 
ontdekken op het betoverende 
domein van kasteel De Eester 
tijdens de nacht van de duisternis. 
Ontmoet feeën en ridders en help 
hen hun missie te volbrengen. Zet 
al je creativiteit en kennis in tijdens 
de opdrachten, versla de koning en 
krijg toegang tot zijn schat! Kom 
verkleed om de wandeling nog 
leuker te maken en sluit je avond 
af met een lekker soepje.

Vertrek: Domein De Eester, 
Hoogstraatsebaan 93

●i  Inschrijven:  
kim.decombes@brecht.be  
03 660 28 30

  www.toerismebrecht.be 

Quiz

2de Brechtse armwoedequiz
Vrijdag 17/10/2014 – 20.00 uur
De Kar i.s.m. Femma, KVLV, Gezinsbond Brecht en GC Brecht 

Op een ongedwongen manier quiz je in ploegen van vijf personen 
over thema’s als sociale bescherming, kinderarmoede, sociale zeker-
heid en welzijn in onze eigen gemeente. Er zijn soep- en hapjesquiz-
vragen en vooral tijd om gezellig na te buurten.

Waar: GC Brecht, Mudaeusstraat 9 

●i  Inschrijven: raf.janssen@skynet.be 03 313 88 15

Lezing

Ik vind het zo spannend
Donderdag 6/11/2014 – 20.00 uur
Ida Dom vertelt je in deze lezing hoe je als ouder omgaat met de 
angsten van kinderen.

Waar: GC Brecht, Mudaeusstraat 9

●i  www.opvoedingswinkelbrasschaat.be 
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Lezing

de Groote Oorlog in boeken
maandag 10/11/2014 – 20.00 uur
Naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van WOI verschijnen 
er veel boeken. Ontdek het literaire aanbod rond de Eerste 
Wereldoorlog. Welke boeken zijn wetenschappelijk onderbouwd, 
welke zijn verhalend?

Waar: De bib, Mudaeusstraat 9

●i  cultuurdienst@brecht.be - 03 660 28 30

uitstap

Op stap met Kik en Eek
zondag 30/11/2014 – 10.00 uur
Kik en Eek vertellen op hun ontdekkingstocht door Brecht een aantal 
boeiende en prikkelende volksverhalen. Ze nemen de allerklein-
sten mee in de lokale geschiedenis met zijn betoverende fabels en 
legendes. 

Vertrek: Dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1

●i  www.toerismebrecht.be 

Lezing 

SOS Noordpool
Donderdag 18/12/2014 – 20.00 uur
Francesca 
Vanthielen is 
begaan met wat 
er gebeurt op 
de Noordpool. 
Ze maakte haar 
masterproef 
erover en trok 
ook al eens voor 
Greenpeace naar dit ogenschijn-
lijk rustige oord van sneeuw 
en ijs. Maar schijn bedriegt. 
Oliemaatschappijen maken 
gebruik van de opwarming van 
de aarde om in de zomer grote 
olievoorraden aan te boren.

Waar: GC Brecht,  
Mudaeusstraat 9

●i  Milieuraad Brecht  
03 660 25 63

© Michelhakim

in
 brech

t

38



uitstap

Museum Stampe & 
Vertongen, Deurne
zondag 25/01/2015 – 09.00 uur
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
was Sint-Job-in-’t-Goor een 
belangrijke plaats voor de vliege-
niers. Het vliegveld van Baron de 
Caters was in de wijde omgeving 
bekend. Het museum Stampe en 
Vertongen belicht de prestaties 
die deze luchtvaartpioniers.

Vertrek: GC Brecht, 
Mudaeusstraat 9 
Deelname: € 5,00

●i  Inschrijven:  
www.gcbrecht.be  
03 660 28 32

Lezing

Spijtig van de bomen
Vrijdag 27/02/2015 – 20.15 uur
Voor deze 
literaire voor-
stelling zocht 
Stijn Van 
de Voorde 
inspiratie in 
de diepste 
krochten van 
boekhandels en bibliotheken. 
Daar vond hij unieke geschriften, 
met de beste bedoelingen neer-
gekrabbeld door schrijvers die 
erin geloofden. Achteraf bleken 
ze de enigen te zijn. Cult of 
cultuur? 

Waar: GC Brecht, 
Mudaeusstraat 9
Toegang: € 10,00 – 8,00 

●i  Tickets: www.gcbrecht.be –  
03 660 28 32

uitstap

Erfgoedwandeling... in 
een huifkar
zaterdag 21/03/2015 – 10.00 uur
Deze erfgoedwandeling brengt je 
in een huifkar langs het oorlogs-
verleden van Sint-Lenaarts. 
Een gids brengt je op vergeten 
plaatsen waarachter merkwaar-
dige verhalen schuilgaan.

Vertrek: Sint-Leonarduskerk, 
Dorpsstraat
Deelname: € 10,00  
(incl. brochure)

●i  Inschrijven:  
www.gcbrecht.be   
03 660 28 32

© Brecht Vaes
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