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Locatie
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 of telefoon)

Tickets worden opgestuurd via e-mail. 
Je kan deze afprinten, maar kan ze ook 
op je smartphone laten scannen. 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). Wanneer er slechts 1 
prijs vermeld is, zit deze voorstelling 
niet mee in het abonnement.

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 

PRAKTISCHE INFO

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 23 juni 2018 
om 10.00 uur (dienst vrije tijd + online)
Losse tickets, workshops en uitstappen: 
maandag 2 juli 2018 om 18.00 uur 
(dienst vrije tijd + online).
Op onze website kan je ook een 
abonnementsformulier downloaden. Dit 
kan praktisch zijn om mee te brengen bij 
de start van de ticketverkoop. 

Ben je minder mobiel?
De zaal is toegankelijk via een schuine 
helling, er is geen lift.

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.
opgelet:  
Deze korting is enkel mogelijk voor 
mensen die in Brecht gedomicilieerd zijn.
meer info:  
dienst welzijn - 03 660 25 88   
kris.vandijck@brecht.be

COLOFON
v.u. Kris Kenis • P. Wabbeslaan 19 • 2960 Brecht
Drukwerk: artoos group • Oplage: 14000 ex.

GCBrecht
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Beste cultuurliefhebber,

 
de afgelopen maanden is er hard gewerkt om opnieuw een boeiend, 

inspirerend en ontspannend aanbod samen te stellen voor GC Brecht. 

We trekken de lijn van de afgelopen seizoenen door, met een mix 

van oude rotten en jonge wolven. Ook organiseren we opnieuw de 

gesmaakte Kapel Sessies, waarbij we maandelijks een optreden 

aanbieden in de Kapel van het oude klooster. Hierbij ligt de klemtoon 

op nieuw of onontdekt talent. Het podiumseizoen trappen we af 

met Johan Petit. De week daarna verwelkomen we Njam!-gezicht 

Steffi Vertriest. Verderop het seizoen passeren onder andere Johan 

Heldenbergh, Laïs en Stef Bos.

 
Tijdens de workshops krijg je tips om je voorraadkast te vullen, maken 

we stempels of onze eigen verzorgingsproducten. Voor kinderen zijn 

er opnieuw verschillende familievoorstellingen en een aanbod aan 

workshops om samen met de (groot)ouders te beleven. Ook een 

bezoekje aan de Kunstendag voor Kinderen is zeker de moeite waard.

 
Ook deze zomer zal Brecht opnieuw bruisen… Naar goede gewoonte 

zetten we de vakantie samen in op Feeeest in het park. In augustus is 

Raf Coppens te gast tijdens de ATV-vertelling. Vergeet zeker je eigen 

stoeltje niet…

 
We zoeken trouwens nog enthousiaste gebruikers die in ons 

beheersorgaan willen zetelen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de cultuurdienst.

 
We willen je alvast genot, verwondering en inspiratie toewensen, en 

veel leesplezier met deze brochure!

Met culturele groet,

Kris Kenis,

Schepen van cultuur

Marie Geysen & Jasper Posson,

Cultuurdienst Brecht
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2018KALENDER

30/06  Feeeest in het park       p. 50 

13 /08  ATV- vertelling: Raf Coppens    p. 49

 22/09 Workshop: Macramé     p. 41

 26/09  Johan Petit, Martha!Tentatief & B.O.X.: Lulletje (try-out)  p. 06

 04/10  Lezing: Bye bye cheeseburger: goesting in gezond    p. 07

 06/10  Blues & Roots avond: Slow Burners + Tiny Legs Tim  p. 08

 06/10  Workshop: Handlettering     p. 42

  09/10  Workshop: Basiscursus: je eigen biologische moestuin p. 43

    18/10  Workshop: De Voorraadkast 2.0: Nieuwe conserven  p. 44

  20/10  Workshop: Ecosmos: maak je eigen broodbeleg  p. 45

 20/10  Ariane Van Hasselt & Friends    p. 09

 21/10 Cie Krak: Kus      p. 33

 24/10 Kapel sessies: Kempische Comedy Avond    p. 10

 06/11 Workshop: Stempels maken     p. 46

 14/11 Grensgeval: Plock       p. 34

 16/11 Joost Van Hyfte: Keukengeheimen    p. 11

  17/11  Johan Heldenbergh: Marx     p. 12

 17/11 Workshop: Weet wat je smeert: natuurlijke huidverzorging p. 47

  18/11 Kunstendag voor kinderen     p. 35

  25/11 Workshop Ouder&kind: Mijn papa is een klimrek   p. 36

  28/11  Kapel Sessies: Memphis Mojo    p. 13

 30/11 Laïs: Midwinter Tales 2      p. 14

 08/12 Nele Bauwens: Wat een geluk    p. 15

 09/12 Workshop Ouder&kind: Hoe een balletje rollen gaat…   p. 37

 13/12 Workshop: eigen keukencadeaus     p. 48

 14/12 Dries Heyneman: Uit respect voor de buren    p. 16
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2019KALENDER

 11/01 The Bony King of Nowhere     p. 17

 19/01 Nieuwjaarsconcert:  

  Gène Bervoets & Fidelio strijkkwartet: Boules De Berlin p. 18

 25/01 Bas Birker: Je Moeder!     p. 19

 26/01 Annelies Van Hullebusch: TIJDinKAART   p. 20

 30/01 Kapel Sessies: LJM Band     p. 21

 01/02 Mauro Pawlowski & Peter Holvoet-Hanssen: Blauwboek   p. 22

 09/02 Xander De Rycke: Quarter Life Crisis   p. 23

 10/02 Lap: choco of kaas      p. 38

 22/02 Raf Walschaerts: Biecht     p. 24

 23/02 Lieve Blancquaert: Last Days    p. 25

 24/02 Speelman: Pluche      p. 39

 22/03 Stef Bos: Ruimte      p. 26

 23/03 Thomas Smith: De jaren van verstand   p. 27

 05/04  Een avondje cabaret met Stefaan De Winter,  

  Maarten Westra Hoekzema en Pieter Verelst   p. 28

 26/04 Mira        p. 29

 27/04  Comedy avond met Jeroen Leenders,  

  Raf Coppens, Seppe Toremans & Jan Linssen  p. 30

 10/05  Guido Belcanto: zo goed als alleen     p. 31

 

  Voorstellingen of workshops voor kinderen en hun (groot)ouders
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2018
26 

SEPTEMBER

WOENSDAG

THEATER

JOHAN PETIT, MARTHA!TENTATIEF  
& B.O.X.: LULLETJE (TRY-OUT)
woensdag 26 september 2018 • 20.15 uur • € 11/9  

Een triestig maar hoopvol verhaal. 
 
Lulletje is een theatraal concert over liefde en angst in 
onzekere tijden. De wereld ligt aan onze voeten.  Alles 
is mogelijk. Willen is kunnen. Maar wat doen we met de 
prutsers en de sukkelaars? Johan vertelt het verhaal, Pieter 
zorgt samen met Jutta Troch en Jon Birdsong voor de 
troostende muziek. 

Johan Petit maakt voorstellingen onder de vlag van het 
MartHa!tentatief, een toneelgezelschap dat al jaar en dag 
rond stedelijke thema’s werkt, met toegankelijke en vaak 
feestelijke voorstellingen als eindresultaat.
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BYE BYE CHEESEBURGER:  
GOESTING IN GEZOND  
donderdag 4 oktober 2018 • 20.15 uur • € 10/8

Iedereen wil gezond eten, maar hoe pak je dat precies aan? 
En wat is nu echt gezond en wat zijn fabeltjes? Steffi Vertriest, 
bekend als chef bij het kookkanaal Njam!, legt uit hoe je de 
juiste keuzes maakt en waarop je moet focussen. Tegelijk 
maakt ze komaf met een aantal gangbare ideeën. De teneur 
van haar filosofie is dat je zelf een grote impact kan hebben op 
je gezondheid – gezond leven is dus een haalbare kaart voor 
iedereen, als de goesting er maar is ... Het gaat erom wat je wel 
moet eten en niet om wat je niet moet eten.

Een ideaal moment om je te laten besmetten door een frisse en 
originele kijk op voeding en gezondheid.

2018
04DONDERDAGTE GAST

OKTOBER



8

2018
06

OKTOBER

ZATERDAG

MUZIEK

BLUES & ROOTS AVOND:  
SLOW BURNERS + TINY LEGS TIM
zaterdag 6 oktober 2018 • 20.15 uur • € 11/9

Slow Burners
Deze vijf muzikanten spelen muziek geworteld in de blues, maar 
laten zich niet beperken door het traditionele karakter hiervan. Ze 
brengen binnenkort een eerste full-cd uit en plannen in het najaar 
ook een tour door de Benelux. 

Tiny Legs Tim
Authentieke akoestische blues rond 1 micro: De Melodium 42B 
uit de jaren ’50. Tim speelt live met de volledige band akoestisch 
rond slechts 1 microfoon. De klank en ruimte die zo worden 
gecreëerd zijn van een natuurlijke schoonheid en zorgen voor een 
unieke auditieve ervaring voor het publiek. Zo direct, dynamisch, 
gedetailleerd en intiem klinkt livemuziek nog zelden. 
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ARIANE VAN HASSELT & FRIENDS
zaterdag 20 oktober 2018 • 20.15 uur • € 11/9

Ariane Van Hasselt, 
geboren en getogen in 
Brecht, speelde vorig 
jaar mee in ‘Voor de 
Leeuwen’ op ÉÉN. Ze 
zette in 2016 haar 
eerste stappen op 
een comedy podium, 
ondertussen heeft 
ze een heel brede 
ervaring opgebouwd 
in musical, theater, 
muziek en comedy. 

Op deze avond 
speelt ze zelf, maar 
ze neemt ook enkele 
vrienden mee die 
ze tijdens haar jaren 
op het podium al 
is tegengekomen. 
Verwacht je aan 
een fijne avond vol 
muziek, comedy en 
cabaret.

2018
20 ZATERDAGCABARET

OKTOBER
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KAPEL SESSIES:  
KEMPISCHE COMEDY AVOND
woensdag 24 oktober 2018 • 20.15 uur • € 5  
Kapel Oude Klooster: Gasthuisstraat 42

Tijdens de Kapel Sessies geven we in gezellige setting ruimte aan 
nieuw of lokaal talent.

Op deze avond staan verschillende jonge comedians uit de 
Kempen op de planken. 

Jeroen Verdick is het vaste voorprogramma van Jens 
Dendoncker, en schopte het al tot in de halve finale van Humo’s 
Comedy Cup. Met zijn hoge aaibaarheidsfactor en sterk 
materiaal zal het niet al te lang duren voor het grote publiek hem 
ook ontdekt.

Peter Hens was reeds te zien het ÉÉN-programma ‘Voor de 
Leeuwen’. Deze rasechte Kempenzoon reisde de wereld rond 
om uiteindelijk te belanden op zijn favoriete bestemming: het 
podium. Hij brengt volkse humor afgewisseld met humoristische 
volksliederen.

Vincent Voeten groeide op in de bossen van Gierle en speelde 
in 2016 een eerste keer in Café the Joker. Al snel ontwikkelde hij 
een eigen stijl die wordt getypeerd door zwartgallige, absurde 
oneliners en een kurkdroge delivery. Amper een jaar na zijn 
debuut kroonde hij zich in Utrecht tot winnaar van de Comedy 
Talent Award.

2018
24

OKTOBER

WOENSDAG

HUMOR
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JOOST VAN HYFTE: KEUKENGEHEIMEN
vrijdag 16 november 2018 • 20.15 uur • € 11/9

Joost Van Hyfte was jarenlang restaurantuitbater en kent de 
horeca vanbinnen en vanbuiten. Sinds hij met comedy begon is 
hij de grappigste kok van Vlaanderen. In zijn vorige shows leerde 
hij zijn publiek hoe je op een simpele of goedkope manier je 
vrienden kan imponeren met je culinaire kunsten. 

In ‘Keukengeheimen’ heeft Joost ook zaken op te biechten! 
Dingen die je misschien als frequent restaurantbezoeker niet 
weet, of niet zou willen weten? Al nieuwsgierig? Zorg dan dat je 
op de eerste rij zit voor een avondje ‘vette’ lach.

2018
16 VRIJDAG

HUMOR

NOVEMBER
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JOHAN HELDENBERGH: MARX
zaterdag 17 november 2018 • 20.15 uur • € 14/12
 

In de theatermonoloog 
MARX kijkt één van de 
invloedrijkste denkers uit 
de geschiedenis terug 
op zijn bewogen leven 
en denken. Waarin heeft 
Marx zich vergist? En 
waarin heeft hij gelijk 
gekregen? In welk opzicht 
is zijn filosofie vandaag 
nog steeds relevant en 
bevrijdend? In tijden 
van onzekerheid en 
groeiende ongelijkheid 
is deze monoloog een 
confronterend, kritisch 
en gloedvol pleidooi voor 
vrijheid en menselijke 
waardigheid. 

“Een spetterende politieke 
monoloog. De veelkleurige 
tekst is een ongeziene 
speeltuin voor Johan 
Heldenbergh” ****-  
De Standaard 
 

©
 Koen Broos

2018
17
NOVEMBER

ZATERDAG

THEATER
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2018
28 WOENSDAG

KAPEL SESSIES: MEMPHIS MOJO
woensdag 28 november 2018 • 20.15 uur • € 7  
Kapel Oude Klooster: Gasthuisstraat 42

Mario Pesic (Camden, D-Tale) is sinds 2014 weer inwoner van 
Brecht. Met ‘Memphis Mojo’ brengt hij een ode aan een van zijn 
grote voorbeelden: John Hiatt. 

Samen met zijn partner in crime Kirri Valvekens grasduint hij 
door het rijke oeuvre van deze fantastische singer-songwriter en 
brengen zij niet alleen de beste, maar ook de mooiste John Hiatt 
songs, en dit keer akoestisch.
Dit wordt een avond gevuld met prachtige blues, rock en 
americana.

MUZIEK

NOVEMBER
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2018
30 

NOVEMBER

VRIJDAG

MUZIEK

LAÏS: MIDWINTER TALES 2
vrijdag 30 november 2018 • 20.15 uur • € 14/12  
Sint-Leonarduskerk, Sint-Lenaarts

Tijdens deze concerttournee doen de dames van Laïs wat ze het 
beste kunnen: zingen op hemelse plaatsen, met duivels genoegen 
en in perfecte harmonie. 

Ondersteund door Tim Vandenbergh op contrabas en Seraphine 
Stragier op cello, harp en viool brengen ze veelzijdigheid, 
meerstemmigheid, schoonheid en frivoliteit. En dat met een 
volledig nieuw repertoire. Licht in de duisternis en verbroedering 
alom. Hallelujah!
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CABARET

2018
08

DECEMBER

ZATERDAG

NELE BAUWENS:  
WAT EEN GELUK
zaterdag 8 december 2018 • 20.15 uur  
€ 11/9

Nele Bauwens is terug met een nieuwe 
solovoorstelling ‘Wat een geluk’. Met 
nostalgisch gemoed blikt ze terug op haar 
eerste liefde. Met vuur vertelt ze over haar 
huidige levensgezel. Met lichte ergernis 
heeft ze het over de maandelijks verplichte 
spaghetti-avonden.  
En over haar meedogenloze vriendinnen. Die 
nu allen twee baby’s op de armen dragen. En 
luidkeels meezingen met ‘Oya Lélé’ alsof het 
hun nieuwe levenslied is. 

“De liedjes ontsporen, de romantiek blijkt 
bedrieglijk. Bauwens speelt met taal en muziek. 
Ze zingt, brult, huilt, fluistert en doet denken aan 
Kommil Foo.” *** ½ - De Standaard  

“Hilarische anekdotes en goed gevonden moppen. 
En wat is Nele een goeie zangeres!” - Urbanus
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2018
14 
DECEMBER

VRIJDAG

HUMOR
©
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DRIES HEYNEMAN:  
UIT RESPECT VOOR DE BUREN
vrijdag 14 december 2018 • 20.15 uur • € 11/9

De avonden dat ik ga optreden 
doe ik met enorm veel plezier. 
Achteraf vergeet ik meestal niet 
om nog vlug even te proeven 
van onze verworven vrijheden 
aan de bar. Wanneer ik dan ’s 
nachts terug thuis kom, vertel 
ik mijn vrouw honderduit over 
alles wat ik in jullie theater heb 
meegemaakt. Ze vraagt dan of ik 
wil zwijgen, al was het maar uit 
respect voor de buren.

Dries Heyneman won met het 
cabaret duo ‘Ter bescherming 
van de jeugd’ het Leids Cabaret 
Festival en schreef mee aan de 
bekroonde serie ‘Bevergem’.
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THE BONY KING OF NOWHERE
+ SUPPORT: DRIES
vrijdag 11 januari 2019 • 20.15 uur • € 11/9

The Bony King Of Nowhere slaat de brug tussen klassieke song-
schrijvers als Dylan en Cohen, en alternatieve bands als Talk Talk 
en Radiohead.  
De americana die op de vorige plaat nog sterk aanwezig was, 
maakt nu plaats voor een donkerdere, meer experimentele sound. 
Op het nieuwe album hoor je onder meer zijn vaste kompaan 
Jasper Hautekiet op bas (Admiral Freebee, Rhythm Junks) en de 
mysterieuze strijkersarrangementen van Tim Vandenbergh  
(Eriksson Delcroix). Live wordt The Bony King of Nowhere  
vervolledigd door o.a. Gertjan Van Hellemond (Douglas Firs). 

Dries is een ruwe diamant die de voorbije jaren werd geslepen in 
kroegen, clubs en op festivals. Zang, gitaar, mondharmonica en 
een doorleefde, hese stem: veel puurder kan een singer-songwri-
ter haast niet klinken.

2019
11 
JANUARI

VRIJDAG
MUZIEK

© Dries Segers
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2019

NIEUWJAARSCONCERT: 
GÈNE BERVOETS & FIDELIO  
STRIJKKWARTET: BOULES DE BERLIN
zaterdag 19 januari 2019 • 15.00 uur • € 13/11

‘Boules de Berlin’ is één sprankelende ode aan het leven, aan 
poëten, aan artiesten en aan plaatsen. Herinneringen aan vakanties, 
jeugdverhalen en nostalgisch denkend aan de onweerstaanbare 
Boules de Berlin. 

Meeslepende crooners, intieme chansons, opzwepende tango 
en indringende filmmuziek vormen de inspiratiebron voor deze 
poëtische lekkernij, die met gepaste gulzigheid kan worden 
geconsumeerd. Gène Bervoets en het Fidelio Strijkkwartet nemen 
je mee langs Duke Ellington, Elvis Presley en Toon Hermans, naar 
Kapitein Zeppos en La Vita è Bella. Smakelijk!

i.s.m. de Ouderenadviesraad

19 
JANUARI

ZATERDAG

MUZIEK
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2019
25 

HUMOR

BAS BIRKER: JE MOEDER
vrijdag 25 januari 2019 • 20.15 uur • € 11/9

Zeven jaar geleden verruilde comedian Bas Birker Nederland voor 
Antwerpen. Hij sloeg er een Vlaamse schone aan de haak en ze 
kregen een dochter. Het Antwerps dialect heeft hij bijna onder 
de knie, maar leven in een multi-raciaal-gezin blijkt toch lastiger 
dan gedacht. Kamperen voor een school, creatief boekhouden en 
sluiproutes zoeken om de wodca-controle te omzeilen, Bas heeft 
alles al geprobeerd om in te burgeren.  
 
Maar het blijft wringen. Nog nooit ging je zo graag naar  
JE MOEDER! Logisch ook.  
Want JE MOEDER! was nog nooit zo grappig. 

"Weinig Vlaamse komieken die de stijl en attitude van pure stand-up 
comedy zo dicht benaderen als deze nieuwe Belg."  
**** – De Standaard 

©
 S

tu
di

o 
Ed

el
w

ei
ss

 

JANUARI

VRIJDAG



20

2019

ANNELIES VAN HULLEBUSCH:  
TIJDINKAART
zaterdag 26 januari 2019 • 20.15 uur • € 11/9

Annelies Van Hullebusch ging het afgelopen jaar op onderzoek 
naar de TIJD en hoe die in kaart te brengen. Ze ging aan de slag 
met kleine en grote tekenen van groei, verval en wederopstanding 
uit de natuur en zichzelf.  
 
Deze werelden bracht ze in kaart met een blog op het ritme van 
de seizoenen als onderzoeksinstrument, monsters, bewaren, 
beelden en associaties om vanuit haar eigen jaargetijden ook de 
seizoenen te doorgronden. 

Op scène wisselen fictie en realiteit elkaar af en maken de wereld 
mooier of lelijker. Toch blijft de speelse fantasie een constante in 
het hele verhaal..
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2019
30 

JANUARI

WOENSDAGMUZIEK

KAPEL SESSIES: LJM BAND
woensdag 30 januari 2019 • 20.15 uur • € 5  
Kapel Oude Klooster: Gasthuisstraat 42 

De LJM Band brengt swingmuziek, maar ook Dixieland en Big 
Band muziek.  
 
Verwacht je dus aan een levendig concert in volle jaren ’50 
sfeer, met uitstapjes naar New Orleans. Hun handelsmerk is de 
typische swing van Louis Prima, met grote hits als ‘Buena Sera’ 
en ‘Like a Gigolo’.
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MAURO PAWLOWSKI &  
PETER HOLVOET-HANSSEN:  
BLAUWBOEK 

vrijdag 1 februari 2019  
20.15 uur • € 11/9 
20 jaar na zijn bejubeld debuut  
‘Dwangbuis van Houdini’ rammelt de  
voormalig stadsdichter van Antwerpen 
Peter Holvoet-Hanssen als de Iggy Pop 
van de Nederlandstalige poëzie opnieuw 
en als nooit tevoren aan de kettingen  
van de taal. 

Zingend en klingend evoceert hij zijn 
poëtisch testament Blauwboek. Licht en 
donker, betovering en verstilling, humor 
en tragiek gaan hand in hand. 
Mauro Pawlowski, zelf poëet en dolende 
ziel, zorgt voor begeleiding en onder-
steuning. Hij onderzoekt mee de kracht 
van het geluid én het woord. Een intense, 
unieke happening. 

“Jouw huisvriend voor de herfstige dagen.” - 
Cutting Edge over Mauro Pawlowski 

“Als Holvoet-Hanssen met zijn toverstaf zwaait, licht het landschap op.” 
- Gerrit Komrij
 
i.s.m. Bibliotheek Brecht

2019
01
FEBRUARI

VRIJDAG

MUZIEK- 

POËZIE
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XANDER DE RYCKE:  
QUARTER LIFE CRISIS 
zaterdag 9 februari 2019 • 20.15 uur • € 11/9

Tien jaar, drie zaalshows en een best-of show later. Een decenni-
um is voorbij gevlogen en zijn dertigste levensjaar kruipt lang-
zaam dichterbij.
Maar heeft Xander De Rycke wat geleerd die afgelopen jaren? Is 
hij effectief volwassen geworden of denkt hij dat maar? 
 
“Xander De Rycke mag zich stilaan kronen tot de koning van de 
observatiehumor. Quarter-life Crisis is een uitstekende voorstelling. 
De grappen zijn zo goed en herkenbaar, en tegelijk toch zo volstrekt 
onvoorspelbaar, dat hij mensen van alle leeftijden aan het lachen 
brengt.” **** - De Standaard 

2019
09 

FEBRUARI

ZATERDAG
HUMOR

© Ellie Van Den Brande
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2019
22 OKTOBER

THEATER

VRIJDAG

FEBRUARI

RAF WALSCHAERTS: BIECHT
vrijdag 22 februari 2019 • 20.15 uur • € 14/12
 
Een half leven al speelt hij bij Kommil Foo, nu staat hij alleen 
op scène. Een gitaar, een piano, een handvol sterke verhalen en 
songs. 

Onverschrokken zal hij zijn, die Walschaerts. Moedig in de 
eenvoud: niks in de handen, niks in de mouwen. Hilarisch, absurd, 
ontroerend eerlijk, scherp. Maar vergis je niet. De waarheid 
eist haar plek op. Altijd. 
Door de kieren van zijn 
verdediging zal ze sijpelen. 
Ook al zet hij zich schrap, 
weert hij zich als een duivel 
in een wijwatervat, houdt 
hij krampachtig de schijn 
hoog… Vergeefs. Toon 
hem de liefde. Hij is alleen. 
Biecht.

“Meer dan ooit kijkt hij het 
leven én de dood recht in de 
ogen” **** - De Standaard 
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LIEVE BLANCQUAERT: LAST DAYS  
zaterdag 23 februari 2019 20.15 uur  • € 11/9

Oud worden en sterven is 
vandaag een brandend actueel 
thema en op veel manieren 
ook een taboe. Iedereen wil 
heel graag heel oud worden en 
zonder angst kunnen sterven.  
 
Hoe doet de rest van de 
wereld dat? Op die vraag 
probeer ik antwoorden te 
vinden. 
Elke seconde sterven er twee 
mensen en voor ieder mens 
heeft dit een andere betekenis 
en een ander verhaal.  
 
Fotografe Lieve Blancquaert 
neemt het publiek met beelden 
en verhalen mee doorheen 
verschillende culturen, 
godsdiensten en rituelen. 
 
Last Days maken was voor haar een troost, ze hoopt dit te 
kunnen doorgeven. 

2019
23 

FEBRUARI

ZATERDAG
TE GAST
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2019
22 OKTOBER

MUZIEK

VRIJDAG

MAART
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STEF BOS: RUIMTE
vrijdag 22 maart 2019  
20.15 uur • € 22/20

Alsof hij pas net begonnen is
Deze zanger
Zo staat hij op het podium
Alle ballast over boord
Vrijer dan ooit

Want het gaat niet om hem
Het gaat om het lied
Dat is geen valse 
bescheidenheid
Dat is zijn werkelijkheid

Door jezelf klein te maken
Wordt de ruimte om je heen 
groter
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2019
23 

MAART

THOMAS SMITH:  
DE JAREN VAN VERSTAND
zaterdag 23 maart 2019 • 20.15u • € 11/9 

‘De Jaren Van Verstand’ hoe bereik je die, en heb je daar je 
verstand wel voor nodig? Zullen we ooit met zijn allen de 
jaren van verstand kunnen bereiken of zullen onze hersenen, 
soms vriend, soms vijand, soms een totale onbekende, ons 
altijd in de weg staan? 

Wie Thomas kent mag een nog vrijere, rijpere, eerlijkere en 
vooral grappigere Thomas verwachten. Wie hem niet kent 
kan alleen maar die schade inhalen door nu wél te komen 
kijken. Over zijn vorige show ‘STRAK’: 

“Vintage mimiek en bewegingen, absurde grapjes en imitaties en 
briljante interactie met het publiek.” ***** - De Standaard

HUMOR
ZATERDAG
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EEN AVONDJE CABARET MET  
STEFAAN DE WINTER,  
MAARTEN WESTRA HOEK-
ZEMA EN PIETER VERELST  
vrijdag 5 april 2019 • 20.15 uur • € 11/9 

Stefaan De Winter van Die Verdammte Spielerei 
presenteert een avond met twee grote talenten 
uit het cabaret.
 
Maarten Westra Hoekzema werd geselecteerd 
voor het Leids Cabaret Festival, en slaat met zijn 
stijl een brug tussen theater en comedy. In zijn 
nieuwe voorstelling vraagt Maarten zich af wat 
volwassen zijn nu eigenlijk is en vooral of het 
überhaupt wel nodig is volwassen te worden. 

Pieter Verelst won in 2016 het 
Camerettenfestival. Eerder viel hij al in de prijzen 
op het Groninger Studenten Cabaretfestival.  
Onze noorderburen erkenden dus al meermaals 
zijn overweldigend talent. Hij wordt wel eens 
vergeleken met een jonge Hans Teeuwen en Wim 
Helsen, maar bewaart onder al die lofbetuigingen 
ook zijn eigen stijl.©

Giel
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MIRA + SUPPORT: RUBIN
vrijdag 26 april 2019  • 20.15 uur •  € 11/9

In 2015 passeerde Mira in GC Brecht met een try-out van wat het 
jaar erop ‘Plaats’ zou worden. ‘Plaats’; het vierde album van de 
zangeres, waarop laaiend enthousiaste reacties kwamen van pers 
en publiek. 
Brecht krijgt op 26 april 2019 nu ook een exclusief voorsmaakje 
van de nieuwe release van Mira.  
 
Songs uit ‘Plaats’ en de andere albums van Mira worden 
afgewisseld met splinternieuwe liedjes. Bitterzoet, vol humor, een 
vleug cabaret, een streep melancholie. Altijd met de vinger aan 
de pols, indringend en oprecht. Meer dan 10 jaar na ‘In De Fleur’ 
staat ze nog steeds garant voor uiterst spitsvondige teksten met 
verrassende muzikale arrangementen. 
  
“'Plaats' gaat over verlaat volwassen worden en het verlies van het 
idee dat er zekerheden zijn in het leven. Eén ding is echter zeker: 
'Plaats' is een prachtalbum." ***** – Cutting Edge

2019
26 

APRIL

VRIJDAG
MUZIEK
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COMEDY AVOND MET  
JEROEN LEENDERS, RAF  
COPPENS, SEPPE TOREMANS  
& JAN LINSSEN
zaterdag 27 april 2019 · 20.15 uur · € 11/9

Het begint stilaan een vaste traditie te worden, een 
comedy line-up op de laatste zaterdag van april. De 
kans om nieuwe namen te ontdekken, maar vooral om 
een avond goed te kunnen lachen.

Jeroen Leenders is misschien wel de meest pure 
stand-up comedian van Vlaanderen. Hij won het Leids 
Cabaret Festival en brengt elke maand een nieuw 
half uur comedy in café The Joker in Antwerpen. Zijn 
comedy bewandelt de dunne lijn tussen geschift en 
geniaal. 
Raf Coppens is de koning van de oneliners. Er is geen 
andere komiek die in zo’n hoog tempo grappen op zijn 
publiek afvuurt. Tijdens deze avond kan je hem komen 
(her)ontdekken!
Jan Linssen is zandstraler, Limburger, vader en 
het vaste voorprogramma van Kamal Kharmach. 
Voorlopig nog niet bekend bij het grote publiek, maar 
het zou ons verbazen als dat nog lang zo blijft.
Seppe Toremans praat de avond aan elkaar. Hij stond 
enkele jaren geleden in de finale van Humo’s Comedy 
Cup en schreef mee aan programma’s als ‘Wat Als’.

Dat is veel lach voor weinig geld.  

2019
27 

APRIL

ZATERDAG

HUMOR
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GUIDO BELCANTO:  
ZO GOED ALS ALLEEN
vrijdag 10 mei 2019 • 20.15 uur • € 20/18

Een muzikale avond met een lach en een traan, een vleug poëzie 
en levensfilosofie gebracht door de ongekroonde koning van het 
levenslied. 

Drie decennia lang al bouwt Guido Belcanto aan een geheel 
oorspronkelijk repertoire waarin hij de liefde, het leed en de lust 
van het leven bezingt op een poëtische en ontroerende wijze die 
niemand onverschillig laat. Met zijn warme, rijkgeschakeerde 
stem beroert hij de snaren in eenieders hart. 

Uit dit onwaarschijnlijk mooie repertoire van levensliederen 
en chansons brengt hij nu een selectie met twee fantastische 
muzikanten aan zijn zijde. 
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2018
21 
OKTOBER

ZONDAGCIRCUS

Cie Krak: Kus
zondag 21 oktober 2018 • 15.00 uur • € 5 • 4 - 10 j

Een visuele en absurde circusvoorstelling voor de ganse familie!
Chantal houdt van dansen, zingen en mooi zijn. Jérome houdt 
van… Chantal!

Veel verhaal, decor en woorden hebben ze niet nodig, want 
zonder een verstaanbaar woord brengen ze je de lach. Soms 
subtiel, soms hilarisch om je vingers van af te likken.
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2018

Grensgeval: Plock   
woensdag 14 november 2018 • 15.00 uur • € 5 • 4 - 104 j

Een voorstelling voor iedereen die wel eens buiten de lijntjes wil 
kleuren.

Camiel probeert het schilderij van zijn grote voorbeeld Jackson 
Pollock na te maken. Maar hoe krijgt hij de juiste vlek op de juiste 
plek? Moet hij de verf druipen, gieten, spatten, smijten? Werken 
met kwasten of stokken of volledige potten? Zijn hele lichaam 
gooit hij in de strijd. Maar hoe hij ook draait, springt, rolt of zweeft, 
zijn schilderij lijkt niet op het origineel.

Plock! is beeldend theater dat alle zintuigen prikkelt. Met 
brommende verfpotten, gekleurde geluiden, dansende verf en een 
acrobatische schilder. 

14 
NOVEMBER

WOENSDAG

 

THEATER

© maud langaskens
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2018
18 

NOVEMBER

ZONDAG
FESTIVAL

Kunstendag voor kinderen
zondag 18 november 2018 • 10.00 – 13.00 uur • gratis   
IKO, gasthuisstraat 42

Op 18 november is het weer zover: kinderen koning! 

Tijdens de kunstendag voor kinderen gooit het IKO opnieuw zijn 
deuren open. Benieuwd welke leuke workshops de leerkrachten 
dit jaar in petto hebben, kom dan zeker eens kijken en vergeet je 
broer, zus, oma, nonkel en buurman niet.

Meer info vanaf oktober op onze website.

© maud langaskens
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2018
25 

NOVEMBER

ZONDAG

Mijn papa is een klimrek... 
zondag 25 november 2018 • 10.00 – 12.00 uur • € 5  
4 - 10 j (met begeleiding van (groot)ouder) 
GLS De Sleutelbloem, Schoolplein 2

... en mijn oma, broer en tante zijn dat ook. Springen, vliegen,
duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet
langer blijven staan.

Deze workshop is voor grote en kleine mensen. De kleintjes
klauteren over de groten, de volwassenen kruipen onder
de kinderen en samen maken we piramides en andere
bouwsels. Spelenderwijs verkennen we de mogelijkheden
van ons lichaam. Elke ‘kleine mens’ brengt een ‘grote mens’
mee.

We werken steeds in duo bij deze workshops. Koek en drankje inbegrepen

WORKSHOP

OUDER /KIND
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Hoe een balletje rollen 
gaat…  
zondag 9 december 2018  
10.00 – 12.00 uur • € 5  
5 - 12 j (met begeleiding van (groot)
ouder)

Met bamboe, gootjes uit karton 
en elastieken bouwen we een 
knikkerbaan. De bedoeling is dat we 
eindigen waar we begonnen zijn. 
Voor eindeloos knikkerplezier…

We werken steeds in duo bij deze workshops.  
Koek en drankje inbegrepen

2018
09 

DECEMBER

ZONDAG
WORKSHOP

OUDER /KIND
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Lap: choco of kaas 
zondag 10 februari 2019 • 16.00 uur • € 5 • 5 - 10 j

Een speelse en interactieve dansvoorstelling waarin ‘kiezen-
willen-mogen-moeten-krijgen-hebben’ onderzocht wordt en 
vorm krijgt in beweging en beeld.

Kies ik een orka of een goudvis in mijn opblaasbaar zwembad?  
Mag ik de gaten van de kaas opeten? 
Moet ik eerst mijn frietjes opeten voor ik een hamburger mag? 
Krijg ik handschoenen in de zomer of een badpak in de winter?

2019
10 

FEBRUARI

ZONDAG
THEATER 

DANS
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Speelman: Pluche 
zondag 24 februari 2019 • 14.00 & 16.00 uur • € 5 • 3 - 7 j

Speelman jaagt de fantasie de hoogte in en sleurt zijn 
publiek mee in een humoristisch, magisch, wonderbaarlijk, 
wetenschappelijk experiment, uitgevoerd op de 
hoogstpersoonlijke knuffels van de kinderen. 

Die knuffels brengen ze mee naar de voorstelling en lenen ze 
voor één keer uit aan de wetenschap. Na de voorstelling krijgen 
de peuters en kleuters hun knuffel uiteraard ongehavend terug, al 
zullen ze hem nét ietwat anders bekijken. 

Pluche is een voorstelling over geborgenheid, troost, vreugde, 
gezelschap, bescherming… maar vooral over fantasie, veel fantasie.

Vergeet dus zeker niet je favoriete knuffel mee te brengen!

2019
24 

FEBRUARI

ZONDAGTHEATER

© Sonja Sleurs
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WORKSHOP

2018
22 

SEPTEMBER

ZATERDAG

MACRAMÉ  
PLANTENHANGER
zaterdag 22 september 2018 
14.00 – 16.00 uur • € 20 
Kapel Oude Klooster,  
Gasthuisstraat 42 

Een interieuraccessoire dat 
momenteel hélemaal hot en 
happening is? Dat moet wel de 
macramé plantenhanger zijn! 
Je ziet ‘m in vele huizen en in 
de meest uiteenlopende stijlen. 
Tijdens deze workshop leert Eva 
de basisknopen van macramé, 
nadien ga je met je zelfgemaakte 
plantenhanger naar huis.

Lesgeefster is Eva Gorissen. Gebeten door 
creativiteit en begeesterd door fantasie.
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2018

HANDLETTERING 
zaterdag 6 oktober 2018 • 10.00 – 12.30 uur • € 20  
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42

Martine Boere van Studio Suikerzoet leert je de techniek van het 
‘handletteren’ met krijt. Leuk om een mooie tekst of een recept op 
een krijtbord te schrijven.

Een leuke interactieve workshop handlettering. Na wat tips 
en trucs ga je oefenen op krijtbord met mooie letters, speciale 
handletter figuren en compositie.

En dan … maak je je eigen ontwerp op krijtbord of op papier.
Inclusief starterspakket.

06 
OKTOBER

ZATERDAG

WORKSHOP
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WORKSHOP

2018
09 

OKTOBER

DINSDAG

BASISCURSUS: JE EIGEN BIOLOGISCHE 
MOESTUIN
dinsdag 9 oktober 2018 • 19.30 – 22.00 uur • € 10  

Het is heerlijk om te smullen van knapperige onbespoten sla 
uit eigen tuin. Of dagverse tomaten en broccoli. Maar hoe krijg 
je gezonde planten in je moestuin zonder met giftige stoffen 
te gaan spuiten? Tijdens deze voordracht krijg je alle punten 
waar je op moet letten netjes op een rijtje. Van vruchtwisseling, 
combinatieteelt tot natuurlijke vijanden inzetten. We geven ook 
tips voor als je maar een klein stukje grond ter beschikking hebt. 
Deze voordracht inspireert je om zelf aan de slag te gaan.

Deze workshop wordt georganiseerd i.s.m. Vormingplus.
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DE VOORRAADKAST 2.0:  
NIEUWE CONSERVEN
donderdag 18 oktober 2018 • 19.30 – 22.00 uur • € 15  
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42

Geen  idee wat gedaan met je wildplukvangsten of die bijzondere 
kruiden die je op je balkon hebt gezet? Nu al winterblues als je 
denkt aan je basilicum die straks verlept?

Tijd voor het bouwen aan een voorraadkast 2.0!
Nazomer is het seizoen om je voorraadkast te vullen met al het 
lekkers dat je tuin, je boer en het bos te bieden hebben. 

Een confituur van courgette? Een pickle van rode biet, dille 
en radijs, een chutney van pompoen en selder? Alle oogst en 
overschotjes verwerk je in een wip tot een kruidige conserve.

Meebrengen: een mes en plank, wat confituurbokalen.

Lesgevers is Natalie Schrauwen van LesOdettes. Deze kok, herborist en auteur is gebeten door 
eten en onderzoekt graag oude procédes en nieuwe smaken.

2018
18 
OKTOBER

DONDERDAG

WORKSHOP

 



45ECOSMOS:  
MAAK JE EIGEN BROODBELEG
zaterdag 20 oktober 2018 • 19.30 – 22.00 uur • € 6  
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42

Milieuvriendelijk en gezond broodbeleg maken? Dat is voortaan 
een koud kunstje! In deze workshop leer je hoe je lekker kookt 
met verschillende ingrediënten uit de ecologische keuken. Noten, 
zaden, peulvruchten, seizoensgroenten en restjes vormen de 
basis van een ecosmos. Proef hoe verrassend lekker ze zijn en 
krijg gouden tips om zelf voluit te experimenteren en zo je eigen 
favoriete beleg te creëren. 

Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Velt.

WORKSHOP

2018
20 

OKTOBER

ZATERDAG
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STEMPELS MAKEN
dinsdag 6 november 2018 • 19.30 – 22.00 uur • € 20  
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42

Stempelen is helemaal in!
En nog toffer wordt het om je eigen ontwerp om te zetten naar 
een stempel. Een gepersonaliseerde stempel komt altijd van pas: 
als geschenkje voor een geboorte, een verjaardag of om de juf of 
meester te bedanken...

Tijdens deze workshop leer je de kneepjes van het stempelvak 
en krijg je heel wat tips en tricks. Je hoeft heus geen groot 
creatief talent te zijn. Met een pak goesting en een beetje geduld 
ben je al snel op weg naar je eerste stempel.

Op het einde van de workshop ga je naar huis met 1 à 2 zelf 
gesneden stempels.

2018
06 

NOVEMBER

DINSDAG

WORKSHOP



47WEET WAT JE SMEERT:  
NATUURLIJKE HUIDVERZORGING 
zaterdag 17 november 2018 • 14 – 16.00 uur • € 20 
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42

Zorg dragen voor je huid met natuurlijke, pure producten? Deze 
workshop laat je bewuster omgaan met wat je aanbrengt op je 
huid: een keuze voor minder chemicaliën en voor ecologisch 
verantwoorde producten.
In deze workshop leer je hoe je eenvoudig verzorgingsproducten 
met natuurlijke materialen maakt. Je maakt en gebruikt ze à la 
minute. Na afloop ga je helemaal gepamperd naar huis. 
Je zal stralen tijdens de feestdagen…

We werken voor deze workshop samen met Eva Trappeniers. Als Von Winckelmann is ze gekend 
als visagiste die resoluut kiest om te werken met natuurlijke en milieu- en diervriendelijke 
producten. 

WORKSHOP

2018
17 
NOVEMBER

ZATERDAG
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WORKSHOP EIGEN KEUKENCADEAUS
donderdag 13 december 2018 • 19.30 – 22.00 uur  • € 15 
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42

Geen fancy gekochte dure 
presentjes onder jouw boom dit 
jaar. Met homemade ouderwetse 
keukenkastjesluxe in bokalen scoor je 
helemaal.
Wat dacht je van een zelfgetrokken gin 
gekruid met basilicum en jeneverbes, of 
jenever met dille en roze peper voor bij 
de zalm? 
Geef je favo kruidenblends cadeau 
aan vrienden en familie: dukkah met 
amandel, za’atar, gerookt zout, dragon-
en-mosterdazijn en paddenstoelenolie. 
En voor de bomma is er nog de rumtopf 
met seizoensfruit. 

Neem 6 confituurbokalen met een schroefdeksel mee om je 
oogst in te bewaren.

Lesgevers is Natalie Schrauwen van LesOdettes. Deze kok, herborist en auteur is gebeten door 
eten en onderzoekt graag oude procedes en nieuwe smaken.

2018
13 

DECEMBER

DONDERDAG

WORKSHOP

 



EVENEMENT

2018
13 
AUGUSTUS

MAANDAG

ATV- VERTELLING: RAF COPPENS
maandag 13 augustus 2018 • 20.00 uur • gratis  
Gemeentepark

Sneltreincomedy. Oneliners, 6 per minuut.  Imitaties. Liedjes.
Na een uitgebreide cursus Engelse en Amerikaanse comedy
kwam hij tot het besluit: het moet nog sneller, nog grappiger.
En het wordt nog sneller en nog grappiger.
Op een uur 360 keer lachen.  
Geen meningen, geen boodschap, geen rode draad. 
Enkel grappen.

De ATV zomervertelling is 
een gekende formule: een 
meesterverteller met een boeiend 
verhaal op een prachtige locatie.
De toeschouwers brengen zelf hun 
eigen stoel mee. Na de vertelling 
wordt iedereen nog getrakteerd op 
een gratis ‘bolleke’.

49
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FEEEEST IN HET PARK 
zaterdag 30 juni 2018 • 14.00 uur • gratis

Het laatste weekend van juni zetten we naar goede gewoonte 
de zomervakantie samen in. 'Feeeest in het park' is een gratis 
familiefestival voor jong en oud in het Gemeentepark van 
Brecht. Voor de vierde keer toveren we het park om tot een 
sfeervol geheel. Je kan komen genieten van een verse cocktail 
in de zomerbar of een lekker hapje eten bij één van de vele 
foodtrucks.

Voor kinderen valt er opnieuw heel wat te beleven. Bouw 
mee aan Marbel-De-Luxe, een knikkerbaan in ’t groot, leef 
je uit op Gerard de Olifant of de nostalgische zweefmolen. 
Geniet mee van de ganzenfanfare of van de fratsen van Funky 
Frida en tal van andere acts.… 
De dansertjes van Dancarta geven in hun show het beste 
van zichzelf. Muziekschool en IKO zorgen voor creatieve 
workshops. We sluiten de avond sfeervol af met Radio 
Barkas, het kleinste radiostation van de Benelux. 
De kinderen van de scholen in Brecht zorgen ervoor dat het 
park gezellig versierd is.

Kortom, maak er samen met vrienden en familie een GiRAAF 
feeeest van.

EVENEMENT

2018
30 

JUNI

ZATERDAG
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